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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo estudar as condições clínicas de crianças 
com paralisia cerebral em um serviço de referência em atendimento pediátrico no 
município de Fortaleza, bem como identificar os principais fatores de risco para a 
paralisia cerebral, determinar suas repercussões e o grau de comprometimento no 
desenvolvimento normal da população estudada, estabelecer o tempo médio decorrido 
entre a percepção das alterações do desenvolvimento pela família, o diagnóstico e 
encaminhamento médico e admissão da criança no serviço. Trata-se de um estudo 
transversal descritivo, realizado no Núcleo de Atenção Médico Integrada (NAMI) da 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), no período de fevereiro a junho de 2005, onde 
foram avaliadas 85 crianças com diagnóstico definitivo de Paralisia Cerebral (PC), na 
faixa etária de zero a doze anos, com alterações sensório-motoras em tônus, postura e 
movimento, déficits visuais e auditivos. Os dados coletados foram arquivados em base 
eletrônica EPI-INFO versão 6.01 e mostraram os seguintes resultados: a amostra foi 
constituída por 50,6% de crianças do sexo masculino, sendo a média de idade de 4 
anos e 3 meses, 85,9% foram procedentes de Fortaleza  com  média de idade ao 
diagnóstico de PC de 11 meses. Houve um grande percentual de crianças que sofreram 
complicações neonatais (77,4%), tendo o desconforto respiratório destacado-se 
fazendo com que 65,3% recebessem cuidados em UTI neonatal. A maioria das crianças 
apresentou PC do tipo espástica (69,1%), de grau severo (51,8%), tetraplégicas 
(71,4%), apenas 27% comunicavam-se verbalmente e 53% freqüentavam a escola 
regularmente. Pode-se concluir que a maioria das crianças apresenta grave 
comprometimento sensório-motor e que os primeiros sinais de tal comprometimento 
foram percebidos por seus familiares, apesar da grande maioria ter recebido 
atendimento pediátrico de rotina no 1º ano de vida, poucas foram avaliadas e 
receberam algum tipo de orientação sobre o desenvolvimento neuropsicomotor durante 
as consultas, fato esse que nos alerta sobre a necessidade de realização de 
conscientização junto a profissionais da atenção básica para importância da avaliação 
periódica do desenvolvimento no 1º ano de vida, para que se possa assim identificar e 
encaminhar crianças com possíveis atrasos e patologias graves como a PC em tempo 
cada vez mais hábil, aumentando a probabilidade de uma melhor qualidade de vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The objective of this research was to study the clinical conditions of children 
with cerebral palsy in a referencial pediatric center attendance in the city of Fortaleza. It 
also identified the mainly risc factors to cerebral palsy, determined its repercussions and 
the level involvement in normal development of the study population, stabilished the 
mean time resulted of the family suspicion  of development alterations, the setting out 
and clinical diagnosis and the children entry in the center. It was done a descritive cross-
secctional study in a referencial pediatric center from University of Fortaleza in the 
months of february to june in 2005, across the valuation of 85 children with definitive 
diagnosis of cerebral palsy in the age 0 to 12 years old presentting motor and sensorial 
alterations in muscular tonus, posture, movement, visual and auditive deficits. The 
results were arquived and analysed in eletronic base data- EPI- INFO 6.01 and showed 
that the most part of the children (50,6%) were male with mean of age of 4,3 years old, 
85,9% came from Fortaleza and were 11 months old at the diagnosis, 77,4% had 
neonatal complications, 65,3% received care in neonatal intensive therapy unities, 
69,1% were spastic cerebral palsy with severe involvement (51,8%) and paralysis of four 
limbs, only 27% communicated with other people and 53% studied regulary. The most 
part of the children was seriously afected and the family saw this alteration in the first 
months of children´s life in 64,2% of cases, in spite of 87,1% were attended for health 
professionals at this time, only 39,3% were valueted and received information about 
infant development during these consultations. In front of this trouble, it is necessary a 
work of consciousness with health professionals for the importance of a good 
development valuation in the first year of children´s life to diagnosis early cerebral palsy 
for a fast therapy intervention giving them a better life´s quality. 
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DEFINIÇÃO DE TERMOS 

 

1 Caso de paralisia cerebral: criança que recebeu diagnóstico de paralisia cerebral, 

estabelecido por neuropediatra, apresentando alterações sensório-motoras no tônus, 

postura, movimento, déficits nos sistemas labirinto-vestibular, visual e auditivo. 

 

2 Criança de risco: toda criança que passou por algum tipo de intercorrência nos 

períodos pré, peri e/ou pós-natal, estando suscetível a atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

 

3 Deficiência: alteração de órgão ou sistema com manifestação clínica que pode ser 

observada e explorada. 

 

4 Desenvolvimento infantil: processo que engloba crescimento físico, maturação 

neurológica e habilidades funcionais, tornando a criança competente para responder às 

suas necessidades e às do seu meio. 

 

5 Fatores de risco para paralisia cerebral: condições biológicas e/ou ambientais que 

aumentam a probabilidade da criança vir a ter paralisia cerebral. 

 

6 Incapacidade: Perda da possibilidade de realizar uma atividade nos limites 

considerados normais. 

 

7 Invalidez: relacionada à desvantagem social. Resulta de uma incapacidade que limita 

ou impede o cumprimento de um papel normal. Incapacidade que perturba a vida 

pessoal no âmbito social. 

 

8 Sinais de alarme: sinais clínicos anormais observados à avaliação do 

desenvolvimento neuropsicomotor sugestivos de alterações no mesmo. 

 



9 Serviço de referência no atendimento à paralisia cerebral: instituição com capacidade 

técnica e humana de prestar atendimento especializado em paralisia cerebral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com dados do ano de 1982 da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), pelo menos 10% das crianças de qualquer país nascem ou adquirem 

impedimentos físicos, mentais ou sensoriais, que interferirão no seu 

desenvolvimento. Em nosso país, o censo de 2000 aponta para uma prevalência de 

cerca de 24,5 milhões de pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, o que 

corresponde a 14,5% da população brasileira (IBGE, 2001). 

Nesse contexto, insere-se a Paralisia Cerebral (PC), patologia 

responsável por inúmeras alterações sensório-motoras potencialmente capazes de 

interferir no desenvolvimento neuropsicomotor dos primeiros anos de vida 

(DIAMENT, 1996). Para a OMS (1999), as alterações sensório-motoras provocadas 

pela paralisia cerebral, são disfunções envolvendo o tônus muscular, a postura, os 

movimentos, bem como os sistemas labirinto-vestibular, visual e auditivo. Tais 

distúrbios caracterizam-se pelo déficit de controle sobre os movimentos, resposta 

inadequada das reações de endireitamento, equilíbrio e proteção e modificações 

adaptativas no comprimento dos músculos. 

 

1.1 Paralisia Cerebral: Considerações Gerais 

 

Estudos epidemiológicos de paralisia cerebral mostram dados variáveis. 

Em 1950, Illingworth considerou 600 mil novos casos nos Estados Unidos, aos quais 

se juntam, mais ou menos, 20 mil por ano. A incidência em países desenvolvidos 

tem variado de 1,5 a 5,9/mil nascidos vivos (DIAMENT, 1996). Segundo Edelmuth 

(1992), surgiam no Brasil 17.000 novos casos de paralisia cerebral ao ano. 

Atualmente os dados estimam cerca de 30.000 a 40.000 casos novos por ano. 

Para Ferrareto (2001), a paralisia cerebral tem mantido a mesma 

incidência nos últimos anos. As formas moderadas e severas incidem entre 1,5 a 

2,5/1000 nascidos vivos nos países desenvolvidos; mas há relatos de incidência 

geral, considerando todos os níveis de comprometimento de até 7:1000. Ainda para 

Ferrareto (2001), acreditava-se que com a evolução dos cuidados perinatais a 

incidência poderia diminuir, mas a sobrevivência de recém-nascidos com muito 

baixo peso, manteve a incidência geral, visto que nos nascidos abaixo de 1000 
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gramas, a possibilidade de um distúrbio neurológico chega a 50%, tanto na área 

motora, quanto na mental. 

O que nos chama atenção, porém, na prática fisioterápica além dos 

números alarmantes, é a demora em que algumas crianças com paralisia cerebral 

chegam aos centros de tratamento, mesmo tendo passado por situações capazes de 

provocar danos ao sistema nervoso ainda imaturo. Talvez a inadequação no 

encaminhamento de tais crianças possa ser explicada pela dificuldade em se 

perceber algumas variabilidades do desenvolvimento normal e classificá-las como 

patológicas ainda no início da vida ou mesmo por uma deficiência nos 

conhecimentos e pouca relevância à avaliação do desenvolvimento por parte dos 

profissionais que atuam em atenção primária à saúde, embora se sabendo que a 

monitoração do crescimento da criança nos ambulatórios de Pediatria implica 

também em uma avaliação do nível de desenvolvimento neuropsicomotor. 

 

1.2 Histórico, Conceitos e Classificação 

 

De acordo com Rotta (2001), a paralisia cerebral foi descrita pela primeira 

vez em 1843 por William John Little, ortopedista inglês, que a definiu como patologia 

ligada a diferentes causas e caracterizada, principalmente por rigidez muscular. Em 

1862, Little estabeleceu relação entre o quadro motor de 47 crianças que estudava e 

as condições adversas de seus nascimentos. Freud, em 1897, sugeriu a expressão 

paralisia cerebral (PC), que mais tarde foi consagrada por Phelps, ao se referir a um 

grupo de crianças que apresentavam transtornos motores mais ou menos severos 

devido à lesão do Sistema Nervoso Central (FERRARETO, 2001). 

Desde 1959, com o Simpósio de Oxford, a expressão paralisia cerebral foi 

definida como: 

 

Seqüela de uma agressão encefálica, que se caracteriza primordialmente, 
por um transtorno persistente, mas não invariável do tono, da postura e do 
movimento que aparece na primeira infância e que não só é diretamente 
secundário a esta lesão não evolutiva do encéfalo, senão devido, também, à 
influência que tal lesão exerce na maturação neurológica (ROTTA, 2001, 
p.48). 
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Iwabe e Piovesana (2003) designam paralisia cerebral como um grupo de 

distúrbios cerebrais de caráter estacionário, devido à lesão ou anomalia do 

desenvolvimento cerebral, ocorridas durante a vida fetal ou durante os primeiros 

anos de vida. Brandão (1992) diz que a paralisia cerebral constitui-se por alterações 

do tono, da motricidade e das posturas, em conseqüência da anormalização do 

desenvolvimento funcional da motricidade. 

A partir dessa data, paralisia cerebral passou a ser conceituada como 

encefalopatia crônica não evolutiva da infância que, constituindo um grupo 

heterogêneo, tanto do ponto de vista etiológico quanto em relação ao quadro clínico, 

tem como elo comum o fato de apresentar predominantemente sintomatologia 

motora, à qual se juntam, em diferentes combinações, outros sinais e sintomas 

(DIAMENT, 1996). 

A classificação da paralisia cerebral pode ser feita de várias formas, 

levando em conta o momento lesional, o local da lesão, a etiologia, a sintomatologia 

ou a distribuição topográfica (ROTTA, 2002). Para Piovesana (1998), de acordo com 

a localização da lesão no cérebro, a paralisia cerebral pode ser do tipo espástica, 

atetóide, coréico, distônico, atáxica e mista. O comprometimento poderá acometer 

os quatro membros, tetraplegia, ser mais predominante nos membros inferiores, 

diplegia ou em um dimídio do corpo, hemiplegia, sendo classificados desde quadros 

leves, moderados ou graves. 

Rotta (2002) ainda descreve os quadros clínicos em espásticos, com 

presença de hipertrofia muscular, hiperreflexia, déficit de força muscular. Na forma 

diplégica, também chamada de Little, a espasticidade dos membros inferiores é 

muito intensa, enquanto nos membros superiores é leve, muitas vezes, só 

identificada em situações de estresse ou esforço físico maior. Nas formas 

coreoatetósicas, ao lado dos movimentos involuntários, pode-se observar variações 

do tônus muscular. Rotta (2002) afirma que importantes alterações do equilíbrio e da 

coordenação motora, bem como hipotonia muscular, são encontradas nas formas 

atáxicas. Já as formas mistas apresentam diferentes combinações de transtornos 

motores citados acima. 

Mancini; Fiúza e Rabelo (2002) descreveram um critério para classificar o 

grau de comprometimento ou severidade das crianças com paralisia cerebral, 

baseado no meio de locomoção. Crianças que apresentavam locomoção 

independente foram classificadas como leves. Aquelas que se locomoviam com 

algum auxílio (bengala, muleta ou andador) receberam a classificação de 
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moderadas e as que não se locomoviam, foram classificadas como graves ou 

severas. 

Ao distúrbio motor, associa-se uma série de outros sintomas, tais como: 

deficiência mental, epilepsia, transtornos da linguagem, auditivos, oculares, visuais e 

de conduta (ROTTA, 2002). 

 

1.3 Fatores de Risco 

 

A etiologia da paralisia cerebral ainda é motivo de investigação entre 

pesquisadores de vários países, que tentam encontrar um fator etiológico 

determinante para PC. Atualmente foram encontrados diversos fatores de risco que 

interagem entre si, sugerindo que a PC seja uma condição multifatorial, ou seja, não 

foi encontrada nenhuma causa específica para ela (PATO ; SOUZA; LEITE, 2002). 

Destacam-se como fatores de risco para paralisia cerebral, toda 

intercorrência sofrida pelo bebê nos períodos pré, peri ou pós-natal (STARK; 

CLOHERTY, 2000). Estes fatores são definidos como uma série de condições 

biológicas e/ou ambientais que aumentam a probabilidade de déficits do 

desenvolvimento neuropsicomotor da criança (MIRANDA; RESEGUE; FILGUEIRAS, 

2003). 

Lianza (2001) separa os períodos e as principais causas de risco da 

seguinte maneira: pré-natal (infecções congênitas, hipoxemia cerebral e distúrbios 

metabólicos), peri-natal (tocotraumatismos, hipóxia e fatores obstétricos) e pós-

natais (icterícia grave, meningoencefalites, encefalopatias, traumatismos 

cranioencefálicos e convulsões neonatais. 

