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RESUMO 

 

FELICE, Thamires Máximo Neves. Estudo retrospectivo de fatores de risco para paralisia 

cerebral. 2018. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introdução: No Brasil há uma carência de estudos sobre a prevalência e incidência da 

Paralisia Cerebral (PC), sendo que as taxas são de extrema importância para a orientação das 

políticas de saúde operacionais e no auxílio da alocação de recursos adequados. Devido à 

escassez de pesquisa em âmbito nacional e à importância de se conhecer mais profundamente 

a relação entre ocorrências pré e perinatais e a incidência da PC, fica clara a necessidade de 

um estudo que possibilite a identificação dos fatores de risco presentes nestes períodos, 

permitindo a criação de estratégias melhores planejadas para as políticas de saúde que tornem 

o cuidado com o recém-nascido mais rápido e eficaz. Objetivo: Realizar um estudo 

retrospectivo dos fatores de risco para PC no período de 5 anos (2010 – 2014) no município 

de Ribeirão Preto – SP, com os objetivos específicos de: identificar a porcentagem de crianças 

nascidas no município e que foram identificadas como apresentando risco de atraso de 

desenvolvimento e, dentre estas, as que foram diagnosticadas com PC; identificar os fatores 

de riscos mais prevalentes no município; verificar a associação dos fatores de risco com o 

diagnóstico de PC. Método: Estudo epidemiológico descritivo, de levantamento retrospectivo 

de prontuários de um ambulatório de saúde especializado. A coleta de dados foi realizada em 

três etapas buscando identificar os nascidos vivos, os bebês de risco e verificar os prontuários. 

Através de uma amostra de conveniência, foram coletados os fatores de risco materno, 

gestacional e do parto, onde o desfecho final observado era o diagnóstico de PC. Resultados: 

Foram realizadas a análise descritiva e testes de associação. Dos nascidos vivos no período, 

23,3% das crianças nascidas no SUS foram consideradas com risco de atraso 

desenvolvimento, sendo a maioria do sexo feminino, residente no distrito oeste do município. 

Em 76,92% dos prontuários não continha a informação da saúde prévia da mãe, 13% das 

mães fumaram na gestação e a maioria não planejou a gravidez. Quando analisadas as 

intercorrências na gestação e no parto foi identificada maior frequência de uma única 

intercorrência. Cerca de 65% das crianças apresentavam relatos de indícios de alterações 

neurológicas, 73,4% tiveram alta por abandono e em nenhum prontuário foi encontrado o 

diagnóstico de PC. Conclusão: Verificamos os riscos mais frequentes e o perfil das 

características pré-natais e perinatais, no entanto, devido ao alto número de altas por 



 

abandono neste serviço de saúde analisado, não foi possível verificar o desfecho do 

acompanhamento, bem como saber se a criança evoluiu para o diagnóstico de PC. Estas 

ausências de dados comprometeram as análises de associação e a estimativa da prevalência de 

PC. Sugere-se uma adequação na detecção de riscos com avaliações padronizadas, com a 

criação de um check list, além de um sistema de informação que seja capaz de criar um banco 

de dados de registros para acompanhamento já que através destes dados futuras estratégias de 

prevenção podem ser melhor definidas. 

 

Palavras-chave: Paralisia cerebral, fatores de risco, desenvolvimento infantil, epidemiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

FELICE, Thamires Máximo Neves. Retrospective study of risk factors for cerebral palsy. 

2018. Dissertation (Master degree) - Medical School of Ribeirão Preto, University of São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 

 

Introduction: In Brazil, there is a lack of studies on the prevalence and incidence of 

Cerebral Palsy (CP), with rates being extremely important for the orientation of operational 

health policies and for the allocation of adequate resources. Due to the lack of research at the 

national level and the importance of a deeper understanding of the relationship between pre 

and perinatal events and the incidence of CP, it is clear that a study is needed to identify the 

risk factors present in these periods, strategies for health policies that make newborn care 

faster and more effective. Objective: To carry out a retrospective study of the risk factors for 

CP in the period of 5 years (2010 - 2014) in the city of Ribeirão Preto, SP, with the specific 

objectives of: identifying the percentage of children born in the municipality and identified as 

presenting a risk of developmental delay and, among these, those diagnosed with CP; identify 

the most prevalent risk factors in the municipality; to verify the association of risk factors 

with the diagnosis of CP. Method: Descriptive epidemiological study, from a retrospective 

survey of medical records of a specialized health clinic. Data collection was performed in 

three stages to identify the live births, the at-risk babies and to verify the medical records. 

Through a convenience sample, the maternal, gestational and labor risk factors were collected, 

where the outcome observed was the diagnosis of PC. Results: Descriptive analysis and 

association tests were performed. 23.3% of the children were considered at risk of 

development, the majority being female, living in the western district of the municipality. In 

76.92% of the medical records did not contain the information of the previous health of the 

mother, 13% of the mothers smoked in the gestation and the majority did not plan the 

pregnancy. When the intercurrences during pregnancy and delivery were analysed, a greater 

frequency of a single intercurrence was identified. About 65% of the children had reports of 

neurological changes, 73.4% were discharged from the hospital, and in none of the files was 

the diagnosis of PC. Conclusion: We verified the most frequent risks and the profile of 

prenatal and perinatal characteristics, however, due to the high number of discharges, it was 

not possible to verify the follow-up outcome, as well as whether the child evolved to the 

diagnosis of CP. These data absences compromised the association analysis and the 

estimation of PC prevalence. It is suggested an adequacy in the detection of risks with 



 

standardized assessments, with the creation of a check list, as well as an information system 

that can create a database of records for follow-up since, through this data, future prevention 

strategies can be better defined. 

 

Key words: Cerebral palsy, risk factors, child development, epidemiology. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O universo infantil sempre me encantou! Nasci em Varginha - MG e desde muito 

pequena, neta mais velha da família, com irmão e primos mais novos para ensinar, brincar (de 

boneca, mas com bebês de verdade) e cuidar. No colégio, gostava de visitar o berçário e a 

educação infantil no recreio, vivia rodeada de muitas dúvidas e incertezas de qual caminho 

seguir profissionalmente, mas uma coisa já estava clara: tinha que envolver crianças!  

Em 2006, com 17 anos, saí de casa e iniciei a graduação em fisioterapia na Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (PUC - MG), em Poços de Caldas, mas por algumas 

dificuldades locais e anseios, em 2007 me inscrevi e me preparei para o processo seletivo de 

transferência da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP - USP). 

Em 2008 mudei para Ribeirão Preto - SP e fui me encantando ainda mais com a 

fisioterapia e com todas as áreas de atuação, envolvendo a promoção, prevenção e reabilitação 

em saúde. Me permiti conhecer mais sobre a profissão, a ter experiências com outras áreas, 

com iniciações científicas, ligas e projetos de extensão, mas não deixei a infância de lado. 

No final da faculdade, após participar do Projeto RONDON, a saúde pública me 

encantava com as diretrizes de assistência, o olhar humano, o cuidado integral e a importância 

do trabalho em equipe. E, ao prestar os processos seletivos, a dúvida foi grande entre fazer um 

aprimoramento em fisioterapia na infância ou uma residência multiprofissional. Mas, após 

muitas reflexões, escolhi a Residência Multiprofissional em Atenção Integral à Saúde da 

FMRP - USP, no qual hoje sou extremamente grata pela experiência que obtive com outros 

profissionais, pelas orientações, trabalhos desenvolvidos e pela oportunidade de, mesmo com 

uma grade curricular ampla de ações, conseguir direcionar o cuidado e a assistência na 

infância, participando de campanhas de promoção de saúde infantil, ambulatórios de 

prescrição de órteses e dispositivos de auxílio, atuando na estimulação precoce, conhecendo 

serviços de assistência à criança e realizando atendimentos de reabilitação.  

Em dois destes serviços, uma sementinha estava nascendo para mais tarde dar o fruto 

deste projeto! Realizava um estágio no serviço de Estimulação Precoce da prefeitura, onde 

acompanhava os bebês de risco, e me chamou a atenção a forma de como esses bebês eram 

identificados precocemente, mas não havia informações sobre o perfil destas crianças e sobre 

o desfecho no diagnóstico de paralisia cerebral. No Centro de Reabilitação do Hospital das 

Clínicas, conheci a Profa. Dra. Luzia Iara em um atendimento em conjunto com a terapeuta 

ocupacional do serviço, e me encantei com a doçura que a professora falou com a criança e 



 

explicou o caso para as alunas que acompanhavam no estágio. Após isto, a fisioterapeuta do 

serviço, que fazia mestrado com a professora na época, só fez elogios e me explicou sobre o 

processo seletivo para o mestrado.  

Desta forma, após o término da residência, no dia do meu aniversário em 2014, a 

professora e eu marcamos uma reunião logo cedo para conversar sobre um possível projeto e, 

a epidemiologia, os bebês de risco, a dificuldade no diagnóstico precoce da paralisia cerebral 

e a vontade de saber mais sobre o perfil e as lacunas destas informações fizeram nascer este 

trabalho aos poucos. 

Este trabalho faz parte dos estudos do grupo de pesquisa do LEPTOI - Laboratório de 

Ensino e Pesquisa de Terapia Ocupacional na Infância e Adolescência [1], dentro da linha de 

pesquisa “Desempenho ocupacional de crianças e adolescentes em diferentes contextos”. 

O LEPTOI reúne ações e projetos de pesquisa, ensino e extensão que se propõem a 

integrar aspectos clínicos e sociais, a partir de duas linhas centrais de pesquisa: Formação 

profissional (perfil dos estudantes de Terapia Ocupacional, acompanhamento de ingressantes, 

através do processo de tutoria institucional, desenvolvimento de estratégias de ensino em 

terapia ocupacional: tecnologia e arte) e Desempenho ocupacional de crianças e adolescentes 

em diferentes contextos (desenvolvimento em condições adversas - violência doméstica, 

pobreza e institucionalização; doenças crônicas, hospitalização, deficiências; comportamento 

lúdico e de lazer de crianças e adolescentes, cuidadores), linha na qual se insere o presente 

estudo. 

As investigações a partir desta linha estão centradas no desenvolvimento infanto-

juvenil, com ênfase para o desempenho ocupacional nas ocupações mais importantes para o 

seguimento etário em questão: atividades de vida diária (AVD), atividades de vida diária 

instrumental (AVDI), o brincar, a educação (escola) e a participação social. 

Pretende-se, desta forma, aprofundar a compreensão acerca da influência dos eventos de 

vida sobre o desenvolvimento de crianças e adolescentes, na perspectiva da Terapia 

Ocupacional e áreas afins, ou seja, atentando para as habilidades de desempenho mais 

importantes na garantia da participação em contextos de vida, para cada etapa deste período 

do curso de vida (infância e adolescência). 

____________________________ 

1 Grupo de pesquisa implementado pela Profa. Dra. Luzia Iara Pfeifer em janeiro de 2005, na Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto - FMRP - USP. Em janeiro de 2008 a Profa. Dra. Maria Paula Panúncio Pinto, 

passou a integrar, em parceria, a coordenação do laboratório. O LEPTOI vem sendo mantido com o auxílio 

financeiro da FMRP, FAEPA, CNPQ e FAPESP. 



 

Com o interesse de ingressar no mestrado e colocar em prática o projeto elaborado, me 

inscrevi no final de 2015 no Programa de Pós-graduação do Departamento de Neurologia da 

FMRP – USP e, com a aprovação, iniciei esta etapa em março de 2016. 

Espera-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir para os estudos na área 

da infância e gestão em saúde. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Cuidados à gestante 

 

O cuidado pré-natal compreende um conjunto de ações durante o período da gestação 

que requerem investimentos tanto por parte da mulher, como de profissionais e de serviços 

que se dedicam à oferta desse cuidado. A atenção pré-natal é utilizada como um indicador de 

boa prática, assim como uma medida de qualidade de cuidados clínicos e de saúde pública 

(GAZMARIAN et al., 1999; DYE; WOJTOWCZ, 1999).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS - World Health Organization WHO) em suas 

agendas de ações globais: Strategies toward Ending Preventable Maternal Mortality (World 

Health Organization, 2015) e a Every Newborn: an Action Plan to End Preventable Deaths 

(World Health Organization, 2014), prevê que toda gestante e recém-nascido devem receber 

cuidados de qualidade durante o pré-natal, parto e pós-natal. 

Apesar da redução importante da mortalidade infantil no Brasil nas últimas décadas, os 

indicadores de óbitos neonatais apresentaram uma velocidade de queda aquém do desejado. 

Os óbitos ainda ocorrem por causas evitáveis, principalmente no que diz respeito às ações dos 

serviços de saúde e, entre elas, a atenção pré-natal, ao parto e ao recém-nascido (BRASIL, 

2012a). 

Embora tenha ocorrido uma ampliação na cobertura do acompanhamento pré-natal, 

contraditoriamente mantém-se elevada a incidência de sífilis congênita, assim como da 

hipertensão arterial sistêmica, que é a causa mais frequente de morbimortalidade materna e 

perinatal no país (BRASIL, 2012a). A assistência pré-natal adequada, com a detecção e a 

intervenção precoce das situações de risco, bem como um sistema ágil de referência hospitalar 

e a qualificação da assistência ao parto, são os grandes determinantes dos indicadores de 

saúde relacionados à mãe e ao bebê que têm o potencial de diminuir as principais causas de 

mortalidade materna e neonatal (BRASIL, 2012a). 

Um instrumento importante na melhoria dos índices de morbidade e mortalidade 

materna e infantil é a avaliação pré-concepcional, que é a consulta que o casal faz antes de 

uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a 

evolução normal de uma futura gestação. As atividades desenvolvidas na avaliação pré-

concepcional devem incluir anamnese e exame físico, com exame ginecológico, além de 

alguns exames laboratoriais para avaliar o risco gestacional. A história clínica busca 

identificar situações de saúde que podem complicar a gravidez, como diabetes pré-
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gestacional, a hipertensão, as cardiopatias, os distúrbios da tireoide e os processos infecciosos, 

incluindo as doenças sexualmente transmissíveis (DST). O uso de medicamentos, o hábito de 

fumar e o uso de álcool e drogas ilícitas precisam ser verificados, e a futura gestante deve ser 

orientada quanto aos efeitos adversos associados. Na história familiar, destaca-se a avaliação 

de doenças hereditárias, pré-eclâmpsia, hipertensão e diabetes. Na história obstétrica, é 

importante registrar o número de gestações anteriores e de partos pré-termo, o intervalo entre 

os partos, o tipo de parto, o peso ao nascimento e as complicações das gestações anteriores, 

como abortamento, perdas fetais e hemorragias e malformações congênitas (BRASIL, 2012a). 

