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RESUMO 

 

EPIDEMIOLOGIA DA PARALISIA CEREBRAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES E 
ASSOCIAÇÃO COM A VULNERABILIDADE EM SAÚDE. PEIXOTO, MVS, 2018. 
 
Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é a principal causa de incapacidade física na infância, 
no entanto muitos aspectos da PC ainda são inconclusivos e merecem maiores 
esclarecimentos. A associação da PC com áreas de vulnerabilidade pode ser considerada 
uma lacuna do conhecimento. Não foram encontrados estudos epidemiológicos populacionais 
e sistemas de informação sobre a PC no Brasil. Objetivo: Analisar as características 
epidemiológicas da Paralisia Cerebral em crianças e adolescentes e a associação com a 
vulnerabilidade em saúde. Métodos: O estudo foi dividido em cinco etapas que envolveram 
quatro desenhos de pesquisa epidemiológica e uma produção tecnológica. A primeira etapa 
foi um estudo do tipo metodológico de construção e validação de um indicador sintético de 
vulnerabilidade em saúde (IVSaúde). Na segunda etapa, foi realizado um estudo 
epidemiológico do tipo transversal mediante um inquérito na atenção primária sobre a PC em 
crianças e adolescentes na cidade de Aracaju. Na terceira etapa, foi realizado um estudo 
ecológico com análise espacial da PC com dados produzidos a partir do inquérito e acrescidos 
de dados secundários. Na quarta etapa, foi realizado um estudo caso-controle com 
informações do pré-natal e do nascimento dos casos e controles colhidas nos registros do 
Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde do Brasil (SINASC). A 
quinta etapa constou da produção de um Sistema de Informação para o Monitoramento 
Epidemiológico da Paralisia Cerebral. Foram utilizadas análises descritivas, análise de 
componentes principais, análise exploratória de dados espaciais, regressão linear múltipla e 
regressão logística múltipla. Resultados: Foi obtido consenso para a composição do 
indicador sintético de vulnerabilidade, validação estatística e aplicabilidade no território de 
Aracaju. A prevalência da PC entre crianças e adolescentes em Aracaju foi de 1,64/1000, com 
maior frequência no sexo masculino (56,25%), raça/cor parda ou preta (67,50%), subtipo mais 
comum bilateral espástica (45,42%), com maior acometimento das comorbidades de epilepsia 
(48,33%) e da deficiência intelectual (30%). Cinquenta e oito por cento das famílias têm renda 
familiar de até 1 salário mínimo. Foram encontradas associações da prevalência da PC com 
áreas de vulnerabilidade em saúde. Os fatores associados foram o baixo peso ao nascer, 
prematuridade, baixo escore de Apgar, idade materna avançada e anomalias congênitas. O 
sistema de informação para o registro da PC atendeu as necessidades de armazenamento, 
banco de dados, interface intuitiva, layout simples, acesso com diferentes níveis e geração de 
relatórios. Conclusão: A paralisia cerebral em crianças e adolescentes em Aracaju apresenta 
como característica o subtipo bilateral espástica, prevalência baixa, apesar das disparidades 
dentro da cidade, maior frequência nos grupos de minorias sociais de raça/cor parda ou preta 
e nas famílias que vivem na linha da extrema pobreza. A prevalência da PC está associada 
com as iniquidades sociais contextuais e possui relação de dependência espacial com as 
áreas de maior vulnerabilidade em saúde. Os fatores associados mais importantes são as 
anomalias congênitas, baixos escores de Apgar, baixo peso ao nascer e prematuridade. O 
sistema de informação no modelo de sala de situação pode ser considerado de grande porte 
pela quantidade de informações disponíveis que se aplicam para pesquisa, vigilância, 
planejamento e avaliação de serviços para a PC.  
 
Descritores: Paralisia Cerebral. Epidemiologia. Determinantes Sociais. Sistemas de 
Informação em Saúde. Análise Espacial em Saúde 

 
 
 
 

 



	

ABSTRACT 

 

EPIDEMIOLOGY OF CEREBRAL PALSY IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AND 
ASSOCIATION WITH HEALTH VULNERABILITY. PEIXOTO, MVS, 2018. 
 
Introduction: Cerebral Palsy (CP) is the main cause of physical disability in childhood, 
however many aspects of the CP are still inconclusive. The association of CP with 
areas of vulnerability can be considered a knowledge gap. Did not are find population 
epidemiological studies and information systems on CP in Brazil. Objective: To 
analyze the epidemiological characteristics of Cerebral Palsy in children and 
adolescents and the association with health vulnerability. Methods: The study was 
divided into five stages that involved four designs of epidemiological research and a 
technological production. The first step was a study of the methodological type of 
construction and validation of a synthetic indicator of health vulnerability (VIHealth). In 
the second stage, a cross-sectional epidemiological study was carried out through a 
primary care survey on CP in children and adolescents in the city of Aracaju. In the 
third step, an ecological study was performed with spatial analysis of the PC with data 
produced from the survey and added with secondary data. In the fourth stage, a case-
control study was carried out with prenatal and birth information of the cases and 
controls collected in the Records of the Live Birth Information System of the Brazilian 
Ministry of Health (SINASC). The fifth stage consisted of the production of an 
Information System for the Epidemiological Monitoring of Cerebral Palsy. Were used 
descriptive analyzes, main component analysis, exploratory spatial data analysis, 
multiple linear regression and multiple logistic regression. Results: A consensus was 
obtained for the composition of the synthetic indicator of vulnerability, statistical 
validation and applicability in Aracaju territory. The prevalence of CP among children 
and adolescents in Aracaju was 1.64 / 1000, with a higher frequency in males 
(56.25%), race / color brown or black (67.50%), the most common bilateral spastic 
subtype 45.42%), with higher comorbidities of epilepsy (48.33%) and intellectual 
disability (30%). Fifty-eight percent of families have family incomes of up to 1 minimum 
wage. Associations of prevalence of CP with areas of vulnerability in health were 
found. The associated factors were low birth weight, prematurity, low Apgar score, 
advanced maternal age and congenital anomalies. The information system for PC 
registration has met the needs of storage, database, intuitive interface, simple layout, 
access with different levels and generation of reports. Conclusion: Cerebral palsy in 
children and adolescents in Aracaju presents as a characteristic the bilateral spastic 
subtype, low prevalence, despite disparities within the city, higher frequency in social 
minority groups of race/color brown or black and in families living in extreme poverty. 
The prevalence of CP is associated with contextual social inequities and has a relation 
of spatial dependence with the areas of greatest vulnerability in health. The most 
important associated factors were congenital anomalies, low Apgar scores, low birth 
weight and prematurity. The information system in the situation room model can be 
considered large by the amount of information available that applies to research, 
surveillance, planning and evaluation of services for the CP. 
 