Avery; Fletcher e Macdonald (1994) ressaltam que, a prematuridade é o 

fator de risco mais comum para as alterações do desenvolvimento na infância, 

dentre elas a paralisia cerebral. Stark e Cloherty (2000) citam os recém-nascidos 

prematuros como os mais suscetíveis a apresentarem problemas a longo, médio e 

curto prazo, tais como paralisia cerebral, retardo mental, perda auditiva, déficit 

visual. 

Para Volpe (2001), algumas condições maternas fetais e do parto levam à 

asfixia, que é responsável pelo maior contingente de comprometimento cerebral do 

recém-nascido, sendo a primeira causa de morbidade neurológica neonatal, levando 

à paralisia cerebral. Volpe (2001) considera como principais fatores pós-natais os 
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distúrbios metabólicos, as infecções, os traumatismos cranioencefálicos, 

intoxicações, processos vasculares e a desnutrição, que interferem de forma 

decisiva no desenvolvimento do cérebro da criança. 

Em vasta revisão de literatura realizada por Pato; Souza e Leite (2002), a 

prematuridade é citada na quase totalidade como concomitante com a PC, 

provavelmente por representar um estado de vulnerabilidade do recém-nascido, 

entretanto não é essencial para que haja o desenvolvimento da doença, existindo 

casos de PC também em recém-nascidos a termo. A taxa de incidência de paralisia 

cerebral entre prematuros pesando abaixo de 1.500 gramas é 25 a 30 vezes maior 

do que entre os nascidos a termo (FERRARETO, 2001).  

Dentre as principais etiologias da paralisia cerebral, as lesões cerebrais 

hipóxico-isquêmicas são as mais observadas (PIOVESANA, 2002). Para Tecklin 

(2002), tais lesões constituem a mais importante conseqüência da asfixia neonatal. 

O autor afirma que em estudos realizados nos Estados Unidos, os preditores mais 

fortes de paralisia cerebral foram: anormalidades congênitas, baixo peso ao nascer, 

baixo peso da placenta e posição fetal anormal. Todas essas condições eram 

antecedentes ao processo de nascimento e fortes indicadores de um feto 

comprometido antes do parto. 

Alguns autores apontam também certos fatores protetores, que ainda não 

foram comprovados, como o uso de corticosteróides no período neonatal e a 

administração de sulfato de magnésio, sendo este protetor contra a lesão cerebral, 

tanto em nível orgânico, quanto em nível celular. Além disso, a monitorização fetal 

eletrônica também tem sido utilizada para a detecção precoce de hipóxia, isquemia 

ou outras condições de sofrimento fetal (PATO; SOUZA; LEITE, 2002). 

A grande vantagem na confirmação tanto dos fatores etiológicos quanto 

dos fatores protetores é o desenvolvimento de formas de prevenção da paralisia 

cerebral, cuja incidência no Brasil estima-se que seja alta por causa do cuidado 

precário dispensado às gestantes e aos recém-nascidos (PATO; SOUZA; LEITE, 

2002). 
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1.4 Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 

Segundo Marcondes et al. (1991), o desenvolvimento é o aumento da 

capacidade do indivíduo na realização de funções cada vez mais complexas.  Num 

contexto mais amplo, desenvolvimento infantil é um processo que se inicia desde a 

vida intra-uterina e envolve vários aspectos, como crescimento físico, a maturação 

neurológica e a construção de habilidades relacionadas ao comportamento, às 

esferas: cognitiva, social e afetiva da criança, tendo como produto torná-la 

competente para responder às suas necessidades e às do seu meio, considerando 

seu contexto de vida (MIRANDA; RESEGUE; FILGUEIRAS, 2003). 

Para Sheperd (1998), o conhecimento do desenvolvimento 

neuropsicomotor assume importância fundamental na clínica pediátrica, isso vale 

sobretudo no caso do lactente apresentar, ou correr risco de apresentar algum 

distúrbio sensório-motor.  

De uma forma geral, quanto maior é a gravidade da alteração, maior é a 

precocidade de sua identificação pelo pediatra, assim como o comprometimento 

motor é mais percebido do que alterações de linguagem e cognitivas, comumente 

diagnosticadas somente após três ou quatro anos de idade, o que retarda o 

tratamento e a possibilidade de recuperação (MIRANDA; RESEGUE; FIGUEIRAS, 

2003). 

Halpern et al. (2001) afirmam que as crianças consideradas como de 

muito alto risco, ou seja, aquelas com peso ao nascer menor que 1500g e outras 

intercorrências importantes, devem sempre ser acompanhadas em centros de 

referência por equipe multidisciplinar, com vistas à detecção e intervenção precoces 

a qualquer sinal de distúrbio do desenvolvimento. Tal acompanhamento, também 

chamado follow-up, oferece um seguimento diferenciado à criança, melhorando sua 

sobrevida e diminuindo os riscos de seqüelas. 

O seguimento do recém-nascido de risco é hoje uma especialidade na 

maioria dos países desenvolvidos. Em nosso país, as primeiras iniciativas de 

acompanhar as crianças nascidas sob condições adversas, surgiram na década de 

80, tendo sido estimuladas por neonatologistas interessados em acompanhar os 

egressos das unidades de terapia intensiva neonatais e verificar os resultados a 

médio e longo prazo, dos cuidados prestados no início da vida (LOPES; LOPES, 

1999). 
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De modo especial, é comum às etapas evolutivas precoces dos primeiros 

meses de vida suscitarem, mesmo pra quem tem experiência, problemas difíceis 

quando se precisa decidir se determinada particularidade é uma variação normal e, 

portanto, sem importância, ou se exige tratamento (FLEMIG, 2000). Segundo 

Brazelton (1993), é importante dar mais ênfase ao reconhecimento precoce das 

alterações, do que ao diagnóstico, pois este no início do desenvolvimento motor 

torna-se muito difícil. 

Há consenso na literatura de que os pais são bons observadores e 

detectores acurados das alterações ou deficiências observadas nos filhos, 

mostrando uma alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo da sua opinião na 

detecção de problemas no desenvolvimento dos mesmos (GLASCOE, 2000). 

Para Sucupira; Werner e Resegue (2000), a avaliação das habilidades da 

criança é parte importante no processo diagnóstico. Segundo os autores as 

inúmeras escalas de desenvolvimento baseadas na escala de Gesell, apresentam 

algum valor no processo de avaliação como sistematizadoras do exame, porém 

apenas nos primeiros anos de vida da criança, fase em que há predomínio do 

aspecto biológico maturacional no processo de desenvolvimento. 

Em revisão de literatura feita por Acevedo (2002), constatou-se um 

desacordo entre a literatura e a prática em relação a quão precocemente um bebê 

pode ser diagnosticado com paralisia cerebral. Alguns autores acreditam que o 

diagnóstico de PC leve pode ser feito aos oito meses de idade, através da 

combinação de sinais suspeitos e anormais durante a avaliação abrangente de 

aquisições motoras, sinais neurológicos, reflexos primitivos e reações posturais.  

Para outros, no entanto, aos quatro meses alguns itens como hiperextensão 

cervical, retração de ombros, habilidade em manter a cabeça em posição estável, já 

podem ajudar a diferenciar um bebê com PC de um normal. 

A detecção das alterações no desenvolvimento e o encaminhamento das 

crianças até os três primeiros anos de vida justificam-se por ser esta a fase em que 

a criança desenvolve todas as suas potencialidades, bem como há um maior 

desenvolvimento da plasticidade neural (UMPHERED, 1994).  

Devido à importância e ao impacto das seqüelas provocadas pela PC no 

que se refere à morbidade infantil, é fundamental que se possa, o mais 

precocemente possível, identificar as crianças de maior risco, a fim de minimizar os 

efeitos negativos daí recorrentes. 
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1.5 Repercussões da Paralisia Cerebral no Desenvolvimento 
Normal 

 

Para Christopher e Weber (2001), as alterações sensório-motoras e 

mentais provocadas pela paralisia cerebral, trazem sérias repercussões sobre a 

qualidade de vida dos pacientes, sendo preocupação para familiares e equipe de 

saúde. Tal condição ocorre no período em que a criança apresenta ritmo acelerado 

de desenvolvimento, podendo comprometer o processo de aquisição das 

habilidades interferindo na função, dificultando o desempenho de atividades 

freqüentemente realizadas por crianças com desenvolvimento normal (MANCINI; 

FIÚZA; RABELO, 2002). 

Bèziers e Hunsinger (1994) citam que existe uma característica essencial 

à criança, que é o movimento e que já era essencial também na vida intra-uterina, 

este se baseia na percepção sensório-motora, que nada mais é do que a conexão 

entre pele, tendões, músculos, articulações, ossos e sistemas vestibular, auditivo e 

visual. Para o autor a sensomotricidade está seriamente comprometida em crianças 

com paralisia cerebral. 

Brown e Gordon (1987) investigaram o impacto da paralisia cerebral no 

repertório de atividades diárias das crianças e verificaram que elas tendem a ser 

mais dependentes dos pais, desempenham menor variedade de atividades diárias 

com menor participação em atividades sociais e de recreação. Mackie; Jessen e 

Jarvis (1998) desenvolveram um instrumento para avaliar o impacto da deficiência e 

da incapacidade na vida de crianças com PC e de suas famílias e constataram que 

quanto maior a limitação funcional apresentada por elas, maior é este impacto. Estes 

estudos apresentam evidências importantes sobre as conseqüências funcionais de 

doenças neurológicas na infância como a paralisia cerebral. 

As deficiências causadas pela paralisia cerebral afetam diversos sistemas 

funcionais, de modo que a criança apresenta muitas vezes uma série de problemas 

que exige tratamento e orientação, em várias áreas relacionadas com a Saúde e a 

Educação: Neurologia, Psicologia, Assistência Social, Fisioterapia, Terapia 

Ocupacional, Fonoaudiologia, Educação Física, Ortopedia, Ortótica e Oftalmologia 

(SHEPERD, 1998). Já Diniz (1996) constata que o custo individual e social que a 

patologia provoca é imenso, por isso o grau de expectativa que a família deposita no 

tratamento é infinitamente superior ao que a medicina é capaz de responder. 
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Os problemas associados que repercutem negativamente no 

desenvolvimento da criança com paralisia cerebral são: estrabismo, nistagmo, 

retardo mental, transtornos de conduta, convulsões, diminuição da força muscular e 

do trofismo, distúrbios de comunicação, de aprendizagem e do crescimento 

(ACEVEDO, 2002). A osteoporose tem sido descrita por alguns autores pela 

aquisição inadequada de massa óssea ou perda dela, em várias doenças 

pediátricas, com destaque para paralisia cerebral, principalmente nas formas mais 

graves, com intensa osteopenia, podendo ocorrer fraturas como indícios do 

problema (ROTTA, 2002). 

Diament (1996) também ressalta que algumas particularidades das 

crianças com paralisia cerebral devem ser preocupações constantes dos pediatras, 

entre elas: dificuldade de mastigação e deglutição, refluxo gastroesofágico, 

constipação intestinal decorrente da hipotonia e dos distúrbios alimentares, bexiga 

neurogênica e infecções respiratórias de repetição. Para o autor a espasticidade 

com graves alterações posturais acarreta encurtamentos músculo-tendinosos, 

imobilizações articulares e complicações dolorosas como a subluxação ou luxação, 

mais freqüente na articulação do quadril. 

Por ser a paralisia cerebral uma incapacidade de desenvolvimento, as 

seqüelas vão atingir não apenas a postura, os movimentos e a aquisição de 

habilidades motoras, mas também o desenvolvimento de habilidades perceptuais, de 

linguagem e cognição, assim como o crescimento social e emocional da criança 

(ACEVEDO, 2002). 

Para Rizzo (1998), a família enfrenta vários conflitos desde que recebe o 

diagnóstico de paralisia cerebral, incluindo repentinas mudanças em sua dinâmica 

interna, ficando geralmente a mãe com uma maior sobrecarga. A notícia de um 

distúrbio do desenvolvimento como a P.C. desencadeia uma série de reações a 

depender do modo como este diagnóstico é apresentado e do apoio que essa 

família recebe da equipe de saúde envolvida (MIRANDA; RESEGUE; FIGUEIRAS, 

2003). Os pais que sempre desejaram um filho saudável têm muita dificuldade em 

aceitar um filho com lesão cerebral, essa frustração gera uma reação de culpa e 

superproteção, o que aumenta a possibilidade de que a criança apresente 

problemas de comportamento (ROTTA, 2000). 

Na questão da mortalidade em pacientes com PC, Pato; Souza e Leite 

(2002) encontraram consenso entre vários autores que apontam as doenças 

respiratórias como principal causa de morte, em destaque a pneumonia. As doenças 
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cardiovasculares também aparecem como causa de morte, o que pode ser explicado 

em parte pela atividade física reduzida.  

Em estudo realizado por Blair et al. (2001), há alta mortalidade também 

por causas externas, principalmente atropelamentos e afogamentos. O mesmo 

estudo evidencia que a maioria dos portadores de PC sobrevive até os 40 anos, 

sendo o melhor preditor da expectativa de vida, o escore de todas as deficiências do 

paciente, considerando todos os tipos de déficits. 

 

1.6 Perspectivas Terapêuticas 

 

A melhor abordagem da paralisia cerebral é a prevenção. O grande 

avanço na identificação precoce dos eventos que levam à lesão cerebral, a conduta 

adequada em cada caso, e a possibilidade de através da utilização de fatores de 

proteção neuronal, poder influir positivamente em cada caso tem mudado o perfil da 

PC (ROTTA, 2000). 

Segundo MacDonald e Burns (1999), não existe apenas um método ou 

tipo de tratamento para a criança portadora de paralisia cerebral. Cada criança 

possui necessidades diferentes em relação a outras, podendo-se afirmar que 

determinada assistência terapêutica benéfica a uma criança poderá não ser tão 

eficiente em outras. 

