
Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral
Como a pandemia COVID-19 está a afectar as pessoas que vivem com paralisia 

cerebral * e como a sua vivência vai mudando à medida que a epidemia evolui 

* Pessoas com paralisia cerebral, seus familiares e outros cuidadores, 

bem como profissionais e voluntários envolvidos no seu dia-a-dia.

Ficha técnica (Fevereiro 2021): 

Inquérito anónimo, disponível para preen-

chimento online desde 6 de abril de 2020. 

Dados de 282 questionários de responden-

tes com 16 anos ou mais, que deram o seu 

consentimento. Respostas recebidas entre 

15 de Outubro e 19 de Fevereiro de 2021.
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Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

Escolaridade (n=280) Rendimento mensal (n=229)

Destaques    
 · O Barómetro, nesta fase, man-

 -tém grande participação de 

profissionais (50%) e de pes-

soas com paralisia cerebral 

(20%) mas com novo aumen-

to  dos seus familiares e cui-

dadores (19%).

· Aumentou o número de par-

ticipantes do sexo masculino 

(25,6%), apesar de se manter 

o predomínio do sexo femi-

nino. 

Destaques    
 · Mantem-se predominante a par-

 ticipação de pessoas com ensino 

superior (54,3%) e com rendi-

mento mensal entre 1000€ e 

2000€ (50,2%).

Eu própr io tenho para l is ia cerebra l 

Fami l iares e/ou cuidadores

Prof iss ional ( Técnicos de saúde, educação ou acção socia l ) 

Membro de Associação 

Ensino Super ior

Secundár io

Até 9º ano

> 2000€

1000‐2000€

< 1000€

1

Caracterização face à paralisia cerebral (n=282)

20% 

19% 

50% 

11% 

22,5%

22,9%

54,6%

50,2%

23,1%

26,6%
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Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

Como está a desenvolver a sua actividade profissional (n=277) Ocupação (n=279)

Destaques   
  · Predominaram trabalhado-

res activos, principalmente 

os trabalhadores por conta 

de outrem (68,5%), em tele-

trabalho (51,6%) e/ou em 

contacto com o público ou 

colegas (42,6%).

Reformado(a)

Desempregado(a)

Outro 

2

51,6% 

42,6% 

4,3% 4,0% 

19,5% 

No local de 
trabalho com 

contacto com o 
públ ico ou colegas

No local de trabalho 
sem contacto com 

o públ ico ou 
colegas

Suspendi a 
activ idade 

prof iss ional

 Não se apl ica Teletrabalho

Estudante

Trabalhador por conta de outrem

Trabalhador por conta própr ia  

Doméstica(o)

2,2% 

68,5% 

2,5% 
2,5% 

9,3% 

4,3% 10,8% 



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

Que idade têm as pessoas com paralisia cerebral com as quais 
convive no seu dia-a-dia (n=281)

Maior gravidade das pessoas com paralisia cerebral 
com a quais os respondentes convivem (n=270)

Alguém que anda sem l imitações 

Alguém que anda com l imitações mas de forma independente 

Alguém que anda uti l izando um disposit ivo de auxí l io de locomoção 

Alguém com automobi l idade com l imitações, uti l izando cadeira de rodas, 
podendo uti l izar disposit ivos com motor 

Alguém que precisa de ser transpor tado em cadeira de rodas conduzida 
por outra pessoa 

Destaques   
  · Os participantes referem con-

vívio com pessoas com para-

lisia cerebral de todas as 

idades (mais de metade, com 

adultos) e de todo o espectro 

de gravidade (61,1% também 

com pessoas com necessi-

dade de ser transportadas em

 em cadeira de rodas).

crianças em 
idade 

pré-escolar
(0 a 5 anos)

crianças em 
idade escolar
(6 a 12 anos)

adolescentes
(13 a 19 anos)

jovens adultos
(20 a 30 anos) 

adultos
(31 a 55 anos)

adultos
(56 a 70 anos)

idosos
(>70 anos)

3

118 

137 

101 

126 

161 

66 

38 

14, 5% 

38, 14% 

19, 7% 

34, 13% 
165, 61% 



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

Nas duas últimas semanas, com que 
frequência saiu de casa? (n=276)

Medidas adoptadas para prevenir a doença COVID-19 (n=280)

Destaques   
  · A grande maioria dos res-

pondentes adoptou as prin-

cipais recomendações para 

prevenir a COVID-19. Nesta 

fase, 41,3% saiu de casa 

todos ou quase todos os 

dias.

Sair de casa 
somente em casos 

fundamentais 

Evitar tocar
em super f íc ies

Cobrir a boca
e nariz quando 

espirra ou tosse

Evitar contacto
pessoa com 

sintomas

Evitar tocar
cara

Evitar par t i lhar
objectos

Cozinhar bem
os al imentos

Lavar as mãos

nunca

alguns dias 

quase todos os dias

todos os dias 

4

85,0% 

72,1% 

92,5% 
87,5% 85,0% 

66,4% 

28,9% 

9% 

50% 18% 

23% 
64,3% 



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

5

Importância das medidas da Direção-Geral da Saúde  
para prevenir a propagação da COVID-19 (n=248)

Nível de confiança na capacidade de resposta (n=277)

muito impor tantes 

impor tantes 

pouco impor tantes 

nada impor tantes 

muito conf iante

conf iante 

pouco conf iante 

nada conf iante 

Qual o seu níve l de conf iança na 
capacidade de resposta do governo à 
pandemia provocada pe la COVID-19 ? 