A partir destas orientações e planejamento, o objetivo do acompanhamento pré-natal é 

assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, 

sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e as atividades 

educativas e preventivas (BRASIL, 2012a).   

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012a) o total de consultas pré-natais 

deve ser de, no mínimo, 6 (seis), com acompanhamento intercalado entre médico e 

enfermeiro, e deve seguir uma lógica de solicitação de exames por período gestacional 

(Quadro 1) . Sempre que possível, as consultas devem ser realizadas mensalmente até a 28ª 

semana, quinzenalmente da 28ª até a 36ª semana, e semanalmente da 36ª até a 41ª semana. 

Quando o parto não ocorre até a 41º semana, é necessário encaminhar a gestante para a 

avaliação do bem-estar fetal, incluindo avaliação do índice do líquido amniótico e 

monitoramento cardíaco fetal, sendo aconselhada a indução do parto por ter menor risco de 

morte neonatal e perinatal.  

No Sistema Único de Saúde (SUS), a unidade básica de saúde (UBS) deve ser a porta de 

entrada preferencial da gestante por ser o local de atenção estratégico para melhor acolher 

suas necessidades, inclusive proporcionando um acompanhamento longitudinal e continuado, 

principalmente durante a gravidez. As consultas possuem um roteiro para solicitação de 

exames específicos por trimestre gestacional, assim como as vacinas de rotina estipuladas 

pelo Ministério da Saúde. Já as gestantes com maiores riscos requerem atenção especial e o 

cronograma de vacinação, consultas e exames variam de acordo com os riscos identificados e 

a condição da gestação (BRASIL, 2012a). 
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Quadro 1. Exames solicitados por período da gestação no pré-natal de baixo risco.  

Período Exames 

 

 

 

 

 

1ª consulta ou 

1º trimestre 

- Hemograma 

- Tipagem sanguínea e fator Rh 

- Coombs indireto, se Rh negativo 

- Glicemia em jejum 

- Teste rápido de triagem para sífilis e/ou VDRL/RPR 

- Teste rápido diagnóstico anti-HIV 

- Anti-HIV 

- Toxoplasmose IgM e IgG 

- Sorologia para hepatite B  

- Urocultura + urina tipo I 

- Ultrassonografia obstétrica 

- Citopatológico de colo de útero (se for necessário) 

- Exame da secreção vaginal (se houver indicação clínica) 

- Parasitológico de fezes (se houver indicação clínica) 

 

2º trimestre 

- Teste de tolerância para glicose com 75g (se a glicemia estiver acima de 85mg/dl ou se houver fator de 

risco, realizar preferencialmente entre 24ª e a 28ª semana) 

- Coombs indireto (se for Rh negativo) 

 

 

 

 

3º trimestre 

 

 

 

 

- Hemograma 

- Glicemia em jejum 

- Coombs indireto (se for Rh negativo) 

- VDRL 

- Anti-HIV 

- Sorologia para hepatite B  

- Repetir exame de toxoplasmose se o IgG não for reagente 

- Urocultura + urina tipo I 

- Bacterioscopia de secreção vaginal (a partir de 37 semanas de gestação) 
Fonte: Brasil (2005e), adaptado.  
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Para nortear melhor as ações do pré-natal, foram criados passos para uma melhor 

qualidade de assistência (BRASIL, 2012a), sendo eles: 

- 1° passo: Iniciar o pré-natal na atenção primária à saúde até a 12ª semana de 

gestação; 

- 2° passo: Garantir os recursos humanos, físicos, materiais e técnicos necessários à 

atenção pré-natal; 

- 3° passo: Toda gestante deve ter assegurado a solicitação, realização e avaliação em 

termo oportuno do resultado dos exames preconizados no atendimento pré-natal; 

- 4° passo: Promover a escuta ativa da gestante e dos acompanhantes, considerando 

aspectos intelectuais, emocionais, sociais e culturais; 

  - 5° passo: Garantir o transporte público gratuito da gestante para o atendimento pré-

natal, quando necessário. 

- 6° passo: É direito do(a) parceiro(a) ser cuidado (realização de consultas, exames e 

ter acesso a informações) antes, durante e depois da gestação;  

- 7° passo: Garantir o acesso à unidade de referência especializada, caso seja 

necessário; 

- 8° passo: Estimular e informar sobre os benefícios do parto fisiológico, incluindo a 

elaboração de um plano de parto. 

- 9° passo: Toda gestante tem direito de conhecer e visitar previamente o serviço de 

saúde no qual será realizado o parto; 

- 10° passo: As mulheres devem conhecer e exercer os direitos garantidos por lei no 

período gravídico-puerperal. 

Pelo fato da gestação ser um fenômeno fisiológico, deve ser vista como uma experiência 

de vida saudável que envolve mudanças dinâmicas do olhar físico, social e emocional da 

gestante. No entanto, devido a alguns fatores de risco, algumas gestantes podem apresentar 

maior probabilidade de intercorrências, sendo consideradas como gestantes de alto risco 

(BRASIL, 2012a).  

Com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materno-infantil e ampliar o acesso com 

qualidade, é necessário que se identifiquem os fatores de risco gestacional o mais 

precocemente possível. Dessa forma, o acolhimento com classificação de risco auxilia na 

agilidade no atendimento e na definição da necessidade de cuidado e da densidade tecnológica 

que devem ser ofertadas às gestantes em cada momento (BRASIL, 2012a). 

A caracterização de uma situação de risco, todavia, não implica necessariamente 

referência da gestante para acompanhamento em pré-natal de alto risco. As situações que 



23 

 

envolvem fatores clínicos mais relevantes e/ou fatores que podem ser evitados que demandem 

intervenções com maior densidade tecnológica devem ser necessariamente referenciadas, 

podendo retornar ao nível primário, quando se considerar a situação resolvida e/ou a 

intervenção já realizada. De qualquer maneira, a unidade básica de saúde deve continuar 

responsável pelo seguimento da gestante encaminhada a um diferente serviço de saúde 

(BRASIL, 2012a). Os fatores de risco que permitem a realização do pré-natal pela equipe da 

atenção básica estão descritos no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Fatores de risco para a realização do pré-natal pela atenção básica de saúde. 

 

 

 

 

 

Características individuais e 

condições sociodemográficas 

desfavoráveis 

 

 

- Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos; 

- Ocupação: esforço físico excessivo, carga horária 

extensa, rotatividade de horário, exposição a agentes 

físicos, químicos e biológicos, estresse; 

- Situação familiar insegura e não aceitação da 

gravidez, principalmente em se tratando de 

adolescente; 

- Situação conjugal insegura; 

- Baixa escolaridade (menor do que cinco anos de 

estudo regular); 

- Condições ambientais desfavoráveis; 

- Altura menor do que 1,45m; 

- IMC que evidencie baixo peso, sobrepeso ou 

obesidade. 

 

 

 

História reprodutiva anterior 

 

 

- Recém-nascido com restrição de crescimento, pré-

termo ou malformado; 

- Macrossomia fetal; 

- Síndromes hemorrágicas ou hipertensivas; 

- Intervalo interpartal menor do que dois anos ou maior 

do que cinco anos; 

- Nuliparidade e multiparidade (cinco ou mais partos); 

- Cirurgia uterina anterior; 

- Três ou mais cesarianas. 

 

Gravidez atual 

- Ganho ponderal inadequado; 

- Infecção urinária; 

- Anemia. 
Fonte: Brasil (2012a), adaptado. 

 

Sabe-se que o pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam 

com critérios de risco, o que aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de 

intercorrências e óbito materno e/ou fetal. Desta forma, uma atenção especial é dispensada às 

grávidas com maiores riscos, a fim de reduzir a morbidade e a mortalidade materna e perinatal 
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(BRASIL, 2012a). Os fatores relacionados à gestante estão descritos no Quadro 3 (na página 

seguinte). 
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Quadro 3. Fatores de risco relacionados à gestante. 

 

 

 

 

 

 

Condições prévias 

- Cardiopatias; Hanseníase; Tuberculose; Pneumopatias graves (incluindo asma brônquica); 

- Nefropatias graves (como insuficiência renal crônica e em casos de transplantados); 

- Endocrinopatias (especialmente diabetes mellitus, hipotireoidismo e hipertireoidismo); 

- Doenças hematológicas (inclusive doença falciforme e talassemia); 

- Hipertensão arterial crônica e/ou caso de paciente que faça uso de anti-hipertensivo (PA>140/90mmHg antes de 20 

semanas de idade gestacional); 

- Doenças neurológicas (como epilepsia); Doenças psiquiátricas que necessitam de acompanhamento (psicoses, 

depressão grave etc.); Doenças autoimunes (lúpus eritematoso sistêmico, outras colagenoses); 

- Alterações genéticas maternas; Antecedente de trombose venosa profunda ou embolia pulmonar; 

- Ginecopatias (malformação uterina, miomatose, tumores anexiais e outras); 

- Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG com 

malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); 

- Dependência de drogas lícitas ou ilícitas; Qualquer patologia clínica que necessite de acompanhamento especializado. 

 

História reprodutiva 

anterior 

- Morte intrauterina ou perinatal em gestação anterior, principalmente se for de causa desconhecida; 

- História prévia de doença hipertensiva da gestação, com mau resultado obstétrico e/ou perinatal (interrupção prematura 

da gestação, morte fetal intrauterina, síndrome Hellp, eclâmpsia, internação da mãe em UTI); 

- Abortamento habitual; Esterilidade/infertilidade. 

 

 

 

 

 

 

Gravidez atual 

- Restrição do crescimento intrauterino; Polidrâmnio ou oligoidrâmnio; Gemelaridade; Malformações fetais ou arritmia 

fetal; 

- Distúrbios hipertensivos da gestação (hipertensão crônica preexistente, hipertensão gestacional ou transitória); 

- Infecção urinária de repetição ou dois ou mais episódios de pielonefrite (toda gestante com pielonefrite deve ser 

inicialmente encaminhada ao hospital de referência, para avaliação); 

- Anemia grave ou não responsiva a 30-60 dias de tratamento com sulfato ferroso; 

- Portadoras de doenças infecciosas como hepatites, toxoplasmose, infecção pelo HIV, sífilis terciária (USG com 

malformação fetal) e outras DSTs (condiloma); Infecções como a rubéola e a citomegalovirose adquiridas na gestação 

atual; Evidência laboratorial de proteinúria; Diabetes mellitus gestacional; Desnutrição materna severa; 

- Obesidade mórbida ou baixo peso (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante para avaliação nutricional); 

- NIC III (nestes casos, deve-se encaminhar a gestante ao oncologista); 

- Alta suspeita clínica de câncer de mama ou mamografia com Bi-rads III ou mais (nestes casos, deve-se encaminhar a 

gestante ao oncologista); 

- Adolescentes com fatores de risco psicossocial. 
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Quadro 3 (continuação). Fatores de risco relacionados à gestante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necessidade de 

encaminhamento à 

urgência/emergência 

obstétrica 

- Síndromes hemorrágicas (incluindo descolamento prematuro de placenta, placenta prévia), independentemente da 

dilatação cervical e da idade gestacional; 

- Suspeita de pré-eclâmpsia: pressão arterial > 140/90, medida após um mínimo de 5 minutos de repouso, na posição 

sentada. Quando estiver associada à proteinúria, pode-se usar o teste rápido de proteinúria; 

- Sinais premonitórios de eclâmpsia em gestantes hipertensas: escotomas cintilantes, cefaleia típica occipital, 

epigastralgia ou dor intensa no hipocôndrio direito; 

- Eclâmpsia (crises convulsivas em pacientes com pré-eclâmpsia); Crise hipertensiva (PA > 160/110); 

- Amniorrexe prematura: perda de líquido vaginal (consistência líquida, em pequena ou grande quantidade, mas de forma 

persistente), podendo ser observada mediante exame especular com manobra de Valsalva e elevação da apresentação 

fetal; 

- Isoimunização Rh; Anemia grave (hemoglobina < 8); 

- Trabalho de parto prematuro (contrações e modificação de colo uterino em gestantes com menos de 36 semanas); 

- IG a partir de 41 semanas confirmadas; 

- Hipertermia (Tax > = 37,8C), na ausência de sinais ou sintomas clínicos de IVAS; 

- Suspeita/diagnóstico de abdome agudo em gestantes; 

- Suspeita/diagnóstico de pielonefrite, infecção ovular ou outra infecção que necessite de internação hospitalar; 

- Suspeita de trombose venosa profunda em gestantes (dor no membro inferior, edema localizado e/ou varicosidade 

aparente); 

- Investigação de prurido gestacional/icterícia; 

- Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento sistêmico com menos de 20 semanas; 

Vômitos inexplicáveis no 3º trimestre; 

- Restrição de crescimento intrauterino; 

- Oligoidrâmnio; 

- Casos clínicos que necessitem de avaliação hospitalar: cefaleia intensa e súbita, sinais neurológicos, crise aguda de 

asma etc. Nos casos com menos de 20 semanas, as gestantes podem ser encaminhadas à emergência clínica. 
Fonte: Brasil (2012a), adaptado. 
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1.2 Fatores de risco 

 

Segundo Reppold et al. (2002), os fatores de risco são condições ou variáveis 

ambientais, biológicas, genéticas ou sociais associadas à uma grande probabilidade de 

ocorrência de resultados negativos no desenvolvimento infantil em qualquer área.  

Para Ramey e Ramey (1998) as crianças que apresentam condições biológicas e/ou sob 

efeito de determinadas variáveis ambientais têm maior probabilidade de apresentar distúrbio 

ou atraso em seu desenvolvimento, sendo estas variáveis denominadas fatores de risco. Desta 

forma, os fatores de risco podem incluir atributos biológicos e genéticos da criança e/ou da 

família, bem como fatores da comunidade que influenciam, tanto o ambiente da criança 

quanto de sua respectiva família. 

Além dos fatores maternos, descritos na sessão anterior de cuidados à gestante no 

período pré-natal, deve-se levar em consideração as observações sobre o parto, o período 

perinatal e condições extrínsecas, como nível socioeconômico.  