O atendimento multidisciplinar à criança com paralisia cerebral visa 

estimular e desenvolver a motricidade e outras funções do sistema nervoso, como a 

cognição, afetividade e linguagem, seguindo sempre a seqüência do 

desenvolvimento normal e proporcionando as mesmas condições e estímulos, para 

que ele aconteça (GUSMAN, 1997). A assistência fisioterapêutica a estas crianças 

fundamenta-se nos princípios do método neuroevolutivo Bobath (1984), que tem 

como objetivo facilitar a aquisição dos padrões de postura e movimento, visando a 

uma função e para que isso ocorra é imprescindível a participação da família. Finnie 

(2000) ressalta que qualquer programa de tratamento para a criança com paralisia 

cerebral deve ser incorporado em sua rotina diária. 

Os distúrbios ou problemas associados devem ser tratados dentro de 

suas especificidades. Para Borges (2002) o uso de vitamina D e de cálcio, são 

fundamentais na prevenção e tratamento da osteoporose, devendo a fisioterapia 

intervir diretamente nesse processo, principalmente na prevenção, estimulando a 
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melhora da densidade volumétrica óssea em crianças com paralisia cerebral 

espástica, mediante um programa de atividade física adequado. 

Quando há associação com epilepsia o tratamento medicamentoso se 

baseia no uso de anticonvulsivos como fenobarbital, carbamazepina, fenitoina, 

porém quando a síndrome de West está presente, faz-se necessário a corticoterapia 

(ROTTA, 2002). Algumas drogas como os bloqueios neuromusculares com álcool e 

anestésicos locais, também vêm sendo usadas para o tratamento da espasticidade, 

que é uma das principais características de pacientes com lesão no sistema nervoso 

central, definida como distúrbio motor com resistência ao alongamento muscular 

passivo causando hiperrreflexia, hipertonia elástica, alteração de sensibilidade 

proprioceptiva com clônus e espasmos distônicos (PONTES, 2000). 

Atualmente, o uso da toxina botulínica tipo A em casos bem selecionados, 

tem se mostrado útil na prevenção de deformidades secundárias à espasticidade, 

modificando a qualidade de vida das crianças com PC (RUSSMAN, 2000). Seu 

mecanismo de ação na junção mioneural se dá por bloqueio de liberação do 

neurotransmissor acetilcolina na fenda pré-sináptica, aliviando espasmos 

musculares oriundos de atividade neural excessiva. A dose é calculada levando em 

conta o peso da criança e o tamanho do músculo a ser injetado, sendo a 

manutenção do tratamento dependente do grau de anormalidade muscular, da 

resposta do paciente, bem como da manutenção da habilidade conseguida. 

Assim sendo, os novos conhecimentos sobre a plasticidade cerebral 

humana reiteram a necessidade da equipe de saúde intervir precocemente e não 

profetizar prognósticos para as crianças com paralisia cerebral. A reabilitação 

nesses casos deve estar centrada nas habilidades da criança, cuja integridade e 

dignidade devem ser respeitadas. Para Downie (1994), os pais têm importante papel 

no desenvolvimento social e emocional da criança com PC, ajudando-a construir um 

senso de auto-estima e confiança. 

A equoterapia, descrita pela Associação Nacional de Equoterapia (ANDE-

BRASIL) como um método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo numa 

abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação, também vem 

sendo mundialmente difundida no tratamento de crianças com PC (ASSOCIAÇÃO..., 

1999). É considerada como um conjunto de técnicas reeducativas que agem para 

superar danos sensoriais, motores, cognitivos e comportamentais, através de 

atividade lúdico-desportiva, que tem como meio o cavalo (CITTERIO, 1999). 
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A inclusão dessas crianças na comunidade é parte integrante da 

terapêutica, significando a possibilidade de oportunidades iguais às de toda à 

população (MIRANDA; RESEGUE; FILGUEIRAS, 2003). Nitschke (1999) diz ser 

importante que a criança com PC seja encorajada a ser participante completa na 

vida, pensando por ela mesma, fazendo escolhas e tomando decisões. 

Considerando-se a limitação dos estudos locais sobre paralisia cerebral, 

sua complexidade etiológica, a dificuldade na identificação, encaminhamento e 

acompanhamento precoce das crianças vulneráveis a esta condição, esta pesquisa 

vem para estudar as condições clínicas de crianças com paralisia cerebral no Núcleo 

de Atenção Médica Integrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza, determinando 

as repercussões e o grau de comprometimento no desenvolvimento normal da 

população estudada, bem como estabelecer a média de tempo decorrido entre a 

percepção das alterações, sendo relevante no sentido de contribuir para a busca de 

soluções que facilitem a identificação precoce dessas crianças, oportunizando-lhes 

tratamento adequado e conseqüente melhoria da qualidade de vida. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Estudar as condições clínicas de crianças com paralisia cerebral em um 

serviço de referência. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Descrever o perfil clínico das crianças estudadas e identificar os 

principais fatores de risco para a paralisia cerebral; 

 

- Identificar as repercussões da paralisia cerebral e o grau de 

comprometimento no desenvolvimento da população estudada; 

 

- Estabelecer o tempo médio decorrido entre a percepção das alterações 

do desenvolvimento pela família, o diagnóstico e encaminhamento médicos e a 

admissão da criança no serviço de referência. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Delineamento do Estudo 

 

Estudo transversal, por ser essa uma estratégia de estudo 

epidemiológico, caracterizada pela observação direta de determinada quantidade de 

indivíduos em uma única oportunidade (MEDRONHO et al., 2003; ROUQUAYROL; 

ALMEIDA, 1999). 

 

3.2 Local de Estudo 

 

A amostra foi recrutada no Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), 

da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), que vem desenvolvendo suas atividades 

desde 1978, beneficiando a comunidade, principalmente de baixa renda, no que diz 

respeito ao atendimento em saúde materno infantil, funcionando também como 

centro de pesquisa e campo de estágio prático para os alunos do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade, constituindo-se, ainda, em núcleo de Integração 

Docente-Assistencial. O NAMI tem como missão:  

 

Desenvolver ações de saúde à população, adscrita em nível de atenção 
primária, protegendo, promovendo, diagnosticando, tratando e reabilitando 
de maneira integrada e interdisciplinar, visando à melhoria da qualidade de 
vida de seus usuários. 

 

Aproximadamente, 250 crianças, na faixa etária de 0 a 12 anos são 

atendidas atualmente nos setores de intervenção precoce, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicologia do NAMI. O atendimento precoce 

se dá até o 3º ano de idade e é realizado por equipe interdisciplinar composta por 

pediatra, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e 

psicólogo. Além dos atendimentos referidos, o NAMI conta com um ambulatório de 

espasticidade, onde crianças com paralisia cerebral, previamente selecionadas, 

submetem-se periodicamente à aplicação de toxina botulínica do tipo A. O 

ambulatório atende com uma neuropediatra responsável pelas aplicações e uma 

equipe de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais que visa manter o relaxamento 

da musculatura obtido após a aplicação. Das 250 crianças com problemas no 
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desenvolvimento neuropsicomotor atendidas no NAMI, aproximadamente 100 têm 

diagnóstico de paralisia cerebral, sendo encaminhadas por diversos profissionais, 

bem como identificadas nas comunidades adjacentes e atendidas pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 

3.3 Seleção da Amostra 

 

Participaram do estudo 85 crianças na faixa etária de 0 a 12 anos de 

idade, com diagnóstico definitivo de paralisia cerebral em acompanhamento no 

NAMI à época da coleta de dados. 

Os critérios de inclusão foram: idade de 0 a 12 anos, diagnóstico definitivo 

de qualquer tipo de paralisia cerebral, presença de alterações sensório-motoras tais 

como anormalidades nos padrões de tônus muscular, postura e movimento, bem 

como déficits visuais e auditivos. 

Foram excluídas da pesquisa 15 crianças com diagnóstico indefinido, 

apresentando convulsão de difícil controle e deficiência mental severa, as quais 

dificultaram a aplicação do protocolo de avaliação. 

 

3.4 Seleção e Definição das Variáveis 

 

As variáveis estudadas foram: 

 

sexo; 

idade; 

procedência; 

fatores de risco para paralisia cerebral  

tipo de paralisia cerebral; 

grau de comprometimento (leve, moderado e grave); 

topografia (monoplegia, diplegia, tetraplegia e hemiplegia); 

alterações sensório-motoras; 

profissional que encaminhou ao serviço; 

tempo médio decorrido entre a suspeita da PC e o encaminhamento; 

tempo médio decorrido entre o encaminhamento e  a entrada da criança 

no serviço. 
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3.5 Procedimento para Coleta de Dados 

 

Como instrumento de coleta de dados, foi utilizado um protocolo de 

avaliação (APÊNDICE A), aplicado a todas as crianças da amostra, pelo próprio 

pesquisador, dividido em anamnese, exame físico e questionário. 

Na anamnese foram investigados os dados de identificação da criança, 

antecedentes pessoais, história da concepção e gestação, condições do 

nascimento, fatores de risco para paralisia cerebral, queixa principal da família, 

dinâmica familiar, escolaridade, nível de independência quanto às atividades de vida 

diária e sociabilidade.  

O exame físico constou de: impressão geral da criança, movimentação 

espontânea, tônus muscular, tipo de paralisia cerebral, grau de comprometimento, 

topografia, percepção visual e auditiva, reflexos primitivos, comunicação, distúrbios 

associados, contraturas e deformidades.  

As crianças foram avaliadas pelo próprio pesquisador, mediante o 

consentimento assinado pelos respectivos responsáveis, os quais responderam aos 

quesitos referentes à anamnese e questionário. O protocolo foi aplicado sob boas 

condições de exame, em ambiente tranqüilo, seguro, o qual favoreceu a avaliação e 

as crianças estavam acompanhadas pelos responsáveis ou cuidadores. 

 Na impressão geral, foram notificadas todas e quaisquer alterações 

detectáveis a olho nu, tais como coloração da pele, malformações congênitas, 

movimentação espontânea. 

O exame do tônus muscular foi realizado através da movimentação 

passiva, bem como da observação da criança em repouso (tônus base ou de 

repouso) e em movimento (tônus de movimento), a partir da observação da 

movimentação espontânea da criança. 

Foram testados alguns reflexos comumente observados no primeiro ano 

de vida e analisados quanto à intensidade e persistência de suas respostas. O grau 

de comprometimento foi definido de acordo com a marcha e seguindo o critério 

Gross Motor Function Classification System (GMFCS), publicado na literatura, sendo 

classificadas como grau leve as que conseguiam a marcha independente, grau 

moderado as que deambulavam com auxílio de muletas ou andadores e grau severo 

(PALISANO et al., 1997). 



 28 28 

 

O exame da percepção visual foi realizado através da observação da 

fixação e seguimento oculares por objetos de cores e tamanhos variados em todos 

os planos de movimento e em diferentes posturas (supino, prono, sentado), 

juntamente com auxílio de lanternas. Já a percepção auditiva foi verificada mediante 

percussão de objeto sonoro bilateralmente e observação da reação da criança ao 

estímulo e localização da fonte sonora. Também foi investigado nos prontuários, 

qualquer suspeita de deficiência visual ou auditiva, laudo de exames 

complementares, bem como encaminhamentos a otorrinolaringologista e ou 

oftalmologista. 

O desenvolvimento neuropsicomotor foi minuciosamente avaliado de 

acordo com a época das principais aquisições e levando em consideração a idade 

da criança. Inicialmente observou-se o sustento cefálico, sendo a criança tracionada 

para sentar, em prono, sentada e colocada de pé. O rolar com ou sem dissociação 

das cinturas escapular e pélvica, bem como o sentar com ou sem apoio seguido pela 

presença das reações de proteção para frente, lados e trás, que caracterizam um 

equilíbrio satisfatório de tronco. A aquisição da postura de gatas, do engatinhar, da 

postura bípede e da marcha, também foi observada quanto à idade de aquisição, 

qualidade e função de tais movimentos. 

Finalmente, foi investigada a presença de contraturas e deformidades 

mais comuns em crianças com PC, através da mobilização passiva do tornozelo 

(tendão de Aquiles), joelho (ísquiostibiais), quadril (flexores e adutores), punho 

(flexores) e polegar (adutor). Foi caracterizada como contratura, a movimentação 

passiva do segmento testado com bastante resistência (dificuldade), já a 

deformidade foi caracterizada pela postura anormal do segmento sem possibilidade 

de correção pela movimentação passiva (KISNER, 1998). 

O questionário, abordando aspectos relativos à vigilância do 

desenvolvimento realizada por profissionais da atenção primária, contemplou época 

em que houve a suspeita das alterações no desenvolvimento, como a criança era 

acompanhada por profissionais de saúde no primeiro ano de vida, quais as 

observações e orientações dadas aos pais por esses profissionais, bem como o 

acesso da criança ao serviço especializado. 

Um estudo piloto foi executado em dezembro de 2004, reproduzindo toda 

a estratégia de coleta de dados em uma amostra pequena da população alvo, com o 

objetivo de testar a operacionalização do protocolo de avaliação, nos permitindo 
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perceber algumas dificuldades na obtenção das informações das mães e dos 

prontuários das crianças. 

 

3.6 Processamento e Análise dos Dados 

 

Os dados coletados foram processados através do software Epi Info 

versão 6.1. (DEAN et al., 1994). Em seguida fez-se a edição e análise para 

elaboração de tabelas e gráficos. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 

A pesquisa seguiu a resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) (BRASIL, 1996), que rege os preceitos éticos da pesquisa em seres 

humanos, que são: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça e eqüidade. 

Os responsáveis pelas crianças participantes foram devidamente esclarecidos sobre 

os objetivos do estudo e aos mesmos foram garantidos o sigilo e o compromisso 

ético de mantê-los no anonimato, bem como, livrá-los de qualquer constrangimento, 

dano moral e físico. Os mesmos foram informados quanto aos direitos que lhe são 

assegurados, mediante a assinatura de um termo de consentimento livre e 

esclarecido (APÊNDICE B). O projeto submeteu-se à análise e aprovação do Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade de Fortaleza. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Idade 

 

A amostra foi constituída por 85 crianças na faixa etária de zero a doze 

anos, com diagnóstico definitivo de paralisia cerebral em tratamento no NAMI, no 

período de fevereiro a junho de 2005, tendo a criança mais nova 5 meses  e a mais 

velha 12 anos, com média de idade de 4 anos e três meses (desvio padrão=2,7). A 

predominância da idade das crianças com PC em atendimento no NAMI, ocorreu 

entre 1 a 4 anos, enquadrando-se aí 64,3% delas, entre 5 a 8 anos estão 26,1% e 

de 9 a 12 anos apenas um percentual de 9,6%. 