 
 
Key words: Cerebral Palsy. Epidemiology. Social Determinants. Health Information 
Systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As características epidemiológicas da Paralisia Cerebral (PC) têm sido 

estudadas sob diferentes perspectivas e métodos. Isso se deve pela importância que 

o evento assume para a saúde, pois é a principal causa de incapacidade física na 

infância, o que resulta em sequelas permanentes ao longo da vida. No entanto, muitos 

aspectos da PC ainda são inconclusivos e merecem maiores esclarecimentos 

(GRAHAM et al., 2016). 

 A prevalência da PC é de 2,11 por 1000 nascidos vivos em países 

desenvolvidos, de acordo com uma meta-análise (OSKOUI et al., 2013). As 

tendências da prevalência da PC permanecem estáveis ao longo das últimas três 

décadas, apesar do aumento de taxas de cesarianas e da incorporação de tecnologias 

de monitoramento fetal eletrônico intraparto. Acredita-se que esse fato ocorre em 

função das melhorias do cuidado neonatal, do aumento da sobrevida em bebês 

prematuros e de baixo peso, mas que podem permanecer com sequelas (BRAUN et 

al., 2016; CLARK; HANKINS, 2003). 

 Uma revisão sistemática relacionou estudos que fizeram associação da PC 

com status socioeconômico (SOLASKI; MAJNEMER; OSKOUI, 2014). Pesquisadores 

reiteraram que a relação entre piores condições socioeconômicas e baixo peso ao 

nascer pode elevar o risco da PC. Foi levantada a hipótese de que as lesões pós-

natais possuem maior relação com a privação socioeconômica (DOLK et al., 2010). O 

uso de indicadores compostos de privação ou de desvantagem social tem sido uma 

ferramenta metodológica para mensuração do status socioeconômico (OSKOUI et al., 

2016; DOLK et al., 2010;). 

A maioria dos estudos epidemiológicos sobre a PC foram realizados em países 

desenvolvidos ( SELLIER et al., 2016; MCINTYRE et al., 2013; OSKOUI et al., 2013; 

HIMMELMANN et al., 2011), que produzem estimativas da PC a partir de registros 

populacionais e sistemas de vigilância que são capazes de oferecer dados e subsídios 

para diferentes abordagens epidemiológicas (UVEBRANT, 2018; DAN; PANETH, 

2017; GOLDSMITH et al., 2016; HIMMELMANN; SELLIER et al., 2016; CANS et al., 

2004). Países em desenvolvimento possuem registros incipientes, e a produção de 

informações depende em grande parte da realização de estudos populacionais (GAO 

et al., 2017; DONALD et al., 2014; SAADI et al., 2012).  
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Os fatores de risco conhecidos mais comuns da PC foram identificados em uma 

revisão sistemática da literatura que incluiu: anormalidades placentárias, má 

formações congênitas, baixo peso ao nascer, aspiração de mecônio, cesariana de 

emergência, asfixia durante o parto, convulsões neonatais, síndrome do desconforto 

respiratório, hipoglicemia e infecções neonatais (MCINTYRE et al., 2013; PAKULA; 

VAN NAARDEN BRAUN; YEARGIN-ALLSOPP, 2009). Além de incluir os aspectos 

clínicos multifatoriais, as causas da PC também podem estar ligadas à administração 

e à qualidade da assistência à saúde (SAADI et al., 2012). Sugere-se um aumento do 

risco de PC em países de baixa e média renda devido à exposição aos eventos 

perinatais, como infecções maternas (GRAHAM et al., 2016; GLADSTONE, 2010).  

 O uso da estatística espacial e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

pode colaborar para o entendimento da PC no contexto social. Não se trata de um 

simples interesse de agregação dos casos, mas de contribuir com a aplicação de 

técnicas que possam ajudar a levantar hipóteses, propor associações com fatores 

contextuais e determinantes sociais, bem como de explicar as situações de 

disparidades em que as pessoas com PC vivem e circulam.  

Não foram encontrados estudos epidemiológicos populacionais que relatem a 

prevalência ou os fatores de risco da PC no Brasil. No entanto, existe um grande 

interesse de pesquisadores em diferentes países para a produção de informações que 

descrevam prevalência, tendências, tipo, fatores de risco, comorbidades, 

funcionalidade e associações com condições socioeconômicas. O conhecimento das 

características epidemiológicas da PC é essencial para o planejamento, a execução 

e a avaliação de políticas e programas de prevenção e tratamento, bem como para 

gerar informações científicas comparáveis com outros países.  A análise espacial da 

PC e a associação com áreas de vulnerabilidade pode ser considerada uma lacuna 

do conhecimento. 

 Diante do exposto, o presente estudo analisou as características 

epidemiológicas da Paralisia Cerebral em crianças e adolescentes e a associação 

com a vulnerabilidade em saúde na cidade de Aracaju mediante 5 etapas, que incluem 

a construção de um índice de vulnerabilidade em saúde para Aracaju; um inquérito na 

atenção primária; uma análise espacial; uma análise dos principais fatores associados 

e a proposição de um sistema de informação para registro da PC. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Paralisia Cerebral 

 

A Paralisia Cerebral não é uma doença no sentido tradicional, mas uma 

condição clínica de crianças que compartilham características de uma lesão cerebral 

não progressiva, adquirida durante o período pré-natal, perinatal ou pós-natal 

precoce. As manifestações clínicas variam muito no tipo de distúrbio de movimento, 

no grau de capacidade funcional, na limitação e nas partes afetadas do corpo. 

Atualmente, não há cura, mas o progresso está sendo feito tanto na prevenção quanto 

na melhora das funcionalidades (GRAHAM et al., 2016). 

