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INFLUÊNCIA DO NIVEL SOCIOECONOMICO E AMBIENTAL DE CRIANÇAS 

COM PARALISIA CEREBRAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA 

 

Bruna Balbino Saraiva 

 

 

RESUMO 

 

A paralisia cerebral (PC) é um transtorno que afeta a postura e o movimento, resultante de 

distúrbios com localização única ou múltipla no cérebro imaturo. As alterações são 

neuromusculares como: variações de tônus muscular, persistência de reflexos primitivos, 

rigidez, espasticidade, entre outros. Tais alterações geralmente se manifestam com padrões 

específicos de postura e de movimentos que podem comprometer o desempenho funcional 

dessas crianças. Cuidar dessas crianças exige ações complexas e de longo prazo, pois a 

maioria possui múltiplas doenças crônicas e requerem cuidados diferenciados de acordo com 

o seu desenvolvimento, o baixo nível socioeconômico pode aumentar a vulnerabilidade 

biológica da criança, induzindo a resultados desfavoráveis no desenvolvimento. O objetivo foi 

verificar se as condições socioeconômicas e ambientais influenciam no desenvolvimento 

motor de crianças com paralisia cerebral. Será realizada uma revisão bibliográfica de forma 

qualitativa e descritiva, utilizando como fonte de pesquisas SciELO (Scientific Eletronic 

Library Online), jornal de pediatria da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e o portal de 

revistas da Universidade de São Paulo (USP), além de MEDLINE, PUBMeD E LILACS. Este 

estudo aponta que pacientes que possuem condições socioeconômicas mais altas apresentam 

melhores respostas quanto ao prognóstico da doença pela facilidade de acesso às informações. 

 

Palavras-chave: Paralisia cerebral. Desenvolvimento socioeconômico. Responsável. 

Disparidade socioeconômica. Influências financeiras. 
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SOCIO-ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL LEVEL RELATIONSHIP OF 

CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 

ABSTRACT 

 

Cerebral palsy (CP) is a disorder that affects posture and movement resulting from disorders 

with single or multiple localization in the immature brain. The changes are neuromuscular as: 

variations in muscle tone, persistence of primitive reflexes, rigidity, spasticity, among others. 

Such changes usually manifest with specific posture and movement patterns that may 

compromise the functional performance of these children. Caring for these children requires 

complex and long-term actions, since most have multiple chronic diseases and require 

differentiated care according to their development, the low socioeconomic level may increase 

the biological vulnerability of the child, leading to unfavorable developmental outcomes.The 

objective was to verify the socioeconomic and environmental conditions influence the motor 

development of children with cerebral palsy. A qualitative and descriptive literature review 

will be conducted, using as a research source SciELO (Scientific Electronic Library Online), 

pediatric journal of the Brazilian Society of Pediatrics (SBP) and the journal portal of the 

University of São Paulo (USP), in addition to by MEDLINE, PUBMeD AND LILACS. This 

study points out that patients with higher socioeconomic conditions have better responses to 

the prognosis of the disease due to the ease of access to information. 

 

Keywords: Cerebral palsy. Development socioeconomic. Responsible. Docioeconomic 

disparity. Financial influences. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A paralisia cerebral (PC) é um distúrbio da postura e do movimento da criança, 

resultante de encefalopatia não progressiva nos períodos pré, peri ou pós-natal, com 

localização única ou múltipla no cérebro imaturo. Esta lesão cerebral pode resultar em 

comprometimentos neuromotores variados que, geralmente, estão associados à gravidade da 

sequela e à idade da criança (MANCINI et al., 2004). 

 A criança com paralisia cerebral apresenta alterações neuromusculares como 

variações de tônus muscular, persistência de reflexos primitivos, rigidez, espasticidade, entre 

outros. Tais alterações geralmente se manifestam com padrões específicos de postura e de 

movimentos que podem comprometer o desempenho funcional dessas crianças. 

Consequentemente, a PC pode interferir, de forma importante, na interação da criança em 

contextos relevantes, influenciando, assim, a aquisição e o desempenho não apenas de marcos 

motores básicos como rolar, sentar, engatinhar, andar, mas também de atividades da rotina 

diária como tomar banho, alimentar-se, vestir-se, locomover-se em ambientes variados, entre 

outras (MANCINI et al., 2004). 

A desordem motora na paralisia cerebral pode, frequentemente, vir acompanhada por 

distúrbios sensoriais, perceptivos, cognitivos, de comunicação e comportamental; também por 

epilepsia e problemas músculoesqueléticos secundários (LAMÔNICA et al., 2014). 

Cuidar de crianças e adolescentes com paralisia cerebral, no contexto familiar, envolve 

situações desafiadoras, em razão da falta de conhecimento da família sobre as especificidades 

dessa deficiência irreversível, caracterizada por distúrbios neuromotores permanentes ao 

longo da vida desses indivíduos. Desta perspectiva, as incertezas são comuns, assim como a 

carga de trabalho dos cuidadores e familiares, a qual aumenta à medida que a pessoa cuidada 

envelhece, muitas vezes resultando em sofrimento físico e emocional para os cuidadores 

(ARNONI et al., 2018). 