 

Sexo 

 

Em relação ao sexo, a amostra foi composta por 43 crianças do sexo 

masculino, correspondendo a 50,6% e 42 crianças do sexo feminino (49,4%). 

 

Procedência 

 

A população estudada foi basicamente constituída por crianças residentes 

na cidade de Fortaleza (85,9%), da região metropolitana vieram 7%, sendo um 

pequeno percentual (4,7%) proveniente do interior do estado do Ceará e apenas 

2,4% de outros estados. 

 

Idade à Época da Suspeita de PC 

 

A idade mínima das crianças à época da suspeita de PC foi de 2 meses e 

a máxima de 48 meses, ambas correspondendo a 1,2% da amostra, sendo a média 

de idade à época do diagnóstico de 11 meses (desvio padrão=7). Ainda no primeiro 

ano de vida, foram identificadas 61 crianças (72,6%), porém apenas 11 (13,1%) 

foram identificadas antes do 6º mês de vida. 
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Gráfico 1 - Distribuição das Crianças segundo a Idade à Época 
da Suspeita de PC 

 

Idade à Época do Encaminhamento 

 

A criança mais precocemente encaminhada ao serviço especializado 

tinha um mês de vida, a mais tardiamente encaminhada 24 meses, sendo a média 

de idade ao encaminhamento de 10,3 meses (desvio padrão=5,2). Foram 

encaminhadas 64 crianças (75,3%) no 1º ano de vida, sendo 15 (17,6%) antes do 6º 

mês. 
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Gráfico 2 - Distribuição das Crianças segundo a Idade à Época 
do Encaminhamento ao Serviço Especializado 

 

Encaminhamentos 

 

Em relação aos profissionais que realizaram o primeiro encaminhamento 

das crianças a um serviço especializado, constatou-se que a maioria era 

neurologista (50,6%), seguido por pediatra (43,4%) e outros profissionais de saúde 

(6%), dentre eles enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. 

 

Idade ao Início do Tratamento 

 

A idade mínima ao início do tratamento foi de um mês e a máxima de 26 

meses, sendo a média de idade estimada em 11,7 meses (desvio padrão=6). Das 55 

crianças que iniciaram tratamento no 1º ano de vida, 12 (14,3%) o fizeram antes do 

6º mês. 
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Gráfico 3 - Distribuição das Crianças de Acordo com a Idade 
ao Início do Tratamento 

 

Idade Materna na Concepção 

 

A idade materna mínima à época da concepção foi de 12 anos e, a 

máxima, de 40 anos, ambas correspondendo a 1,2% da amostra, sendo a média de 

idade na concepção de 25 anos e 2 meses (desvio padrão=6,4). 

 

Pré-natal 

 

Quanto à realização de exames pré-natais pelas mães das crianças 

estudadas, apenas 1,2% não realizou nenhuma consulta, porém 19,7% delas 

realizaram em média 6 consultas pré-natais. 

 

 

 



 34 34 

 

Doenças na Gestação 

 

Apenas 21,2% das mães relataram ter tido alguma doença no período 

gestacional, 4 mães foram acometidas por rubéola (4,7%), uma mãe por 

toxoplasmose (1,2%), 3 por citomegalovírus (3,5%), uma por AIDS (1,2%) e 9 por 

viroses inespecíficas (10,6%). 

 

Medicação durante a Gestação 

 

O uso de medicação sem orientação médica durante o período 

gestacional foi referido por 14 mães (16,7%). Entre as drogas destacaram-se os 

abortivos em 25% dos casos, principalmente o Citotec. 

 

Local do Parto/Tipo de parto 

 

Todas as crianças estudadas nasceram em ambiente hospitalar, e 50,6% 

de parto normal (eutócico). 

 

Idade Gestacional 

 

No que se refere à idade gestacional, 6% das crianças nasceram entre 24 

a 30 semanas, 33,3% nasceram entre 31 a 37 semanas e 60,7%, foram 

consideradas a termo, nascendo entre 38 a 41 semanas de gestação.  

 

Peso ao Nascer 

 

O peso ao nascimento apresentou a seguinte distribuição: 7,4% das 

crianças nasceram com menos de 1000 g, 16,1% nasceram com peso inferior a 

1500 g, 40,7%, tiveram peso menor que 2500gr e 35,8% pesaram entre 2500 a 4000 

g. 
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Gráfico 4 - Distribuição das Crianças segundo o Peso ao Nascimento 

 

Permanência em UTI Neonatal 

 

Em relação à permanência em UTI neonatal, 37,3% ficaram menos de 1 

mês, 28% permaneceram mais de 1 mês e 34,7% não necessitaram de cuidados em 

UTI neonatal. 

 

Complicações Neonatais 

 

Foram investigadas as complicações neonatais mais comuns sofridas por 

77,4% da população estudada, apresentando a seguinte ordem de distribuição: 

desconforto respiratório, infecções, anóxia, convulsões, icterícia e reanimação. 

 

Tipo de PC 

 

O tipo de paralisia cerebral de acordo com o diagnóstico médico variou da 

seguinte maneira: 69,1% espástica, 19,8% atetósica, 7,4% atáxica e 3,7% mista. 
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Gráfico 5 - Classificação das Crianças de Acordo com o Tipo de PC 

 

 

 

 

 

Grau de Comprometimento Motor 

 

Apenas 18,8% da amostra apresentaram grau leve de comprometimento 

motor, sendo assim independentes para a marcha, 29,4% foram considerados 

moderados, utilizando algum auxílio para a marcha e a maioria, 51,8% faziam uso 

de cadeira de rodas, sendo assim considerados graves. 
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Gráfico 6 - Classificação das Crianças de acordo com o Grau de 
Comprometimento Motor 

 

 

 

 

 

Tônus Muscular 

 

O exame do tônus muscular revelou que 11,8% apresentavam hipotonia, 

22,4% mostravam algum tipo de flutuação tônica e 65,8% apresentavam-se 

hipertônicos com presença de espasticidade. 
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Gráfico 7 - Distribuição Das Crianças Segundo A Alteração Do Tonus Muscular 

 

 

 

 

 

Topografia 

 

A classificação da amostra, de acordo com o segmento corporal atingido 

mostrou que 71,4% apresentavam tetraplegia, 14,3% diplegia, 13,1% hemiplegia e 

apenas 1,2% monoplegia. 
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Gráfico 8 - Distribuição das Crianças segundo a Classificação Topográfica 

 

 

 

Percepção Visual e Auditiva 

 

Associados à paralisia cerebral, 11,8% das crianças apresentaram algum 

tipo de comprometimento visual e 7,1% deficiência auditiva, sendo confirmados por 

laudos de oftalmologista e otorrinolaringologista. 

 

Comunicação 

 

Em relação à forma de comunicação, 30,6% das crianças comunicavam-

se exclusivamente através do choro, 42,4% emitiam alguns sons com significado ou 

balbucio e 27% falavam sentenças completas com narração de fatos. 
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Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 

A avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor de acordo com a idade 

revelou que 56,5% das crianças apresentavam controle cefálico satisfatório, 27,1% 

sentavam sem apoio, 17,6% engatinhavam e 18,8% andavam sem apoio, sendo 

totalmente independentes para a marcha. 

 

Independência quanto às Atividades de Vida Diária (AVD's) 

 

A independência para realizar higiene pessoal foi observada em 8,2% da 

amostra, 10,6% conseguiram vestir-se sem ajuda, 18,8% eram independentes para 

a marcha e 31,8% alimentavam-se sozinhas. 
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Gráfico 9 - Distribuição das Crianças de Acordo com a Independência para as 
Atividades de Vida Diária 
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Controle esfincteriano 

 

Em relação à capacidade de controlar os esfíncteres, 27,1% conseguiam 

controlar o vesical e 31,8% tinham perfeito controle anal. 

 

Contraturas e Deformidades 

 

A presença de contraturas foi observada em 85% das crianças, sendo 

mais comuns em tendão de Aquiles, isquiostibiais, adutores de quadril e polegar. 

 

Inclusão Escolar 

 

Considerada a idade de 5 anos como máxima para inclusão escolar, 45 

crianças da amostra já a havia atingido, porém apenas 24 freqüentavam a escola 

regularmente, o que corresponde a 53% da população em faixa etária adequada 

para o estudo. 

GRAFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DAS CRIANÇAS SEGUNDO A INCLUSÃO ESCOLAR
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Gráfico 10 – Distribuição das Crianças segundo a Inclusão Escolar 
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Percepção das Alterações no Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 

Quanto à investigação de quem percebeu algo de anormal com o 

desenvolvimento da criança, os familiares (mãe, pai e avós) apareceram em 1º 

lugar, em 64,2% dos casos, seguidos por profissionais de saúde, 32,9% e outros 

2,9%. 

 

Acompanhamento Pediátrico no 1º Ano de Vida 

 

Em relação à freqüência do acompanhamento pediátrico de rotina durante 

o 1º ano de vida, as mães relataram que 87,1% das crianças iam mensalmente aos 

consultórios pediátricos, 8,2% apenas algumas vezes foram consultadas e 4,7% 

procuravam os serviços raramente, apenas durante as intercorrências. 

 

Freqüência da Avaliação do Desenvolvimento Neuropsicomotor 

 

As mães referiram que em 39,3% dos casos o desenvolvimento 

neuropsicomotor era sempre avaliado durante as consultas pediátricas de rotina, 

23,8% disseram que apenas algumas vezes a avaliação era realizada, 20,2% 

relataram ser rara essa conduta e 16,7% nunca foram avaliadas quanto ao 

desenvolvimento durante as consultas. 

 

Prontidão do Encaminhamento após a Suspeita de PC 

 

Em relação à adequação do encaminhamento, 89,4% das mães disseram 

que suas crianças foram encaminhadas prontamente ao serviço especializado de 

tratamento após a suspeita de PC pelos pediatras. 
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Facilidade para conseguir Vaga no Serviço de Referência 

 

Quando perguntadas a respeito da demora para conseguir iniciar o 

tratamento no serviço especializado, 78,8% das mães relataram ter sido fácil 

conseguir a vaga, enquanto 21,2% disseram ter esperado em torno de 6 meses para 

iniciar o tratamento. 

 

Tempo para Encaminhamento 

 

O tempo médio decorrido entre a suspeita de PC e o devido 

encaminhamento ao serviço especializado de tratamento foi de um mês  e meio. 

 

Tempo para Entrada no Serviço 

 

O tempo médio decorrido entre o encaminhamento e a entrada no serviço 

ou início do tratamento foi de 3 meses (desvio padrão=1,5). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo apontaram para um percentual um pouco maior 

de crianças do sexo masculino, porém não foi encontrada em literatura específica 

consultada, referência à ocorrência de PC em relação ao sexo. 

A procedência da população estudada foi basicamente da capital, tendo 

um pequeno percentual vindo do interior do estado, Sistemas Locais de Saúde 

(SILOS), sendo possível supor a dificuldade de acesso a serviços especializados 

para tratamento dos distúrbios do desenvolvimento infantil, no entanto essa 

população poderia ter sido beneficiada através da criação de consórcios municipais 

de saúde. 

Dos pacientes oriundos da capital, observamos que 25,8% foram da 

Regional VI, população à qual é destinado o atendimento do NAMI, porém 18,8% 

vieram da Regional II, 16,4% da Regional V, 14,1% da Regional IV, 13% da 

Regional I e 11,7% da Regional III, ratificando o NAMI como serviço de referência no 

atendimento ao desenvolvimento infantil. 

A média de idade das crianças do estudo à época da suspeita de PC, foi 

de onze meses, tempo este considerado tardio, visto que algumas combinações de 

sinais característicos podem ser observadas aos três meses de vida. A média de 

idade ao encaminhamento foi de 10 meses, visto que algumas crianças foram 

encaminhadas por serviços de follow-up, porém só ao darem entrada no serviço veio 

a suspeita de PC. 

Em estudo realizado por Figueiras et al. (2003) em Belém, constatou-se 

que crianças com deficiências moderadas e graves tiveram uma média de idade ao 

encaminhamento de 11,6 meses. 

Diversos trabalhos descritos na literatura demonstram que o melhor 

rendimento de crianças com necessidades especiais acontece quando estas são 

encaminhadas muito precocemente a serviços especializados de acordo com suas 

deficiências (GARCIA-NAVARRO et al., 2000; LIRA; GÁLVEZ, 1998; MOLINA; 

BEDREGAL; MARGOZZINI, 2002). 

A média de idade das crianças ao início do tratamento foi de 11,7 meses, 

o que pela literatura, não é considerado um tratamento precoce. Brandão (1992) 

preconiza que o tratamento precoce é aquele iniciado antes de seis meses de idade, 

época em que as coordenações sensório-motoras primárias dos membros 
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superiores devem estar adquiridas na criança normal. Sob o ponto de vista clínico, 

Brandão (1992) afirma que o tratamento é precoce, quando não se observa ainda, 

por exemplo, atetose ou espasticidade nos membros; após a constatação de sinais 

da síndrome da espasticidade, o tratamento não é considerado precoce e a 

possibilidade de êxito estará possivelmente perdida. 

Das doenças na gestação, chamou-nos atenção a rubéola, onde 7,1% 

das crianças com perda auditiva associada estavam enquadradas. De acordo com 

Santos et al. (1987), 25% das perdas auditivas sensorioneurais classificadas como 

desconhecidas são conseqüentes da rubéola congênita, doença esta, que pode ser 

prevenida através de vacina em crianças e mulheres em idade fértil, fazendo, assim, 

com que não ocorram condições tão prejudiciais ao desenvolvimento infantil como a 

PC e a deficiência auditiva. 

A idade gestacional e o peso ao nascer também estiveram relacionados 

aos casos de PC, o que condiz com a literatura mundial, que cita recém nascidos 

prematuros e de baixo peso como os mais susceptíveis às lesões cerebrais, que 

podem ser múltiplas, sendo as lesões hemorrágicas e de infarto hemorrágico 

parenquimatoso as mais freqüentes em neonatos com idade gestacional menor que 

28 semanas. 