Pesquisadores chegaram a um consenso que define a PC como:  

 
Um grupo de desordens permanentes no desenvolvimento dos movimentos e 
postura que causa limitação da atividade e são atribuíveis a distúrbios não-
progressivos que ocorrem no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil. As 
desordens motoras da paralisia cerebral também podem ser acompanhadas 
de forma primária ou secundária de distúrbios da sensação, percepção, 
cognição, comunicação, comportamento, por epilepsia e por problemas 
músculo-esqueléticos secundários (ROSENBAUM et al., 2007, p. 9). 

 

Existem diferentes fenótipos da PC associados a vários distúrbios motores, que 

dependem em grande parte da localização da lesão cerebral. Quando afeta o sistema 

córtico-estriato-talâmico-cortical e córtico-cerebelar-cortical, prejudica o planejamento 

motor, a coordenação, a regulação da força muscular, o aprendizado motor e as 

habilidades motoras finas. Os danos adicionais das vias motoras descendentes que 

se projetam para o tronco encefálico e para a medula espinhal podem manter reflexos 

primitivos, que normalmente desaparecem com maturação do sistema nervoso, além 

de organização anormal do movimento e postura, reflexos hiperativos e tônus 

muscular anormal, incluindo a espasticidade (GRAHAM et al., 2016). 

As alterações estruturais e funcionais da PC podem causar um grande impacto 

emocional, financeiro e social aos indivíduos, às famílias e às comunidades, uma vez 

que, ao longo da vida, existem custos consideráveis refletidos pela necessidade de 

assistência à saúde mais frequente, reabilitação, educação e intervenções sociais. 

Um estudo descreve que crianças e jovens com PC têm condições de saúde 

significativamente piores (MCCULLOUGH et al., 2013). 
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O manejo clínico de crianças com PC é direcionado para maximizar a 

funcionalidade e a participação em atividades e minimizar os efeitos dos fatores que 

podem agravar a condição, como epilepsia, problemas de alimentação, luxação do 

quadril e escoliose. Essas estratégias de manejo incluem o aprimoramento da função 

neurológica durante o desenvolvimento inicial; o gerenciamento de comorbidades ; o 

uso de tecnologias de reabilitação para melhorar a mobilidade, a função motora; a 

comunicação e prevenção de problemas musculoesqueléticos secundários. O 

atendimento às necessidades de pessoas com PC em locais com poucos recursos é 

um grande desafio (GRAHAM et al., 2016). 

 

2.2 Aspectos Epidemiológicos 

 

Uma das principais pesquisas de prevalência da PC foi realizada na Europa, 

no final da década de 90, após um acordo sobre definições e classificação da PC. Foi 

criada uma base de dados para incluir informações sobre mais de 6000 crianças de 

13 países em um grande estudo multicêntrico. A taxa global para o período de 1980 

a 1990 foi de 2,08/1000 nascidos vivos. Uma em cada cinco crianças com PC (20,2%) 

apresentou déficit intelectual grave e não conseguiu andar. Entre os bebês nascidos 

com peso inferior a 1500g, a taxa de PC foi mais de 70 vezes maior em comparação 

com aqueles que pesavam 2500g ou mais ao nascer. A taxa de PC aumentou durante 

a década de 1970, mas permaneceu constante durante o final dos anos 80. Esse 

trabalho colaborativo fornece um meio poderoso de monitorar tendências em taxas 

específicas de PC e uma infraestrutura para planejamento de pesquisas e serviços 

(CANS et al., 2002). 

Com o objetivo de dar seguimento e monitorar as tendências de prevalência de 

PC na Europa entre 1980 a 2003, foram coletados dados de 20 registros de base 

populacional que contribuem para a base de dados da Vigilância da Paralisia Cerebral 

na Europa. Observou-se que a prevalência global de PC diminuiu para 1,77 por 1000 

nascidos vivos no período da década de 90 (SELLIER et al., 2016).  

Um estudo realizado na Inglaterra e no País de Gales propôs estimar o número 

de crianças com PC em 2013 e predizer o valor para 2020. Os dados foram baseados 

em uma pesquisa colaborativa para nascimentos no período de 1991 a 2000. As 

estimativas de sobrevida cumulativa até os 16 anos de idade em crianças com PC 

diferiram significativamente por gravidade, variando entre 97% e 100% para crianças 
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com PC não grave, e entre 64% e 67% para aquelas com PC mais grave. Até o final 

de 2020, o número estimado de crianças de 3 a 15 anos vivendo com PC na Inglaterra 

e no País de Gales será de aproximadamente 22.100 pessoas (2.44/1000), um 

aumento de 7,5% em relação a 2013 (GLINIANAIA et al., 2017). 

A tendência da prevalência da PC foi descrita em dois períodos da década de 

1990 em um estudo de base populacional na Islândia. Foi encontrada a idade média 

de cinco anos, a prevalência por mil nascidos vivos foi de 2,2 no primeiro período e 

de 2,3 no segundo; diminuiu de 1,5 para 0,9 para crianças nascidas a termo, foi estável 

para partos prematuros, mas aumentou de 33,7/1000 para 114,6/1000 para partos 

muito prematuros. Concomitantemente, as taxas de mortalidade neonatal e infantil 

diminuíram na Islândia. Também foi observada uma diminuição da frequência e da 

gravidade da incapacidade entre nascimentos a termo (SIGURDARDOTTIR et al., 

2009). 

  Os aspectos epidemiológicos, os subtipos e a gravidade da PC foram também 

descritos em uma pesquisa, a partir de dados secundários do Registro de Paralisia 

Cerebral da Noruega. Foram identificadas 374 crianças e houve uma prevalência de 

2,1 por mil nascidos vivos. A idade média na avaliação clínica foi de 6,9 anos 

(intervalo: 1,9 a 10,2 anos). A PC unilateral espástica foi observada em 33% das 

crianças; bilateral espástica 49%; discinética 6%; atáxica 5% e não foram classificadas 

em 7%. A visão e a audição gravemente comprometidas estavam presentes em 5% e 

4% das crianças, respectivamente. A epilepsia ativa esteve presente em 28% e o 

retardo mental em 31% (ANDERSEN et al., 2008).  

Um estudo realizado nos Estados Unidos apresenta a tendência da PC em uma 

área de vigilância constante entre os anos de 2006, 2008 e 2010. Os pesquisadores 

usaram os dados de crianças com PC aos 8 anos de idade cadastradas em uma base 

de dados e encontraram resultados de prevalência da PC em 2010 de 2,9/1000 e de 

3,5/1000 na mesma área de vigilância em 2006. Em 2010, 28,1% apresentaram muito 

baixo peso ao nascer em comparação com 35,4%, em 2006 (DURKIN et al., 2016).  