De acordo com Brasil (2011), antes do parto é fundamental obter da mãe informações 

relacionadas a sua saúde e às condições da gestação para avaliar o risco de problemas ao 

nascimento e com base nestas informações o grau de risco é classificado em Alto, Médio e 

Baixo risco ao nascer. O Quadro 4 apresenta informações necessárias para a classificação do 

risco ao nascer. 

 

Quadro 4. Informações para classificar o risco ao nascer. 

 

 

 

Perguntar 

- Gestação a termo? 

- Líquido amniótico claro? 

- Houve ruptura prematura de membranas? Há quanto tempo? 

- A mãe teve ou tem febre? 

- A mãe teve doenças durante a gravidez? (TORCHS¹, hipertensão, infecção 

urinária, diabetes, doença sistêmica grave) 

- RN necessitou procedimentos de reanimação? 

 

 

 

Observar 

- Cor 

- Respiração 

- Choro 

- Vitalidade 

- Anomalias congênitas 

- Sinais de infecção intrauterina 

- Lesões graves decorrentes do parto 

 

Determinar 

- Peso e idade gestacional 

- Temperatura axilar 

- Frequência respiratória 
Fonte: Brasil (2011), adaptado.  

¹TORCHS - toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, HIV, sífilis. 
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A gestação a termo era antigamente definida como um período de cinco semanas entre 

37 e 42 semanas, mas após união conjunta da National  Institute  of  Child  Health  and  

Human  Development,  do  American  College  of Obstetricians  and  Gynecologists,  da  

American  Academy  of  Pediatrics,  da  Society  for Maternal-Fetal,  do  March  of  Dimes,  e  

da  World  Health  Organization  (WHO), o período foi modificado (SPONG, 2013) e segue a 

classificação: 

- Prematuro: menos que 36 semanas e 06 dias; 

- Gestação a termo inicial: 37 semanas até 38 semanas e 06 dias; 

- Gestação a termo: 39 semanas até 40 semanas e 06 dias; 

- Gestação a termo tardio: 41 semanas até 41 semanas e 06 dias; 

- Gestação pós-termo: 42 semanas ou mais. 

O peso ao nascer é outro fator importante, sendo um parâmetro usado para avaliar as 

condições de saúde do recém-nascido e, quando considerado de baixo peso ao nascer (< 

2.500g), está associado à maior mortalidade e morbidade neonatal e infantil (FERRAZ; 

NEVES, 2011). No outro extremo, a macrossomia fetal (> 4.000g) está relacionada à asfixia 

neonatal, maior risco de hipoglicemia fetal, rotura prematura de membranas, trabalho de parto 

prematuro, desproporção feto-pélvica, traumas esqueléticos, distúrbios hidroeletrolíticos, 

aspiração de mecônio, entre outros, interferindo no desenvolvimento (AMORIM et al., 2009). 

Ferreira, Mello e Silva (2014) verificaram que prematuros apresentam maior risco de 

desenvolver sepse, e crianças com sepse foram 2,5 vezes mais propensas a desenvolver 

alterações neuromotoras na amostra com média de peso ao nascer de 1.119g e idade 

gestacional média de 29 semanas e 6 dias.  

Com relação ao risco de desenvolver sepse nesta população, Wheater e Rennie (2000) 

indicam um papel importante da infecção perinatal no desenvolvimento de PC nos prematuros 

de muito baixo peso, levantando a possibilidade de reduzir a incidência de PC, impedindo a 

infecção com a sugestão de mais pesquisas para verificar a possibilidade de uso de 

antibióticos profiláticos. 

Dando enfoque à prematuridade, Saldir et al. (2010) ao estudar bebês com idade 

gestacional menor que 32 semanas verificaram que um em cada quatro recém-nascidos 

prematuros apresentavam risco no desenvolvimento neurológico. Participaram do estudo 169 

recém-nascidos, onde 127 casos (75,14%) tiveram desenvolvimento neurológico normal, 

enquanto que 28 (16,6%) e 14 (8,3%) lactentes foram identificados com disfunção 

neurológica leve e grave anormalidade, respectivamente. 
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Desta forma, diversas podem ser as intercorrências no parto, e os fatores de risco devem 

ser observados, tais como: presença de infecções, presença e quantidade de mecônio, 

frequência respiratória > 60 ipm; presença de gemidos do RN; frequência cardíaca < 100 bpm 

ou > 160 bpm; enchimento capilar acima de 3 segundos; temperatura corporal ≥ 38°C ou 

37,5°C em 2 ocasiões com 30 minutos de intervalo; saturação de oxigênio < 95% e a presença 

de cianose central confirmada pela oximetria de pulso se disponível, entre outros (BRASIL, 

2017). 

Ao nascimento, também é recomendável observar e avaliar as condições do recém-

nascido, principalmente a respiração, frequência cardíaca e tônus, para determinar se a 

ressuscitação é necessária de acordo com diretrizes reconhecidas de reanimação neonatal 

(BRASIL, 2017).  

Quando é necessária a reanimação, o Boletim de Apgar (Quadro 5) é útil para avaliar a 

resposta do RN às manobras de reanimação no 1º e 5º minutos de vida e, se necessário, no 

10º, 15º e 20º minutos. Ele também serve como um relatório numérico prático para descrever 

a condição de nascimento e a recuperação do RN (BRASIL, 2012a). 

 

Quadro 5. Boletim de Apgar.  

Sinal 0 1 2 

Frequência cardíaca Ausente < 100 > 100 

Respiração Ausente Irregular Choro forte 

Tônus muscular Flacidez Alguma flexão de 

extremidades 

Boa movimentação 

Reflexos  

(estímulo nasal) 

Ausente Algum movimento Espirros 

Cor Cianose e/ou palidez Corpo róseo e 

extremidades 

cianóticas 

Róseo 

Fonte: Apgar (1953), adaptado. 

 

Mais recentemente, a OMS (2016) lançou uma estratégia global para a saúde das 

mulheres e das crianças, com metas estabelecidas até 2030, no intuito de assegurar e prosperar 

a saúde e o bem-estar nesta população, de modo que todas as crianças tenham acesso a um 

desenvolvimento de alta qualidade na primeira infância, o que vai ao encontro dos programas 

de acompanhamento do desenvolvimento. 
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1.3 Paralisia Cerebral 

 

A paralisia cerebral (PC) foi descrita inicialmente em 1843 por um médico ortopedista 

inglês, Willian John Little, que considerava a ausência do movimento nos membros como 

sendo proveniente de problemas cerebrais ocorridos durante o parto (LITTLE, 1966; ROTTA, 

2002; BRASIL, 2013). Com o passar dos anos as intercorrências obstétricas se tornaram cada 

vez mais preocupantes e iniciaram-se estudos quanto à fisiopatogenia das lesões cerebrais e o 

prognóstico para sequelas neurológicas (COURVILLE, 1950). 

Little estudou crianças com quadro clínico de espasticidade e as relacionou com as 

intercorrências no nascimento, como apresentação pélvica, prematuridade, intercorrências no 

parto, demora para chorar e respirar, convulsões e coma nas primeiras horas de vida. Desta 

forma, em 1862 o médico estabeleceu a relação entre o quadro de rigidez muscular, 

espasticidade e paralisia com o parto anormal (ROTTA, 2002; MORRIS, 2007; BRASIL, 

2013). 

Durante muitos anos este quadro nosológico foi conhecido como “Síndrome de Little”, 

mas outros pesquisadores como Sarah McNutt em 1885, Willian Osler em 1889 e Sachs e 

Peterson em 1890, continuaram os estudos e sugeriram novos termos de classificação, como 

hemiplegia infantil, hemiplegia bilateral espástica e paraplegia espástica. Investigando a 

etiologia, os pesquisadores chegam à conclusão de que qualquer uma destas três formas de 

apresentação clínica poderia resultar de uma variedade de causas (MORRIS, 2007).  

Em 1893, Sigmund Freud propôs uma terminologia com base na identificação de três 

principais fatores causais: pré-natal (materno e congênito), perinatal e pós-natal. Em 1897 

sugeriu a expressão Paralisia Cerebral, que foi consagrada por Phelps, ao se referir a um 

grupo de crianças que apresentavam comprometimentos motores variados causados por lesão 

no sistema nervoso central (SNC) (ROTTA, 2002; MORRIS, 2007; BRASIL, 2013). 

Em 1941 Phelps desenvolveu uma abordagem para o tratamento das crianças com PC, 

indicando fisioterapia, uso de órteses, bloqueios e posteriormente estabeleceu os quatro 

principais objetivos de tratamento: locomoção, autocuidado, fala e aspectos gerais (MORRIS, 

2007). 

Desta forma, Phelps estabeleceu seus critérios de classificação baseados no tratamento, 

mas havia uma necessidade de classificação para fins de diagnóstico. Ele propôs que a 

classificação deveria ser pautada na funcionalidade, incluindo habilidades físicas e mentais, 

além da avaliação social, que precederia o tratamento. Então, agrupou os problemas de 

movimento sob o termo de discinesia e utilizou como subcategorias a espasticidade, atetose, 
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sincinesia, ataxia e tremores (MORRIS, 2007; PAKULA; BRAUN; YEARGIN-ALLSOPP, 

2009). 

Em 1957, Mac Keith e Polani reuniram um grupo, “O clube de Little”, com o propósito 

de pensar na terminologia para a descrição da PC, sendo a seguinte: um problema permanente 

e não mutável de movimento e postura, que aparece nos primeiros anos de vida devido a um 

problema não progressivo do cérebro, resultado de interferência durante seu desenvolvimento. 

Com relação à classificação da manifestação clínica, utilizavam o termo espástico, com as 

subcategorias de hemiplegia, dupla hemiplegia e diplegia, sendo que as categorias que 

envolviam todo o corpo eram denominadas de distonia, coreoatetose, mista, atáxica e atônica 

(MAC KEITH; POLANI, 1959; MORRIS, 2007). 

A classificação da PC foi revisada em 1964 por alguns membros do clube devido ao 

fato de existir inconsistência na interpretação de termos como “espástico” entre diferentes 

profissionais e países. Sendo assim, em 1980, a Sociedade de Espasticidade (hoje denominada 

de SCOPE) uniu um grupo de especialistas para discutir e classificar a PC de acordo com a 

perspectiva epidemiológica (EVANS; ALBERMAN, 1985; EVANS, 1987; MORRIS, 2007). 

Como objetivo principal, o grupo tinha interesse em monitorar as taxas de incidência de 

PC na população como um marcador de saúde pública de cuidados de saúde perinatal e 

neonatal, mas os detalhes sobre a confiabilidade e validade não foram amplamente divulgados 

(MORRIS, 2007). 

A partir do ano 2000, a padronização da definição da PC continuou sendo o foco dos 

estudos e em 2004 foi realizado o Workshop Internacional sobre Definição e Classificação da 

Paralisia Cerebral em Bethesda, Maryland (EUA). Os objetivos do evento foram reavaliar a 

definição de PC motivada por fatores, como mudanças na prestação de cuidados a crianças 

com deficiência; reconhecimento de que crianças com erros inatos do metabolismo 

lentamente progressivos podem apresentar dificuldades motoras, as vezes, indistinguíveis das 

crianças com doenças não progressivas; aumento da disponibilidade de alta qualidade de 

imagens cerebrais para identificar deficiências estruturais do cérebro; reconhecimento de que 

o prejuízo no desenvolvimento motor é quase sempre associado a outras deficiências e, por 

último, maior compreensão sobre os antecedentes associados e correlacionados da PC 

(ROSENBAUM et al., 2007). 

Os participantes então concordaram que a PC não era um diagnóstico etiológico, mas 

um termo de descrição clínica. Desta forma, foram feitas restrições sobre o foco exclusivo em 

alterações motoras, tendo em vista que as pessoas com deficiências no neurodesenvolvimento 

frequentemente apresentam comprometimentos variados nas funções necessitando de 
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acompanhamento individualizado e multidimensional (ROSENBAUM et al., 2007; 

PAKULA; BRAUN; YEARGIN-ALLSOPP, 2009).  

Por fim, segundo um consenso internacional mediado pela United Cerebral Palsy 

Researchand Educational Foundation (USA) e a Castang Foundation (UK) a PC descreve 

um grupo de desordens permanentes relacionadas ao desenvolvimento do movimento e da 

postura, que causa limitações funcionais atribuídas a distúrbios não progressivos no cérebro 

fetal ou infantil em desenvolvimento (ROSENBAUM et al., 2007). As desordens motoras 

presentes na criança com paralisia cerebral são frequentemente acompanhadas por distúrbios 

da sensação, percepção, cognição, comunicação e comportamento podendo estar associada 

com a epilepsia e problemas musculoesqueléticos secundários (ROSENBAUM et al., 2007; 

NOVAK, 2014).  

De acordo com Rosenbaum et al. (2007), para uma melhor compreensão e tratamento da 

PC, algumas características devem ser consideradas para a classificação, como as alterações 

motoras, acompanhamento da deficiência, anatomia, exames de neuroimagem e relação de 

causa e tempo.  

Com relação as alterações motoras, a PC é classificada em três grupos de acordo com a 

alteração mais dominante, sendo eles: espástico, atáxico ou discinético. Dentro da 

classificação do discinético, há a diferenciação de distonia e coreoatetose. É recomendável 

que o termo “misto” seja evitado (ROSENBAUM et al., 2007). 

O acompanhamento da deficiência deve ser realizado tendo em vista outras possíveis 

alterações associadas, como déficits auditivos ou visuais, convulsões, comprometimentos 

emocionais, comportamentais e musculoesqueléticos (ROSENBAUM et al., 2007). Uma 

meta-análise realizada em 2014, sobre as taxas globais de distúrbios associados e limitações 

funcionais na PC, registrou que três em cada quatro indivíduos sentem dor; um em cada dois 

apresenta algum grau de deficiência intelectual; um em cada três não deambula e adquire 

luxação de quadril; um em cada quatro apresenta problema de linguagem, epilepsia, distúrbio 

de comportamento, incontinência urinária; um em cada cinco apresenta distúrbio do sono; um 

em cada dez é deficiente visual (NOVAK, 2014).   

No aspecto anatômico, a PC é classificada topograficamente em unilateral, quando um 

hemicorpo é comprometido, e em bilateral, quando ambos os lados são comprometidos 

(ROSENBAUM et al., 2007).  