Cuidar dessas pessoas exige ações complexas e de longo prazo, pois a maioria possui 

múltiplas doenças crônicas e requer cuidados diferenciados, de acordo com o 

desenvolvimento de cada uma. Considerando as características de cronicidade, não há 

regressão da condição, portanto a ação mais adequada é o retardamento da progressão e a 

busca pela qualidade de vida da pessoa (SANTOS et al., 2017). 

O cuidado de filhos com paralisia cerebral, portanto, afeta a saúde, a liberdade dos 

pais e a estabilidade financeira da família, de maneira que tal situação impacta a qualidade de 
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vida e leva à necessidade de readaptações no cotidiano de toda a família (RIBEIRO et al., 

2016). 

Nos últimos anos, tem crescido o número de pesquisas que investigam a rotina das 

famílias que vivenciam essa realidade. Este crescimento se deve a dois aspectos 

fundamentais: primeiro, a certeza da importância do contexto familiar para o desenvolvimento 

das pessoas; e o segundo refere-se à compreensão de que a influência exercida pela família 

sobre a vida destas pessoas está relacionada com o modo como estruturam suas atividades 

rotineiramente. Neste sentido, o caminho a ser percorrido pelo sujeito desenvolvente está 

associado ao conjunto de atividades que ele realiza, assim como às relações estabelecidas pelo 

mesmo durante a realização das próprias atividades. Assim, constata-se que as pesquisas 

sobre rotina frequentemente estão focadas na identificação das atividades e das companhias 

(SILVA et al., 2016). 

Algumas pesquisas também evidenciam a relação entre baixa condição 

socioeconômica e comprometimento do desenvolvimento de crianças e apontam que o baixo 

nível socioeconômico pode aumentar a vulnerabilidade biológica da criança, induzindo a 

resultados desfavoráveis no desenvolvimento da mesma. Infelizmente, a população que 

acumula fatores de risco que podem afetar o desenvolvimento é, quase sempre, a mais 

desfavorecida, aumentando, assim, as chances de atraso no desenvolvimento da criança ou do 

jovem. A escolaridade do cuidador e a renda familiar são elementos básicos para determinar a 

saúde da criança, por serem indicadores de recursos disponíveis e de conhecimento ou 

comportamento em relação à saúde e ao bem-estar da criança (ASSIS-MADEIRA et al., 

2013). 

 Algumas famílias possuem maior disponibilidade que outras, favorecendo, 

consequentemente, o desenvolvimento do filho por meio de orientações e de recursos, 

prevenindo deformidades e apoiando a autonomia da criança nas atividades da vida diária. 

Outras, porém, permanecem alienadas quanto às condições motoras da criança, não conhecem 

as potencialidades da mesma e insistem no milagre ou aceitam a situação passivamente, sem 

qualquer postura proativa (FERREIRA, 2007). 

Dessa maneira, a orientação é de que o tratamento da criança com paralisia cerebral 

deve ser realizado por uma equipe multidisciplinar, composta por médicos de várias 

especialidades, bem como por terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, assistente 

social, educador e psicólogo (CARGNIN et al., 2003). 

Com tratamento apropriado, é possível diminuir as deficiências funcionais em muitas 

crianças, sendo a meta de tratamento, nos casos de paralisia cerebral, o aumento tanto quanto 
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possível das habilidades do paciente e a diminuição das suas deficiências (CAMPBELL, 

1996). 

O tema escolhido deve-se à considerável carência de informações sobre o assunto, de 

maneira que, do nosso ponto de vista, o desenvolvimento dessas crianças, associado a pais 

bem informados e com melhores condições de vida ambiental e social, resultará em melhores 

prognósticos e tratamento para a doença como um todo. 

  A pesquisa contribui, mostrando que famílias de baixa renda possuem maior 

prevalência de ter filhos com paralisia cerebral, sendo que o desenvolvimento motor dessas 

crianças é afetado pela carência das famílias em relação à educação, à saúde e ao meio em que 

vivem. Como esta diferença afeta a vida de pacientes menos privilegiados, contribuindo para 

que esses pais tenham o mesmo acesso a informações e ao conhecimento sobre a doença, 

assim como ajuda os pacientes na mesma evolução e acesso a todos os recursos e 

procedimentos propostos para a doença. 

           O objetivo desse estudo foi verificar, por meio de uma revisão sistemática, se as 

condições socioeconômicas e ambientais influenciam o desenvolvimento motor de crianças 

com paralisia cerebral, com relevância para avaliar como a falta de informações e de 

atendimento integral às doenças interfere no desenvolvimento motor da criança com paralisia 

cerebral. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por uma alteração dos movimentos 

controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo secundária a uma lesão, 

danificação ou disfunção do sistema nervoso central (SNC) e não é reconhecida como 

resultado de uma doença cerebral progressiva ou degenerativa, sendo que o evento lesivo 

pode ocorrer no período pré, peri ou pós-natal (LEITE et al., 2004). 