Uma pesquisa de base populacional realizada em um distrito rural de Uganda 

avaliou a PC em crianças e adolescentes de 2 a 17 anos de idade. Do total de 31.756 

crianças rastreadas, houve a confirmação em 86. A prevalência de PC bruta foi de 2,7 

por 1000 crianças e aumentou para 2,9 por 1000 crianças após ajuste. A prevalência 

foi menor em crianças mais velhas (8 a 17 anos) do que em crianças mais jovens (<8 

anos). O subtipo mais comum foi o unilateral espástico (46%), seguido do bilateral 
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espástico (40%). Os eventos pós-neonatais foram a provável causa em 25% das 

crianças. Assim, a prevalência foi maior em Uganda rural do que em países de alta 

renda. Os autores sugerem que o pequeno número de crianças nascidas prematuras 

provavelmente resultou da baixa sobrevida nessa condição (KAKOOZA-MWESIGE et 

al., 2017). 

Outro estudo realizado Uganda descreveu os subtipos clínicos, as funções 

motoras grossa e fina e a presença de comorbidades em um grupo de crianças com 

PC atendidas em um hospital terciário, mediante avaliação clínica e entrevista com os 

cuidadores. Foram recrutadas 135 crianças com PC. O subtipo espástico bilateral foi 

o mais comum (45%). Houve prejuízo moderado na função motora grossa em 43%. 

Sinais de dificuldade de aprendizagem foram observados em 75% e de epilepsia em 

45%. Os achados também implicaram maior ocorrência de asfixia no parto ou de 

infecções pós-natais. O estudo sugere que a melhoria nos cuidados obstétricos e pós-

natais de emergência pode reduzir esses problemas de saúde (KAKOOZA-MWESIGE 

et al., 2015). 

Foi realizado na China um estudo transversal de base populacional sobre a PC 

com crianças com idade de sete anos em sete cidades. Foi encontrada a prevalência 

total de PC de 1,6/1000 crianças. A prevalência de PC específica por peso ao nascer 

variou de 0,8/1000 crianças com peso entre 3750-3999g e 67,3 em crianças pesando 

1500-1749g. Crianças pesando 3500-3999g ao nascimento tiveram o menor risco. 

Crianças pesando 2.500g ao nascimento contribuíram com 24% de todos os casos 

(LIU et al., 1999). 

A prevalência de anomalias congênitas entre crianças com PC foi analisada por 

meio de um estudo transversal usando dados do Registro de Paralisia Cerebral e do 

Registro Médico de Nascimentos da Noruega. Todas as crianças com PC congênita 

nascidas após 34 semanas de gestação de 1999 a 2009 foram incluídas. As 

anomalias foram classificadas de acordo com as diretrizes de classificação da 

European Surveillance of Congenital Anomalies. Das 685 crianças com PC, 169 (25%) 

apresentavam anomalia congênita. As principais anomalias entre as crianças com PC 

foram: hidrocefalia (27%), anomalias do corpo caloso (12%), cisto cerebral congênito 

(12%) e microcefalia (9%). A PC espástica bilateral foi mais prevalente em crianças 

com anomalias (42%) do que em crianças sem (34%). Crianças com anomalias tinham 

mais limitações severas na função motora grossa e fina, dificuldades de fala, epilepsia, 
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deficiência visual e deficiência auditiva do que crianças sem anomalias (JYSTAD et 

al., 2017). 

A associação da PC e o escore de Apgar aos cinco minutos após o nascimento 

em crianças com peso normal e baixo peso ao nascer foram analisados em um estudo 

de coorte populacional vinculado ao Registro Norueguês de Paralisia Cerebral em 

crianças nascidas entre 1986 e 1995. O baixo índice de Apgar esteve fortemente 

associado à PC. Essa associação foi alta em crianças com peso normal ao nascer e 

moderada em crianças com baixo peso ao nascer. A força da associação diferiu entre 

subgrupos de PC espástica. Dado que o índice de Apgar é uma medida de vitalidade 

logo após o nascimento, os achados sugerem que as causas da PC estão intimamente 

ligadas a fatores que reduzem a vitalidade infantil (LIE; GRØHOLT; ESKILD, 2010). 

Uma pesquisa com o objetivo de investigar a relação entre PC e fatores de risco 

perinatais, intraparto e marcadores de asfixia ao nascimento foi realizada na Turquia. 

Foi delineado um estudo caso-controle de 101 crianças com PC e 308 controles que 

nasceram no mesmo hospital entre 1990 e 2000. Fatores de risco intraparto foram 

significativamente mais frequentes no grupo PC. Uma taxa aumentada de cesárea 

não evitou o surgimento de casos novos, sugerindo que o insulto hipóxico que causa 

PC pode ser de início crônico (GURBUZ et al., 2006).  

Fatores de risco pré-natais e perinatais não infecciosos para PC e seus 

subtipos em crianças nascidas a termo foram levantados por um estudo caso-controle 

em uma região da Suécia. O peso ao nascer, mães que não viviam com o pai da 

criança, admissão em unidades de terapia intensiva, peso materno na 34ª semana de 

gestação e encefalopatia neonatal foram considerados fatores de risco para PC  

(AHLIN et al., 2013).  

Um inquérito populacional foi realizado em Al-Quseir City, Egito, para investigar 

a epidemiologia da PC. Todas as crianças com suspeita passaram por exames 

neurológicos. Foi estimada uma prevalência de infância de 3,6 por 1000 nascidos 

vivos. Os fatores de risco para a PC identificados nesse estudo foram nascimento 

prematuro, baixo peso ao nascer, icterícia neonatal, convulsões neonatais e aborto 

recorrente entre as mães (EL-TALLAWY et al., 2014).  

A reduzida idade gestacional e o baixo peso ao nascer podem ser considerados 

como os principais fatores de risco para a paralisia cerebral, com uma prevalência 

variando de 90 casos por 1000 recém-nascidos sobreviventes com peso inferior a 

1000g e 1,5 casos por 1000 para aqueles nascidos pesando 2.500g ou mais. A 
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gravidez múltipla também é considerada como um fator de risco (COLVER; 

FAIRHURST; PHAROAH, 2014).  