Os exames de neuroimagem, embora auxiliem no diagnóstico, apresentam fraca 

correlação com o quadro clínico e não possuem esquema padronizado de classificação 

(ROSENBAUM et al., 2007).  
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Já no que se refere a relação de causa e tempo de exposição à lesão, não foi estabelecida 

uma classificação, tendo em vista a grande diversidade de fatores de risco e causas etiológicas 

da PC (ROSENBAUM et al., 2007). 

No que concerne aos distúrbios motores, a PC era descrita somente de acordo com 

alterações do movimento ou por descritores topográficos, porém, atualmente é recomendado 

também que a função motora grossa em crianças com PC seja mensurada e classificada de 

acordo com o Gross Motor Function Classification System - Expanded & Revised (GMFCS 

E&R) (PALISANO et al., 2008) já que as classificações por desordem de movimento e pela 

distribuição topográfica não são tão confiáveis (HOWARD et al., 2005; ROSENBAUM et al., 

2007). 

O GMFCS E&R classifica a PC em cinco níveis, em faixas etárias diferentes de 0 a 18 

anos, baseados na mobilidade funcional atividade capacidade de sentar e deambular, levando 

em consideração diversos ambientes no desempenho motor da criança e do adolescente 

(PALISANO et al., 2008). As faixas etárias são divididas em: inferior a 2 anos, de 2 a 4 anos, 

de 4 a 6 anos, de 6 a 12 anos e de 12 a 18 anos. Já os níveis, variam de acordo com a 

assistência que a criança necessita, sendo o nível I de maior independência e o nível V 

totalmente dependente (PALISANO et al., 2008). 

Levando em consideração o neurodesenvolvimento, sabe-se atualmente que até os 2 

anos de idade pode haver mudanças nos níveis de classificação, mas após esta idade o nível se 

mantém estável (NOVAK, 2014). De acordo com o Australian Cerebral Palsy Report (ACPR 

GROUP, 2013), 32% das crianças com PC de 2 a 4 anos de idade na Austrália são 

classificadas em nível I no GMFCS, 27% em nível II, 12% em nível III, 14% em nível IV e 

15% em nível V (ACPR GROUP, 2013; NOVAK, 2014). 

Pfeifer et al. (2009) realizam um estudo em uma cidade do estado de São Pulo para 

avaliar a relação entre gênero, idade, tipo motor, topografia e GMFCS em 100 crianças com 

idade entre 5 meses e 12 anos. Não houve diferença entre os gêneros e grupos etários e entre 

gênero e tipo motor. A topografia mais frequente foi a quadriplegia e com relação ao GMFCS, 

as crianças hemiplégicas pertenciam em maior parte ao nível I (93,3%), as diplégicas ao nível 

III (33,3%) e as quadriplégicas ao nível V (71,1%). 

A PC é geralmente diagnosticada por volta dos 12 a 24 meses devido à falta de 

marcadores específicos, o que gera uma prática de “esperar para ver” (NOVAK, 2014, p. 

1142). O diagnóstico precoce em 12 semanas de idade somente é possível em unidades de 

terapia intensiva neonatal onde os fatores de risco são identificáveis (e.g., prematuridade, 

encefalopatia, convulsões neonatais, acidente vascular cerebral neonatal ou pós-natal, 
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nascimentos múltiplos, infecção pós-natal ou pós-parto e cirurgia). Por outro lado, 

diagnosticar precocemente crianças atermo sem a presença de fatores de risco identificáveis 

requer mais pesquisas (NOVAK, 2014).  

O diagnóstico precoce é considerado a melhor prática, pois gera a oportunidade de uma 

rápida intervenção justamente quando são possíveis os maiores ganhos de neuroplasticidade 

(MCINTYRE et al., 2011). Segundo Novak (2014) o diagnóstico da PC envolve a 

combinação de histórico de fatores de risco, exame neurológico, avaliação da qualidade do 

movimento, neuroimagem e exclusão de diagnósticos alternativos. 

a. Histórico dos fatores de riscos 

Evidências recentes apontam para o fato de que a PC pode ser o resultado de uma 

combinação de fatores que incluem a predisposição genética associada a fatores 

desencadeantes presentes tanto no ambiente intra como extrauterino (NOVAK, 2014).  

Segundo Tâmega, Filho e Pinto (2011) os fatores de risco mais frequentes em lactentes 

para paralisia cerebral são: a infecção congênita (15%), a infecção do sistema nervoso central 

(10,6%) e o estado de mal convulsivo (22,5%) sendo que a prematuridade esteve associada a 

esses fatores de risco em 50% dos lactentes. Complementarmente a estes dados, Gladstone 

(2010) relaciona a baixa idade gestacional, o baixo peso ao nascer, a asfixia perinatal, a 

leucomalácia periventricular ou subcortical, a hemorragia intraventricular grave, a isquemia 

cerebral e a lesão da substância cinzenta profunda como preditores para PC.  

Em um estudo retrospectivo realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto foram 

analisados, ao acaso, 35 prontuários de crianças com diagnóstico de PC entre 1982 e 1998, 

com o objetivo de verificar fatores etiológicos. As infecções congênitas (36%) e agressão 

hipóxico-isquêmica (28%) foram os mais frequentes fatores determinantes de PC entre 25 

casos com etiologia definida (FUNAYAMA et al., 2000).  

 

b. Exame neurológico 

Torna-se importante a realização de um exame neurológico acurado, preferencialmente 

utilizando o Hammersmith Infant Neurological Evaluation - HINE - já que sua pontuação 

auxilia na identificação da PC e seu nível de comprometimento.  

O HINE é uma avaliação neurológica mais completa para identificar riscos de 

desenvolvimento em crianças de 2 a 24 meses de idade. Contém itens para avaliar a função 

dos nervos craniais, postura, movimentos, tônus e reflexos, sendo que sua pontuação foi 

padronizada e pode ajudar no prognóstico locomotor de 2 a 4 anos de idade (ROMEO et al., 

2008). 
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c. Avaliação da qualidade do movimento 

Outro aspecto é a observação da qualidade do movimento do bebê, usando Prechtl’s 

General Movement para crianças menores de 04 meses de idade corrigida e, movimento 

voluntário utilizando o questionário familiar Developmental Assessment of Young Children 

para crianças de 06 a 12 meses de idade. 

O Prechtl’s General Movement, consiste em uma abordagem para avaliar 

funcionalmente o sistema nervoso de bebês através da qualidade do movimento espontâneo, 

chamado de movimentos globais (MG), sendo um excelente marcador para o 

comprometimento cerebral precoce e sua disfunção, já que considera os reflexos indicadores 

imprecisos (EINSPIELER; PRECHTL, 2005). 

Já o Developmental Assessment of Young Children verifica o desenvolvimento na 

primeira infância em cinco domínios (cognição, comunicação, desenvolvimento sócio-

emocional, desenvolvimento físico e comportamento adaptativo) em crianças desde o 

nascimento até os 5 anos de idade e 11 meses. A avaliação é sepadada por faixas etárias e 

consiste em uma observação da criança, entrevista com os pais e a avaliação estruturada 

(MAITRE, 2013). 

 

d. Neuroimagem:  

Todas as crianças com diagnóstico ou suspeita devem realizar exame de ressonância 

magnética (RM). Além disso, outro fator que corrobora para um diagnóstico mais preciso é a 

evolução e aperfeiçoamento das técnicas ultrassonográficas (US), de tomografia 

computadorizada (TC) e ressonância magnética nuclear (RMN), que somadas aos avanços na 

assistência pré-natal colocaram em destaque as malformações cerebrais, infecções maternas, 

congênitas e amnióticas como possíveis causas de PC (JAW et al., 1998). 

 

e. Exclusão de diagnósticos alternativos, inclusive o relacionado a desordens 

progressivas. 

Algumas condições médicas como, por exemplo, doenças metabólicas e alterações 

genéticas, podem mimetizar as manifestações clínicas da PC, particularmente aquelas que tem 

um curso de progressão relativamente lento. Estas condições são mais facilmente 

diagnosticadas de maneira incorreta e, por conta disso, é importante considerar as implicações 

das investigações genéticas e o uso dos exames de imagem em muitas destas condições 

(ZARRINKALAM et al., 2010). 
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Atualmente há 17 milhões de pessoas com PC no mundo, sendo a principal causa de 

incapacidade física em crianças (MORRIS, 2007; NOVAK, 2014). De acordo com Moura et 

al. (2010) a incidência da PC na população mundial tem se mantido constante, atingindo 1,5 a 

2,5 indivíduos a cada 1000 nascidos vivos. Os dados demográficos apontam para a existência 

de 550 a 600 mil pacientes nos Estados Unidos, com acréscimo de 20 mil novos casos por 

ano. Havia um custo estimado de $11,5 bilhões para as pessoas com PC nascidas nos Estados 

Unidos no ano de 2000 (JOSEPH et al., 2003). Estima-se que a incidência de PC nos países 

em desenvolvimento seja de 7/1.000 nascidos vivos e, nos países desenvolvidos, varie de 1,5 

a 5,9/1.000 (HIMPENS et al., 2008), estas diferenças de incidências podem ser atribuídas às 

más condições de cuidados pré-natais e ao precário atendimento primário às gestantes 

(BRASIL, 2013). 

Apesar de as taxas de prevalência serem de extrema importância para a orientação das 

políticas de saúde operacionais e no auxílio da alocação de recursos adequados há no Brasil 

uma carência de estudos com dados específicos sobre a prevalência e a incidência da PC. No 

Brasil, após a Lei nº 7.853/89 que tornou obrigatória a inclusão de itens específicos nos 

censos nacionais, o Censo Demográfico de 1991 incluiu pela primeira vez questões que 

atestaram a presença de 2.198.988 pessoas com deficiência, em uma população total de 

146.815.750 habitantes, o que representa 1,49 % desta (BRASIL, 2010). Mais recentemente, 

o Censo de 2000, utilizando nova abordagem conceitual e metodológica, identificou 24,6 

milhões de pessoas com algum tipo de deficiência (14,5% da população brasileira). Foram 

detectados, no total de 24,6 milhões, 48% de pessoas com deficiência visual, 23% com 

deficiência motora (comprometimento do sistema locomotor), 17% com deficiência auditiva, 

8% com deficiência intelectual e 4% com deficiência física (alteração completa ou parcial de 

um ou mais segmentos do corpo humano) (BRASIL, 2010), mas não há dados específicos 

sobre a PC, podendo a mesma estar relacionada tanto com as deficiências motoras como às 

físicas.  

Devido à escassez de pesquisa tanto em âmbito nacional quanto no município de 

Ribeirão Preto - SP e à falta de consistência nos dados encontrados na literatura em conjunto à 

importância de se conhecer mais profundamente a relação entre ocorrências pré-natais e a 

incidência da PC, fica clara a necessidade de um estudo que possibilite a identificação dos 

fatores de risco presentes nos períodos gestacional, perinatal e pós parto permitindo, desta 

forma, a criação de estratégias mais planejadas para as políticas de saúde que tornem o 

cuidado com o recém-nascido mais rápido e eficaz.  
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1.4 O município de Ribeirão Preto - SP 

 

Ribeirão Preto é um município brasileiro no interior do Estado de São Paulo, localizado 

na Região Sudeste do país, com fundação em 19 de junho de 1856. Atualmente, a região de é 

uma das mais ricas do Estado de São Paulo apresentando elevado padrão de vida. O Produto 

Interno Bruto (PIB) de Ribeirão Preto é o décimo maior do estado e o vigésimo sétimo do 

país. Segundo dados do Instituto Brasileira de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), em 2014 

o PIB per capita era de R$ 42.682,19 e em 2010 o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

era de 0,800.   

Segundo os dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE, 2017), 

o município possui uma população de 661.997 pessoas e ocupa uma área de 650.92 km². Com 

relação às estatísticas vitais e saúde, o município possui uma taxa de natalidade de 12,33 por 

mil habitantes e uma taxa de mortalidade infantil de 9,66 por mil nascidos vivos. 

No município, após realizar o cadastro como nascido vivo, a criança também é 

cadastrada no Projeto Floresce Uma Vida para realizar a identificação de fatores de risco e o 

acompanhamento do desenvolvimento.  

 

1.4.1 Projeto Floresce Uma Vida - Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ribeirão 

Preto 

 

Após a constatação de que cerca de 70% dos óbitos em menores de um ano ocorrem 

ainda no primeiro mês de vida (mortalidade neonatal), e que destes, 80% ocorrem na primeira 

semana de vida (mortalidade neonatal precoce), evidenciando a alta vulnerabilidade desta 

faixa etária, foi criado em 1995 o projeto Floresce Uma Vida (FUV) com o objetivo de 

direcionar atenção especial à saúde do recém-nascido no município de Ribeirão Preto - SP, 

para reduzir a mortalidade infantil no município e diminuir a incidência e a gravidade de 

deficiências em crianças menores de 1 ano (PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2017b). 

Ao longo destes anos sofreu algumas modificações na sua operacionalização, 

aprimorando-se, mas mantendo sempre o objetivo inicial. Atualmente, o FUV é uma parte 

importante do Programa de Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente, 

trabalhando de forma articulada com outros programas, Instituições e Unidades de Saúde 

(PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2017b). 

Segundo a Prefeitura de Ribeirão Preto (2017b) as ações do FUV são iniciadas nas 

maternidades do SUS do município de Ribeirão Preto, sendo elas: Centro de Referência em 
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Saúde da Mulher (MATER), Hospital das Clínicas (HC) e Hospital Santa Casa. As auxiliares 

de enfermagem destes serviços, realizam as seguintes ações, alimentando os dados no FUV:  

- Cadastro dos recém-nascidos no Sistema Hygia (Sistema de Informatização da Rede 

Básica de Saúde de Ribeirão Preto), através dos dados contidos na Declaração de Nascidos 

Vivos (DNV). 

- Visitas diárias às puérperas, orientando-as quanto aos serviços oferecidos pelas 

unidades de saúde do município: acompanhamento médico e de enfermagem (puericultura da 

criança e puerpério da mãe), coleta de sangue para o teste do pezinho (prevenção de doenças 

metabólicas), vacinação da criança e da mãe, cuidados com a mama puerperal e promoção do 

aleitamento materno. 