As desordens motoras causam limitações das atividades de vida diária (AVD) e são 

frequentemente acompanhadas por distúrbios da sensação, percepção, cognição, comunicação 

comportamental, também por epilepsia e por problemas musculoesqueléticos secundários 

(BRIANEZE et al., 2009). 

A classificação da PC pode ser baseada na distribuição topográfica do 

comprometimento, no nível de funcionalidade e no tônus muscular. Quanto à distribuição 

topográfica, a mesma é classificada como hemiplegia, diplegia e quadriplegia. Em relação ao 
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nível de funcionalidade, o mais utilizado atualmente é o sistema de classificação de função 

motora ampla (Gross motor function classification system GMFCS), baseado no movimento 

autoiniciado, com ênfase no sentar e andar. Com relação ao tônus muscular, pode ser 

classificada em espástica, discinética, atáxica e mista, sendo a forma espástica a mais 

frequente, representando 75% dos casos de paralisia cerebral (BRIANEZE et al., 2009). 

Na observação clínica da paralisia cerebral, deve-se considerar a extensão do distúrbio 

motor, a intensidade desta e, principalmente, a caracterização semiológica do distúrbio. Além 

das deficiências neuromotoras, a paralisia cerebral pode também resultar em incapacidades, 

ou seja, limitações no desempenho de atividades e tarefas do cotidiano da criança e da 

respectiva família (MANCINI et al., 2002). 

A incidência dessa patologia é maior nos países subdesenvolvidos, em que os índices 

chegam a sete casos por 1.000 nascidos vivos. Considerado um alto índice verificado nos 

países subdesenvolvidos, quadro este em razão dos poucos e ineficientes cuidados no período 

perinatal. No Brasil, estima-se que ocorra cerca de 30.000 a 40.000 novos casos por ano 

(NAVAIS et al., 2008). 

Os dados epidemiológicos sobre PC variam no mundo, de acordo com as condições 

socioeconômicas de cada região, portanto o desenvolvimento do país tem grande influência 

no atendimento médico oferecido à população, particularmente à gestante e ao bebê. Sendo 

assim, a incidência de PC em países do terceiro mundo é maior, principalmente por falta de 

prevenção e, especialmente, no período perinatal (MONTEIRO, 2015). 

Nas camadas sociais mais altas, a assistência médica pré e perinatal é mais adequada, 

reduzindo-se, por isso, a mortalidade, porém observa-se maior morbidade principalmente 

entre os prematuros extremos e com muito baixo peso. Nas comunidades mais pobres, a falta 

de cuidados básicos com a gestante no período pré-natal e o inadequado serviço de saúde 

favorecem altas taxas de mortalidade, de menor sobrevida entre os recém-nascidos e de maior 

risco e fatores de risco peri e pós-natal para o desenvolvimento de PC, mesmo entre os recém-

nascidos e nascidos a termo (MONTEIRO, 2015). 

Diferentes causas podem ocasionar alguma anormalidade do cérebro e desencadear 

paralisia cerebral. Dentre as mais comuns estão: desenvolvimento congênito anormal do 

cérebro, particularmente do cerebelo; anóxia cerebral perinatal, especialmente quando 

associada à prematuridade; lesão traumática do cérebro, no nascimento, geralmente 

decorrente de trabalho de parto prolongado, ou uso de fórceps; eritroblastose por 

incompatibilidade  Rh;  e infecções  cerebrais  (encefalite),  na fase  inicial  do  período  pós-

natal (LEITE et al., 2004). 
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É relevante o impacto dessa disfunção neuromotora sofrida pela criança, tanto em 

sociedade quanto na família, principalmente em quem assume os cuidados da criança desde o 

nascimento. Neste sentido, a falta de conhecimento ou orientações incompletas à gestante 

podem ser fatores agravantes para a patologia. Assim, são necessárias informações sobre esse 

problema de saúde, para que se subsidie a implementação de medidas preventivas por meio de 

educação em saúde para as mulheres no período reprodutivo (NAVAIS et al., 2008). 

A escolaridade do cuidador e a renda familiar são elementos básicos para determinar a 

saúde da criança, por serem indicadores de recursos disponíveis e de conhecimento ou 

comportamento em relação à saúde e ao bem-estar da criança (ASSIS-MADEIRA et al., 

2013). 

