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REZUMAT
Această lucrare îşi propune să evalueze calitatea vieţii a 60 de familii cu copii diagnosticaţi cu paralizie 

cerebrală care s-au adresat centrului nostru. 73% dintre familiile prezente în studiu sunt biparentale. 
Părinţii sunt cei mai implicaţi membri ai familiei în îngrijirea copilului cu paralizie cerebrală, în special 
mama, care crede despre ea că are, în general, mult mai multe responsabilităţi decât ar fi  normal. Sănătatea 
este importantă pentru toate familiile, cele mai multe indicând ca obstacole în accesarea serviciilor de să-
nătate – timpul lung de aşteptare, transportul, indisponibilitatea serviciilor specializate în zonele în care 
locuiesc. Cei mai mulţi dintre respondenţi sunt satisfăcuţi de relaţiile de familie, pe care le consideră ca fi ind 
foarte importante. Susţinerea celorlalţi oameni este considerată mai puţin importantă şi le oferă respondenţilor 
mai puţină satisfacţie. Cunoaşterea calităţii vieţii acestor familii ne ajută să evaluăm nevoia de suport şi 
ser vicii medicale şi să găsim împreună soluţiile terapeutice potrivite.

Cuvinte cheie:  paralizie cerebrală, calitatea vieţii, familie

ABSTRACT
This paper assesses the quality of life in 60 families with children diagnosed with cerebral palsy, who have 

addressed to our rehabilitation center. 73% from the families are biparental families. The most involved 
members in the care are the parents, especially the mothers who feel themselves in general overcharged. Fam-
ily’s health is important for all the families and for most of them the major obstacles regarding access to 
health care are long wait for service, transportation, services not available in their area. Family relationships 
are very important for quality of life and they are satisfi ed with the relationships within family. Support 
from other people has less importance and gives less satisfaction. Knowing the quality of life of these families 
help us to assess families’ need for supports and services and to fi nd together proper therapeutically solu-
tions.

Keywords: cerebral palsy, quality of life, family

Paralizia cerebrală este un sindrom clinic care 
rezultă dintr-o leziune stati că (nonprogresivă) 
pe un creier imatur, care afectează în principal 

funcţia motorie și postura. Creierul imatur este 
considerat până ce copilul împlinește 4 ani. Le-
zarea acestuia se poate produce peri/intranatal, 
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prin boli infecţioase (care afectează și sistemul 
nervos central), traumati sme sau intoxicaţii.

Insti tutul Naţional de Tulburări Neurologice 
și Accidente Vasculare Cerebrale (NINDS) din 
Sta tele Unite ale Americii afi rmă în 2013 că 
paralizia cerebrală face referire la un grup de 
tulburări neurologice apărute la nou-născut sau 
în copilăria ti mpurie, ce afectează permanent 
miș carea corpului și coordonarea musculară. 
Pa ralizia cerebrală se datorează anomaliilor din 
interiorul creierului sau deteriorării acestuia, 
care pervertește capacitatea creierului de a con-
trola mișcarea și de a păstra postura și echilibrul.

Termenul de „paralizie“ defi nește pertur ba-
rea/pierderea funcţiei motorii, iar termenul „ce- 
re brală“ precizează sediul leziunii – în creier.

În Paralizia cerebrală este afectată aria mo-
torie din cortexul cerebral, de unde pornesc co-
menzile acti vităţii musculare. În multe situaţii, 
aria motorie nu se dezvoltă în mod normal în 
ti mpul creșterii fetale, alteori sunt depistate le-
ziuni ale cortexului, creierului, înainte, în ti mpul 
sau după naștere. Aceste situaţii semnalate pro-
duc deteriorări nereparabile și dizabilităţile re-
zultate sunt permanente (7). 

Gradul de severitate este la fel de mare, ca 
lista de eti ologii asociată cu acestea. Deși mani-
festările clinice ale paraliziei cerebrale se schim-
bă adesea în ti mp, aceste schimbări nu se dato-
rează unor leziuni suplimentare ale sistemului 
nervos central.

Paralizia cerebrală este de origine cerebrală 
și este asociată cu afecţiuni motorii cronice pe 
durata întregii vieţi – leziunea nu progresează, 
însă deteriorarea funcţiei apare odată cu vârsta, 
ca o consecinţă a suprapunerii efectului spas ti -
cităţii asupra procesului de creștere și dezvoltare.

