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O cérebro comanda as funções do corpo. Cada área do cérebro é 
responsável por uma determinada função, como os movimentos dos 
braços e das pernas, a visão, a audição e a inteligência.  

O desenvolvimento do cérebro tem início logo após a concepção e 
continua após o nascimento. Ocorrendo qualquer fator agressivo ao 
tecido cerebral antes, durante ou após o parto, as áreas mais atingidas 
terão a função prejudicada e, dependendo da importância da agressão, 
certas alterações serão permanentes, caracterizando uma lesão não 
progressiva do cérebro em desenvolvimento. Esse tipo de lesão causa a 
Paralisia Cerebral. 

Uma criança com Paralisia Cerebral pode apresentar alterações que 
variam desde leve descoordenacão dos movimentos ou uma maneira 
diferente para andar até inabilidade para segurar um objeto, falar ou 
deglutir.  

 

 

 

 

Principais causas da paralisia cerebral 

 

No período pré-natal, as causas mais importantes de paralisia 
cerebral são as infecções congênitas (citomegalia, toxoplasmose, 
rubéola) e a falta de oxigenação fetal decorrente de complicações 
maternas, como no caso das hemorragias.  

A exposição da mãe a substâncias tóxicas ou radiação, álcool, 
cocaína e certas medicações principalmente nos primeiros meses de 
gestação são fatores de risco que têm que ser considerados. 

O desenvolvimento anormal do cérebro pode também estar 
relacionado com uma desordem genética. Em muitas crianças, a lesão 
ocorre nos primeiros meses de gestação e a causa é desconhecida. 

As principais causas perinatais da paralisia cerebral estão 
relacionadas com complicações durante o parto. 

As principais causas de paralisia cerebral pós-natal são infecções 
do sistema nervoso central (meningites e encefalites), traumatismo 
crânio-encefálico e hipóxia cerebral grave (quase afogamento, convulsões 
prolongadas e parada cardíaca). 

 



Prevenção da paralisia cerebral 
cuidados no período pré-natal 

 

É fundamental o acompanhamento pré-natal regular e boa 
assistência ao recém-nascido na sala de parto. Os pais devem dar 
prioridade máxima a esses cuidados porque isso diminui a possibilidade 
da criança desenvolver lesão cerebral permanente.  

Todo esforço para que o período gestacional seja o mais saudável 
possível, através da manutenção de uma boa nutrição e da eliminação do 
uso de álcool, fumo, drogas e medicações sabidamente teratogênicas, 
deve ser feito, pois estas medidas estarão contribuindo para a prevenção 
de alguns tipos de paralisia cerebral.  

A rubéola congênita pode ser prevenida se a mulher for vacinada 
antes de engravidar.  

Quanto à toxoplasmose materna, simples medidas de higiene 
devem ser seguidas, tais como não ingerir carnes mal cozidas ou 
verduras que possam estar contaminadas com fezes de gato. As 
gestantes com sorologia positiva para toxoplasmose devem ser 
adequadamente tratadas, diminuindo assim os riscos de infecção fetal.  

Por outro lado, muitas das crianças que superam situações críticas 
com a ajuda de recursos sofisticados das terapias intensivas neonatais 
modernas, principalmente os prematuros, sobrevivem com seqüelas 
neurológicas. Portanto, apesar de ter havido uma evolução importante 
em termos de atendimento à gestante e ao recém-nascido na sala de 
parto, nos últimos 40 anos não houve uma redução significativa da 
prevalência da paralisia cerebral, mesmo nos países desenvolvidos.  

Prevenção da paralisia cerebral 
cuidados no período pós-natal 

 

No período pós-natal, uma das principais causas de paralisia 
cerebral é o traumatismo crânioencefálico que ocorre em diversos tipos 
de acidente, principalmente em acidentes de trânsito. Todas as crianças 
com menos de 12 anos devem ser transportadas no banco traseiro do 
carro e utilizar, de acordo com a idade, equipamentos especiais de 
segurança, tais como cadeiras especiais.  

Outra causa importante de paralisia cerebral é a anóxia cerebral 
grave provocada por quase afogamento. Isso ocorre principalmente em 
piscinas domésticas e na falta de uma supervisão de adultos.  

Por último, algumas das infecções cerebrais podem ser prevenidas 
com vacinas como, por exemplo, contra sarampo, meningite 
meningogócica e haemophilus influenzae. 

 