A estratégia de saúde que envolve a família, como uma de suas prioridades, propõe o 

pré-natal e a assistência às gestantes de risco habitual. Neste contexto, os profissionais de 

saúde integrantes da equipe assumem grande responsabilidade, ao acompanhar as gestantes e 

a família na experiência tão importante da gravidez. Nessa oportunidade, devem desempenhar 

seu papel e colocar seu conhecimento a serviço do bem-estar físico e psicológico da mãe, 

mediante intervenções e esclarecimentos oportunos (NAVAIS et al., 2008). 

A realização de ações educativas, no decorrer de todas as etapas do ciclo gravídico-

puerperal, é muito importante, mas é especialmente no pré-natal, período susceptível a fatores 

externos, que a mulher deverá ser bem orientada. Desta forma, ela poderá vivenciar o parto de 

forma positiva, ter menos riscos de complicações no puerpério, prevenir-se contra patologias 

e alcançar mais sucesso na amamentação (NAVAIS et al., 2008). 

O Ministério da Saúde (MS) preconiza que o profissional que cuida da gestante deve 

oferecer orientações, aconselhamentos específicos e atividades relacionadas à maternidade. 

Durante o pré-natal, a mulher deve receber instruções em relação ao processo gestacional, 

mudanças corporais e emocionais no trabalho de parto, parto e puerpério, cuidados com o 

recém-nascido e amamentação, além de instruções sobre anatomia e fisiologia maternas, tipos 

de partos, condutas que facilitam a participação ativa no nascimento, sexualidade, entre outras 

(NAVAIS et al., 2008). 

Famílias de distintos poderes aquisitivos podem ter expectativas diferentes acerca do 

desempenho independente das crianças com PC, de maneira que a diferenciação na 

quantidade de auxílio que os cuidadores oferecem a essas crianças determina a vida da 

mesma. O auxílio excessivo torna a criança mais dependente, mesmo que ela apresente 

condições de efetuar determinada tarefa. Buscando elucidar questões como essas no ambiente 
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familiar, a criança pode receber assistência adequada para conviver com riscos para seu 

desenvolvimento.  

Nesse caso, o auxílio excessivo do cuidador poderia se tornar um risco para o 

desenvolvimento, além de uma sobrecarga ao cuidador. Em um estudo com cuidadores de 

crianças com PC, verificaram uma maior sobrecarga entre aqueles que se encontravam em 

condições socioeconômicas desfavoráveis, ou seja, quanto menor o nível socioeconômico, 

maior seria a sobrecarga do cuidador (ASSIS-MADEIRA net al., 2013). 

Uma série de fatores presentes no ambiente familiar pode afetar, de modo negativo, o 

desenvolvimento infantil, tais como: desemprego dos pais e problemas financeiros; baixa 

escolaridade materna; brigas conjugais; expectativas limitadas dos pais quanto ao 

desenvolvimento dos filhos; abusos físicos e emocionais dirigidos às crianças; negligência ou 

interação limitada mãe/bebê; presença de quatro ou mais filhos; mau desempenho de papéis 

familiares; valores, normas e comunicação escassos (MORILLA et al., 2017). 

É importante considerar que, durante a infância, as crianças são expostas a diversos 

estímulos e desenvolvem habilidades que a ajudam a impulsionar o próprio desenvolvimento, 

estabelecendo interação com o ambiente em que vive, o qual influencia e é influenciado pela 

criança, contribuindo para o processo do desenvolvimento. Entretanto, as doenças na infância 

é um ponto de interferência negativa no desenvolvimento da criança, desequilibrando seu 

organismo e, por consequência, o ambiente ao seu redor (MORILLA et al., 2017). 

Em ambiente familiar, a criança tanto pode receber proteção, quanto conviver com 

riscos para o seu desenvolvimento, por isso em se tratando de famílias de nível 

socioeconômico alto ou baixo, há expectativas diferentes acerca do desempenho independente 

das crianças. Desta perspectiva, a excessiva assistência dos cuidadores de crianças de NSE 

baixo pode estar relacionada à dificuldade em compreender as condições às quais essas 

crianças foram expostas e como será ou ocorrerá o desenvolvimento de cada uma delas. Por 

outro lado, a falta de informação sobre o desenvolvimento ou o futuro da criança pode 

acarretar a falta de estímulos ou ainda subestimar as mesmas (ASSIS-MADEIRA et al., 

2013). 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 Essa pesquisa trata-se de uma revisão sistemática, de forma qualitativa e descritiva, 

sobre a influência do fator socioeconômico no desenvolvimento da criança com paralisia 
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cerebral; para esse fim, foram colhidos dados para compreender e correlacionar os fatores 

percebidos durante a pesquisa. 

Para o levantamento bibliográfico, foram utilizadas as seguintes plataformas de 

pesquisa: SciELO (Scientific Eletronic Library Online), jornal de pediatria da Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), portal de revistas da Universidade de São Paulo (USP), além de 

MEDLINE, PUBMeD e LILACS. 