 

2.3 Paralisia Cerebral e Aspectos Socioeconômicos 

 

Uma revisão sistemática da literatura analisou a prevalência da PC em 

ambientes de baixa renda. Foram encontradas disparidades nas metodologias, nas 

faixas etárias, nos sistemas de classificação e nas populações. As taxas de PC em 

contextos populacionais na China e na Índia deram números de 2-2,8/1000 

nascimentos, semelhantes aos cenários ocidentais. Estudos baseados em hospitais 

e ambulatórios de PC mostraram taxas aumentadas de quadriplegia espástica. O 

estudo concluiu que a medida da prevalência e a incidência de incapacidades, em 

particular de crianças com PC em locais com poucos recursos, são difíceis de acessar 

e esclarecer (GLADSTONE, 2010).  

Os aspectos epidemiológicos da PC na Turquia em crianças e adolescentes 

com idade entre 2 e 16 anos foram demonstrados mediante um estudo transversal de 

amostragem por conglomerados. Foram selecionadas 41.861 crianças, e os dados 

foram coletados por entrevista com os pais e exame físico. Cento e oitenta e seis 

crianças foram identificadas com PC. A prevalência foi determinada como 4,4/1000 

nascidos vivos e incluiu a PC adquirida no período pós-natal. A origem da PC foi 

classificada como pré-natal em 49 (26,6%), perinatal/neonatal em 34 (18,5%), pós-

natal em 11 (5,9%) e inclassificável em 90 participantes (48,9%). O tipo de sequela 

motora mais comum foi a diplegia em 39,8%, seguida da hemiplegia em 28%, 

tetraplegia em 19,9%, ataxia em 5,9% e discinética em 6,4%. Fatores pré-natais foram 

observados com maior frequência nos grupos com alto nível socioeconômico, 

enquanto fatores perinatais foram mais encontrados em indivíduos com baixo nível 

socioeconômico. Local de residência e sexo não tiveram efeito significativo na 

prevalência da PC. Foi evidenciado que a prevalência de PC na Turquia é maior do 

que em países desenvolvidos, mas os fatores de risco são provavelmente 

semelhantes (SERDAROĞLU et al., 2006).  

O papel do status socioeconômico, dos fatores perinatais e das disparidades 

raciais no risco de PC foi analisado em um estudo de coorte nos EUA, usando os 

dados de vigilância e nascimento da Rede de Monitoramento de Incapacidade Autista 

e Desenvolvimento para crianças de 8 anos residentes em áreas de múltiplos 
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territórios de Alabama, Geórgia, Missouri e Wisconsin, entre 2002 e 2008. O risco de 

PC espástica foi mais de 50% maior para crianças negras em relação às brancas (RR 

1,52; IC95% 1,33–1,73). O efeito protetor da educação materna permaneceu após o 

ajuste para raça/etnia e fatores perinatais. Os autores concluíram que a educação 

materna parece afetar de forma independente o risco de PC, mas não explica 

totalmente as disparidades raciais existentes na prevalência de PC nos EUA (DURKIN 

et al., 2016). 

Uma pesquisa de coorte retrospectiva foi realizada na Califórnia, visando a 

determinar como as disparidades étnicas e os fatores socioeconômicos explicam o 

baixo peso ao nascer e a prevalência da PC. Observou-se que os bebês negros 

tinham 29% mais chances de ter PC do que os brancos. No entanto, os bebês negros 

com peso muito baixo ou moderadamente baixo tiveram 21% a 29% menos chances 

do que os brancos de peso comparável ao nascimento. Em análises multivariadas, 

verificou-se que mulheres de todas as etnias que não receberam nenhum tipo de 

assistência pré-natal tiveram duas vezes mais chances de ter bebês com PC em 

relação às mulheres com início precoce do pré-natal. A educação materna foi 

associada à maneira dose-resposta entre mulheres brancas e hispânicas. O trabalho 

concluiu que o aumento do risco de PC em crianças negras está relacionado 

principalmente ao maior risco de baixo peso ao nascer (WU et al., 2011). 

No Canadá houve uma proposta de examinar a associação entre as medidas 

de privação socioeconômica e o fenótipo da PC, em nível de área/território. A 

exposição foi medida usando um índice composto referente às áreas (Índice de 

Privação de Pampalon). O gradiente socioeconômico interferiu na mobilidade das 

crianças, bem como as diferenças nos fatores maternos e perinatais. O efeito direto 

adicional da privação em nível de área foi visto apenas em crianças cujas mães 

tiveram alto nível de escolaridade. Assim, os autores sugeriram que fatores 

socioeconômicos contextuais podem afetar a gravidade da PC. Essas descobertas 

indicaram áreas importantes para intervenção em saúde pública e que pesquisas em 

nível de vizinhança em saúde materna e perinatal devem continuar sendo realizadas 

(OSKOUI et al., 2016). 

A relação entre risco de PC e nível socioeconômico foi analisada em uma 

coorte no Reino Unido. De um total de 105,760 nascidos vivos entre 1982 e 1997, 

foram identificadas 293 crianças com diagnóstico de PC, a partir de um Sistema de 

Saúde Infantil Computadorizado. Foi verificado que houve uma associação linear 
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entre o risco de PC e o status socioeconômico medido pela classe social de registros 

e pela enumeração de distritos, classificados em quintis pelo “Índice de Privação de 

Townsend”, derivado de dados do Censo de 1991. Cinquenta e um por cento dos 

casos de PC foram estatisticamente atribuíveis às desigualdades socioeconômicas. A 

associação entre o risco de PC e o quintil de distritos mais pobres persistiu em um 

modelo de regressão logística que incluiu o peso ao nascer e a idade gestacional. Foi 

verificada forte associação entre o nível socioeconômico e o risco de PC, que foi 

apenas parcialmente explicado pelo peso ao nascer e pela idade gestacional 

(SUNDRUM et al., 2005). 