Disfuncţia motorie este marca paraliziei ce-
re brale și se asociază cu retardare mintală sau 
dizabilităţi de învăţare (între 50-70%), tulburări 
de vorbire și de limbaj (25-35%) și tulburări de 
ve dere (25%) (4).

Există la ora actuală o tendinţă către mai pu-
ţine dizabilităţi coexistente, care s-ar putea da-
tora îmbunătăţirilor în medicina de îngrijire peri/
postnatală. Incidenţa raportată este situată în 
jurul valorii de 0,3% dintre nou-născuţii vii.

Prevalenţa paraliziei cerebrale este esti mată 
între 2-3 la 1000 de nou-născuţi vii. Există date 
confl ictuale cu privire la schimbările raportate 
în ti mp. Datele din Suedia și Statele Unite ale 
Americii au indicat că rata paraliziilor cerebrale 
a crescut pe la sfârșitul anilor 60, spre mijlocul 
anilor 80, de la 1,3-2,5 la 1.000 de nașteri în 
Suedia și de la 1,7-2,0 la 1.000 de supravieţuitori 
la 1 an de la naștere, în zona Atlanta. În contrast, 

datele din Australia de vest au indicat că pre-
valenţa totală a paraliziei cerebrale nu s-a schim-
bat în această perioadă de ti mp. (1)

Diferenţele de prevalenţă pot fi  reale sau pot 
fi  rezultatul schimbărilor în metodele și criteriile 
de diagnosti c sau chiar rezultatul diferenţelor 
sau schimbărilor în îngrijirea obstetrică și neo-
natală.

Comitetul „Supravegherea Paraliziei Cere bra-
le în Europa (SCPE) 2007“ defi nește paralizia ce-
rebrală ca un grup de tulburări permanente (dar 
nu neschimbătoare) de mișcare și/sau postură și 
ale funcţiei motorii, care se datorează unei in-
terferenţe non-progresive, unei leziuni, sau ano-
malii a creierului, afl at în curs de dezvoltare/ 
ima tur. Comitetul mai sus aminti t (SCPE) a emis 
o clasifi care a paraliziei cerebrale, bazată pe sem-
nele neurologice clare, cu referire directă spre 
sis temul motor cerebral afectat:

 − formă spasti că;
 − formă diskineti că;
 − formă ataxică;
 − forme mixte.

La această clasifi care, mai sinteti că, s-a ajuns 
după ce, în decursul anilor, au existat mai multe 
po sibilităţi de abordare a clasifi cării.

În 1956, Minear a dezvoltat sistemul său de 
clasifi care, care a fost aprobat de Academia 
Ame ricană pentru paralizia cerebrală, devenită 
acum Academia Americană pentru Paralizie Ce-
rebrală și Medicina Dezvoltării. Încă este folosit 
sistemul acesta de clasifi care și e citat de lite ra-
tura curentă. Se descriau 7 ti puri motrice de pa-
ralizie cerebrală: spasti că, atetozică, rigidă, cu 
tre mor, hipotonă, mixtă și neclasifi cabilă.

Tipul spasti c de paralizie cerebrală este îm-
păr  ţit după regiunea topografi că, unde este de-
pistat defi citul motor.

Clasifi carea paraliziei cerebrale – forma 
spastică, după distribuţia topografi că

Hemiplegia spasti că – prezintă defi citul mo-
tor pe un hemicorp, care are o postură ati pică: 
pronaţie a antebraţului, fl exia cotului, a înche-
ieturii mâinii și a degetelor, rotaţia internă a ex-
tremităţii inferioare a coapsei, fl exia genun-
chiului, fl exia plantară a gleznei. Refl exele pa  tolo-
gice pot fi  găsite sau nu pe hemicorpul afectat, 
unde sunt exacerbate refl exele osteotendinoase: 
bicipital, sti loradial, rotulian, achilean. Cele mai 
frecvente cauze: vasculară (26,5%), leucomalacia 
periventriculară (14,7%), disgenezia cerebrală 
(13,2%), asfi xia (11,8%) și necunoscută (19,1%). 
Când teritoriul arterei cerebrale mijlocii este in-
te resat, extremitatea superioară este mai preg-
nant afectată (i.e.: hemipareză spasti că predo-
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minant brahială). Când extremitatea inferioară 
este mai implicată (i.e.: hemipareză spasti că pre-  
dominant crurală) este semn că sângerarea din 
interiorul și în jurul ventriculilor (hemoragie pe-
ri ventriculară) s-a produs la copilul prematur, 
deoarece în cortexul motor fi brele corti cale des-
cendente pentru extremitatea inferioară sunt 
mai aproape de ventricul (5).