Estudo realizado por Silveira e Procianoy (2005), constatou que em 40 

prematuros com peso ao nascimento menor que 1500g, a PC esteve presente em 

26% dos casos, comprovando assim que a incidência é maior a medida em que se 

reduzem as taxas de mortalidade dos recém-nascidos de muito baixo peso. 

Outro estudo realizado no Hospital das Clínicas em Botucatu por Rugollo 

(2005), envolveu 211 prematuros de extremo baixo peso, onde 46% tiveram idade 

gestacional menor que 26 semanas, mostrando que 42% das crianças apresentaram 

desenvolvimento normal e 18% tiveram seqüelas graves, das quais a PC esteve 

presente em 11%, as alterações visuais em 23% dos casos e a deficiência auditiva 

severa em 3% das crianças. 

Ao serem indagadas sobre o choro ao nascer em suas crianças, a maioria 

das mães referiu que as mesmas não choraram tendo recebido algum tipo de 

assistência neonatal neste sentido, informação esta confirmada por dados de 

prontuário, revelando a anóxia como significativa intercorrência perinatal. Estudos 

como o de Rotta (1993), que avaliou 100 crianças no Hospital das Clínicas de Porto 

Alegre, constatou que a principal causa de PC no período perinatal foi a anóxia, que 
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pode resultar em um RN com boas condições vitais, mas com importante 

comprometimento cerebral. 

No estudo houve uma predominância de crianças com PC do tipo 

espástica, fato este embasado pela literatura e por vários estudos, que a classificam 

como a forma mais comum e clássica de PC (MILLER; CLARK, 2002). 

Em relação ao grau de comprometimento das crianças da amostra, a 

maior parte das crianças foi classificada como grave, por não andarem e fazerem 

uso de cadeira de rodas; houve comprometimento predominante dos quatro 

membros, sendo classificadas como tetraplégicas. Estudo descritivo semelhante 

realizado por Allegretti et al. (2002), revelou que 71% das crianças atendidas no 

setor de terapia ocupacional infantil da Associação de Assistência à Criança 

Deficiente (AACD) em São Paulo, também apresentavam PC do tipo espática, com 

comprometimento dos quatro membros e em uso de cadeiras de rodas. 

A OMS (1999) propõe um modelo internacional para classificar as 

diversas conseqüências de uma doença ou condição de saúde, em três categorias: 

estrutura e função do corpo (limitações em órgãos ou sistemas internos ao corpo do 

indivíduo), limitações no desempenho de atividades de seu cotidiano e participação, 

no qual o indivíduo encontra restrições na participação social. A maior parte da 

literatura sobre PC, foca a descrição da patologia em si e suas conseqüências, o 

que se enquadraria neste primeiro nível do modelo, porém o que nos chamou 

atenção durante a realização deste trabalho foi que tanto para as crianças quanto 

para seus familiares, a maior inquietação está relacionada às limitações nos níveis 

de atividade e participação. A dúvida freqüente que permeia a família é quando a 

criança irá andar, falar, compreender outras pessoas e até mesmo ir à escola 

juntamente com crianças com desenvolvimento normal. 

Para Mancini; Fiúza e Rabelo (2001), esse tipo de dúvida e informação 

quanto ao prognóstico ainda não se encontra disponibilizada na literatura, embora 

seja de interesse freqüente dos clientes que procuram os diversos profissionais de 

saúde que atendem crianças com paralisia cerebral. 

No tocante à inclusão escolar, separamos 45 crianças na faixa etária 

acima de 5 anos, considerada uma idade onde qualquer criança já deveria estar 

inserida na escola, porém pouco mais que a metade estava matriculada e 

freqüentava regularmente a escola. Quando perguntadas sobre as causas de 

algumas crianças com déficit motor moderado e bom nível cognitivo não estudarem, 

algumas mães queixaram-se de falta de vagas, dificuldade em acessibilidade 
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(barreiras arquitetônicas) e até mesmo na discriminação sofrida por suas crianças 

por profissionais da escola e outras crianças. Em relação às barreiras arquitetônicas, 

a maior parte das mães referiu dificuldades no acesso ao banheiro, principalmente 

pelas crianças que usam cadeira de rodas. 

Diversos fóruns de debates municipais e internacionais têm discutido a 

integração de pessoas com deficiência; em crianças, isto tem sido expressado na 

questão da inclusão escolar, que pressupõe a inserção em escola ou classe que 

reconhece e procura desenvolver as potencialidades de alunos com necessidades 

especiais, por meio de uma prática de ensino flexível e diferenciada (NERI et al., 

2003). 

O princípio da integração social tem sido discutido desde a década de 60 

no contexto da Educação Especial (MARQUES, 2000). No entanto só depois da 

Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais em Salamanca, 

Espanha em 1994, foi que a educação inclusiva se transformou em proposta 

formalizada para as escolas de ensino regular, objetivando combater atitudes 

discriminatórias e promover a integração da criança portadora de deficiência na 

sociedade. 

Embora grande parte dos autores ressalte a importância da educação 

inclusiva nas escolas de ensino regular, verifica-se o reconhecimento das 

dificuldades de sua implementação. Para Carneiro (1997), muitos educadores 

questionam a eficiência desse movimento e ressaltam a necessidade de melhor 

preparo dos profissionais de ensino para adequação da rotina de trabalho que 

atenda às dificuldades das crianças e a falta de infra-estrutura e barreiras 

arquitetônicas nas escolas. 

Silva et al. (2004) estudaram 29 crianças com PC na faixa etária de 5 a 14 

anos, estando 17 matriculadas em escolas públicas e 12 em escolas privadas na 

cidade de São Paulo, para verificar a influência do tipo de escola e do 

comprometimento motor no nível de participação em atividades funcionais e 

puderam constatar que não houve diferenças significativas quanto ao tipo de escola, 

ou seja, tanto na rede pública quanto na particular, o acesso destas crianças foi 

bastante limitado. A análise por nível de comprometimento indicou que quanto maior 

foi a gravidade motora, mais limitada estava a participação da criança e maior o 

despreparo dos profissionais em receber crianças com paralisia cerebral. 
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Pudemos detectar em nosso estudo, que os familiares foram os primeiros 

a perceberem alterações no desenvolvimento de seus filhos e que tais alterações 

foram percebidas muito precocemente no primeiro ano de vida, principalmente em 

relação à dificuldade na aquisição do sustento cefálico após o sexto mês de vida, 

porém, segundo os mesmos, quando estas alterações foram relatadas aos 

profissionais de saúde durante as consultas de rotina, as mesmas eram 

despercebidas ou vistas como alterações transitórias, merecendo pouca ou na 

maioria das vezes nenhuma investigação e relevância. 

Estudos como o de Figueiras et al. (2003) mostram que os profissionais 

de saúde às vezes até reconhecem desvios no desenvolvimento infantil, porém na 

prática diária desconsideram a opinião dos pais sobre os mesmos. Sabe-se, no 

entanto, quão fundamental é a percepção dos pais em relação ao desenvolvimento 

de seus filhos, tendo papel imprescindível em programas de avaliação e seguimento 

no primeiro ano de vida (COELHO et al., 1998). 

Françoso et al. (2002) em estudo realizado na Universidade de Campinas 

(UNICAMP), verificaram algumas estratégias de fortalecimento da adesão de pais a 

um programa de avaliação de lactentes e puderam observar que o conhecimento 

das necessidades e expectativas dos pais em relação ao acompanhamento do 

desenvolvimento de seus filhos, principalmente quando comparavam aos outros 

filhos, proporcionou detecção precoce de déficits sensório-motores leves, podendo 

servir de orientação para estratégias de controle dos mesmos e agravamento de 

suas seqüelas. 

Nosso estudo revelou também, que quase todas as crianças recebiam 

atendimento de rotina em ambulatórios de pediatria desde o nascimento, ou seja, 

iam ao ambulatório pediátrico para fazer vigilância do crescimento e 

desenvolvimento, porém algumas mães relataram que os profissionais que faziam 

esse acompanhamento raramente avaliavam ou perguntavam sobre o 

desenvolvimento da criança, um pequeno percentual afirmou também que suas 

crianças não foram avaliadas ou que os profissionais nunca perguntaram nada sobre 

a maneira como elas estavam desenvolvendo-se. É possível, porém que os 

profissionais realizassem tais avaliações com maior freqüência, no entanto, sem 

envolver as mães no processo, assim sendo, as mesmas não perceberam o 

procedimento. 
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Estudos como o de Brasileiro et al. (2000) e Figueiras et al (2001), 

apontam para um pequeno percentual (31,8%) de profissionais que utilizam algum 

tipo de escala para avaliar o desenvolvimento das crianças, sendo o Cartão da 

Criança a mais referida por estes profissionais, mas que na realidade não é 

considerada uma escala de avaliação e sim uma citação de alguns marcos do 

desenvolvimento nas diversas faixas etárias. Esses estudos mostraram que mesmo 

sendo de fácil observação e preenchimento, o Cartão da Criança não costuma ser 

utilizado por profissionais que acompanham crianças no primeiro ano de vida. 

Françoso e Santos (2000) também colheram opiniões de pais sobre as 

consultas de rotina durante o primeiro ano de vida e constataram que essas são de 

grande importância, visto que para eles, o médico ou outro profissional de saúde 

deve assegurá-los da normalidade do desenvolvimento de seus filhos e detectar 

precocemente quaisquer alterações no mesmo. 

Outro aspecto importante revelado pelas mães foi em relação à 

freqüência das orientações recebidas pelos profissionais que acompanhavam seus 

filhos, muitas disseram que sempre, ou na maioria das consultas, recebiam algum 

tipo de orientação de como estimular o desenvolvimento das crianças, outras, 

porém, disseram que orientações eram dadas esporadicamente ou ainda que nunca 

receberam nenhum tipo de orientação acerca da estimulação do desenvolvimento 

durante o primeiro ano de vida. 

Na prática clínica atual, inúmeros programas de follow-up e reabilitação 

infantil consistem basicamente em orientações a familiares e cuidadores de crianças 

com necessidades especiais, incluindo grupos de gerenciamento e visitas 

domiciliares, sendo de fundamental importância a aceitação e o seguimento das 

orientações recebidas pelos pais na monitorização das alterações transitórias do 

primeiro ano de vida. 

Pode-se constatar também, que houve prontidão no encaminhamento das 

crianças do estudo ao serviço especializado de tratamento após a suspeita de PC 

pelos profissionais de saúde, mas que um pequeno percentual, incluindo aí crianças 

com grave comprometimento motor, as quais, segundo informação das mães, não 

adquiriram sustento cefálico após o 6º mês, não foram encaminhadas, tendo o 

profissional esperado em média quatro meses para verificar se as alterações no 

desenvolvimento seriam apenas transitórias. 
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Ainda no estudo de Figueiras et al. (2003), quando os profissionais da 

atenção básica foram indagados sobre as possíveis causas dos encaminhamentos 

tardios, os mesmos afirmaram ter dúvidas em relação à avaliação do 

desenvolvimento infantil, fazendo assim com que algumas anormalidades 

passassem desapercebidas durante as consultas. No estudo os 160 profissionais 

investigados mostraram interesse em receber algum tipo de treinamento ou 

reciclagem para melhor avaliar as crianças, podendo assim, sentirem-se mais 

seguros para realizar os encaminhamentos oportunos. 

O acesso ao serviço especializado de tratamento foi questionado em 

nossa pesquisa e observamos ter sido fácil para os pais, conseguir vaga para iniciar 

tratamento em suas crianças, porém algumas referiram ter esperado em torno de 

quatro meses por uma vaga, o que em termos de benefício na estimulação sensório-

motora é considerado bastante longo, cabendo aos órgãos responsáveis pelas 

políticas públicas a ampliação do número de vagas nos serviços municipais de 

saúde especializados no tratamento dos distúrbios do desenvolvimento infantil.  

Consideramos no estudo a variável tempo para encaminhamento, 

entendida como a média de tempo decorrido entre a suspeita de PC e o devido 

encaminhamento ao serviço especializado de tratamento, sendo esta de um mês e 

meio. Em relação ao tempo para entrada no serviço, foi considerada a média de 

tempo decorrido entre a época do encaminhamento e a entrada no serviço 

especializado de tratamento, sendo esta de três meses. Apesar desses dados não 

serem alarmantes, preocupa-nos o fato de que nesse percentual encontravam-se 

crianças que sofreram risco para paralisia cerebral e não foram acompanhadas 

desde o nascimento. 

A diminuição da incidência de PC dependerá não só da melhoria das 

condições de saúde da população, bem como de uma maior conscientização dos 

profissionais de saúde, em especial os pediatras, sobre as repercussões negativas 

da PC no desenvolvimento infantil, realizando de forma sistemática avaliações no 

desenvolvimento precoce e encaminhando os bebês de risco para diagnóstico e 

tratamento em tempo adequado. 
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5.1 Limitações do Estudo 

 

Apesar da execução de um estudo piloto, alguns fatores contribuíram 

diretamente para a limitação da pesquisa, o que pode ter dificultado as estratégias 

de coleta e análise dos dados. 

Os dados obtidos através de prontuários, algumas vezes demonstraram 

imprecisão, principalmente em relação às condições de nascimento e motivo dos 

encaminhamentos das crianças. 

As questões referentes ao questionário aplicado aos pais ou cuidadores, 

muitas vezes mostraram incertezas, visto que os mesmos esqueciam alguns 

aspectos, devido o tempo decorrido. Em alguns momentos também, principalmente 

as mães evitaram comentar sobre a problemática dos filhos e expectativas em 

relação ao prognóstico, demonstrando sentimentos de culpa e negação, não nos 

permitindo explorar mais profundamente aspectos importantes na questão da 

dinâmica familiar da criança com paralisia cerebral. 

