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1. RESUMO 

Paralisia cerebral é classificada pela manifestação clínica predominante: 

espástica ou piramidal; coreoatetósica ou extrapiramidal e atáxica. Clinicamente, 

pode haver desordens sensoriais, cognitivas, de crescimento e desenvolvimento, 

respiratórias e musculoesqueléticas. Assim, torna-se necessário tratamento 

multidisciplinar e individualizado baseado em diversas classes medicamentosas ou 

polifarmácia, que pode aumentar risco de interações medicamentosas e reações 

adversas. Apesar desta prática comum, há escassez de trabalhos que relatem suas 

repercussões. OBJETIVOS : Caracterizar o perfil nosológico e a polifarmácia em 

pacientes internados no hospital de retaguarda “Cantinho do céu”. METODOLOGIA: 

Estudo descritivo composto por 48 pacientes em regime de internação integral ou 

hospital-dia. RESULTADOS: Idade média de 24,8 ± 12,05 anos. Prevalência de 

disfagia de 28%. Número médio de medicamentos utilizados de 3,57 ± 2,66. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 Paralisia cerebral foi descrita em 1959 como encefalopatia crônica não-

evolutiva da infância (MADEIRA; CARVALHO, 2009) e é ocasionada por danos ao 

SNC (GLADSTONE, 2010; GIBSON et al, 2006; MARTINS-COSTA; MARTINS-

COSTA; RAMOS, 2009). A classificação é baseada nas manifestações motoras. 

Espástica/piramidal, caracterizada por hipertonia (SCHOLTES et al, 2006); 

coreoatetósica/extrapiramidal, na qual observa-se distonia; e atáxica, caracterizada 

por hipotonia e distúrbios de coordenação motora (CANS et al, 2007; ROTTA, 2002). 

 Clinicamente, pode haver distúrbios sensoriais, cognitivos, de crescimento e 

desenvolvimento, nutricionais, respiratórios e musculoesqueléticos (ROSENBAUM et 

al, 2007). Merece destaque a disfagia, que contribui para desnutrição, desidratação 

ou aspiração traqueal (CALIS et al., 2008), além de epilepsia, que determina o uso 

de anticonvulsivantes (TEIVE; ZONTA; KUMAGAI, 1998, ROTTA, 2002). 

 O melhor tratamento é a prevenção, porém após instalação da encefalopatia, 

é necessária abordagem multidisciplinar e individualizada levando, na maioria dos 

casos, ao uso de grande número de medicamentos ou polifarmácia (BJERRUM et al, 

1997). Polifarmácia favorece interações medicamentosas e reações adversas, e os 

riscos à saúde aumentam conforme o número de medicamentos utilizados (VIKTIL 

et al, 2006). Apesar desta prática comum, há escassez de trabalhos que relatem 

suas repercussões em pacientes portadores de paralisia cerebral. 



3. OBJETIVOS  

 Caracterizar o perfil nosológico e a polifarmácia em pacientes internados no 

hospital de retaguarda “Cantinho do céu”. 

 Avaliar e intervir nos efeitos da polifármacia em pacientes com baixo 

desenvolvimento neuropsicomotor. 

 

4. METODOLOGIA 

Segundo Barros e Lehfeld (2000), são classificados diferentes tipos de 

pesquisa segundo finalidades e procedimentos utilizados. O trabalho em questão 

trata-se de estudo descritivo baseado em de levantamentos de dados. 

 O presente estudo está sendo realizado no Hospital de Retaguarda “Cantinho 

do Céu”, na cidade de Ribeirão Preto, onde são assistidos 48 pacientes em regime 

de internação integral ou hospital-dia, subdivididos em duas enfermarias. A 

enfermaria 1 conta com pacientes que requerem menores cuidados e a enfermaria 

2, pacientes de maior complexidade. A caracterização da população estudada, 

quanto a patologias e medicamentos utilizados, foi obtida por análise de prontuários. 

Após a listagem de dados, serão analisadas interações medicamentosas e reações 

adversas, eventos decorrentes da polifarmácia. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 As informações obtidas foram tabuladas em programa Excel e analisadas a 

fim de delinear o perfil dos pacientes. Os resultados preliminares são descritos em 

média de idade, número médio de medicamentos utilizados e classe medicamentosa 

utilizada com maior frequência. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A média de idade apresentada pelos pacientes estudados é de 24,8 ± 12,05 

anos, sendo 2 anos, o extremo inferior e 44 anos, o extremo superior. O número 

médio de medicamentos utilizados é de 3,57 ± 2,66, sendo 11, o extremo superior e 

zero, o extremo inferior, já que cinco pacientes não utilizam medicamentos. Os 

medicamentos mais prescritos são fenobarbital (46%), baclofeno (37%), hidróxido de 

magnésio (24%), ranitidina (20%) e carbamazepina (20%). 
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