 Uma pesquisa investigou a associação de indicadores socioeconômicos com a 

PC e o papel da saúde perinatal como mediadora dessa associação, a partir de uma 

coorte nacional de 805.543 crianças nascidas entre 1987 e 1993, na Suécia. Os 

indicadores socioeconômicos do domicílio foram retirados do Censo de 1985. Os 

resultados indicaram que houve associação linear entre a incidência de PC, assim 

como os principais indicadores perinatais e o status socioeconômico do domicílio da 

mãe. Crianças em domicílios com baixo nível socioeconômico apresentaram uma 

maior odds ratio de PC (OR 1,49; 1,16-1,91) em comparação com o alto nível. O 

estudo sugere que há um gradiente socioeconômico contínuo para PC na Suécia. 

Segundo os autores, as complicações perinatais parecem mediar parte desse 

gradiente (HJERN; THORNGREN-JERNECK, 2008). 

A variação do risco de PC em crianças de acordo com o status socioeconômico 

dos pais foi investigada em um estudo baseado em duas coortes na Dinamarca e na 

Noruega. Foi observada uma forte tendência de diminuição do risco de PC com 

educação adicional da mãe e do pai. Essas tendências foram quase idênticas para os 

dois pais, com uma redução de um terço no risco para aqueles com a maior 

escolaridade em comparação com os pais com menor escolaridade. As mulheres com 

parceiros tiveram uma redução no risco (RR 0,79; 0,74-0,85) em comparação com as 

mães solteiras em geral. Os padrões de risco foram estáveis ao longo do tempo. A 

renda familiar não foi associada ao risco de PC. A pesquisa sugere que os aspectos 

educacionais podem estar associados ao estilo de vida e a comportamentos de saúde 

potencialmente modificáveis (FORTHUN et al., 2018).  

Uma revisão sistemática analisou a relação entre o status socioeconômico e o 

risco de PC. Os resultados demonstraram que dos 12 artigos que foram incluídos, 8 

encontraram o baixo status socioeconômico como fator de risco para o aumento da 
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prevalência de PC. Três artigos detectaram associações estatisticamente 

significantes mesmo após o controle do peso ao nascer e a idade gestacional como 

variáveis. Dois desses estudos também foram responsáveis por variáveis 

confundidoras adicionais (nascimentos múltiplos e tempo de aquisição de PC) e 

continuaram a detectar efeitos contributivos do status socioeconômico. Correlações 

negativas lineares entre a prevalência da PC e o status socioeconômico foram 

mostradas por três trabalhos. As evidências sugerem que o efeito do status 

socioeconômico na prevalência de PC vai além de fatores mediadores de nascimento 

prematuro, baixo peso ao nascer e trauma pós-natal (SOLASKI; MAJNEMER; 

OSKOUI, 2014). 

 

2.4 Análise Espacial em Saúde 

 

A epidemiologia tem como uma de suas principais atribuições a compreensão 

do processo saúde-doença no âmbito das populações, mediante a sua distribuição 

temporal, espacial e de atributos pessoais, visando identificar o padrão geral de 

ocorrência e os grupos sob risco (ROUQUAYROL; BARRETO, 2003). 

O campo da epidemiologia espacial evoluiu ao longo dos anos, destacando-se 

quatro finalidades das análises espaciais: 1) mapeamento de doenças, 2) estudos de 

correlação geográfica, 3) avaliação de risco e 4) detecção de clusters de doenças. A 

epidemiologia espacial engloba pesquisas que incorporam a perspectiva espacial no 

projeto e na análise da distribuição, dos determinantes e dos resultados de todos os 

aspectos da saúde e do bem-estar, desde a prevenção até o tratamento (KIRBY; 

DELMELLE; EBERTH, 2017).  

A análise espacial em saúde constitui, portanto, o estudo quantitativo de 

fenômenos que são localizados geograficamente no espaço e podem ser realizadas 

através dos métodos de visualização, de análise exploratória ou de modelagem de 

dados espaciais (BONFIM; MEDEIROS, 2008). Um aspecto importante da análise 

espacial é a capacidade de mensurar propriedades e relações, incorporando o espaço 

à análise que se deseja fazer (CÂMARA; MONTEIRO, 1998).  

O espaço geográfico é uma categoria de síntese que abriga a dimensão 

simbólica das relações sociais, na qual se expressam os fatores relacionados com o 

desenvolvimento das doenças e da sua distribuição entre os diversos grupos sociais. 

O espaço é construído socialmente e constitui, também, uma possibilidade de 
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estratificar a população (BONFIM; MEDEIROS, 2008). 

De acordo com Paim (1997), na medida em que o conceito de território ou de 

espaço transcende a sua condição física ou natural e recupera o seu caráter histórico 

e social, o estudo das condições de vida segundo a inserção espacial dos grupos 

humanos no território tende a ser uma alternativa teórico-metodológica para a análise 

das necessidades e das desigualdades sociais da saúde (PAIM, 1997).  

A vizinhança é um conceito importante para a epidemiologia espacial, pois os 

resultados de saúde são influenciados por uma interação de diferentes fatores como 

os atributos individuais, os ambientes físicos e sociais com os quais um indivíduo 

interage, as normas culturais e a oferta e utilização de serviços de saúde. É 

amplamente reconhecido que o local em que um indivíduo vive ou trabalha deve ser 

considerado como um potencial determinante da doença. Assim, a vizinhança pode 

ser considerada como a extensão da interação espacial e social do indivíduo, ou 

administrativamente delimitada na escala em que as políticas são implementadas. 

Essas instâncias ilustram a amplitude de caminhos pelos quais ambientes físicos e 

sociais, bem como a provisão de serviços de saúde, podem gerar disparidades de 

saúde. Estudar o papel do ambiente geográfico em que os indivíduos vivem e 

interagem (muitas vezes chamados de “espaços de atividade”) melhorará a 

compreensão dos resultados de saúde, o que tem profundas implicações políticas 

para as intervenções de saúde locais e para as decisões de alocação de recursos 

(KIRBY; DELMELLE; EBERTH, 2017). 

Os estudos de analise espacial se tornaram cada vez mais comuns devido à 

disponibilidade de Sistemas de Informação Geográfica (SIGs) de baixo custo e com 

interfaces cada vez mais amigáveis que permitem a análise e visualização de diversos 

tipos de variáveis. Os sistemas baseados em computador para a integração e análise 

de dados geográficos podem descrever, analisar e prever padrões usando dados de 

características cartográficas e seus atributos. Os SIGs têm sido usados em muitas 

aplicações epidemiológicas, incluindo mapeamento de doenças, suavização de taxas, 

análise de clusters, pontos quentes e modelagem espacial (BRASIL, 2007).  