As dificuldades apresentadas foram também inerentes ao tipo de estudo 

realizado, não podendo serem evitadas completamente, cabendo-nos traçar 

estratégias para obter dados mais fidedignos.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Nesta pesquisa, pudemos estudar as condições clínicas de crianças com 

PC em um serviço de referência no atendimento ao desenvolvimento infantil no 

município de Fortaleza, concluindo que: 

 

O tipo de P. C. predominante foi espástica, com presença de hipertonia 

muscular, comprometimento dos quatro membros, sendo classificadas como 

tetraplégicas; 

 

O grau de comprometimento motor foi considerado grave, levando em 

conta a total dependência para a marcha, com uso de cadeira de rodas; 

 

Poucas crianças apresentaram déficits visual e auditivo associados à 

paralisia cerebral; 

 

As principais repercussões da PC na população estudada foram: déficit 

de linguagem, dependência total ou parcial para a realização das atividades de vida 

diária (vestuário, alimentação, higiene e locomoção), falta de controle esfincteriano e 

presença de contraturas e deformidades; 

 

Poucas crianças com perfeito nível cognitivo e idade adequada para 

estudar, estavam matriculadas e freqüentavam regularmente a escola devido às 

barreiras arquitetônicas e despreparo dos profissionais envolvidos no processo 

educacional; 

 

Os pais foram os primeiros a perceber as alterações no desenvolvimento 

neuropsicomotor de suas crianças, relatando sempre essas observações aos 

profissionais de saúde; 

 

A grande maioria das crianças recebeu atendimento pediátrico de rotina 

no 1º ano de vida, porém, segundo informação das mães, poucas foram avaliadas e 

orientadas quanto ao desenvolvimento neuropsicomotor durante essas consultas; 
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A média de tempo decorrido entre a suspeita de PC e o devido 

encaminhamento de crianças de risco ao serviço especializado de tratamento foi de 

um mês e meio, porém houve demora na identificação dos casos; 

 

A média de tempo decorrido entre o encaminhamento das crianças de 

risco e a entrada no serviço especializado de tratamento foi de três meses. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A implantação de programas de detecção precoce de distúrbios no 

desenvolvimento neuropsicomotor como a paralisia cerebral, implica o envolvimento 

de toda equipe da atenção básica à saúde, bem como da comunidade, orientada 

quanto à importância dos cuidados pré, peri e pós-natais para um desenvolvimento 

global infantil satisfatório. 

A identificação precoce da criança de risco, por meio das ações primárias 

de saúde pode vir a ser uma estratégia efetiva na prevenção da paralisia cerebral, 

que vem mantendo alta incidência mesmo em países mais desenvolvidos. A 

adequação do encaminhamento de crianças com distúrbios no desenvolvimento aos 

serviços especializados possibilita o diagnóstico da paralisia cerebral e 

conseqüentemente o tratamento em tempo hábil, diminuindo assim as seqüelas por 

ela provocadas e melhorando a qualidade de vida das crianças. 

Diante de tais considerações, a concretização de algumas medidas 

poderia ser importante para a implantação de programas de prevenção e tratamento 

da paralisia cerebral: 

 

A regulamentação de leis públicas que recomendem o seguimento do bebê de 

risco pelas maternidades e unidades de saúde; 

 

A sistematização da avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor pelos 

profissionais que acompanham o 1º ano de vida da criança; 

 

A utilização de campanhas educativas através dos meios de comunicação, 

conscientizando a comunidade sobre a importância da saúde pré, peri e pós-

natal; 

 

Capacitação dos profissionais da Atenção Primária de Saúde, incluindo o 

Programa Saúde da Família, para a prevenção, identificação e encaminhamento 

precoce de crianças com alteração no desenvolvimento neuropsicomotor na 

comunidade; 
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Incentivo à pesquisa na área de desenvolvimento infantil, incluindo disciplinas 

sobre o assunto na estrutura curricular dos cursos da área de saúde; 

 

Aumento de vagas, nas redes estadual e municipal de ensino, com adaptação do 

espaço físico das escolas, diminuindo as barreiras arquitetônicas e facilitando o 

acesso de crianças com paralisia cerebral às mesmas; 

 

Capacitação dos profissionais da educação para efetivar a inclusão escolar da 

criança portadora de deficiência física; 

 

Ampliação dos serviços especializados de intervenção precoce melhorando o 

acesso a estes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 56 

 

REFERÊNCIAS 

 

ACEVEDO, P. T. Fisioterapia para crianças com paralisia cerebral. In: TECLIN, J. S. 
Fisioterapia pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

ALLEGRETTI, A. L. C.; MANCINI, M. C.; SCHWARTZMAN, J. S. Estudo do 
desempenho funcional de crianças com paralisia cerebral. Temas sobre 
Desenvolvimento, v. 11, n. 64, p. 5-11, 2002. 
 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE EQUOTERAPIA. (Brasil). Coletânea. Brasília, DF, 
1999. 
 

AVERY, G. B.; FLETCHER, M. A.; MACDONALD, M. G. Neonatologia 
fisiopatologia e tratamento do recém-nascido. 4. ed. Rio de Janeiro: Medsi,1994.  
 

BÈZIERS, M. M; HUNSINGER, Y. O bebê e a coordenação motora. 2. ed. São 
Paulo: Summers Editorial, 1994. 
 

BLAIR, E. et al. Life expectancy among people with cerebral palsy in Western 
Australia. Dev. Med. Child. Neurol., v. 43, n. 574, p.35 , 2001. 
 

BOBATH, K. Uma base neurofisiológica para o tratamento da paralisia cerebral. 
Tradução Ana Fátima Rodrigues Alves. 2 ed. São Paulo: Manole, 1984. 
 

BORGES, J. L. C. Densitometria óssea e osteopenia na infância e adolescência. 
Disponível em: <http: www. Imaginologia.com.br artigos 001>. Acesso em: 4 jul. 
2002. 
 

BRANDÃO, J. S. Bases do tratamento por estimulação precoce da paralisia 
cerebral. São Paulo: Memnon Edições Científicas, 1992. 
 

BRASILEIRO, M. C. et al. O cartão da criança é adequadamente utilizado nos 
serviços de saúde. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PEDIATRIA, 31., 2000, 
Fortaleza. Anais... Fortaleza: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2000. 
 

BRASIL. Resolução CNS nº 196, de 10 de outubro de 1996. Aprova diretrizes e 
normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos. Diário Oficial 
[da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 16 jan. 1996. 
Seção 1, p. 21. 
 

BRAZELTON, T. B. Momentos decisivos do desenvolvimento infantil. São Paulo: 
Martins Fontes, 1993. 
 

 



 57 57 

 

BROWN, M, GORDON, W. A. Impact of imparment on activity patterns of children. 
Arch. Phys. Med. Reabil., v. 68, p. 828-832, 1987. 
 

CARNEIRO, C. B. L. Desafio e inovação em políticas públicas: programas para 
crianças e adolescente em situação de risco. Cadernos Gestão Pública e 
Cidadania, São Paulo, v. 6, n. 103, p 12. , 1997. 
 

CHRISTOPHER, R. P.; WEBER, B. J. Reabilitação no paciente pediátrico. In: 
DELISA, J. A.; GANS, B. M. Tratado de medicina de reabilitação. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan; 2001. 
 

CITTERIO, D. A hipoterapia na recuperação da pessoa portadora de deficiência e as 
atividades pré-esportivas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EQUOTERAPIA, 1., 
1999, São Paulo. Anais... São Paulo: ANDE- BRASIL, 1999. 
 

COELHO, F. N. et al. O que os pais de recém-nascidos de alto risco conhecem 
sobre o desenvolvimento infantil. Temas sobre Desenvolvimento, v. 7, n. 38, p. 32-
38, 1998. 
 

DEAN, A. G. et al. Epi Info: a word processing database, and statistic program for 
epidemiology on microcomputers. Atlanta: Center for Disease Control and 
Prevention, 1994. Banco de Dados, Version 6.1. 
 

DIAMENT, A. Encefalopatia crônica da infância (paralisia cerebral). In: DIAMENT, A.; 
CYPEL, A. (Ed.). Neurologia infantil. 3. ed. São Paulo: Atheneu; 1996. 
 

DINIZ, D. Dilemas éticos da vida humana: a trajetória hospitalar de crianças 
portadoras de paralisia cerebral grave. Cadernos de Saúde Pública, v. 12, n. 3, p. 
345-355, jul./set. 1996. 
 

DOWNIE, P. A. Neurologia para fisioterapeutas. São Paulo: Panamericana, 1994. 
 

EDELMUTH, C. E. Pessoas portadoras de deficiência: a realidade brasileira. 
Integração, Brasília, DF, v. 10, p. 8-9, 1992. 
 

FERRARETO, I. Paralisia cerebral: aspectos práticos. 2. ed. São Paulo: Memmon, 
2001. 
 

FIGUEIRAS, A. C. M. Avaliação das práticas e conhecimentos de profissionais da 
atenção primária à saúde sobre vigilância do desenvolvimento infantil. Cadernos de 
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 6, p. 1691-1699, nov./dez. 2003. 
 

FIGUEIRAS, A C. M. et al. Uso do cartão da criança no município de Belém. Revista 
Paraense de Medicina, v. 15, n. 39, p.35 , 2001. 
 



 58 58 

 

FINNIE, N. F. O manuseio em casa da criança com paralisia cerebral. Tradução: 
Maria da Graça Figueiró da Silva. 2. ed. São Paulo: Manole, 2000. 
 

FLEHMIG, I. Texto e atlas do desenvolvimento normal e seus desvios no 
lactente. São Paulo: Atheneu, 2000. 
 

FRANÇOSO, M. F. C. et al. Estratégias de fortalecimento da adesão de pais a um 
programa de avaliação de lactentes. Temas sobre Desenvolvimento, v. 11, n. 64, 
p. 30-34, 2002. 
 

FRANÇOSO, M. F.; SANTOS, A. S. L. Programa de avaliação de desenvolvimento 
de bebês: espaço de ação do serviço social. In: SEMINÁRIO DE 
APRIMORAMENTO, 1., 2000, São Paulo. Anais... São Paulo: UNICAMP, 2000. 
 

GARCIA-NAVARRO, M. E. et al. Influencia de la estimulación temprana en la 
parálisis cerebral. Revista de Neurología, v. 31, p. 716-719, 2000. 
 

GLASCOE, F. P. Evidence-based approach to developmental and behavioral 
surveillance using parent’s concerns. Child Care Health, v. 26, p. 137-149, dic. 
2000. 
 

GUSMAN, S. Curso de Bobath: método de tratamento neuroevolutivo. Fortaleza: 
Centro de Reabilitação infantil, 1997. 
 

HALPERN, R. et al. Fatores de risco para suspeita de atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor aos 12 meses de vida. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 76, 
p. 421-428, 2001. 
 

IBGE. Censo demográfico 2001. Rio de Janeiro, 2001. 
 

IWABE, C.; PIOVESANA, G. Estudo comparativo do tônus muscular na paralisia 
cerebral tetraparética em crianças com lesões predominantemente corticais ou 
subcorticais na tomografia computadorizada de crânio. Arq. Neuro-Psiquiatr., v. 61, 
n. 3, p. 617-620, set. 2003. 
 

KISNER, C. Exercícios terapêuticos: fundamentos e técnicas. 3. ed. São Paulo: 
Manole, 1998. 
 

LIANZA, S. Medicina de reabilitação. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
2001. 
 

LIRA, M. I.; GALVEZ, G. El programa de estimulacíon precoz: diez años después de 
uma experiencia piloto. In: CUSMINSKY, M.; MORENO, E. N. S.; OJEDA (Org.). 
Crescimiento e y desarollo: hechos y tendencias. Washington, D C: Organización 
Panamericana de la Salud, 1998. (Publicación científica, 510). 
 



 59 59 

 

LOPES, S. M.; LOPES, J. M. Follow up do recém-nascido de alto risco. Rio de 
Janeiro: Medsi, 1999. 
 

MACDONALD, J.; BURNS, Y. Fisioterapia e crescimento na infância. Santos: 
Manole, 1999. 
 

MACKIE, C.; JESSEN, C.; JARVIS, N. The lifestyle assessment questionnaire: an 
instrument to measure the impact of disability on the lives of children with cerebral 
palsy and their families. Child Care Health, v. 24, p. 473-486, dic. 1998. 
 

MANCINI, M. C.; FIÚZA, M.; REBELO, J. Comparação do desempenho de 
atividades funcionais em crianças com desenvolvimento normal e crianças com 
paralisia cerebral. Arq. Neuro-Psiquiatr., v. 60, n. 2, p. 446- 452, jun. 2002. 
 

MARCONDES, E. et al. Crecimento e desenvolvimento. In: MARCONDES, E. 
(Coord.). Pediatria básica. 8. ed. São Paulo: Sarvier, 1991. 
 

MARQUES, L. P. Educação Inclusiva: um desafio possível. Temas sobre 
Desenvolvimento, v. 8, n. 48, p. 30-37, 2000. 
 

MEDRONHO, R. et al. Epidemmiologia. São Paulo: Atheneu, 2003. 
 

MILLER, G. E.; CLARK, G. D. Paralisias cerebrais: causa, conseqüências e 
conduta. São Paulo: Manole, 2002. 
 

MIRANDA, L. P.; RESEGUE, R.; FILGUEIRAS, A. C. M. A criança e o adolescente 
com problemas do desenvolvimento no ambulatório de pediatria. Jornal de 
Pediatria, Rio de Janeiro, v. 79. p. 33-42, 2003. 
 

MOLINA, H.; BEDREGAL, P.; MARGOZZINI. Revisión sistemática sobre eficacia 
de intervenciones para el desarollo biosicosocial de la niñez. Santiago, 2002. 
 

NERI, M. et al. Retratos da deficiência no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
 

NITSCHKE, R. G. Mundo imaginal de ser família saudável. Pelotas: UFPEL, 1999. 
 

OMS. Classificação Internacional da função e da incapacidade. Genebra, 1999. 
 

______. Programa de ação mundial para pessoas com deficiência: resolução 
3752 de 03 de dezembro de 1982 - Assembléia Geral das Nações Unidas. Genebra, 
1982. 
 
 



 60 60 

 

PALISANO, R. et al. Developmental and rehability of a system to classify gross 
motor  function in children with cerebral palsy. Develop. Med. Child Neurol., v. 39, 
n. 4, p. 214-223, 1997. 
 

PATO, T.; SOUZA, D.; LEITE, H. Epidemiologia da paralisia cerebral. Acta 
Fisiátrica, v. 9, n. 2, p. 71-76, 2002. 
 

