
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 (10 janeiro 2021): 

Inquérito anónimo, disponível para preen-

chimento online desde 6 de abril de 2020. 

Dados de 84 questionários de responden-

tes com 16 anos ou mais, que deram o seu 

consentimento. Respostas recebidas entre 

15 de Outubro e 28 de Dezembro de 2020.
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Caracterização face à paralisia cerebral (n=84) Escolaridade (n=84) Rendimento mensal (n= 69)

Destaques    
 · A amostra, nesta fase, tem maior 

participação de profissionais (64%) 

e de pessoas com paralisia cerebral 

(22%).

Destaques    
 · Na fase em análise registou-se uma

 maior participação de pessoas com

 ensino superior (57,1%), com rendi-

mento mensal entre 1000€ e 2000€ 

(53,6%) e de pessoas do sexo femi-

nino (84,5%) e com idade entre os 

51 e os 65 anos (54,8%).

22% 

3% 

63% 

12% 

10,7%

57,1%

32,1

53,6%

13,0%

33,3%

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€
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Como está a desenvolver a sua actividade profissional Ocupação (n=84)

Destaques    
 · Registou-se um predomínio de tra-

balhadores por conta de outrem 

(71,4%); uma maior participação de 

pessoas que se encontravam a tra-

balhar, tendo contacto com o público 

ou colegas (56,6%) e/ou em teletra-

balho (53,0%); num número muito 

relevante de respondentes, verifica-

ram-se situações mistas.

Trabalhador por conta de outrem 

Doméstica(o) 

Reformado(a) 

Outro No local de trabalho 
com contacto com o 
público ou colegas

No local de trabalho 
sem contacto com o 
público ou colegas

Suspendi a actividade 
profissional

 Não se aplica Teletrabalho

53,0% 
47,0% 

56,6% 

43,4% 

8,4% 

91,6% 
98,8% 

1,2% 

19,3% 

80,7% 

sim não sim não sim não sim não sim não

71,4% 

1,2% 

11,9% 

15,5% 
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Barómetro Covid-19 e Paralisia Cerebral 3 Fevereiro 2021

QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Que idade têm as pessoas com paralisia cerebral
com as quais convive no seu dia-a-dia (n=84) *

Autonomia motora das pessoas com 
paralisia cerebral que responderam ou 

sobre as quais se respondeu (n=82)

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 

55 55 

39 

45 

56 

25 

20 

* Mais do que uma opção por respondente

Destaques   
  · As respostas recebidas foram 

referentes a pessoas com 

paralisia cerebral de todas as 

idades. A maioria dos respon-

dentes tinha contacto mais 

frequente com pessoas com 

paralisia cerebral que neces-

sitavam de ser transportados 

em cadeira de rodas (72%).

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)

8, 9,8% 

6, 7,3% 

9, 11,0% 

59, 72,0% 
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Importância das medidas da Direção-Geral da Saúde  
para prevenir a propagação da COVID-19 (n=83)

Nível de confiança na capacidade de resposta (n=83)

2,4% 

37,3%

60,2%

18,1%

1,2%

59,0%

21,7%

9,8%

11,0%

51,2%

28,0%

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.
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Nas duas últimas semanas, com que 
frequência saiu de casa? (n=82)

5

Medidas adoptadas para prevenir a doença Covid-19

Destaques   
  · A maioria dos respondentes 

adoptou as recomendações 

para prevenir a Covid-19. 

Nesta fase, 39% saiu de 

casa 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

78,6% 

21,4% 

82,1% 

17,9% 

97,6% 

2,4% 

91,7% 

8,3% 

91,7% 

8,3% 

69,0% 

31,0% 

70,2% 

29,8% 29,8% 

70,2% 

31,7%

3,7%

25,6%

39,0%

sim nãosim não sim não sim não sim não sim não sim não sim não

todos os dias 

quase todos os dias

alguns dias 

nunca
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?
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Destaques     

· Foram referidas mudanças no dia a dia de 96%

 das pessoas com paralisia cerebral.

· Das pessoas com paralisia cerebral:  

 –  2 tiveram COVID-19

 –  20% esteve de quarentena 

 –  20% esteve em isolamento protector

· Em 30% dos casos ocorreram mudanças que 

não foram especificadas.