O SIG opera mediante a associação de dois tipos de dados: espaciais e de 

atributos. Os dados espaciais (ou geográficos ou de localização) consistem em 

objetos gráficos do mapa (limites políticos, territórios, entre outros). Já os dados de 

atributos são as variáveis descritivas que caracterizam ou se relacionam com a base 

geográfica (perfil socioeconômico, a taxa de mortalidade, os indicadores de saúde, 
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entre outros) (BONFIM; MEDEIROS, 2008).  

Na epidemiologia descritiva, mapas temáticos ou coloridos com SIGs são úteis 

para identificar áreas de alto risco para epidemias, destacando as disparidades de 

saúde da população, examinando as necessidades de recursos e, em última análise, 

formulando hipóteses que levam à geração de modelos explicativos. Analiticamente, 

as ferramentas dos SIGs podem ser usadas para explorar o agrupamento espacial ou 

espaço-temporal, investigar relações variando localmente e modelar ou ajustar 

explicitamente as dependências espaciais em seus dados (BRASIL, 2007). 

A dependência espacial é um dos conceitos chave na compreensão de 

fenômenos espaciais, pois afirma que a maior parte das ocorrências, naturais ou 

sociais, apresentam entre si uma relação que depende da distância. Essa noção se 

apoia na primeira lei da geografia de Tobler: “Todas as coisas são parecidas, mas as 

coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes” (CÂMARA; 

MONTEIRO, 1998).  

Não foram encontrados estudos de análise espacial para a PC, representados 

em cartogramas. Foi observado na literatura que são comuns para doenças 

transmissíveis, mas que têm se ampliado para doenças não comunicáveis e outras 

condições de saúde, como a gravidez, baixo peso ao nascer e anomalias congênitas.  

Técnicas de análise espacial foram aplicadas satisfatoriamente para descrever 

visual e quantitativamente as características espaciais de fatores de risco pré-natais. 

Foi demonstrado que o uso de dados de saúde georreferenciados pode ajudar os 

tomadores de decisão a implementar intervenções direcionadas em áreas geográficas 

menores e também garantirá a utilização eficiente de recursos limitados (CHONG et 

al., 2013).  

Uma pesquisa foi realizada visando a analisar a distribuição espacial de 

defeitos congênitos de tubo neural, por meio de métodos exploratórios de análise 

espacial de dados. Os resultados mostraram que dois fenômenos típicos de 

agrupamento estavam presentes. A estatística espacial comprovou a eficácia do uso 

do método proposto para buscar pistas sobre fatores ambientais que aumentaram o 

risco de defeitos congênitos (WU et al., 2004). 

Um estudo analisou os fatores de risco comportamentais, demográficos e 

socioeconômicos para o baixo peso ao nascer, mediante técnicas de 

geoprocessamento em Nova York, EUA. Os padrões de agrupamento misto nas áreas 

metropolitanas foram relacionados aos padrões residenciais segregados às áreas 
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urbanas. Os mapas suavizados desenvolvidos como parte da pesquisa podem ser 

usados em conjunto com os dados observados pelos gestores para identificar 

rapidamente as áreas de intervenção. A pesquisa fornece uma opção metodológica 

para os formuladores de políticas locais desenvolverem ações programáticas efetivas 

para combater as disparidades do baixo peso ao nascer (INSAF; TALBOT, 2016). 

Estudos descreveram padrões de distribuição espacial para defeitos 

congênitos, visando à compreensão dos eventos, à identificação de áreas de risco e 

à formulação de políticas no processo de prevenção e cuidado em áreas prioritárias 

(CHI et al., 2008; LIAO et al., 2016; WU et al., 2004). Nesse sentido, é possível que a 

PC enquanto condição de saúde, seja analisada por este prisma. 

 

2.5 Vulnerabilidade em Saúde 

 

As desigualdades sociais podem causar impactos na saúde dos indivíduos e 

das comunidades. Indicadores isolados de renda e educação foram utilizados por 

muito tempo como forma de mensurar a relação dos fatores socioeconômicos com a 

saúde, no entanto os modos de vida das pessoas e populações produzem interações 

mais complexas, que requerem outros métodos de mensuração (ADLER et al., 1994). 

A abordagem dos Determinantes Sociais da Saúde tem sido utilizada para 

explicar o processo saúde-doença, com destaque para aspectos relativos à renda, 

acesso à água limpa, esgoto, habitação adequada, alimentos saudáveis e nutritivos, 

emprego, acesso aos serviços de saúde e de educação (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 

2007; SOBRAL; DE FREITAS, 2010). Entretanto, ainda existem dificuldades para se 

analisar e graduar como os fatores sociais e econômicos podem contribuir nas 

condições de saúde de determinado espaço-população (MORTEZA et al., 2017). 

Diante da complexidade na mensuração da associação dos aspectos 

socioeconômicos e das condições de vida à saúde da população, os indicadores 

sintéticos estão ganhando expressão no meio científico (BIRKMANN et al., 2013; 

SCHUMANN; MOURA, 2015; TALLMAN, 2016). Os indicadores são medidas 

utilizadas para apreender uma determinada realidade social, aplicados ao processo 

de desenvolvimento de populações, espaços e ambientes (MENDES, 2009; 

SCHUMANN; MOURA, 2015). 

O conceito de vulnerabilidade varia entre diferentes escolas de pensamento e 

tem sido aplicado no âmbito da pesquisa sobre mudanças climáticas, na redução de 
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risco de desastres e também nos estudos em saúde pública (CUTTER; BORUFF; 

SHIRLEY, 2003; KIENBERGER, 2012; KIENBERGER; LANG; ZEIL, 2009; 

PASTRANA et al., 2014; SCHMIDTLEIN et al., 2008). A vulnerabilidade é 

compreendida essencialmente pela exposição, pelo risco, pela sensibilidade e pela 

capacidade de adaptação. A utilização na área da saúde pública para a gestão de 

risco e a prevenção de doenças requer o entendimento de aspectos que incluem a 

alocação e a distribuição de recursos sociais e econômicos (KIENBERGER; 

HAGENLOCHER, 2014). 