Qual o seu níve l de conf iança na capacidade de 
resposta dos ser v iços de saúde à pandemia 

provocada pe la COVID-19 ? 

Destaques    
 · A maioria dos respondentes consi-

derou as medidas emanadas pela 

DGS importantes ou muito impor-

tantes e referiu estar confiante ou 

muito confiante na capacidade de 

resposta do Governo e da Direcção-

-Geral da Saúde.

2,8%

27,8%

69,4%

24,9%

2,2%

59,2%

13,7%

14,1%

10,5%

49,1%

26,4%



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?

não

sim

6

Destaques     

· Entre os 55 familiares e cuidadores de 

pessoas com paralisia cerebral: 

 – 4 (7,3%) tiveram COVID-19

– 7 (14,6%) estiveram em quarentena 

ou isolamento por contacto com pes-

soa com COVID-19 ou por terem a 

doença

– 6 (12,5%) acompanharam a qua-

rentena ou isolamento de pessoa 

dependente

– 2 (4,2%) estiveram em isolamento 

protector

Estive em quarentena ou 

em isolamento *
Acompanhei a quarentena ou 

isolamento de pessoa dependente

Estive em isolamento protector 

por ter doença de risco *

* por contacto com pessoas com 
COVID-19, por suspeita de doença 
COVID-19 ou por doença COVID-19 
confirmada

* défice imunitário ou doença médica crónica

não

sim

não

sim

85,4%

14,6%

87,5%

12,5%

95,8%

4,2%



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?
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Destaques     

· Os familiares e cuidadores referiram ter

 tido que adaptar-se à pertubação da 

actividade dos serviços de apoio na 

comunidade: 71,7% referiu o encerra-

mento das instituições com actividades 

para as pessoas com paralisia cerebral; 

50,9% a interrupção dos apoios de 

saúde e de reabilitação; e 9,1% referiu 

cancelamento dos prestadores de cui-

dados básicos.

Foram cancelados apoios 

presenciais de cuidados de 

saúde e reabilitação

Foram cancelados apoios à 

prestação de cuidados básicos *
Foi interrompida a frequência 

presencial das actividades *

não

sim

* apoio à higiene, deambulação, etc.

não

sim

* em escola, centros de actividades ocu-
pacionais, centros de formação profis-
sional ou similares

não

sim

49,1%

50,9%

90,6%

9,4%

28,3%

71,7%



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral  Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?
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Destaques     

· Uma proporção importante dos fami-

liares e cuidadores referiu ter perdido o 

rendimento (12,5%) ou terem tido que 

deixar de fazer o trabalho que faziam 

no seu emprego (16,7%).

· Nenhum respondente referiu dificul-

dade em adquirir ou aceder a bens de 

primeira necessidade e um referiu ter 

tido dificuldade em obter medicamen-

tos, dispositivos e materiais de saúde.

Tive que deixar de fazer o trabalho 

que fazia no meu emprego

Perdi rendimento (por desemprego, 

lay-off, redução de horário, etc.)

não

sim

não

sim

83,3%

16,7%

87,5%

12,5%



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DE FAMILIARES E CUIDADORESO QUE TEMOS FEITO?
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Como se tem sentido na maior do tempo?

Dif icu ldade em 
adormecer

Como mais 
doces, gorduras 

ou comidas
mais calór icas

Mais agi tado,
ans ioso ou

tenso

Mais i r r i tado
ou embir rento

Mais tr iste, 
desanimado

Sempre a
pensar

na COVID

Mais só Mais
sobrecarregado

Não consegue 
fazer o que

tem que fazer

39,6%

32,1%

35,8%

13,2%

18,9%

39,6%

34,0%
32,1%

26,9%

Destaques     

· Uma proporção importante dos fami-

liares e cuidadores referiu ter perdido o 

rendimento (12,5%) ou terem tido que 

deixar de fazer o trabalho que faziam 

no seu emprego (16,7%).

· Nenhum respondente referiu dificul-

dade em adquirir ou aceder a bens de 

primeira necessidade e um referiu ter 

tido dificuldade em obter medicamen-

tos, dispositivos e materiais de saúde.



Barómetro COVID-19 e Paralisia Cerebral
■ Os efeitos da pandemia COVID-19 afectam o dia a dia das pessoas que vivem com paralisia cerebral
 (o próprio e a sua família e cuidadores), condicionando doença, confinamento ou isolamento e disrupção 

da actividade. 

■ A interrupção da prestação de serviços de apoio e de intervenção para as pessoas com paralisia cerebral 
implicam também alterações importantes no quotidiano de familiares e de cuidadores.

■ A doença, o isolamento ou a quarentena das pessoas com paralisia cerebral, consoante as suas necessi-
dades, pode condicionar o acompanhamento pelos seus familiares ou cuidadores, amplificando o efeito 
familiar e social.

■ Uma proporção importante de familiares e cuidadores referiu perturbações das condições habituais de 
trabalho, em alguns casos com repercussão no rendimento económico, podendo agravar condições já 
vulneráveis.

■ Muitos familiares e cuidadores de pessoas com paralisia cerebral sentem-se "sobrecarregados", referindo 
ansiedade, tristeza, desânimo, agitação e insónia.
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Para mais informações: 

paralisia.cerebral@insa.min-saude.pt
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