- Agendamento da criança para a consulta médica e/ou de enfermagem na Unidade 

Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência da mãe, para no máximo 10 dias após o 

parto. 

- Identificação dos recém-nascidos de risco pela idade gestacional (prematuridade ou 

pós-maturidade), baixo peso (menor que 2500 gramas), Apgar (menor ou igual a 4 no 

primeiro minuto ou menor que 7 no quinto minuto), intercorrências clínicas pré/peri ou pós-

natal, anomalias congênitas e síndromes genéticas. 

- Informação sobre o nascimento e as condições dos recém-nascidos de risco para a 

UBS responsável, para que a unidade promova a vigilância e o acompanhamento da criança 

de risco o mais precocemente possível (inclusive com visitas domiciliares). 

- Articulações que se fizerem necessárias, diretamente da maternidade, com outros 

serviços (serviço social, estimulação precoce, ambulatórios especializados e outros). 

- Entrega do cartão de vacina da criança, contendo os dados do parto, o número de 

cadastro da criança e a data do agendamento na UBS. 

Com relação ao fluxo da DNV, após a alta da mãe a maternidade encaminha 02 vias da 

DNV para o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, do Departamento de Informática 

(SINASC). Este documento, instituído pelo Ministério Público é preenchido em 3 vias pelo 

médico que recepcionou a criança e tem o seguinte fluxo (Figura 1): 

- Primeira via (branca) é entregue ao SINASC que é responsável pelos dados estatísticos 

oficiais; 

- Segunda via (amarela) é entregue à mãe, na maternidade, para que possa fazer o 

registro de nascimento do seu filho no cartório; 

- Terceira via (rosa) é entregue ao Programa de Saúde da Criança, que complementa seu 

banco de dados e imediatamente encaminha todas as DNVs às UBSs, onde serão arquivadas 
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no prontuário da criança. Portanto, as UBSs recebem as DNVs de todos os recém-nascidos de 

sua área de abrangência, mesmo aqueles de maternidades privadas, onde não há profissionais 

do FUV. 

 

Figura 1. Fluxo da DNV no município de Ribeirão Preto - SP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O FUV também possui articulações com outros serviços, como o Programa de 

Aleitamento Materno (PALMA), o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), a Vigilância 

Epidemiológica e o Núcleo de Atenção ao deficiente (NADEF).  

O PALMA desenvolve suas ações no município desde 1988 e tem como objetivos 

incentivar, promover e apoiar a prática do aleitamento materno; diminuir as intercorrências 

mamárias durante a lactação; diminuir o desmame precoce; diminuir a mortalidade infantil e 

melhorar os indicadores de aleitamento materno (PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 

2017b). 

Implantado em 1996, o SAD tem como finalidade a assistência integral a toda a unidade 

familiar, no seu domicílio, iniciando-se através da atenção específica a um paciente (caso 

índice), com base na promoção e no autocuidado (PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 

2017b). Neste mesmo ano, também foi oficializado o NADEF, que em 1999 expandiu os 

atendimentos e a assistência. Atualmente, é para este serviço que as crianças de risco são 

encaminhadas diretamente da maternidade para orientação e acompanhamento com a equipe 

multiprofissional da estimulação precoce (PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2017b). 

 

1.4.2 Núcleo de Atenção ao Deficiente - NADEF 

 

O NADEF está localizado na Rua Adolfo Zéo, número 287 em Ribeirão Preto. Segundo 

as informações Prefeitura de Ribeirão Preto (2017a), o serviço pode receber encaminhamento 
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de todos os trabalhadores do SUS e escolas e tem como objetivo identificar, acolher e 

reabilitar os pacientes portadores de deficiências, problemas fonoaudiológicos, sequelas 

neurológicas, fissura labiopalatal, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, problemas de 

aprendizagem, transtorno do espectro autista em criança, disfagia, gagueira, disfonia e 

distúrbio do processamento auditivo central.   

Os atendimentos do NADEF são ambulatoriais e interdisciplinares nas áreas de 

pediatria, neurologia, otorrinolaringologia, odontologia, fonoaudiologia, enfermagem, 

nutrição, fisioterapia e terapia ocupacional. Dentre os diversos atendimentos realizados 

destaca-se o serviço de Estimulação Precoce, desenvolvido por uma equipe multiprofissional 

composta por duas fisioterapeutas, duas fonoaudiólogas e uma terapeuta ocupacional, o qual 

tem como objetivo colaborar para a promoção, proteção e recuperação da saúde do bebê de 

risco nos primeiros anos de vida, detectar e intervir precocemente nas alterações do 

desenvolvimento global da criança, por meio de ações educativas e terapêuticas que visam 

minimizar atrasos que possam vir a surgir no processo evolutivo prevenindo incapacidades 

(PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2017a).  

 Desta forma, a equipe avalia os bebês considerados em risco encaminhados pelo 

programa FUV; acompanha trimestralmente o desenvolvimento neuropsicomotor desses 

bebês durante os primeiros 18 meses de vida; atende semanalmente os bebês que 

apresentarem atraso do desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) considerado leve ou 

moderado; realiza encaminhamentos para outras especialidades da saúde ou outros serviços 

quando necessário; promove ações educativas preventivas em Centros de Educação Infantil e 

Creches Conveniadas (CEI), Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEI) e UBS; realiza 

visitas domiciliares em alguns casos como complemento do atendimento (PREFEITURA DE 

RIBEIRÃO PRETO, 2017a). O fluxograma do serviço está representado na Figura 2 de forma 

adaptada. 

Nas avaliações e retornos das crianças, os profissionais da equipe de Estimulação 

Precoce realizam de forma estruturada a anamnese, os testes dos reflexos primitivos e o Guia 

de Desenvolvimento, uma avaliação estruturada que é composta por um material próprio que 

contém os marcos do desenvolvimento por faixas etárias e foi elaborado pela própria equipe 

(PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2017a).  

Os profissionais que atuam no serviço de Estimulação Precoce são os mesmos desde sua 

criação e possuem como rotina de trabalho a troca de informações entre eles e a categorização 

da forma de avaliar e passar as informações para os prontuários através das fichas e 

documentos de avaliação e acompanhamento específicos do serviço. 
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Os critérios de inclusão no serviço de Estimulação Precoce são crianças na faixa etária 

de 0 a 3 anos e 6 meses que apresentam algum atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 

retardo de fala e linguagem ou que apresentem algum fator de risco, como por exemplo:  

a) Apgar < 5 no primeiro minuto ou < 7 no quinto minuto; 

b) baixo peso < 2.500 gramas; 

c) idade gestacional < 37 semanas (prematuridade); 

d) idade gestacional ≥ 42 semanas (posmaturidade); 

e) intercorrências clinicas pré/peri/pós-parto;  

f) anomalias congênitas/genéticas. 

O serviço de Estimulação Precoce não acompanha crianças acima de 4 anos de idade; 

crianças que apresentam deficiência motora grave que necessite de auxílio parcial ou total do 

cuidador ou uso de órteses para execução das tarefas; crianças que façam uso de suporte de 

oxigênio e/ou sonda para alimentação; e as com quadro de disfagia (PREFEITURA DE 

RIBEIRÃO PRETO, 2017a).  
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Figura 2. Fluxo do serviço de Estimulação Precoce do NADEF. 
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2. QUESTÕES DE PESQUISA 

 

Diante da carência de estudos nacionais sobre a prevalência e incidência da PC e sendo 

as taxas de extrema importância para a orientação das políticas operacionais de saúde e no 

auxílio da alocação de recursos adequados para a prevenção, levantam-se as seguintes 

questões de pesquisa: 

- Qual a proporção de crianças nascidas no município, que utilizam o SUS, foram 

identificadas como apresentando risco de atraso de desenvolvimento? 

- Quais riscos foram mais frequentes e qual o perfil das características dos períodos pré-

natal e perinatal das crianças identificadas como de risco? 

- Qual a proporção de crianças com diagnóstico de PC?  

- Quais associações existem entre os fatores de risco e o diagnóstico de PC?  
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3. HIPÓTESES 

 

- Espera-se encontrar no município a mesma proporção de crianças com risco de 

desenvolvimento apresentada pelo Ministério da Saúde. 

- Espera-se que os riscos mais frequentes identificados nas mães desta amostra sejam os 

mesmos identificados na literatura nacional e internacional. 

- Espera-se encontrar no município a mesma proporção de crianças com diagnóstico de 

PC apresentada pelo Ministério da Saúde. 

- Espera-se que o diagnóstico de PC seja investigado e que o bebê de risco seja 

acompanhado até ter o desfecho de alta ou encaminhamento. 

- Espera-se que a saúde materna, intercorrências na gestação e/ou no parto tenha 

associação com o desfecho dos prontuários analisados. 

- Espera-se verificar os fatores de risco mais frequentes no município e estimar a 

incidência da PC, identificando a correlação entre estes fatores (risco) e o desfecho 

neurológico (PC). 
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4. OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal realizar um estudo retrospectivo dos fatores 

de risco para paralisia cerebral no período de 5 anos (2010 – 2014) no município de Ribeirão 

Preto - SP. 

 

 

4.1 Objetivos específicos 

  

- Identificar a proporção de crianças nascidas no município e que foram identificadas 

como apresentando risco de atraso de desenvolvimento e, dentre estas, as que foram 

diagnosticadas com paralisia cerebral; 

- Identificar os fatores de riscos mais prevalentes no município; 

- Verificar a associação dos fatores de risco com o diagnóstico de paralisia cerebral;   

- Contribuir para estratégias locais de prevenção e assistência (devolutiva à SMS). 
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5. MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo é classificado como epidemiológico descritivo, de levantamento 

retrospectivo. 

 

5.1 Sujeitos 

Os critérios de inclusão do estudo foram os nascidos vivos no município de Ribeirão 

Preto - SP, no período de janeiro de 2010 a dezembro de 2014, que apresentaram algum risco 

de desenvolvimento.  

 

5.2 Procedimentos para coleta de dados 

 

5.2.1 Etapa 1: Identificação dos nascidos vivos. 

Foi realizado um levantamento nas bases de dados da SMS e SUS, através do Sistema 

de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), para identificar a taxa de natalidade e 

características dos nascidos vivos no período de 2010 a 2014 em Ribeirão Preto - SP.  

 

5.2.2 Etapa 2: Identificação dos bebês de risco 

Foi realizado um levantamento nas bases de dados do Programa Floresce Uma Vida da 

SMS de Ribeirão Preto para identificar os bebês de risco e a quantidade de encaminhamentos 

e agendamentos realizados para o serviço de Estimulação Precoce da prefeitura municipal. 

Com o acesso aos dados junto ao Serviço de Informática da SMS, duas listas foram 

confeccionadas com os bebês de risco: uma com os bebês de risco que tiveram presença na 

primeira consulta no serviço e outra com os que faltaram. As listas continham o nome da 

criança, nome da mãe, número Hygia e data de nascimento.  

 

5.2.3 Etapa 3: Verificação dos prontuários, coleta dos dados 

Após apresentação e autorização da pesquisa pela coordenação do NADEF, local onde 

os bebês de risco são encaminhados para a avaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

através do serviço de Estimulação Precoce, foi realizada uma busca ativa de prontuários para 

coletar os dados acerca do período gestacional, parto e pós-parto das crianças identificadas 

como de risco.  

Os prontuários da Estimulação Precoce no NADEF não são eletrônicos e ficam 

armazenados em caixas, as quais estavam em processo de separação e organização. Desta 
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forma, no momento da pesquisa, não havia uma categorização por ano ou por número Hygia 

destes prontuários. O procedimento utilizado para a coleta de dados seguiu a lógica de abrir 

uma caixa, verificar os prontuários elegíveis desta caixa por ano de nascimento, separá-los e, 

verificar pelo número Hygia os prontuários que estavam na lista confeccionada pelos dados 

do Floresce Uma Vida da SMS. Quando o prontuário estava na lista dos presentes na primeira 

consulta, a coleta de dados seguia com o preenchimento das informações na planilha de 

dados. Caso o prontuário não estivesse na lista dos presentes, a coleta era realizada da mesma 

maneira, mas uma notificação era realizada na planilha de coleta, já que por algum motivo, 

esta criança chegou ao serviço por outro fluxo de encaminhamento.  

Para identificar o desfecho primário, diagnóstico de paralisia cerebral, foi verificado se 

no prontuário havia relato do diagnóstico. 

As variáveis propostas inicialmente para a coleta foram categorizadas em fatores de 

risco materno, fatores de risco gestacional e fatores de risco do parto. Desta forma, foram 

coletadas informações sobre: endereço, idade da mãe no nascimento da criança, escolaridade 

da mãe, saúde prévia da mãe, etnia, serviço que realizou o pré-natal, pré-natal adequado, 

relato de uso de cigarros e/ou drogas e/ou álcool, intercorrências na gestação, idade 

gestacional, tipo de parto, Apgar no 1° e 5° minuto, peso ao nascer, presença de anomalias 

identificáveis no parto, intercorrências no parto, internações e data do diagnóstico. 

 

5.3 Amostra 

Optou-se pela amostra de conveniência, considerando a forma de como os prontuários 

estavam organizados no serviço e pela busca ativa dos mesmos.  

 

5.4 Questões éticas 

Considerando o envolvimento de seres humanos, as exigências da Resolução 466/12 da 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da 

Saúde (BRASIL, 2012b) assim como cuidado ético da pesquisadora, o projeto de pesquisa foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo e foi aprovado (APÊNDICE). 

Foi solicitada à Secretaria de Saúde de Ribeirão Preto a assinatura de um termo de 

aceite para que a pesquisa pudesse ser realizada nestes locais, com a aprovação do comitê de 

ética, para a realização deste estudo.  
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5.5 Análise dos dados 

Foi realizada uma análise descritiva de todas as variáveis, através do Minitab. Para 

examinar a significância da associação (contingência) entre duas variáveis foi utilizado o 

Teste Exato de Fisher, que verifica se a variável da linha e a variável da coluna são 

independentes, sendo a hipótese nula (H0) que a variável da linha e a variável da coluna são 

independentes. Em algumas análises foi utilizado o Chi Quadrado de Pearson, tendo em vista 

condições específicas que levaram a não convergência do teste exato.  