A pesquisa foi organizada por meio das seguintes palavras-chaves: Paralisia Cerebral; 

influências financeiras; baixa/alta renda; e disparidade socioeconômica. A pesquisa variou por 

diversas áreas que abordam o assunto da paralisia cerebral, em língua portuguesa, inglesa e 

espanhola, em material publicado entre 2010 a 2019.  

Realizou-se uma análise de títulos e artigos potencialmente relevantes para o estudo 

que foi divido em três etapas. A primeira etapa consistiu-se na quantidade de artigos que 

foram pesquisados; na segunda etapa, realizou-se a seleção dos artigos por títulos; palavras-

chaves e resumos; por fim, na terceira etapa, foi analisado o texto completo dos artigos 

selecionados e que estavam de acordo com os critérios descritos para a revisão bibliográfica. 

Foram selecionados oito artigos, publicados no período de 2010 a 2019, que abordam 

a paralisia cerebral e a relação da mesma com o nível socioeconômico mundialmente. Os 

dados neles coletados foram organizados em uma tabela para posterior análise. 

 

 

4 RESULTADOS  

 

Conforme mencionado no item anterior, os resultados foram obtidos e sistematizados 

em forma de tabela,  reproduzida nesse estudo, para melhor evidenciar os dados coletados, a 

fim de subsidiar a problematização proposta no início desse texto.  

A seguir,  demonstra-se o fator relação do nível socioeconômico e a PC,  na Tabela 1, 

conforme os artigos selecionados para a pesquisa. 

Tabela 1 - Artigos selecionados sobre a relação do nível socioeconômico e a paralisia 

cerebral 

Autor/Título       Objetivos Metodologia/Participantes      Conclusão 

Elisângela Andrade 

Assis-Madeira (2013) 

Desempenho funcional de 

crianças com paralisia 

Investigar a 

influência do 

nível 

socioeconômico 

sobre o 

Foram selecionadas 49 

crianças, com idades de 

três a sete anos, de ambos 

os sexos. Os participantes 

foram distribuídos em 

O nível 

socioeconômico 

pode exercer 

influência no 

desenvolvimento da 
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cerebral de níveis 

socioeconômicos alto e 

baixo 

desempenho 

funcional de 

crianças com 

paralisia cerebral. 

grupos socioeconômicos, 

alto e baixo. O 

desempenho funcional 

foi avaliado com o PEDI. 

Foi aplicado o teste t de 

para amostras 

independentes, a fim de 

comparar as médias. 

criança com 

paralisia cerebral, 

devendo ser fator de 

risco considerado 

nas ações 

educacionais e de 

saúde voltadas a 

essa população. 

MarjaRanyRigotti 

Baltor e Giselle Dupas 

(2013) 

Experiências de famílias 

de crianças com paralisia 

cerebral em contexto de 

vulnerabilidade social 

Descrever e 

analisar a 

experiência de 

famílias de 

crianças com 

paralisia cerebral 

que vivem em 

situação de 

vulnerabilidade 

social. 

Foram entrevistadas seis 

famílias, residentes em 

área com essa 

característica. Optou-se 

pelo Interacionismo 

Simbólico como 

referencial teórico e 

Análise de Conteúdo 

Temática, de Bardin, 

como método de análise 

dos dados. 

A vulnerabilidade 

social influencia em 

como a família vive 

a condição crônica. 

Profissionais e 

estratégias de saúde 

pública são uma 

potência para 

minimizar 

impactos, inclusive 

os relativos ao 

orçamento familiar.  

Maryam Oskoui (2015) 

Variation in cerebral palsy 

profile by socio-economic 

status 

Nós nos 

propusemos a 

examinar a 

associação entre 

as medidas de 

privação 

socioeconômica e 

o fenótipo de PC, 

em nível de área e 

de nível 

individual em 

crianças, 

incluindo subtipo, 

gravidade e 

comorbidades; e 

o efeito direto da 

privação, em 

nível de área não 

mediada pela 

privação em nível 

individual. 

Dados regionais de um 

registro provincial de CP 

foram analisados. O 

desfecho de interesse foi 

o fenótipo CP. A 

exposição ao nível da 

área foi medida, usando o 

índice de privação de 

Pampalon. O status 

socioeconômico de nível 

individual (SES) foi 

determinado, usando-se a 

escolaridade 

materna. Foram 

conduzidos modelos de 

regressão múltipla, 

estratificados por 

nascimento prematuro, 

controlando covariáveis- 

chave, e uma análise de 

mediação da privação em 

nível de área na 

associação entre o 

fenótipo individual SES e 

CP. 

Fatores 

socioeconômicos 

contextuais podem 

afetar a gravidade 

da PC. Esses 

achados indicam 

áreas importantes 

para intervenção em 

saúde pública, em 

nível de 

comunidade ou em 

área (isto é, 

reinvestimento de 

vizinhança, 

medidas 

preventivas) e 

sugerem que 

pesquisas em nível 

de vizinhança em 

saúde materna e 

perinatal devem 

continuar sendo 

realizadas. 