Estive em quarentena ou em isolamento (n=66) * Estive em isolamento protector por ter doença de risco (n=66) *

80,3%

19,7%

* défice imunitário ou doença médica crónica* por contacto com pessoas com Covid-19, por suspeita 
de doença Covid-19 ou por doença Covid-19 confirmada

não

sim

80,3%

19,7%

não

sim
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

7

A escola, centros de actividades ocupacionais, 

centros de formação profissional ou similares, 

interromperam a frequência presencial das 

actividades (n=66)

Tive que estar de quarentena ou em 

isolamento protector, interrompendo 

a frequência das actividades 

presenciais (n=66) *

Destaques     

· Metade das escolas, centros de actividades 

ocupacionais, centros de formação profissio-

nal ou similares, interromperam a actividade 

presencial.

· 21% das crianças e jovens interromperam a 

frequência por terem ficado em quarentena 

ou isolamento.

50,0%

50,0%

78,8%

21,2%

* em escola, centros de actividades ocupacionais

não

sim

não

sim
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Tive que deixar de fazer o trabalho 
que fazia no meu emprego (n=66)

Perdi rendimento (por desemprego, 
lay-off, redução de horário, etc.) (n=66)

8

Destaques     

· Foi referido que 24% das pessoas com paralisia 

cerebral tiveram que deixar de fazer o trabalho 

que faziam no seu emprego e que 7% perderam 

rendimentos.

75,8%

24,2%

não

sim

92,4%

7,6%

não

sim
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?
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Tive dificuldade em adquirir ou aceder a 
bens de primeira necessidade (n=66) *

Tive dificuldade em adquirir ou obter 
medicamentos, dispositivos ou materiais 

necessários para cuidados de saúde (n=66) *

Destaques     

· Foi referida dificuldade em adquirir ou ace-

der a bens de primeira necessidade em 9% 

das pessoas com paralisia cerebral e em obter 

medicamentos, dispositivos e materiais de 

saúde em 20%.

* medicamentos com receita ou de venda livre, 
sondas, seringas, compressas, etc.

* alimentos, produtos de higiene, etc.

não

sim

20% 

80% não

sim

9% 

91% 
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

Foram cancelados, por iniciativa sua, 
apoios presenciais de técnicos de 

prestação de cuidados básicos (n=66) *

Foram cancelados, por iniciativa do prestador 
do serviço, apoios presenciais de técnicos de 

prestação de cuidados básicos (n=66) *

Destaques     

· A prestação de cuidados básicos presenciais 

por técnicos (apoio na higiene, posicionamento, 

deambulação, etc.) foi frequentemente afectada: 

em 18% cancelada por iniciativa da pessoa com 

paralisia cerebral ou seu  cuidador e em 23% por 

iniciativa do prestador do serviço.

* apoio à higiene, deambulação, etc.

não

sim

não

sim

18% 

82% 

23% 

77% 
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QUEM SOMOS ? MUDANÇAS NO DIA-A-DIA DAS PESSOAS COM PC :O QUE TEMOS FEITO?

11

Destaques     

· As intervenções de saúde e/ou reabilitação 

(consultas, apoios terapêuticos, etc.) foram fre-

quentemente afectadas: em 21% cancelada por 

iniciativa da pessoa com paralisia cerebral ou 

seu  cuidador e em 29% por iniciativa do pres-

tador do serviço.

Foram cancelados, por iniciativa sua, 
apoios presenciais de intervenção em 

saúde e reabilitação (n=66) *

Foram cancelados, por iniciativa do prestador 
do serviço, apoios presenciais de intervenção 

em saúde e reabilitação (n=66) *

* consultas, apoios terapêuticos, etc.

não

sim

não

sim79% 

21% 29% 

71% 



Barómetro Covid-19 e Paralisia Cerebral
■ A pandemia afecta o d ia a d ia das pessoas com para l is ia cerebra l pe los efe i tos da COVID-19, 

no própr io e na sua famí l ia e cohabi tantes, condic ionando doença, conf inamento ou iso lamento.
 A consequente interrupção da prestação de serv iços de apoio e intervenção pode ter consequên-

cias no imediato e no futuro.

■ A disrupção da activ idade dos serv iços de apoio e intervenção nas di ferentes áreas interrompem 
os processos de educação, reabi l i tação, apoio na saúde, par tic ipação e autonomia das pessoas 
com paral is ia cerebral, com r isco de regressão no desenvolv imento dessas capacidades.

■ As condições habituais de trabalho  das pessoas com paral is ia cerebral também foram afectadas, 
em alguns casos com repercussão no rendimento económico, podendo agravar condições já 
vulneráves.

APPC
FEDERAÇÃO
paralisia cerebral

P V N P C 5 A
Instituto Ricardo Jorge

Para mais informações: 

paralisia.cerebral@insa.min-saude.pt
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