Para estimar a força de associação entre as variáveis foi utilizado o Cramérs. Seu valor 

varia de 0 a 1, sendo que o valor 0 corresponde a ausência de associação e o valor 1 

representa uma associação completa entre as variáveis analisadas. 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Etapa 1: Identificação dos nascidos vivos 

 

Nas bases de dados da SMS e do SUS, através do Sistema de Informação sobre 

Nascidos Vivos (SINASC), foi verificada a natalidade separada por sexo (Tabela 1) no 

período de 2010 a 2014 em Ribeirão Preto - SP.  

 

Tabela 1. Nascidos vivos segundo o sexo em Ribeirão Preto - SP, 2010 a 2014. 

Ano Masculino Feminino Total 

2010 4.051 4.088 8.139 

2011 4.375 3.978 8.353 

2012 4.157 4.115 8.272 

2013 4.196 4.014 8.210 

2014 4.470 4.157 8.627 

Total 21.249 20.352 41.601 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

Também foi analisado o local de ocorrência do parto, idade da mãe, grau de instrução 

da mãe, estado civil da mãe, duração da gestação em semanas, presença de gemelaridade, tipo 

de parto, número de consultas pré-natal, cor / raça dos nascidos vivos, Apgar 1º minuto, 

Apgar 5º minuto, peso ao nascer, presença e tipo de anomalias congênitas.  

 De uma perspectiva geral dos nascidos vivos 73,14% eram da raça branca, 99,5% 

nasceram em hospital, 59,13% de parto cesáreo, sendo 35.606 (85,58%) atermo (37 a 41 

semanas), 1.111 (2,67%) pós-termo (acima de 41 semanas) e 4.797 (11,53%) pré-termo, com 

40.469 (97,27%) gestações únicas.  

Com relação aos dados maternos, 34,04% estavam na faixa etária abaixo de 24 anos, 

26,68% na faixa etária de 25 a 29 anos, 24,92% de 30 a 34 anos e, 14,36% estavam acima de 

35 anos. A maioria estudou de 8 a 11 anos (22.869 - 54,97%) e 27,32% possuíam 12 anos ou 

mais no grau de instrução. Quando verificado o estado civil, 45,20% eram casadas e 38,82 

eram solteiras. 

Verificando o número de consultas pré-natal, 71,92% realizaram 7 consultas ou mais. Já 

os dados sobre o parto, quanto ao Apgar, 2.692 (6,47%) crianças estavam abaixo do Apgar 5 

no 1º minuto, 884 (2,12%) estavam abaixo do Apgar 7 no 5º minuto e, quanto ao peso ao 

nascer, 4.073 (9,79%) eram baixo peso (< 2.500 g).  
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Por fim, 613 (1,47%) nascidos vivos apresentavam anomalias e as mais frequentes estão 

na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Nascidos vivos por tipo de anomalia congênita em Ribeirão Preto - SP, 2010 a 

2014. 

Tipo de anomalia 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Espinha bífida 3 1 8 3 4 19 

Outras malformações congênitas do sistema 

nervoso 

10 7 6 5 9 37 

Malformações congênitas do aparelho 

circulatório 

9 6 15 11 12 53 

Fenda labial e fenda palatina 7 4 6 12 7 36 

Ausência atresia e estenose do intestino 

delgado 

2 2 0 1 0 5 

Outras malformações congênitas aparelho 

digestivo 

4 4 7 5 5 25 

Testículo não-descido 1 20 7 7 3 38 

Outras malformações do aparelho 

geniturinário 

19 2 15 10 15 61 

Deformidades congênitas do quadril 3 12 3 2 2 22 

Deformidades congênitas dos pés 9 34 11 5 11 70 

Outras malformações e deformidades 

congênitas no aparelho osteomuscular 

28 14 36 39 37 154 

Outras malformações congênitas 19 3 16 15 19 72 

Anomalias cromossômicas NCOP 7 1 3 5 3 19 

Hemangioma e linfangioma 0 0 0 1 1 2 

Sem anomalia congênita/não informado 8.020 8.243 8.139 8.089 8.500 40.991 
Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC 

 

 

6.2 Etapa 2: Identificação dos bebês de risco 

 

De acordo com as bases de dados do Programa Floresce Uma Vida da SMS de Ribeirão 

Preto foram identificados os bebês de risco no SUS e a quantidade de encaminhamentos e 

agendamentos realizados para o serviço de Estimulação Precoce. Os bebês de risco no SUS 

foram identificados nas maternidades do SUS ou em outros serviços do SUS para 

acompanhamento de puericultura e pediatria. Os dados são apresentados na Figura 3.  
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Figura 3. Fluxograma dos bebês de risco identificados pelo Projeto Floresce e com presença 

na Estimulação Precoce. 

 

 

 

 

6.3 Etapa 3: Verificação dos prontuários, coleta dos dados 

 

Através da busca ativa dos prontuários, que estavam armazenados em caixas e sem uma 

categorização por ano ou por número Hygia no momento da pesquisa, foi possível identificar 

481 prontuários, sendo 01 com óbito. A Tabela 3 demonstra a categorização dos bebês de 

risco por ano de nascimento, separados por sexo. 

 

Tabela 3. Caracterização da amostra por sexo e ano de nascimento. 

Ano Sexo Masculino Sexo feminino Sexo não informado Total 

2010 24 (40%) 35 (58,33%) 1 (1,67%) 60 (100%) 

2011 41 (53,25%) 35 (45,45%) 1 (1,30%) 77 (100%) 

2012 46 (51,11%) 43 (47,78%) 1 (1,11%) 90 (100%) 

2013 64 (51,61%) 57 (45,97%) 3 (2,42%) 124 (100%) 

2014 57 (43,85%) 71 (54,62%) 2 (1,54%) 130 (100%) 

Total 232 (48,23%) 241 (50,10%) 8 (1,66%) 481 (100%) 
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No prontuário havia informação sobre os dados cadastrais, onde continha o endereço de 

residência da criança. Este endereço foi utilizado para verificar o distrito de saúde no qual a 

mesma pertencia realizando uma consulta através dos dados da Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto (2017c), que divide o município em cinco distritos diferentes e estão 

detalhados com a frequência e percentual na Tabela 4.  

 

 Tabela 4. Frequência e percentual separados em distrito de saúde. 

Distrito de Saúde Frequência Percentual 

Central 4 0,83% 

Norte (Quintino) 176 36,59% 

Sul (Vila Virgínia) 14 2,91% 

Leste (Castelo Branco) 76 15,80% 

Oeste (Sumarezinho) 190 39,50% 

Bonfim Paulista 1 0,21% 

Sem informação 20 4,16% 
 

 

Na primeira avaliação do bebê de risco havia no prontuário um campo para 

preenchimento do risco que o FUV havia identificado no encaminhamento. Os riscos eram 

então categorizados no serviço de Estimulação Precoce e na amostra estão representados na 

Tabela 5, sendo que nos prontuários que havia esta informação 212 (47,75%) possuía um 

único risco, 154 (34,68%) possuíam dois riscos, 74 (16,67%) possuíam três riscos e 04 

(0,90%) possuíam quatro riscos. 

 

Tabela 5. Frequência e percentual dos riscos dos bebês na amostra. 

Risco Frequência Percentual 

Sem informação 37 7,69% 

Apgar <5 no 1º minuto ou <7 no 5ª minuto 57 11,85% 

Peso < 2500g 37 7,69% 

Idade gestacional <37 semanas 34 7,07% 

Idade gestacional >42 semanas 11 2,29% 

Ocorrência pós-natal 66 13,72% 

Anomalias congênitas 7 1,46% 

Apgar e ocorrência pós-natal 31 6,44% 

Peso <2500g e IG <37 semanas 53 11,02% 

Peso <2500g, IG <37 e ocorrência pós-natal 65 13,51% 

Peso <2500g e ocorrência pós-natal 27 5,61% 

IG <37 e ocorrência pós-natal 27 5,61% 

Outras associações 29 6,04% 
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Com relação aos dados maternos, 97 mães eram casadas (20,16%) e em 454 prontuários 

continha a idade da mãe, sendo que a mesma variou de 12 a 46 anos, com uma média de 25,9 

anos e desvio padrão de 6,99.  

As informações acerca da saúde prévia da mãe foram coletadas de forma descritiva e 

agrupadas por categorias, resultando em 08 categorias, sendo elas: 

a) Aborto: prévio, prévio espontâneo e prévio provocado; 

b) Problemas orgânicos: respiratórios (asma e bronquite), hipotireoidismo, diabetes, 

cardíacos (marca-passo, prolapso) e neurológicos (epilepsia, enxaqueca); 

c) Doenças autoimunes: fibromialgia, tumor e lúpus; 

d) Problemas psiquiátricos: depressão e síndrome do pânico; 

e) Problemas ginecológicos e intercorrências pregressas: (histerectomia, 

endometriose, mioma, nódulos, ovário policístico, dificuldade para engravidar, 

útero infantil), doenças sexualmente transmissíveis (sífilis e HIV), intercorrências 

na gestação e em partos anteriores; 

f) Riscos externos: Histórico de uso de drogas, ex-fumante, presidiária; 

g) Não informado; 

h) Hígida. 

As frequência e porcentagem das categorias da saúde prévia da mãe são demonstradas 

na Tabela 6. Verificou-se que nos 111 prontuários que continha esta informação, apenas 3 

(0,62%) eram hígidas, 88 (18,30%) mães apresentavam um único comprometimento de saúde, 

13 (2,70%) dois comprometimentos, 05 (1,04%) três comprometimentos e duas mães 

apresentavam quatro e cinco comprometimentos, respectivamente (0,42%). 

 

Tabela 6. Frequência e percentual da saúde prévia da mãe dos bebês na amostra. 

Saúde prévia da mãe Frequência Percentual 

Sem informação 370 76,92% 

Aborto 52 10,81% 

Problemas orgânicos 18 3,74% 

Doenças autoimunes 2 0,42% 

Problemas psiquiátricos 3 0,62% 

Problemas ginecológicos e intercorrências pregressas 11 2,29% 

Riscos externos 5 1,04% 

Hígida  3 0,62% 

Aborto associado a outros fatores 14 2,91 

Outras associações 3 0,62% 
 

Com relação aos dados gestacionais, em 449 prontuários (94,13% dos que haviam 

relatos) havia a informação de que a mãe realizou o pré-natal. No entanto, não foi possível 
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verificar o número de consultas que a mãe realizou devido ao fato de não ter esta informação 

em nenhum prontuário.  

A gravidez não foi planejada em 56,13% e não há informações se foi desejada em 

91,06% dos prontuários. A Tabela 7 demonstra a frequência e o percentual de relato de uso de 

drogas, álcool e cigarro na gestação. 

 

Tabela 7. Frequência e percentual do uso de drogas, álcool e cigarro na gestação. 

Informações Drogas Álcool Cigarro 

Sem informação 141 (29,31%) 99 (20,58%) 93 (19,06%) 

Não 322 (66,94%) 337 (70,06%) 324 (67,36%) 

Sim 18 (3,74%) 45 (9,36%) 64 (13,31%) 
 

 

Em 338 (70,27%) prontuários havia relatos de intercorrências na gestação e estes relatos 

foram coletados de forma descritiva e agrupados por categorias, resultando em 05 categorias: 

a) Ocorrências clínicas da gestante: infecção de urina, problemas gastrointestinais, 

diabetes, hipertensão, pico hipertensivo, taquicardia, dengue ou suspeita de dengue, 

sinusite, bronquite, vírus do papiloma humano (HPV) não tratado ou tratado 

inadequadamente, cólica renal, infecções (toxoplasmose, erisipela, sífilis, hepatite, 

citomegalovírus), anemia, infecção renal, pielonefrite, candidíase, infecções 

ginecológicas, paralisia facial de Bell, obesidade, dislipidemia, alteração no 

triglicérides, hipotensão, tonturas, alimentação não saudável, perda de peso, 

anorexia, problemas com a tireoide, crise convulsiva; 

b) Alterações na gestação: sangramentos, pré-natal de risco (por intercorrências em 

exames e consultas), placenta envelhecida, descolamento de placenta, hipotonia 

uterina, necessidade de repouso, risco de aborto, contrações precoces, perda de 

líquido amniótico, necessidade de inibição do parto, banda amniótica, polihidrâmio, 

fator Rh negativo e tomou vacina e teve reação; 

c) Pouco preparo: pré-natal tardio, mãe usou medicamentos sem saber que estava 

grávida, não sabia da gravidez e não fez o pré-natal; 

d) Quedas e baques: quedas, queda por acidente automobilístico, deu aula de educação 

física, trabalhou muito na gestação, sofreu violência do companheiro ou do pai; 

e) Problemas emocionais: dificuldade de aceitação, dificuldade para dormir, depressão, 

relatos de situação e momentos de estresse.  
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As frequência e porcentagem das categorias das intercorrências na gestação são 

demonstradas na Tabela 8. Verificou-se que nos 338 prontuários que continha esta 

informação, 169 (50%) mães apresentaram uma única intercorrência na gestação, 108 

(31,95%) duas intercorrências, 41 (12,13%) três intercorrências, 14 (4,14%) quatro 

intercorrências e 06 (1,78%) cinco intercorrências. 

 

Tabela 8. Frequência e percentual das intercorrências na gestação.  

Intercorrências na gestação Frequência Percentual 

Clínicas da gestante 178 52,82% 

Alterações na gestação 31 9,20% 

Pouco preparo 9 2,67% 

Quedas e baques 15 4,45% 

Problemas emocionais 9 2,67% 

Clínicas da gestante e alterações na gestação 36 10,68 

Clínicas da gestante e quedas 17 5,04% 

Clínicas da gestante e problemas emocionais 10 2,97% 

Outras associações 32 9,5% 
 

 

Com relação ao parto, 51,14% foram partos normais, 3,95% utilizaram fórceps e, em 

9,98% (48 bebês) o parto era múltiplo (gemelar).  

Em 19 prontuários (3,95%) não havia o local onde as crianças nasceram e, nos que 

havia, 178 (37,01%) nasceram no Centro de Referência da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto 

(MATER), 158 (32,85%) no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, 108 (22,45%) no 

Hospital Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, e os demais 18 (3,74%) nasceram em 

outros locais (postos de saúde, Hospital Materno Infantil Sinhá Junqueira, Hospital Santa 

Lydia de Ribeirão Preto).  