PIOVESANA, A. M. S. G. Encefalopatias infantis não progressivas- paralisia 
cerebral- etiologia, classificação e tratamento. In: FONSECA, L. X.; XAVIER, C. C. 
(Ed.). Compêndio de neurologia infantil. Belo Horizonte: Medsi, 2002. 
 

______. Paralisia Cerebral: contribuição do estudo por imagem. In: SOUZA, A. M. 
C.; FERRARETO, I. (Org.). Paralisia cerebral: aspectos práticos. São Paulo: 
Memnon, 1998. Cap. 2, p. 8-32. 
 

PONTES, L. S. et. al. Toxina Botulínica tipo A em pacientes com hemiplegia e/ou 
hemiparesia espástica: uma abordagem fisioterapêutica. Revista Neurociências, v. 
8, n. 3, p. 99-102, 2000. 
 

RIZZO, A. M. Psicologia na paralisia cerebral. In: SOUZA, A.; FERRARETO, I. 
(Org.). Paralisia cerebral: aspectos práticos. São Paulo: Memnon, 1998. Cap. 18, p. 
297- 317. 
 

ROTTA, N. T. Encefalopatia crônica da infância ou paralisia cerebral. In: PORTO, C. 
Semiologia médica. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 
 

______. Paralisia cerebral: estudo de cem casos. Revista HCPA, v. 3, n. 2, p. 113-
116, 1993. 
 

______. Paralisia cerebral. In: MELO-SOUZA, D. (Ed.). Tratamento das doenças 
neurológicas. Rio de janeiro: Guanabara Koogan; 2000. 
 

______. Paralisia cerebral: novas perspectivas terapêuticas. Jornal de Pediatria, 
Rio de Janeiro, v. 78, n. 1, p. 48-54, 2002. 
 

ROUQUAYROL, M. Z; ALMEIDA, F. N. Epidemiologia & saúde. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Medsi, 1999. 
 

RUGOLLO, L. M. S. S. Crescimento e desenvolvimento a longo prazo do prematuro 
extremo. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 81, n. 1, p. 101- 110, mar. 2005. 
Suplemento 1. 
 

RUSSMAN, B. S. Cerebral palsy. Current Treatment Otions in Neurology, v. 2, p. 
97- 107, 2000. 
 



 61 61 

 

SANTOS, J. F. L. et al. Considerações sobre a rubéola no ciclo gravídico-puerperal. 
Revista Paulista de Medicina, v. 105, n. 4, p. 217-222, 1987. 
 

SHEPERD, R. B. Fisioterapia em pediatria. 3. ed. São Paulo: Santos, 1998. 
 

SILVA, A I. T. et al. Perfil funcional de crianças com paralisia cerebral na escola 
regular segundo o tipo de escola e comprometimento motor. Temas sobre 
Desenvolvimento, v. 13, n. 74, p. 5-13, 2004. 
 

SILVEIRA, R. C.; PROCIANOY, R. S. Lesões isquêmicas cerebrais no recém-
nascido pré-termo de muito baixo peso. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 81 n. 
1, p. 24 , mar. 2005. Suplemento 1. 
 

STARK, A. R.; CLOHERTY, J. P. Manual de neonatologia. 4. ed. Rio de Janeiro: 
Medsi, 2000. 
 

SUCUPIRA, A. C.; WERNER, J.; RESEGUE, R. Desenvolvimento. In: SUCUPIRA, 
A. C. et al. (Coord.). Pediatria em consultório. 4. ed. São Paulo: Sarvier; 2000. 
 

TECKLIN, J. S. Fisioterapia pediátrica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2002. 
 

UMPHERED, D. A. Fisioterapia neurológica. 2. ed. São Paulo: Manole, 1994. 
 

VOLPE, J. Neurology of newborn. 4. ed. Philadelphia: W. B. Saunders, 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 62 62 

 

APÊNDICE A 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO 

 

I. Anamnese 

 

1. Nome: ________________________________________________________ 

2. Idade: ____________ 

3. Sexo: 

(   ) masculino  (   ) feminino 

4. Data da avaliação: ________________________ 

5. Naturalidade: ____________________________ 

6. Procedência: 

(   ) Fortaleza   (   ) Região metropolitana    (   ) Interior 

7. Idade há época do diagnóstico: ________________ 

8. Data do encaminhamento: ___________________ 

9. Profissional que fez o encaminhamento: 

(   ) pediatra   (   ) neurologista   (   ) outras especialidades 

10. Data da admissão no serviço: ______________________ 

11. Antecedentes familiares: 

          (   ) epilepsia     (    ) cardiopatia      (   ) doença mental 

          (   ) diabetes     (   ) consaguinidade  

12. Idade materna na concepção: ______________ 

13.  Mãe fez pré-natal: 

(   ) Sim   (   ) Não  Nº de consultas:____________ 

14. Doenças maternas na gestação: 

(  ) rubéola    (   ) toxoplasmose   (   )  citomegalovírus (   ) cachumba 

(   ) catapora (   ) sífilis  (   ) HIV   (   ) viroses inespecíficas 

15.      Uso de medicação sem orientação médica durante a gestação: 

(   ) Sim    (   ) Não    Qual?______________ 

16.      Local do parto: 

(   ) hospital     (   ) domicílio  

17.     Tipo de Parto: 

(   ) normal    (   )  fórceps      (   ) cesáreo  
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18.     Idade gestacional: 

(   ) 24 a 30 semanas   (   ) 31 a 37 semanas   (   ) 38 a 41 semanas. 

19.     Peso ao nascer: 

(   ) < 1000gr (   ) 1000 a 2000gr      (   ) 2001 a 3000gr 

(   ) 3001 a 4000gr         (   ) > 4000gr 

20      Choro ao nascer : 

(   ) Sim     (   ) Não       (   ) choro forte   (   ) choro fraco (  ) 

21       Permanência em U. T. I. neonatal: 

(   ) Sim    (   ) Não    (   ) < 1 mês   (   )  > 1 mês. 

22       Complicações neonatais: 

(   ) Sim    (   ) Não   (   ) reanimação   (   ) convulsão   (   ) anóxia 

(   ) infecções    (   ) icterícia     (   ) desconforto respiratório  

23      Amamentação: 

         (   )Sim    (   ) Não    (   ) Duração:_______ 

 

II. Exame Físico 

 

24 Tipo de P C: 

(   ) espástica     (   ) atetósica     (   ) atáxica    (   )mista    

25 Grau de comprometimento: 

(   ) leve     (   ) moderado     (   ) grave  

26 Tônus muscular: 

(   ) normal     (   ) hipotônico   (   ) hipertônico   (   ) flutuante  

27 Topografia: 

                                      (   ) tetraplegia     

                                      (   ) diplegia        

                                      (   ) monoplegia                   

                                      (   ) hemiplegia                    

28  Movimentação espontânea: 

(   ) Normal    (   ) Diminuída    (   ) Aumentada  

29 Percepção visual. Segue objetos com a visão: 

(   ) Sim     (   ) Não  

30 Percepção auditiva. Reage à fonte sonora: 

(   )Sim    (   ) Não 
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31 Reflexos: 

(   ) Apoio positivo  (   ) Marcha automática  (   ) Preensão palmar 

(   ) Preensão plantar  (   ) RTCA  (   ) RTCS  (   ) RTL 

(   ) Paraquedas  (   ) Tônico labiríntico  (   ) Sucção 

32 Comunicação: 

(   ) choro    (   ) emite sons    (   ) sorriso      (   ) balbucio 

(    ) sentenças completas      (   ) narra fatos  

33 Desenvolvimento Neuropsicomotor: 

                                                             (   ) sustento cefálico 

                                                             (   ) senta sem apoio 

                                                             (   ) engatinha 

                                                             (   ) fica de pé  

                                                             (   ) anda com apoio 

                                                             (   ) anda sem apoio 

34 Independência quanto às Atividades de Vida Diária: 

   (   ) Higiene      (   )Vestuário     (   ) Transporte      (   ) Alimentação 

     35. Controle esfincteriano: 

      Vesical  (   ) Sim   (   ) Não 

      Anal   (   ) Sim    (   ) Não 

36. Presença de contraturas e deformidades: 

 (   ) tendão de aquiles      (   ) ísquios tibiais     (   ) adutores de quadril 

 (   ) bíceps braquial      (   ) flexores de punho       (   ) adutor de polegar  

     37. Inclusão Escolar: 

 (   ) Sim      (   ) Não  

 

III. Questionário 

 

38. Quem percebeu os primeiros sinais de alterações no desenvolvimento da   

criança? 

    (   ) Pai   (   ) Mãe   (   ) Cuidador   (   ) Profissional de saúde   (   ) Outros 

39. Quando estes sinais foram percebidos? 

     (   ) antes do primeiro ano de vida    (   ) após o primeiro ano de vida 

40. Com que freqüência a criança recebia ou recebe atendimento de rotina em 

ambulatórios de pediatria? 

     (   ) sempre   (   ) algumas vezes   (   ) raramente   (   ) nunca 
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41. Com que freqüência o profissional que fez esse atendimento perguntou-lhe 

sobre o desenvolvimento do seu filho? 

               (   ) sempre   (   ) algumas vezes   (   ) raramente   (   ) nunca 

42. Com que freqüência o sr/ sra recebia alguma orientação de como estimular o 

desenvolvimento da criança? 

                (   ) sempre   (   ) algumas vezes   (   ) raramente   (   ) nunca 

          43. A orientação era seguida prontamente? 

               (   ) Sim   (   ) Não 

44. Ao suspeitar de atraso no desenvolvimento de seu filho, o profissional 

encaminhou-lhe prontamente a atendimento especializado? 

            (   ) Sim   (   ) Não 

45. Foi fácil conseguir vaga no serviço especializado? 

            (   ) Sim  (   ) Não 

46. Quanto tempo decorreu entre o primeiro diagnóstico de PC e o início do 

tratamento?________________ 
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(RESPONSÁVEL PELA CRIANÇA) 

 

Eu, _______________________________________, venho através deste dar meu 

consentimento à participação do meu filho (a) na pesquisa intitulada: Características 

clínicas de crianças com paralisia cerebral em um serviço de referência, realizada 

pelos seguintes pesquisadores: Álvaro Jorge Madeiro e Giovana Bezerra do Carmo, 

cujo objetivo geral é estudar as condições clínicas de crianças com paralisia cerebral 

em um serviço de referência. Declaro ter sido informado que terei garantido os 

direitos assegurados pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que 

dentre outros: 

1. as informações coletadas somente serão utilizadas para os objetivos da 

pesquisa; 

2. receber esclarecimento a qualquer dúvida acerca da pesquisa; 

3. retirar o consentimento de participação do meu filho(a) a qualquer momento   

da pesquisa, sem que isso incorra em penalidade de qualquer espécie; 

4. a pesquisa não oferecerá riscos físicos ou psíquicos à criança; 

5. acessar as informações sobre os resultados da pesquisa através do contato 

com Giovana Bezerra do Carmo (Rua: Prof. Costa Mendes, 1608- 5º andar, 

Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará. Tel: 

32888045, 99928309). 

 

_________________________    ________________________ 

 Responsável pela criança.   Responsáveis pela pesquisa  

 

 

 

 

 

 

 

 



 67 67 

 

APÊNDICE C 

 

ARTIGO 

 

RESUMO 

 

Introdução: Paralisia cerebral é uma patologia responsável por inúmeras alterações 
sensório-motoras potencialmente capazes de interferir no desenvolvimento 
neuropsicomotor dos primeiros anos de vida. Objetivo Geral: Estudar as condições 
clínicas de crianças com paralisia cerebral em um serviço de referência ao 
atendimento do desenvolvimento infantil no município de Fortaleza. Delineamento 
do estudo: Estudo transversal. Local de estudo: Núcleo de Atenção Médico 
Integrada (NAMI) da Universidade de Fortaleza. Participantes: Crianças na faixa 
etária de 0 a 12 anos com diagnóstico definitivo de paralisia cerebral. Resultados: 
Foram avaliadas 85 crianças com média de idade de 4 anos e três meses, sendo 43 
(50.6%) do sexo masculino, 73 (85,9%) procedentes de Fortaleza, com média de 
idade de 11 meses  à época do diagnóstico. Complicações neonatais foram comuns 
em 77,4% das crianças, das quais o desconforto respiratório destacou-se, fazendo 
com que 65,3% permanecessem sob cuidados em UTI neonatal. A maioria das 
crianças (69,1%) apresentava um quadro de PC do tipo espástica, de grau severo 
(51,8%), tetraplégicas (71,4%), fazendo uso de cadeira de rodas, apenas 27% 
comunicavam-se verbalmente e 53% freqüentavam a escola regularmente. 
Conclusões: A maioria das crianças apresentou grave comprometimento sensório-
motor e os primeiros sinais destes, foram percebidos pelos próprios familiares, 
apesar de quase todas terem recebido atendimento pediátrico de rotina no 1º ano de 
vida, poucas foram avaliadas ou receberam algum tipo de orientação sobre o 
desenvolvimento neuropsicomotor durante as consultas. Diante deste fato, faz-se 
necessário a realização de um trabalho de conscientização junto aos profissionais 
da atenção básica, para a importância da avaliação periódica do desenvolvimento 
durante o 1º ano de vida, para que se possa assim detectar e encaminhar crianças 
com possíveis atrasos e patologias mais graves como a paralisia cerebral em tempo 
cada vez mais hábil. 
 
Descritores: Paralisia Cerebral. Atraso. Desenvolvimento Infantil. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Cerebral palsy is a serious desease that happens in child´s first years 
of life bringing many important alterations in the infant development. Majority 
Objective: to study  clinical conditions of children with cerebral palsy in a referencial 
pediatric center attendance in the city of Fortaleza. The Study Outline: a transversal 
study. The Study Place: “Núcleo de Atenção Médico Integrada” (NAMI) of the 
University of Fortaleza. Participants: Children between zero and 12 years old with 
definitive diagnosis of cerebral palsy. Results: A number of 85 children were 
valueted with mean of age of 4 years and three months, 50,6% were male and 85,9% 
came from Fortaleza and were 11 months old at the diagnosis, 77,4% had neonatal 
complications, 65,3% received care in neonatal intensive therapy unities, (69,1%) 
were spastic cerebral palsy, with severe involvement (51,8%) and paralysis of four 
limbs (71,4%), only 27% communicate with other people and 53% studied regulary. 
Conclusion: The most part of the children was seriously afected and the family saw 
this alterations in the first months of children´s life, in spite of  most of them were 
attended for health professionals at this time, just a few were valueted and received 
information about infant development during these consultations. In front of this, it is 
necessary a work of consciousness with health professionals for the importance of a 
good development valuation in the first year of children´s life to diagnosis early 
cerebral palsy for a fast therapy intervention giving them a better life´s quality. 
 