Myrill Solask (2014) 

Contribution of socio-

O objetivo deste 

estudo foi 

analisar o 

Foi realizada uma 

pesquisa sistemática e 

revisão de pesquisas 

Evidências sugerem 

que o efeito do SES 

na prevalência de 
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economic status on the 

prevalence of cerebral 

palsy: a systematic search 

and review 

 

conhecimento 

existente sobre a 

relação entre SES 

e o risco de PC. 

potencialmente 

relevantes, relacionadas à 

SES e CP, publicadas de 

1980 a 2012. A 

heterogeneidade entre os 

estudos não permitiu a 

agregação ou meta-

análise de dados; 

portanto, uma revisão 

narrativa foi usada para 

resumir os achados. 

PC vai além dos 

fatores mediadores 

nascimento 

prematuro, baixo 

peso ao nascer e 

trauma pós-

natal. Uma melhor 

compreensão dos 

fatores mediadores 

é imperativa no 

desenvolvimento de 

programas 

direcionados de 

intervenção em 

saúde pública para 

reduzir a 

prevalência da PC. 

Sung-HuiTseng (2018) 

Association between 

socioeconomic status and 

cerebral palsy 

O presente estudo 

investigou a 

prevalência anual 

de paralisia 

cerebral (PC), 

entre crianças 

com idade <7 

anos, em Taiwan, 

e a associação 

entre nível 

socioeconômico e 

prevalência de 

DC. 

Dados do Banco de 

Dados da Pesquisa de 

Seguro Nacional de 

Saúde de Taiwan para o 

período 2002-2008 foram 

usados neste estudo de 

base populacional. 

A prevalência de 

PC, em Taiwan, é 

semelhante à dos 

países 

ocidentais. Uma 

maior prevalência 

de PC está 

associada ao sexo 

masculino, baixa 

renda e localização 

residencial 

rural. Nossas 

descobertas 

fornecem insights 

sobre epidemiologia 

CP na população 

chinesa. 

Seong Woo Kim (2018) 

Incidence of Cerebral 

Palsy in Korea and the 

Effect of Socioeconomic 

Status: A Population-

Based Nationwide Study 

O objetivo deste 

estudo foi avaliar 

a incidência de 

PC, 

prematuridade e 

BPN na Coréia, 

bem como o 

efeito do aspecto 

socioeconômico 

sobre a mesma. 

Os dados foram obtidos 

do Banco Nacional de 

Informação em Saúde de 

2007 a 2013; pessoas 

com histórico de PC, 

prematuridade e BPN 

foram investigadas por 

ano. A SES foi definida 

de acordo com os quintis 

de renda, regiões de 

nascimento e 

classificação de 

cobertura. 

Nível de renda não 

teve efeito na 

incidência de 

PC. Estes resultados 

podem ajudar as 

políticas de gestão e 

prevenção de CP. 
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Tanja Gram Petersen 

(2018) 

Cerebral palsy among 

children of immigrants in 

Denmark and the role of 

socioeconomic status 

Estudar as 

diferenças no 

risco de paralisia 

cerebral entre 

filhos de 

imigrantes e 

filhos de mães 

nascidas na 

Dinamarca e 

explorar se o 

status 

socioeconômico 

impulsiona 

qualquer 

associação 

potencial. 

Um estudo de coorte 

baseado em registros, 

incluindo 1.274.616 

crianças nascidas na 

Dinamarca, entre 1981 e 

2007. Destas, 2.807 

tiveram um diagnóstico 

de PC validado no 

Registro CP da 

Dinamarca.  

 O status 

socioeconômico 

não pareceu ser um 

contribuinte 

significativo para o 

aumento do risco de 

PC espástica 

bilateral. 

Ingeborg Forthun (2018) 

Parental socioeconomic 

status and risk of cerebral 

palsy in the child: 

evidence from two Nordic 

population-based cohorts 

Nós investigamos 

se o risco de 

paralisia cerebral 

(PC) na criança 

varia de acordo 

com o status 

socioeconômico 

dos pais, na 

Dinamarca e na 

Noruega. 

Os dados foram retirados 

do Statistics Denmark e 

Norway para recuperar 

informações sobre a 

educação dos pais, status 

de relacionamento e 

renda. Utilizamos 

modelos de regressão 

logobinominais 

multivariados para 

estimar o risco relativo 

(RR) da PC, de acordo 

com o status 

socioeconômico dos pais. 

O risco de PC em 

dois países 

escandinavos foi 

menor entre pais e 

mães instruídos, 

mas não 

relacionado à 

renda.  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

 O item a seguir apresenta a discussão dos dados, a partir das considerações dos textos 

e autores, pesquisados e coletados nas fontes desse estudo. 
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5 DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, avaliou-se, por meio de revisão bibliográfica, se as condições 

socioeconômicas e ambientais, em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, influenciam na 

prevalência de crianças com paralisia cerebral (PC), tendo como enfoque elucidar questões 

que identificam uma classe social a ter maior incidência de casos de PC, correlacionando-se 

ao grau de severidade da doença.  