A idade gestacional foi preenchida em 470 prontuários, sendo a média de 36,98 

semanas, com desvio padrão de 3,2 e variou de 24 a 43 semanas. Na amostra, 199 (42,34%) 

era pré-termo (idade gestacional menor que 37 semanas), 104 (22,13%) termo inicial (37 

semanas até 38 e 06 dias), 107 (22,77%) termo (39 semanas até 40 e 06 dias), 38 (8,09%) 

termo tardio (41 semanas até 41 e 06 dias) e 22 (4,68%) eram pós-termo (42 semanas ou 

mais). 

Já o peso ao nascer foi informado em 471 prontuários e apresentou uma média de 

2.692,4 gramas com um desvio padrão de 734,9 gramas, variando de 560 a 4.885 gramas. 
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Quando analisado o Apgar, em 432 prontuários havia a informação no primeiro minuto 

e em 438 no quinto minuto, sendo que em 110 (25,46%) eram abaixo de 5 no primeiro minuto 

e 19 (4,34%) eram abaixo de 7 no quinto minuto. 

Assim como as intercorrências na gestação, também foram coletadas de forma 

descritiva as intercorrências no parto, presentes em 66,74% dos prontuários, e foram 

agrupadas por categorias, resultando em 03 categorias: 

a) Peri natais: trabalho de parto demorado, pouca e nenhuma dilatação, bolsa rota, 

placenta grau III, placenta presa, descolamento de placenta, parto induzido, pouco 

líquido amniótico, polihidrâmio, cesárea de urgência, lesão uterina, problemas com a 

anestesia para cesárea, presença de infecções, apresentação pélvica e posicionamento 

não adequado, uso de fórceps, problemas com o cordão umbilical;  

b) Com a mãe: alterações na pressão arterial, pico hipertensivo, citomegalovírus, pré-

eclâmpsia, infecção, sangramento ou hemorragia no trabalho de parto ou parto, 

situação estressante, ausência de assistência médica, mãe faleceu no parto, mãe 

alcoolizada no momento do parto; 

c) Com o bebê: anóxia, dificuldade ou desconforto respiratório, hipoglicemia, aspiração 

ou ingestão de mecônio, icterícia, incompatibilidade sanguínea, sofrimento fetal, 

sopro cardíaco, cianótico, alterações na estatura do bebê, choro abafado, ausência de 

movimentos ao nascer, crise convulsiva, parada cardíaca, lavagem do estômago, 

hipotermia, fratura de clavícula ou costela, precisou amadurecer o pulmão, edemas 

na cabeça, má formação. 

As frequência e porcentagem das categorias das intercorrências no parto são 

demonstradas na Tabela 9. Verificou-se que nos 321 prontuários que continha esta 

informação, 157 (48,91%) apresentaram uma única intercorrência no parto, 109 (33,96%) 

duas intercorrências, 39 (12,15%) três intercorrências, 11 (3,43%) quatro intercorrências e 05 

(1,56%) cinco intercorrências. 

 

Tabela 9. Frequência e percentual das intercorrências no parto.  

Intercorrências no parto Frequência Percentual 

Peri natais 134 41,88% 

Com a mãe 30 9,38% 

Com o bebê 57 17,81% 

Peri natais e com a mãe 30 9,38% 

Peri natais e com o bebê 54 16,88% 

Outras associações 15 4,67% 
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O tempo de internação dos bebês no pós-parto variou de 1 a 120 dias, sendo a média 

11,15 dias com um desvio padrão de 16,17. Ao ser analisado o local da internação, 355 bebês 

ficaram internados na enfermaria ou berçário e o tempo variou de 1 a 63 dias, com uma média 

de 5,82 dias e um desvio padrão de 7,54. Já nas unidades de terapia intensiva (UTI) ou centros 

de terapia intensiva (CTI), 127 bebês ficaram internados e o tempo da internação variou de 1 a 

120 dias, com uma média de 12,57 e desvio padrão de 16,62. Neste local, ainda houve mais 

12 relatos de internação, mas sem informação sobre a quantidade de dias. 

Para verificar o desfecho foram anotadas as finalizações dos prontuários e realizadas 

observações qualitativas. 

As finalizações dos prontuários foram separadas em 05 categorias, sendo apresentadas 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Frequência e percentual das diferentes finalizações dos prontuários.  

Desfecho: Finalização do prontuário Frequência Percentual 

Alta da Estimulação Precoce 95 19,75% 

Alta por abandono 353 73,39% 

Alta com encaminhamento 17 3,53% 

Sem finalização, incompleto 15 3,12% 

Óbito 1 0,21% 

 

 

Com relação as observações qualitativas, que foram coletadas e descritas, também 

foram separadas posteriormente em 03 categorias (Tabela 11): 

a) Bebês com indícios de alteração neurológica: alteração de tônus, presença de 

clônus, presença de hiperreflexia, relator de alteração de postura e movimento, 

relatos de alteração comportamental ou emocional, relatos de desenvolvimento lento 

ou atraso, exames de imagens com alterações, relatos de crises convulsivas e 

epilepsia;  

b) Bebês sem alterações neurológicas: exames de imagem sem alterações, sem 

observações relevantes no prontuário; 

c) Incompleto: prontuário apenas com a avaliação da criança e relato de pedido de 

exame de imagem, mas sem o resultado. 
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Tabela 11. Frequência e percentual das observações qualitativas.  

Desfecho: Observações qualitativas Frequência Percentual 

Indícios de alteração neurológica 313 65,07% 

Sem alterações neurológicas 74 15,38% 

Incompleto 54 11,23% 

Indícios de alteração neurológica e sem alterações 2 0,42% 

Indícios de alteração neurológica e incompleto 36 7,48% 

Sem alterações e incompleto 2 0,42% 

 

 

 

A Tabela 12 abaixo representa o desfecho dos prontuários, com as informações sobre as 

finalizações e as observações qualitativas coletadas e separadas em categorias.  

 

Tabela 12. Frequência e percentual das observações qualitativas e a finalização.   

Observações / 

Finalizações 

Alta  Abandono Encaminhamento Sem 

finalização 

Óbito Total 

Indícios de alteração 

neurológica 

79 

(25,24%) 

205 

(65,50%) 

15  

(4,79%) 

14  

(4,47%) 

- 313 

Sem alterações 

neurológicas 

16 

(21,62%) 

58 

(78,38%) 

- - - 74 

Incompleto - 52 

(96,30%) 

1  

(1,85%) 

1  

(1,85%) 

- 54 

Indícios de alteração 

neurológica e sem 

alterações 

- 2  

(100%) 

- - - 2 

Indícios de alteração 

neurológica e 

incompleto 

- 34 

(94,44%) 

1  

(2,78%) 

- 1 

(2,78%) 

36 

Sem alterações e 

incompleto 

- 2  

(100%) 

- - - 2 

Total 95 

(19,75%) 

353 

(73,39%) 

17  

(3,53%) 

15  

(3,12%) 

1 

(0,21%) 

481 

 

 

Na Tabela 13 podem ser observadas as variáveis que não apresentaram evidência de 

associação (p>0,05) e na Tabela 14 as que apresentaram evidência de associação 

significativos (p<0,05). 
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Tabela 13. Associação entre as variáveis, com o valor de p (quando >0,05) e o valor da força 

da associação. 

Variáveis analisadas Fisher 

(p) 

Chi2 Pearson 

(p) 

V Cramér’s 

 

Saúde prévia da mãe e Intercorrências na 

gestação 

0,104  0,096 

Saúde prévia da mãe e Número de 

intercorrências na gestação  

 0,142 0,120 

Saúde prévia da mãe e Número de 

intercorrências no parto 

 0,475 0,101 

Finalização e Apgar < 5 no 1º minuto  0,072 0,134 

Observações e Apgar < 5 no 1º minuto  0,663 0,082 

Observações e Apgar < 7 no 5º minuto  0,957 0,047 

Finalização e Peso < 2500g  0,724 0,065 

Observações e Peso < 2500g  0,551 0,091 

Finalização e Idade gestacional  0,689 0,082 

Observações e Idade gestacional  0,745 0,091 

Finalização e Internação  0,848 0,066 

Observações e Internação  0,844 0,077 

Observações e Intercorrências no parto  0,149 0,123 

Finalização e Distrito de saúde  0,990  

Observações e Distrito de saúde  0,783 0,109 

Finalização e Maternidade  0,568 0,133 

Observações e Maternidade  0,999 0,092 

Finalização Alta: Observações e Distrito de 

saúde 

 0,455 0,196 

Finalização Encaminhamento: Observações 

e Distrito de saúde 

 0,656 0,349 

Finalização Alta por abandono: Observações 

e Distrito de saúde 

 0,767 0,128 

 

 

 

Tabela 14 (continua). Associação entre as variáveis, com o valor de p (quando <0,05) e o 

valor da força da associação. 

Variáveis analisadas Chi2 Pearson 

(p) 

V Cramér’s 

 

Saúde prévia da mãe e Intercorrências no parto 0,008* 0,166 

Sem finalização: Distrito de saúde e Observações 0,011* 1,000 

Finalização e Apgar < 7 no 5º minuto 0,000* 0,209 

Finalização e Intercorrência no parto 0,011* 0,143 

Finalização e Partos múltiplos 0,000* 0,227 

Observações e Partos múltiplos 0,003* 0,167 

Distrito Norte: Finalização e Apgar < 5 no 1º 

minuto 

0,021* 0,235 

Distrito Norte: Finalização e Apgar < 7 no 5º 

minuto 

0,001* 0,311 

Distrito Norte: Observações e Partos múltiplos 0,002* 0,282 



60 

 

Distrito Oeste: Finalização e Intercorrências no 

parto 

0,009* 0,232 

Distrito Oeste: Finalização e Partos múltiplos 0,002* 0,251 

Distrito Leste: Observações e Intercorrências no 

parto 

0,050* 0,319 

Distrito Leste: Observações e Partos múltiplos 0,010* 0,417 

Hospital das Clínicas: Finalização e Apgar < 7 no 

5º minuto 

0,000* 0,361 

Hospital das Clínicas: Finalização e Partos 

múltiplos 

0,003* 0,318 

Hospital das Clínicas: Observações e Partos 

múltiplos 

0,000* 0,421 

Hospital Santa Casa: Finalização e Apgar < 7 no 

5º minuto 

0,003* 0,363 

Hospital Santa Casa: Finalização e Partos 

múltiplos 

0,037* 0,280 

MATER: Finalização e Internação  0,006* 0,225 

MATER: Observações e Intercorrências no parto 0,001* 0,273 

MATER: Observações e Partos múltiplos 0,004* 0,293 

Sinhá Junqueira: Observações e Peso < 2500g 0,049* 0,681 
* Valor de p >0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

7. DISCUSSÃO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo principal realizar um estudo retrospectivo dos fatores 

de risco para paralisia cerebral no período de 5 anos (2010 - 2014) no município de Ribeirão 

Preto - SP, buscando identificar a proporção de crianças nascidas no município e que foram 

identificadas como apresentando risco de atraso de desenvolvimento e, dentre estas, as que 

foram diagnosticadas com paralisia cerebral, além de identificar os fatores de riscos mais 

prevalentes e associá-los ao diagnóstico de PC contribuindo, desta forma, para o 

desenvolvimento de estratégias locais de prevenção e assistência no município. 

O desenvolvimento infantil é um processo maturacional que resulta de uma progressão 

ordenada de áreas que envolvem os sistemas perceptivo, motor, cognitivo, linguístico, sócio 

emocional e auto habilidades de regulação. Assim, a aquisição de habilidades através do ciclo 

de vida baseia-se nas capacidades fundamentais desenvolvidas na primeira infância. Vários 

são os fatores que influenciam a aquisição de competências e habilidades, como, por exemplo, 

a saúde, a nutrição, a segurança, o cuidado familiar e a educação (SINGLA; 

KUMBAKUMBA; ABOUD, 2015). 

Segundo Singla, Kumbakumba e Aboud (2015) os fatores de riscos como a pobreza, 

presença de deficiências nutricionais, insegurança alimentar, moradia em comunidade onde há 

situação de violência, baixa escolaridade materna, estresse familiar e, abuso e negligência são 

altamente relacionados com os desfechos negativos no desenvolvimento infantil como um 

todo.  

Em nosso estudo verificamos que 23,3% das crianças nascidas no SUS no município 

apresentaram risco de desenvolvimento, sendo que estes riscos inicialmente foram 

considerados apenas de saúde ou biológicos notificados pelo projeto FUV (idade gestacional, 

baixo peso ao nascer, Apgar, intercorrências pré/peri/pós-parto e anomalias 

congênitas/genéticas). Há uma carência na literatura sobre os dados incluindo a junção destes 

riscos, mas quando analisados de formas separadas um dos fatores de risco que mais nos 

chama a atenção é a prematuridade.  

Até 2012, o Brasil não dispunha de informação nacional sobre a taxa de prematuridade, 

entretanto, através de um inquérito nacional de base hospitalar, realizado em 191 municípios, 

com 23.894 mulheres entrevistadas, foi revelado que a taxa de prematuridade brasileira é 

11,5%, quase duas vezes superior à observada nos países europeus, sendo que 74% desses 

prematuros são considerados como tardios (34 a 36 semanas gestacionais) (LEAL et al., 

2016). Em nosso estudo a taxa de prematuridade no município (de acordo com o SINASC) 
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vai ao encontro com a nacional (11,53%), contudo, quando analisada a amostra dos 

prontuários do serviço de Estimulação Precoce embora a média por nós encontrada tenha sido 

36,98 semanas gestacionais, a incidência de prematuridade foi de 42,32%, bastante superior. 

Sabe-se que a prematuridade, isoladamente ou associada a outro fator, representa um risco 

para o comprometimento neurológico infantil.  

Ainda com relação à prematuridade alguns estudos (HAN et al., 2002; O'SHEA et al., 

2009; LOCATELLI et al., 2010; SALDIR et al., 2010; FERREIRA; MELLO; SILVA, 2014) 

buscaram identificar os riscos envolvidos no desenvolvimento de desordens neurológicas em 

prematuros. Ferreira, Mello e Silva (2014) constataram que os prematuros apresentam maior 

risco de desenvolver sepse e, ainda, que crianças com sepse foram 2,5 vezes mais propensas a 

desenvolver alterações neuromotoras. Nesta mesma direção, Locatelli et al. (2010) ao analisar 

195 casos de prematuridade com idade gestacional menor que 32 semanas constataram que 

havia desenvolvimento neurológico adverso grave em 45 casos e severo em 28, sendo, destes, 

18 casos de PC confirmados. Em concordância aos trabalhos de Locatelli et al. (2010), Saldir 

et al. (2010) também deram enfoque à prematuridade com igual idade gestacional e 

verificaram que um em cada quatro recém-nascidos prematuros apresentaram risco no 

desenvolvimento neurológico. 