Diplegia spasti că este reparti zarea defi citului 
motor pe întreg corpul, dar sunt implicate mai 
mult membrele inferioare decât cele superioare. 
Copiii acești a sunt cel mai adesea prematuri și 
leziunea de bază este, cel mai adesea, leuco ma-
lacia periventriculară. Ei prezintă hipotonie axială 
cu grade variate de difi cultăţi de postură și mo-
bilitate. Copiii cu restricţii de mobilitate grave 
pot să se deplaseze în fotolii rulante, iar cei cu 
di fi  cultăţi moderate pot necesita dispoziti ve de 
asistare (i.e.: cadre de mers). Copiii cu deplasare 
ușoară nu au nevoie de asistenţă, dar pot avea 
difi cultăţi în efectuarea acti vităţilor motorii avan-
sate (i.e.: alergare, salturi). Eti ologia diple giilor 
spasti ce arată astf el: leucomalacie peri ventri cu-
lară (53,9%), hemoragie intracraniană (15,4%), 
asfi xia (12,8%) și toxine (7,7%).

Tetraplegia spasti că prezintă defi cit motor 
global, interesând corpul și cele 4 membre – 
evo luţia acestor copii pare mai severă decât a 
celor cu hemi/diplegie. Aici, în această cate go-
rie, pot surveni complicaţii precum: subluxaţia 
șoldului, contracturi, scolioză. Implicarea bila te-
rală a fi brelor corti cobulbare poate duce și la un 
control sărac al gurii, limbii, faringelui, apărând 
difi cultăţi de degluti ţie, respiraţie, hipersalivaţie, 
vorbire disartrică. Cauzele tetraplegiei sunt: leu-
comalacia periventriculară (39,9%), asfi xia (32,5%), 
infecţia sau hemoragia craniană (14,3%) și necu-
noscută (9,1%) (6). 

Paralizia cerebrală diskinetică
Caracteristi ca acestui ti p de paralizie este o 

acti vitate voluntară defectuoasă, cu mișcări ne-
controlate și fără scop, care afectează întregul 
corp. Diskineziile asociate cu ti pul acesta de pa-
ralizie cerebrală sunt: atetoza, rigiditatea și tre-
morul.

Dizartria și disfagia însoţesc formele atetozice.
Rigiditatea înseamnă o rezistenţă constantă 

faţă de acti vitatea agoniști lor și antagoniști lor. 
Tipul acesta de hipertonicitate este denumit ri-
gi ditate „în ţeavă“ și e mai rar ca atetoza la pa-
cienţii cu paralizie cerebrală.

Tremorul (mișcare ritmică involuntară, de mică 
amplitudine) se întâlnește rar în paralizia ce re-
brală.

Cauza diskineziilor este leziunea ganglionilor 
bazali și a conexiunilor acestora cu cortexul pre-
frontal și premotor.

Diskinezia (mai ales asociată cu difi cultăţi de 
învăţare) de obicei are origine geneti că și e pro-
dusă prin leziune intrapartum sau peripartum.

Paralizia cerebrală ataxică
Aceasta are ca element specifi c disfuncţiile 

de coordonare, mers și mișcări tremurate inten-
ţional la nivel distal în extremităţi.

În acest ti p de paralizie, controlul postural și 
ritmicitatea coordonării mișcărilor sunt afectate 
și leziunea este în cerebel.

Copilul mai poate prezenta și: dizartrie, dis-
metrie, disadiadocokinezie și hipotonie gene-
ralizată. 10% din paraliziile cerebrale sunt forme 
ataxice și sunt în 91,7% dintre cazuri de cauza 
ge neti că. 