Notou-se que os pais, ao saber do diagnóstico sobre o filho, passam por um impacto 

muito grande, a qual altera a rotina da vida e afeta o estado socioeconômico da família. A 

desinformação dos cuidadores sobre a doença interfere relativamente na evolução dessas 

crianças e no acesso ao tratamento multidisciplinar necessário para que elas sejam 

estimuladas. Fatores ambientais também são razões de risco para uma criança se desenvolver 

corretamente, pelo motivo de ela não ter acessibilidade de que necessita e de um local 

adequado para o próprio desenvolvimento. 

 Segundo Baltor (2013), criança com condição crônica de saúde demanda maior 

investimento financeiro familiar, já que a mesma impõe ao sujeito uma gama de necessidades 

que envolvem custo financeiro. O investimento nas necessidades da criança, elencadas como 

prioritárias, e o tempo de cuidado a ela destinado interferem na atividade laboral de, ao 

menos, um dos membros da família. 

 Ingeborg (2018) observa que filhos de imigrantes na Dinamarca apresentam 

probabilidades para alguns dos fatores de risco mais bem estabelecidos para paralisia cerebral. 

Em filhos de mães dinamarquesas, 2,2 / 1000 apresentaram PC em geral, e a prevalência foi 

semelhante para filhos de imigrantes. No entanto, filhos de imigrantes tiveram menor risco de 

PC espástica unilateral que filhos de mães dinamarquesas nativas para imigrantes não 

ocidentais. Por outro lado, o risco de PC espástica bilateral foi maior em filhos de imigrantes 

não ocidentais, especialmente da Turquia e do Paquistão, em comparação a filhos de mães 

dinamarquesas nativas. A análise da mediação revelou um efeito indireto em razão da 

escolaridade materna e da renda familiar para filhos de imigrantes não ocidentais. 

 Oskoui (2016) relata que, em Quebec, Canadá, a idade gestacional e o peso ao nascer 

foram comparáveis entre crianças prematuras que vivem em áreas menos carentes, comparado 

às mais carentes. As crianças do grupo mais carente apresentaram maior probabilidade de ter 

função motora grossa não ambulatorial em análises univariadas que crianças nas áreas menos 

carentes. A capacidade bimanual foi afetada mais severamente entre as crianças cujas mães 

não concluíram o Ensino Médio nas análises univariáveis e multivariveis.  O subtipo de 
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quadriplegia espástica foi observado com mais frequência em modelos univariáveis, em 

crianças cuja mãe não completou o Ensino Médio. 

 Em estudo de coorte retrospectivo no Reino Unido, usando uma medida de área do 

status socioeconômico, Solaski (2014) refere um risco aumentado de PC adquirida (pós-natal) 

nos grupos status socioeconômico (SES) mais baixos. A diferença no risco relativo entre as 

regiões mais e menos carentes foi de 1,86. Ainda, no mesmo estudo, foi relatado que, na 

Irlanda, houve um claro gradiente de nível socioeconômico (NSE), no risco de PC entre bebês 

com peso de nascimento superior a 2500g. A gravidade foi medida como "suficientemente 

severa para impedir a caminhada aos 4 anos", e foi mais prevalente com crescente 

desvantagem.  Uma tendência estatisticamente significante de alta para prevalência de 

hemiplegia e diplegia, com diminuição da classe social, apresentou-se em uma das 

associações detectadas pelo referido estudo. Na Suécia, crianças de famílias com baixo SES 

tiveram 50% maior chance de receber alta de um hospital com diagnóstico de PC que as 

crianças da categoria mais alta. 

Kim et al. (2018) observa que, na Coreia, não houve diferença na incidência de PC, de 

acordo com o grupo de renda, após o controle de fatores de confusão. A incidência de PC foi 

significativamente maior para os beneficiários de assistência médica que para as categorias de 

empregados segurados e autônomos, entre as quais não houve diferença significativa. Foi 

encontrada uma incidência de PC significativamente maior nos beneficiários de assistência 

médica, antes e depois do controle de fatores. 

Petersen (2019) conclui que, na Escandinávia, mulheres com parceiros tiveram uma 

redução no risco, em comparação a mães solteiras em geral.  Houve uma redução de um terço 

no risco para aqueles com maior escolaridade em comparação a pais com menor escolaridade. 

A renda familiar não foi associada ao risco de PC. 

Em Taiwan,  Tseng (2018) relata que a prevalência de PC foi maior entre os filhos de 

famílias de baixa renda, resultado que corrobora os  achados anteriores. Nos Estados Unidos e 

no Reino Unido, a privação socioeconômica está associada a um risco aumentado de ter um 

filho com PC. Um gradiente socioeconômico foi observado no nascimento prematuro, baixo 

peso ao nascer e lesão pós-natal, que também são fatores de risco para PC. Alguns mediadores 

foram sugeridos para explicar a relação entre o gradiente socioeconômico e a prevalência de 

PC, incluindo doenças maternas, infecção, pré-natal inadequado, má nutrição, alcoolismo e 

tabagismo.  