A prematuridade muitas vezes vem acompanhada do baixo peso ao nascer, o que 

segundo Mcintyre et al. (2013) é um dos fatores de risco relevantes para PC em crianças 

nascidas a termo em países desenvolvidos. Já em bebês a termo, os baixos escores de Apgar, 

foram associados a um alto risco para PC (THORNGREN-JERNECK; HERBST, 2006). 

Estas constatações tornam-se extremamente preocupantes já que nossos dados demonstraram 

que os baixos escores foram frequentes. 

No que diz respeito às intercorrências no período pré-natal e perinatal Serdaroglu et al. 

(2006) observaram, através de um estudo de prevalência realizado na Turquia, que 26% das 

crianças com PC tiveram danos pré-natais, 18,5% perinatais e 5,9% pós-natais. Com este 

mesmo intuito WU et al. (2006) demonstraram que 26% das crianças desenvolveram PC 

através das seguintes intercorrências: restrição ao aumento intrauterino com peso ao 

nascimento < 5% para a idade gestacional (14%), má-formação cerebral (10%), outras 

anomalias congênitas (4%) e infecção congênita por citomegalovírus (1,6%). Nos dados 

adquiridos neste trabalho encontramos intercorrências em 70,27% das gestações, sendo as 

mais frequentes as alterações clínicas da gestante (52,82%) o que nos alerta sobre a 

importância no cuidado materno, principalmente ao verificarmos que em 50% dos casos 

apenas uma única intercorrência foi observada e que quando analisadas as intercorrências de 
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forma associada a mais frequente foi a alteração clínica na gestante com presença de 

alterações na gestação. 

É interessante notar que há indícios de que a prevenção para PC pode estar associada 

com a melhoria na saúde materna, com o cuidado perinatal e com a prevenção de 

intercorrências durante a gravidez (WESTBOM; HAGGLUND; NORDMARK, 2007). 

Levando essas informações em consideração, chamamos a atenção para o fato de que em 

76,92% dos prontuários não havia informações sobre a saúde prévia da mãe e, nos prontuários 

onde essa informação existia, era demonstrado, na maior parte das vezes, apenas um 

comprometimento - sendo o aborto prévio o mais frequente. Mesmo com esta preocupante 

ausência de dados sobre a os aspectos de saúde da mãe, verificou-se que este dado teve 

associação com as intercorrências no parto. 

Outro fato importante a respeito da saúde materna refere-se à assistência pré-natal. 

Sabe-se que este segmento quando realizado de forma adequada (com a detecção e a 

intervenção precoce das situações de risco, com um sistema ágil de referência hospitalar e 

com qualificação da assistência ao parto) é um dos grandes determinantes dos indicadores de 

saúde relacionados à mãe e ao bebê (BRASIL, 2012a).  

Em nosso estudo 94,13% das mães foram submetidas a seguimento no período pré-

natal, porém, não havia informações sobre a qualidade do mesmo nem sobre número de 

consultas e, desta forma, torna-se difícil estabelecer a importância destas informações para a 

ocorrência da PC no município. Nota-se, todavia, que em 56,13% dos casos a gravidez não foi 

planejada o que sugere que estes seguimentos podem não ter sido realizados da forma 

recomendada e, ainda, em 91,06% dos prontuários não havia informações sobre o desejo e a 

aceitação da gravidez o que dificulta novamente nossas reflexões sobre este processo. Apesar 

desta falta de informações não podemos ignorar o fato de que a falta de planejamento da 

gravidez tem uma prevalência preocupante, já que 55,4% das puérperas de nosso país não 

planejam sua gravidez sendo esta média superior aos 40% da estabelecida para o mundo 

(cerca de 85 milhões de gestações) (LEAL et al., 2016).  

Outro dado materno interessante foi o de que um em cada cinco prontuários analisados 

não continha a informação sobre o consumo de drogas, álcool e tabaco. Nos prontuários em 

que estas informações constavam, 13,31% das mães relataram que fumaram na gestação. O 

tabagismo é um fator associado à ocorrência de PC, juntamente com o peso para a idade 

gestacional ao nascimento, a presença de diabetes mellitus materna insulinodependente tipo 1, 

a pré-eclâmpsia, a idade materna maior que 35 anos e o fato da mãe ser primigesta 

(THORNGREN-JERNECK; HERBST, 2006).  
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A despeito de todos os fatores acima citados, menos de 50% das crianças nascidas na 

rede pública do município e identificadas como tendo algum fator de risco compareceram 

para avaliação no serviço de Estimulação Precoce. Durante nossas buscas não encontramos 

valores de adesão para uma comparação. Podemos, no entanto, levantar como hipótese que 

por ser a PC, na maioria das vezes, um diagnóstico tardio e, quase sempre se apresentar 

inicialmente através de alterações sutis, os pais e profissionais possivelmente tenham a atitude 

de “esperar para ver” como já mencionado por Novak (2014).  

Apesar das lacunas acima citadas é importante discutirmos possíveis hipóteses para a 

baixa adesão. Em uma primeira análise podemos suspeitar que o hospital em que a criança 

nasceu pode oferecer também o serviço de acompanhamento do desenvolvimento gerando, 

desta forma, uma alternativa ao serviço estudado, como por exemplo, o acompanhamento no 

Centro de Reabilitação do Hospital das Clínicas. 

Outra hipótese plausível é a de que o local da residência da criança pode dificultar o 

acesso até o serviço, sendo que a maioria das crianças da amostra pertence ao distrito oeste e 

norte, e o serviço de Estimulação Precoce está localizado no distrito leste.  

A respeito disso, os distritos oeste e norte compreendem a maioria de nossa amostra e 

dos usuários do SUS e, os quais são compostos, frequentemente, por famílias com menor 

índice socioeconômico. Um estudo recente em Gaborone, Botswana (MONOKWANE et al., 

2017) tentou compreender os fatores de risco únicos que afetam as crianças com PC que 

moram em local onde há poucos recursos. Os pesquisadores, através de um estudo caso-

controle, observaram 56 indivíduos e verificaram que os fatores de risco significativos para a 

PC incluíram história de infecção neonatal grave, complicações durante o parto e vírus da 

imunodeficiência humana materna (HIV) e alertam para os fatores de riscos únicos que 

podem ser prevenidos.  

Em nosso estudo, quase metade das crianças apresentavam um único fator de risco, 

sendo encaminhadas para o serviço de Estimulação Precoce devido principalmente a presença 

de ocorrência pós-natal. Isto também se repetiu quando analisadas as intercorrências na 

gestação e no parto, e nos chama a atenção pelo fato de sabermos que quanto maior o número 

de fatores de risco presentes, maior a gravidade do impacto no desenvolvimento infantil e que 

as crianças de países de baixa e média renda estão expostas a um maior número de riscos 

(SINGLA; KUMBAKUMBA; ABOUD, 2015). 

Ainda no que diz respeito às populações de baixo recurso, Bearden et al. (2016) através 

de entrevistas com cuidadores em Botswana, revisão de prontuários e exame físico, 

verificaram a existência de 68 crianças com PC, sendo 41% do sexo masculino. As etiologias 
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mais comuns para a ocorrência de PC foram os eventos hipóxicos intraparto (18%), infecções 

pós-natais (15%), prematuridade (15%), acidentes vasculares cerebrais isquêmicos focais 

(10%) e infecções pré-natais (10%). A deficiência motora grave foi comum, com a categoria 

mais grave presente em 41% e, as comorbidades predominantes foram comprometimento 

cognitivo (84%), epilepsia (77%) e deficiência visual (46%).  

Thorngren-Jerneck e Herbst (2006) buscaram identificar fatores perinatais associados a 

PC e realizaram um estudo caso-controle baseado em registros que incluíam 2.303 crianças 

nascidas na Suécia (1984 -1998) com diagnóstico de PC e 1,6 milhões de lactentes sem o 

diagnóstico de PC. Foi apurado que os bebês nascidos prematuros tiveram um risco 

aumentado de PC e constituíam 35% de todos os casos e, por fim, que os meninos tiveram um 

maior risco para o desenvolvimento desta condição, diferentemente de nossa amostra, que foi 

composta por maior número de meninas. 

Outro ponto crítico encontrado em nossas análises diz respeito ao diagnóstico clínico. 

Nossos dados demonstram que 65,07% das crianças tinham indícios de alterações 

neurológicas, entretanto, em nenhum prontuário constava o diagnóstico de PC. Além disso em 

73,39% dos prontuários havia como finalização o abandono do seguimento, o que torna o 

desfecho mais uma vez inconclusivo. 

Sem a possibilidade de um desfecho final e, com apenas relatos de possíveis alterações 

neurológicas, a situação agrava-se ainda mais pela ausência de um check list e de uma 

avaliação padronizada, tornando as observações extremamente subjetivas e favorecendo o uso 

de terminologias não adequadas - quando não apenas especulações. 

Para o planejamento de uma adequada intervenção seria necessária uma avaliação 

criteriosa que excedesse a impressão clínica. A respeito disso, para a identificação precoce de 

atrasos no desenvolvimento infantil existem diferentes testes de triagem descritos na literatura 

que possibilitam o encaminhamento para diagnóstico e intervenção precoces (SICES et al., 

2003; RYDZ, 2005), bem como os critérios citados por Novak (2014) considerando a 

combinação de histórico de fatores de risco, exame neurológico e a utilização do HINE, 

avaliação da qualidade do movimento, neuroimagem e exclusão de diagnósticos alternativos. 

Ademais, o período em que a intervenção é proposta deve ser considerado, já que nos 

primeiros anos de vida existe uma maior plasticidade cerebral que possibilita a otimização de 

ganhos no desenvolvimento demonstrado em pesquisas nacionais que apontam para uma 

melhor aquisição de habilidades motoras em crianças que receberam estimulação precoce 

continuada (MANCINI et al., 2002; MELLO, 2003; FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2004). 
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Embora não tenha sido possível analisar as associações dos fatores de risco com a PC 

no município, foram realizadas análises para tentar entender melhor os possíveis motivos do 

abandono. Verificamos que o tipo de finalização teve associação com a intercorrência no 

parto, com os partos múltiplos e com o Apgar <7 no quinto minuto. Os partos múltiplos, 

presentes em cerca de 10% dos nossos casos, também tiveram associação com as observações 

qualitativas. Segundo Glinianaia et al. (2002) a gestação gemelar também está associada com 

a PC, principalmente no gêmeo sobrevivente após a morte fetal ou infantil do irmão. Os 

autores verificaram que gêmeos com o mesmo sexo estão em maior risco do que os de sexo 

oposto e apresentam como causa provável, além das consequências da prematuridade, a 

transfusão feto-fetal associada com monocorionicidade. 

O grande número de altas por abandono também é digno de nota. Além de dificultar as 

conclusões sobre o desfecho da paralisia cerebral esta variável nos faz refletir sobre a 

efetividade do acompanhamento com retornos espaçados realizados bimestralmente ou 

trimestralmente, não sendo possível a criação de uma rotina e, consequentemente, uma melhor 

adesão ao acompanhamento.  

A identificação de relações causais na PC tem sido desafiadora, e um fator contribuinte 

para isto pode ser a falta de informações armazenadas em meio digital. O serviço atualmente 

possui o prontuário eletrônico, porém, as informações continuam sendo armazenadas em 

papel. As informações armazenadas em meio digital e com uma sistematização na coleta 

possivelmente facilitariam as análises e tornariam o controle de informações mais ágil e 

eficaz. Nos Estados Unidos, Europa e Austrália há sistemas de informação que realizam 

revisões de registros e se baseiam em dados da população advindos de múltiplas fontes 

comunitárias para o diagnóstico e tratamento de crianças com deficiências de 

desenvolvimento (PAKULA; BRAUN; YEARGIN-ALLSOPP, 2009).  

Por ser um estudo retrospectivo, a perda dos dados é um fator de enfraquecimento 

metodológico e, esta fraqueza pode nos levar uma subestimação acerca da importância dos 

fatores de risco e, até mesmo a incidência da doença em questão na população estudada 

(ANTHONISEN, 2009), fatos estes notados claramente em nossas coletas e análises. 
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8. CONCLUSÃO 

 

Este estudo verificou a proporção de crianças nascidas na rede pública do município de 

Ribeirão Preto identificadas como apresentando risco de atraso de desenvolvimento entre os 

anos de 2010 e 2014 através de um programa da Secretaria Municipal da Saúde que identifica 

os riscos na maternidade e nos acompanhamentos de puericultura na rede básica de saúde. 

Não foi possível comparar com os dados do Ministério da Saúde, já que o mesmo separa em 

riscos específicos, no entanto, considerando a prematuridade, o município possui a mesma 

proporção nacional (acima da recomendada). Verificamos os riscos mais frequentes e o perfil 

das características pré-natais e perinatais, no entanto, a saúde materna foi pouco relatada nos 

prontuários do serviço em questão e devido ao alto número de altas por abandono deste 

serviço de Estimulação Precoce, não foi possível verificar o desfecho do acompanhamento, 

bem como saber se a criança evoluiu para o diagnóstico de PC.  

Considera-se como limitações do estudo o seu modelo retrospectivo e, ainda, o fato dos 

registros (já existentes em prontuários) serem preenchidos por diferentes profissionais. Estas 

ausências de dados comprometem, portanto, as análises de associação e a estimativa da 

prevalência de PC na rede pública no município de Ribeirão Preto através do programa da 

Secretaria Municipal de Saúde, sendo que outras estratégias mais tardias de identificação de 

risco também devam ser consideradas. Sugere-se uma maior atenção aos riscos maternos 

prévios, um melhor planejamento da gestação, uma reestruturação do serviço analisado tendo 

em vista o alto número de abandono do seguimento e uma adequação na detecção de riscos 

com avaliações padronizadas, com a criação de um check list, além de um sistema de 

informação que seja capaz de criar um banco de dados de registros para acompanhamento já 

que através destes dados futuras estratégias de prevenção podem ser melhores definidas. 
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