Paralizia cerebrală mixtă
Asociază spasti citate cu ataxie sau cu diski-

nezie, aprecierea diagnosti cului fi ind infl uenţată 
de simptomatologia dominantă (9). 

Calitatea vieţii este un concept larg, ce în-
corporează sănătatea fi zică a persoanei, con di-
ţia psihologică, nivelul de independenţă, relaţiile 
sociale, convingerile personale. Prin urmare, 
calitatea vieţii nu e un simplu concept echivalat 
cu termeni ca: sti l de viaţă, condiţii de sănătate, 
stare de bine, ci ar putea fi  considerat un con-
cept multi dimensional care adună percepţia in-
di vidului asupra aspectelor vieţii. (8)

Considerând cadrul conceptual-istoric-rezu-
mati v – „Calitatea vieţii (Quality of Life – QoL)“ 
cunoaște un parcurs aproape centenar: acest 
termen/concept apare menţionat încă din 1920, 
într-o carte de economie (Pigou AC – „The Eco-
nomics of Welfare“) (10), fi ind însă relaţionat cu 
starea de sănătate și efectele terapiei, de către 
Elkinton (3), în 1966 („Medicine and quality of 
life“ – citat de Grob M.) (11).

Componentele bază ale QoL (aplicabile – cu 
nuanţele specifi ce și respecti v, păstrând pro por-
ţiile de rigoare – și copiilor și adolescenţilor) au 
fost sinteti zate și sistemati zate de Guelfi  (2) în 
următoarele patru categorii (corelate între ele): 

 − condiţia şi capacităţile/performanţele fi -
zi ce;

 − starea de bine psihologic (incluzând, pe 
lângă potenţialităţile cogniti ve, percepţia 
asupra propriei imagini/sti mei de sine, 
inclusiv în contextul capacităţilor/abilităţii 
de relaţionare interpersonală);

 − poziţionarea şi relaţiile sociale;
 − starea economică (a respecti vului individ).
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Prin urmare, asigurarea, cât de mult posibil a 
in dependenţei/autonomiei persoanei și astf el, 
implicit/inclusiv, a calităţii vieţii acesteia, repre-
zintă deopotrivă: deziderate intrinseci majore ale 
fi inţei umane și ţinte globale ale specialităţii 
medicale de Recuperare, subsumându-se pe 
deplin defi niţiei date de către Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii (OMS), în urmă cu aproape șapte 
decenii – dar fi ind de o deosebită actua litate și în 
prezent – a stării de sănătate: „Sănă tatea este o 
stare completă de bine fi zic, mental și social și nu 
doar absenţa bolii sau infi rmităţii“. (12)

Aspectele legate de calitatea vieţii copilului 
cu paralizie cerebrală şi familiei acestuia sunt 
im portante în practi ca medicală, în îmbună tă ţi-
rea relaţiei terapeuti ce, în evaluarea serviciilor 
de sănătate, în cercetare. 

Deşi o bună cunoaştere a calităţii vieţii copi-
lului cu paralizie cerebrală este cheia înţelegerii 
acestui copil şi a rezultatelor lui, există puţine 
date şi studii realizate la noi despre calitatea 
vieţii în rândul copiilor cu dizabilităţi în general, 
în rândul celor cu paralizie cerebrală în parti cular. 

Impactul dizabilităţii se refl ectă la nivelul co-
pi lului prin afectarea mişcării, explorării indivi-
duale, interacţiunii sociale. Severitatea afectării 
limitează posibilităţile de joc şi acţiune, existând 
un slab contact cu mediul (obiecte sau per soa-
ne). De aceea, cel mai adesea, copilul cu paralizie 
cerebrală dobândeşte abilităţile motorii, cog ni-
ti ve, verbale cu un efort suplimentar şi suport 
din partea adultului. 

Impactul dizabilităţii se refl ectă la nivelul fa-
miliei prin bulversarea întregului sistem de va-
lori care conducea/dirija înainte familia. Reac ţia 
familiei la afl area diagnosti cului unui copil cu di-
zabilităţi este în primul rând una emoţională, 
şoc şi negare, negare care încearcă să amâne 
rea litatea. Gradul de severitate al dizabilităţii 
atrage după sine creşterea costurilor de îngrijire 
şi stresul întregii familii, acestea punând presi-
une pe familia care nu şti e cum să reacţioneze 
mai bine, unde să ceară ajutor sau cum să facă 
faţă noii situaţii. 