Key-words: cerebral palsy, delay, child development. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para a Organização Mundial da Saúde OMS (1982), pelo menos 10% das 

crianças de qualquer país, nascem ou adquirem impedimentos físicos, mentais ou 

sensoriais que interferirão no seu desenvolvimento. 

Nesse contexto insere-se a paralisia cerebral, patologia responsável por 

inúmeras alterações sensório-motoras potencialmente capazes de interferir no 

desenvolvimento neuropsicomotor dos primeiros anos de vida, cuja incidência varia 

em países desenvolvidos de 1,5 a 5,9/ mil nascidos vivos (DIAMENT, 1996). No 

Brasil atualmente, surgem 30.000 a 40.000 casos por ano (EDELMUTH, 1992). 

A etiologia da PC ainda é motivo de investigação entre vários 

pesquisadores. Pato; Souza e Leite (2002) a consideram uma condição muitifatorial, 

onde diversos fatores interagem entre si. Lianza (2001) separa os períodos e as 

principais causas determinantes em: pré-natal (infecções congênitas, hipoxemia 

cerebral e distúrbios metabólicos), peri-natal (tocotraumatismos, hipóxia e fatores 

obstétricos) e pós-natal (icterícia grave, meningoencefalites, encefalopatias, 

traumatismos cranioencefálicos e convulsões neonatais). 

A PC é classificada de acordo com o local da lesão no cérebro em: 

espástica, atetóide, distônica, atáxica e mista. Em relação à distribuição topográfica, 

pode acometer os quatro membros, tetraplegia, ser predominante em membros 

inferiores, diplegia, em um dimídio corporal, hemiplegia e acometer apenas um 

membro, monoplegia. Quanto ao grau de comprometimento podem ser classificados 

quadros leves, moderados e graves (PIOVESANA, 1998; ROTTA, 2002). 

Para Christopher e Weber (2001), as alterações sensório-motoras e 

mentais provocadas pela PC, trazem sérias repercussões sobre a qualidade de vida 

dos pacientes. Tal condição ocorre no período em que a criança apresenta ritmo 

acelerado de desenvolvimento, podendo comprometer o processo de aquisição das 

habilidades interferindo na função, dificultando o desempenho de atividades 

freqüentemente realizadas por crianças com desenvolvimento normal (MANCINI; 

FIÚZA; REBELO, 2002). 

 A melhor abordagem para o problema da PC ainda é a prevenção. O 

atendimento multidisciplinar visa estimular e desenvolver a motricidade e outras 

funções do sistema nervoso, como a cognição, afetividade e linguagem, seguindo a 
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seqüência do desenvolvimento normal, proporcionando condições e estímulos para 

que ele aconteça (GUSMAN, 1997). 

A assistência fisioterapêutica a essas crianças também é de suma 

importância, facilitando padrões de postura e movimento que levem a uma função, 

para que isto aconteça faz-se imprescindível a participação familiar (FINNIE, 2000). 

O avanço na identificação dos eventos que levam à lesão cerebral, a conduta em 

cada caso, a detecção precoce e o encaminhamento adequado de crianças com 

risco de desenvolverem distúrbios no desenvolvimento a serviços especializados de 

tratamento, poderão mudar o perfil da PC ao longo dos anos. 

 

METODOLOGIA 

 

Estudo transversal, realizado no período de fevereiro a junho de 2005 no 

Núcleo de Atenção Médico Integrada (NAMI), da Universidade de Fortaleza, onde 

foram avaliadas 85 crianças com diagnóstico definitivo de PC, na faixa etária de 0 a 

12 anos, em tratamento nos serviços de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, 

Fonoaudiologia e estimulação precoce do referido centro. 

As variáveis estudadas foram: sexo, idade, procedência, fatores de risco 

para PC, tipo de PC, grau de comprometimento, topografia, tempo para 

encaminhamento e tempo para entrada no serviço. 

Todas as crianças foram avaliadas pelo próprio pesquisador, mediante a 

aplicação de um protocolo de avaliação dividido em anamnese, exame físico e 

questionário aos familiares, contendo importantes itens referentes à idade das 

crianças à época da suspeita de PC, ao diagnóstico, como a criança era 

acompanhada por profissionais da atenção primária à saúde e o tipo de orientação 

recebida em relação ao seu desenvolvimento. 

O presente trabalho foi realizado com a aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Fortaleza e o consentimento livre e esclarecido dos 

responsáveis pelas crianças. 
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PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A digitação e a consolidação dos dados coletados foram processadas 

através do Epi Info versão 6.1. (DEAN et al, 1994). Em seguida fez-se a edição e 

análise para elaboração de tabelas e gráficos. 

 

RESULTADOS 

 

A amostra foi constituída por 85 crianças, sendo 43 (50,6%) do sexo 

masculino, a maioria procedente de Fortaleza, com média de idade de, 

aproximadamente, 11 meses na época do diagnóstico e, aproximadamente, um ano 

ao início do tratamento. 

Os encaminhamentos para o serviço especializado de estimulação 

precoce aconteceram por intermédio de neurologistas em 50,6% dos casos e 43,4% 

de pediatras, ficando o restante por parte de outros profissionais de saúde. 

As principais intercorrências sofridas pelas crianças do estudo, foram 

respectivamente: desconforto respiratório (55,4%), infecções, anóxia, convulsão, 

icterícia e reanimação, fazendo com que 65,3% permanecessem sob cuidados em 

UTI neonatal. 

A amostra foi classificada quanto ao tônus muscular em 69,1% de 

crianças espásticas, 19,8% atetósicas, 7,4% atáxicas e 3,7% apresentando PC do 

tipo mista. 

Quanto ao grau de comprometimento, 51,8% foram classificadas como 

graves, pois não deambulavam sozinhas e faziam uso de cadeira de rodas ou 

carrinho, tendo 71,4% comprometimento dos quatro membros, sendo caracterizadas 

assim como tetraplégicas. 

Os déficits associados foram encontrados em quase toda a amostra 

(88%), porém os mais significantes como as deficiências visual e auditiva estavam 

presentes em respectivamente 11,8% e 7,1%. 

A habilidade para comunicar-se verbalmente só foi observada em 27% 

das crianças, tendo estas grandes limitações e sendo bastante dependentes quanto 

às suas atividades de vida diária: 91,8% necessitavam de ajuda para hábitos de 

higiene, 89,4% para vestirem-se e 68,2% para alimentar-se, sendo a falta de 

controle esfincteriano anal presente em 68,2% e vesical em 72,9%. 
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Quando perguntadas sobre a suspeita de atraso no desenvolvimento de 

seus filhos, 56,5% das mães relataram terem sido as primeiras a perceberem as 

alterações e que estas em 98,8% foram percebidas durante o primeiro ano de vida 

da criança. 

As mães também relataram que suas crianças eram acompanhadas 

rotineiramente em ambulatórios de pediatria, porém a vigilância ao desenvolvimento 

infantil só foi realizada em 39,3% da amostra e que o encaminhamento ao serviço 

especializado após a suspeita de alteração no desenvolvimento foi realizado em 

89,4% das crianças, tendo 10,6% permanecido sem encaminhamento mesmo após 

a suspeita pelo profissional que acompanhava a criança durante o primeiro ano de 

vida. 

A média de tempo decorrido entre a suspeita de PC. e o encaminhamento 

das crianças para o serviço especializado de tratamento foi de um mês e meio. Já a 

média de tempo entre o encaminhamento e a entrada no serviço foi de três meses. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados do estudo apontaram para um percentual um pouco maior 

de crianças do sexo masculino, porém em literatura consultada específica, não foi 

encontrada referência à ocorrência de PC em relação ao sexo. 

A média de idade das crianças à época da suspeita de PC foi de onze 

meses, sendo considerada tardia para alguns autores, visto que alguns sinais de 

alerta podem ser observados aos três meses de vida. 

A média de idade das crianças do estudo ao encaminhamento foi de dez 

meses. Estudo realizado em Belém por Figueiras (2003), constatou que crianças 

com comprometimento motor moderado e grave tiveram média de idade ao 

encaminhamento de onze meses e meio. 

Já a média de idade ao início do tratamento em nossa pesquisa foi de 

11,7 meses, o que para Brandão (1992) não preconiza um tratamento precoce, visto 

que este deve ser iniciado antes do sexto mês de vida, quando ainda não se 

observa atetose ou espasticidade na criança. 

Os principais fatores de risco para PC foram: doenças gestacionais, em 

especial a rubéola, a prematuridade associada ao baixo peso, condizendo com 

estudo realizado por Silveira e Proncianoy (2005) e Rugollo (2005) no Hospital das 
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Clínicas em Botucatu. A anóxia também teve destaque dentre os fatores de risco, o 

que para Rotta (1993), consiste na principal causa de PC no período perinatal. 

O tipo de PC predominante foi espástica, com severo grau de 

comprometimento motor, fazendo uso de cadeira de rodas e dependentes quanto às 

atividades de vida diária. 

Das 85 crianças avaliadas, 45 tinham acima de 5 anos, idade considerada 

máxima para inclusão escolar e bom nível cognitivo, bem como déficit motor 

moderado, porém apenas 24 estavam matriculadas e freqüentavam a escola 

regularmente. As mães citaram as barreiras arquitetônicas e a discriminação de 

professores e outras crianças, como principais obstáculos para a inclusão escolar. 

Para Néri et al. (2003), o princípio da inclusão escolar, pressupõe que a 

criança deve ser inserida na escola para desenvolver suas potencialidades de 

acordo com suas necessidades especiais por meio de uma prática de ensino flexível 

e diferenciada. 

Carneiro (1997) questiona a eficiência da inclusão escolar e ressalta a 

necessidade de melhor preparo dos profissionais para atender as dificuldades das 

crianças e a falta de infra-estrutura e barreiras arquitetônicas nas escolas. 

Silva et. al. (2004) verificaram em estudo nas escolas da cidade de São 

Paulo, que tanto na rede pública, quanto na particular, o acesso das crianças foi 

bastante limitado e que quanto maior o comprometimento das crianças, maior o 

despreparo dos profissionais para recebê-las nas escolas. 

Nosso estudo revelou que os pais foram os primeiros a perceberem as 

alterações do desenvolvimento motor de suas crianças, condizendo com o estudo de 

Figueiras (2003), que mostrou que os profissionais de saúde na maioria das vezes 

desconsideram a opinião dos pais sobre o desenvolvimento dos filhos, porém 

Coelho et al. (1998) ressaltam a importância da percepção  dos pais, sendo esta 

imprescindível em programas de follow-up e tratamento dos distúrbios do 

desenvolvimento infantil. 

Françoso et.al. (2002), verificaram que a participação dos pais em 

programas de avaliação de lactentes proporcionou detecção precoce de déficit 

sensório-motor leve e serviu de controle e agravamento de seqüelas. 

Nesse estudo, pudemos observar que a maioria das crianças recebeu 

atendimento pediátrico de rotina, porém poucas foram avaliadas quanto ao 

desenvolvimento neuropsicomotor durante estas consultas. Brasileiro et. al. (2000) e 

Figueiras et. al. (2001) verificaram que um pequeno percentual (31,8%) de 
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profissionais utiliza algum tipo de escala para avaliar o desenvolvimento infantil 

durante as consultas. 

Françoso e Santos (2000) constataram que a maioria dos pais valoriza as 

consultas de acompanhamento do 1º ano de vida, pois assim sentem-se seguros 

quanto ao desenvolvimento de seus filhos e detecção precoce de quaisquer 

alterações no mesmo. 

Foi possível observarmos que houve prontidão no encaminhamento das 

crianças ao serviço especializado de tratamento após suspeita de PC, mas um 

pequeno percentual com grave comprometimento motor não foi encaminhado, tendo 

o profissional esperado em média quatro meses para fazê-lo. Figueiras (2003) 

verificou que as possíveis causas dos encaminhamentos tardios foram: dúvidas em 

relação à avaliação do desenvolvimento infantil e a total omissão em realizá-las. 

Diante do exposto, a diminuição da incidência de PC, dependerá da melhoria das 

condições de saúde da população, bem como de maior conscientização dos 

profissionais de saúde, em especial os pediatras, sobre as repercussões negativas 

da PC no desenvolvimento infantil, realizando de forma precoce o encaminhamento 

dos bebês de risco para diagnóstico e tratamento em tempo adequado. 

 

CONCLUSÕES 

 

A partir da análise dos resultados do estudo das condições clínicas de 

crianças com PC atendidas no NAMI, a pesquisa concluiu que: 

 

O tipo de PC predominante foi espástica, com presença de hipertonia 

muscular, grave comprometimento dos quatro membros (tetraplégicas) e 

fazendo uso de cadeira de rodas; 

 

As principais repercussões da PC na população estudada foram: déficit de 

linguagem, dependência para as atividades de vida diária (vestuário, 

alimentação, higiene e locomoção), falta de controle esfincteriano e 

presença de contraturas e deformidades; 
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Poucas crianças com perfeito nível cognitivo e idade adequada para 

estudar, estavam matriculadas e freqüentavam regularmente a escola 

devido às barreiras arquitônicas e despreparo dos profissionais envolvidos 

no processo educacional; 

 

Os pais foram os primeiros a perceberem as alterações no 

desenvolvimento neuropsicomotor em suas crianças, relatando sempre 

essas observações aos profissionais de saúde; 

 

A maioria das crianças recebeu atendimento pediátrico de rotina no 1º ano 

de vida, porém poucas foram avaliadas quanto ao desenvolvimento infantil 

durante essas consultas, havendo demora na identificação dos casos de 

paralisia cerebral na população estudada; 

 

A média de tempo para encaminhamento foi de um mês e meio e a média 

de tempo para entrada no serviço foi de três meses. 
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