 Em Minas Gerais, Brasil, em estudo, Assis-Madeira (2013) constata que o NSE pode 

exercer influência na gravidade do quadro e no desenvolvimento da criança com PC, devendo 
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ser fator de risco considerado nas ações educacionais e de saúde voltadas a essa população. 

Foi possível notar que o PC grave, pertencente a famílias das classes A e B (NSE alto), teve 

um número reduzido de crianças, o que se deve ao fato de haver poucas crianças com PC 

grave de NSE alto e que preenchessem os critérios para participação no referido estudo. Para 

as habilidades funcionais do autocuidado e mobilidade de crianças com PC grave, quando 

comparados os grupos de NSE alto e baixo, o desempenho daquelas de classe econômica 

baixa foi inferior nas habilidades de autocuidado e mobilidade. Ao verificar a independência 

na mobilidade, as crianças de NSE baixo recebem mais ajuda de seus cuidadores que as de 

NSE alto. Foi encontrada diferença na habilidade funcional e na independência das crianças, 

ou seja, os indivíduos de NSE baixo obtiveram desempenho inferior, quando comparados 

àqueles de nível alto. O mesmo ocorreu na função social, na qual a participação das crianças 

de NSE baixo em atividades sociais foi menor que entre aquelas de NSE alto. 

 Já, Baltor (2013), por sua vez, realizou um estudo em São Paulo, por meio do qual 

constata que as famílias relatam o desejo de adaptar os domicílios, de forma a tornar esse 

processo menos cansativo e mais prático. Apesar de ser um grande desejo, ponderam o custo 

envolvido nessas reformas, e as necessidades de saúde são elencadas como prioritárias no 

planejamento orçamentário. Em condição de vulnerabilidade social, afeta a dinâmica familiar, 

obriga a aprender a administrar o dinheiro e a elencar as necessidades principais. A falta de 

dinheiro gera angústia, pois não há recurso suficiente para o tratamento e o suporte de que a 

criança necessita. Os membros abdicam de suas necessidades em prol da criança e realizam 

um esforço físico bastante grande para fazer o que é possível. Outro tipo de sofrimento é saber 

o que faria bem à criança e não poder oferecer a ela. 

Por meio dos artigos aqui estudados, foi possível observar que, em países 

desenvolvidos, a renda não se apresentou como um índice significativo, entretanto na maioria 

das pesquisas o fator educacional dos cuidadores influenciou na relação do aumento de PCs 

em crianças do local. Já, no Brasil, observou-se que tanto a renda familiar, quanto o fator 

educacional foram agentes que colaboraram para que a prevalência de paralisia cerebral fosse 

ascendente em pessoas com NSE baixo. 

Esse estudo serve para salientar sobre a influência do nível socioeconômico e 

ambiental em crianças com paralisia cerebral, com enfoque no Brasil, onde foi possível 

observar que há uma precariedade de informações aos cuidadores, assim como a baixa renda 

das famílias dessas crianças, logo é necessário a intervenção da saúde pública nas 

comunidades mais carentes, tanto no âmbito de conscientização, promoção à saúde, educação, 
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como também suporte financeiro necessário às famílias para que as mesmas supram as 

necessidades da criança.  

Os custos envolvidos são altos e o sistema público não consegue suprir todas as 

demandas, assim o suporte financeiro é necessário para tratamentos particulares não 

oferecidos pelo SUS, para a acessibilidade ambiental em que vive a criança. É necessário, 

também, realizar levantamento e acompanhamento de todos os dados familiares, observando 

condições financeiras, sanitárias e moradia. Os profissionais de saúde e a saúde pública são de 

grande valia para minimizar o impacto nas dificuldades familiares. Os profissionais devem ser 

mais sensibilizados para dar suporte às famílias no enfrentamento das dificuldades, no sentido 

de prover informações, oferecer e orientar o acesso das famílias às redes de apoio disponíveis. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o fator socioeconômico interfere no desenvolvimento motor e na 

prevalência de paralisia cerebral em países subdesenvolvidos como Brasil e Taiwan. Já, em 

países desenvolvidos como Inglaterra, Dinamarca e Canadá, o fator socioeconômico não teve 

interferência, porém o fator educacional teve maior relevância nos casos de cuidadores de 

crianças com paralisia cerebral. Esse estudo não tem a pretensão de esgotar a discussão sobre 

o assunto, por isso há a necessidade de maiores estudos sobre o assunto, principalmente de 

novas pesquisas em países subdesenvolvidos para se entender a correlação entre a prevalência 

de PC e a influência socioeconômica da classe à qual pertence essas crianças.  
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