Studiul de faţă include 60 de familii ce provin 
din întreagă ţara (mediul urbal – 55%, mediul 
rural – 45%), cărora li s-a cerut să completeze 
chesti onarul calităţii vieţii familiei (FQOLS – The 
Family Quality of Life Survey). 

Chesti onarul evaluează 9 domenii specifi ce 
ale vieţii de familie: sănătate, bunăstare fi nan-
ciară, relaţii intrafamiliale, suport din partea 
altor persoane, suport din partea serviciilor, in-
fl u enţa valorilor, carieră, recreere, interacţiune 
comunitară (socială) și are 6 concepte cheie: 
importantă, oportunităţi, iniţiati vă, realizare, sta-
 bilitate, sati sfacţie. 

Chesti onarul determină gradul în care cali-
tatea vieţii familiei este plăcută, sprijinită de ti -
pu rile de resurse care sunt importante pentru 
membrii familiei, precum și barierele cu care se 
confruntă familia. 

Pot fi  considerate limite ale acestui studiu: 
ti mpul mare pentru completarea chesti onarului 
(care poate scădea acurateţea răspunsurilor), di -
fi  cultatea înţelegerii unor itemi (chesti onar auto -
administrat), opinia unui singur membru al fi e-
cărei familii cu privire la problemati ca calităţii 
vieţii familiei (doar aparţinătorul internat al co-
pilului).

Interpretarea datelor acestui studiu s-a rea-
lizat după 3 concepte cheie: importantă, stabi-
litate, sati sfacţie. 

Jumătate din familiile chesti onate consideră 
că doar părinţii sunt singurii membri implicaţi în 
îngrijirea copilului cu paralizie cerebrală, în ce-
alaltă jumătate responsabilităţile îngrijirii se 
împart cu bunicii sau alţi membri ai familiei ex-
ti nse. 

73% dintre familii sunt biparentale,7% mono-
parentale şi 20 % sunt familii exti nse. 

Analiza canti tati vă a datelor pentru fi ecare 
do meniu specifi c al vieţii de familie arată astf el: 

1. Sănătatea familiei 
95% dintre respondenţi consideră că diza-

bilitatea unui membru al familiei lor devine o 
problemă de sănătate a întregii familii şi moti v 
de îngrijorare pentru viitor. 

Sănătatea familiei pentru realizarea unei bune 
calităţi a vieţii este în procent de 95% im portantă 
pentru familie, nivelul prezent al acesteia fi ind per-
ceput la fel sau uşor îmbunătăţit pentru 97,5% 
dintre respondenţi. Sati sfacţia oferită de nivelul 
actual al sănătăţii familiei este 42,5%. Accesul la 
serviciile de sănătate este îngreunat în special 
de lunga listă de aşteptare (75%), trans   portul co-
pilului cu paralizie cerebrală (63,3%), servicii me-
di cale specializate indisponibile în zo nele în care 
locuiesc (25%). 

În opinia lor, o schimbare semnifi cati vă a do-
meniului „sănătatea familiei“ ar depinde de îm-
bunătăţirea serviciilor medicale şi a metodelor 
de tratament adecvate copilului cu paralizie ce-
re brală. 

2. Situaţia fi nanciară 
62% dintre cei care au completat chesti onarul 

au un nivel mediu al veniturilor raportat la ni-
velul ţării, 23% sub nivelul mediu şi 15% peste 
nivelul mediu. 

47,5% consideră că situaţia fi nanciară este 
foarte importantă, le oferă sati sfacţie doar la 
32,5% dintre parti cipanţii la studiu, iar 65% 
consideră la nivelul actual al situaţiei lor fi nan-
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ciare va rămâne la fel şi în viitor; doar îmbu-
nătăţirea stării de sănătate a copilului cu para-
lizie cerebrală ar scădea costurile şi presiunile 
fi  nanciare resimţite de familie. 

3. Relaţiile intrafamiliale 
Prezenţa în familie a unui copil cu dizabilităţi 

poate perturba relaţiile intrafamiliale care sunt 
considerate de 77,5% că fi ind foarte importante 
pentru echilibrul emoţional al familiei, 50% se 
declară sati sfăcuţi de aceste relaţii, iar 45% nu 
consideră că vor apărea schimbări în relaţiile 
intrafamiliale în viitor. 

4. Suport din partea altor persoane 
Dizabilitatea este văzută că o limitare a opor-

tunităţilor şi experienţelor sociale care împiedică 
copilul şi familia să relaţioneze adecvat cu alte 
persoane. De aceea, probabil este considerată 
că fi ind oarecum importantă şi sunt sati sfăcuţi 
de suportul practi c şi emoţional oferit de alte 
per soane 37,5%, suport pe care îl văd ca ră-
mânând la fel de către 65% dintre respondenţi. 

5. Suportul din partea serviciilor
Susţinerea/suportul din partea serviciilor se 

realizează prin ajutorul fi nanciar (alocaţia de 
stat pentru copii cu dizabilităţi), prin accesul la 
diferite servicii medicale. Sunt semnalate ace-
leași obstacole în accesarea serviciilor oferite de 
stat ca la domeniul sănătatea familiei. Deși su-
portul pentru accesarea serviciilor este consi de-
rat foarte important (70%), doar 50% sunt sati s-
făcuţi de serviciile specializate, iar 52,5% îl văd 
la fel în viitor. 

6. Infl uenţa valorilor
Valorile personale infl uenţează 75% dintre res-

pondenţi, urmate de cele religioase (40%) şi 
cultural şi spirituale (35%). În opinia lor valorile 
dau sens vieţii, îi ajută să devină mai buni în 
relaţia cu ceilalţi.

Pentru 55% este destul de importantă in fl u-
enţa valorilor pentru calitatea vieţii, 65% se con-
sideră sati sfăcuţi de gradul în care aceste valori 
contribuie la calitatea vieţii familiei, iar pentru 
50% infl uenţa valorilor va rămâne la fel şi în viitor.

7. Cariera
Existenţa unui copil cu dizabilităţi în familie de-

termină modifi cări în exercitarea profesiei, ma-
mele în special renunţând la carieră și de di câdu-se 
îngrijirii copilului. Impactul renunţării la profesie 
este în principal unul fi nanciar (scade venitul fa-
miliei) și apoi unul social (se reduce inte racţiunea 
cu alte persoane). 47,5% consideră că pregăti rea 
pentru carieră este foarte impor tantă pentru cali-
tatea vieţii familiei, 52,5% își doresc o creștere a 
posibilităţilor de pregăti re pentru o profesie care 
conferă în prezent sati s facţie la 60%.

8. Recreere
Acti vităţile de recreere în familiile cu un copil 

cu dizabilităţi pot ajuta la cunoașterea reciprocă, 
la găsirea de modalităţi adecvate pentru oferirea 
de suport emoţional. 47,5% consideră că acti  vi-
tăţile recreati ve le oferă sati sfacţie şi sunt im-
por tante pentru asigurarea unei bune calitaţi a 
vieţii în familie, 60% păstrând aceste ti puri de 
acti vităţi şi în viitor.

9. Interacţiunea socială
50% consideră că interacţiunea cu comu ni ta-

tea este destul de importantă pentru calitatea 
vieţii familiei, 85% consideră că această interac-
ţiune nu va suferi modifi cări în viitor şi doar 45% 
sunt sati sfacuţi de interacţiune. 

Sinteti zând analiza rezultatelor, se poate spu -
ne că domeniile: sănătatea familiei, relaţiile in-
trafamiliale, suportul din partea serviciilor au 
valori mai mari după conceptul importanţă, iar 
relaţiile intrafamiliale, infl uenţa valorilor, cariera 
sunt domenii cu valori mai mari după conceptul 
sati sfacţie. 

Domeniul este suportul din partea altor per-
soane are valori mai scăzute, după conceptul 
im portanţă şi sati sfacţie. 

Toate aceste date pot fi  importante pentru 
practi ca medicală, pentru găsirea de oportunităţi 
în asigurarea unui mai bune calităţi a vieţii în 
familiile cu un copil cu dizabilităţi.
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