Algumas abordagens mais avançadas enfatizam que existem múltiplos fatores 

estressores e caminhos para criar susceptibilidade a danos, impotência e 

marginalidade, trazendo a ideia de “viver na borda” (ADGER, 2006). Assim, pode-se 

admitir a definição de vulnerabilidade como “as características e circunstâncias de 

uma comunidade, sistema ou recurso que a tornam suscetível aos efeitos prejudiciais 

de um perigo” (KIENBERGER, 2012 p. 4). 

Um estudo apoiado em um enfoque teórico biocultural crítico que se concentra 

na saúde humana e no bem-estar como o principal resultado do contexto político-

econômico, social e ecológico mais amplo afirma que as iniquidades estruturais levam 

a disparidades em saúde individual (TALLMAN, 2016). 

A vulnerabilidade social é produto das desigualdades sociais que incluem as 

desigualdades no local, como as características das comunidades e o ambiente 

construído, o nível de urbanização, as taxas de crescimento e a vitalidade econômica. 

Trata-se de fatores sociais que influenciam ou moldam a susceptibilidade de vários 

grupos e sua capacidade de resposta (CUTTER; BORUFF; SHIRLEY, 2003). 

A maior vulnerabilidade entre as populações pertencentes a minorias raciais ou 

étnicas ou de baixo status socioeconômico foi observada na literatura. Esses fatores 

são encontrados como determinantes da vulnerabilidade social e relacionados 

diretamente aos efeitos na saúde. Os autores acreditam que existem encargos 

cumulativos que indicam a ocorrência simultânea de uma série de características 

ambientais ao mesmo tempo e no mesmo local. Nesse sentido, a medida da 

vulnerabilidade pode colaborar para a explicação de diversos fenômenos no âmbito 

da saúde pública, bem como fornecer informações para a tomada de decisão, 

formulação, execução e avaliação de políticas e programas de saúde (SHRESTHA et 

al., 2016). 
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Um estudo realizado no Brasil identificou um conjunto de indicadores sintéticos, 

totalizando 23 instrumentos. Os autores os agruparam em quatro categorias 

temáticas: determinantes sociais de saúde; socioambiental e condições climáticas; 

família e curso da vida; territórios e espaços geográficos específicos. A vulnerabilidade 

sob a perspectiva dos determinantes sociais da saúde foi representada por apenas 

dois índices, que, no entanto, apresentam limitações logísticas para sua aplicação em 

outros contextos da realidade brasileira (SCHUMANN; MOURA, 2015) .  

 Um dos indicadores desenvolvidos no Brasil foi o índice de vulnerabilidade 

aplicado à realidade do Estado do Rio Grande do Sul. Entretanto, o índice não propõe 

um maior nível de desagregação capaz de identificar as desigualdades que existem 

no nível micro espacial, pois se limita à compreensão da realidade municipal 

(DRACHLER et al., 2014).  

 

2.6 Sistemas de Registro da Paralisia Cerebral 

 

Os Registros da Paralisia Cerebral são bancos de dados populacionais 

provenientes de múltiplas fontes, baseados em uma clara definição da PC e em 

rigorosos critérios de inclusão e exclusão nos sistemas. Requerem uma combinação 

de habilidades com a colaboração de obstetras, pediatras e epidemiologistas. 

Somente na Europa existem 18 registros da PC diferentes com coleta de dados 

populacionais, com esforços de pesquisa de uma rede colaborativa. Os sistemas de 

informação são relevantes para o monitoramento de tendências e a redução da 

frequência da PC, bem como para a melhoria da qualidade de vida de crianças 

acometidas. Os sistemas de informação são úteis para os clínicos, permitindo que 

eles identifiquem subgrupos de crianças que requerem investigações etiológicas 

específicas e também forneçam informações mais precisas aos pais (CANS et al., 

2004) 

Uma rede de pesquisa e registro da PC foi formada com 14 centros de oito 

países da Europa. Foi realizado inicialmente um processo de consenso para 

padronizar a definição da PC, como também critérios de inclusão/exclusão, 

classificação e descrição. O consenso alcançado sobre essas questões permite 

monitorar as tendências da incidência da PC, fornece uma estrutura para a pesquisa 

colaborativa e uma base para o planejamento de serviços entre os países europeus 

(CANS; SURVEILLANCE OF CEREBRAL PALSY IN EUROPE, 2000). 
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Um estudo analisou 27 programas de vigilância e registros da PC, mediante 

uma entrevista com seus respectivos coordenadores. Foram identificados 25 registros 

funcionando e dois fechados devido à falta de financiamento. Os participantes 

representaram 11 países e três regiões geográficas (Austrália, Europa e América do 

Norte). Os objetivos dos programas abrangiam cinco domínios: ferramenta para 

pesquisa, vigilância, etiologia/prevenção, planejamento de serviços e fornecimento de 

informações (em ordem decrescente de frequência). As definições da PC publicadas 

na literatura orientaram a tomada de decisões para a elegibilidade de casos para a 

maioria dos programas. A definição de PC do consenso europeu foi mais citada (63%) 

(CANS; SURVEILLANCE OF CEREBRAL PALSY IN EUROPE, 2000), seguida pela 

de Rosenbaum et al. (2007) (54%) (ROSENBAUM et al., 2007). Os denominadores 

relatados incluíram nascidos vivos (78%) e crianças que vivem na área em uma idade 

específica (35%). A maioria dos programas coletou dados sobre anomalias congênitas 

(65%) e intervenções recebidas (62%), incluindo cirurgias, medicamentos para 

espasticidade (48%), dispositivos de assistência (incluindo órteses e equipamentos) 

(48%) e terapias (36%). Existem semelhanças entre os programas em termos de 

objetivos, definições e dados coletados (GOLDSMITH et al., 2016). 

O Registro Australiano de Paralisia Cerebral (RAPC) foi relatado com seus 

pontos fortes e suas limitações, bem como com os achados de uma coorte 

populacional que o software arquiva. O artigo destaca uma variedade de pesquisas 

geradas a partir de registros de PC australianos e futuras oportunidades de pesquisa 

usando os dados. A utilidade epidemiológica desses sistemas de informação depende 

principalmente da precisão com que os critérios de elegibilidade para registro são 

definidos, da integridade da averiguação, da exatidão, da integridade e do conteúdo 

dos dados. Os autores relatam que esses registros são úteis na descrição de um perfil 

clínico e demográfico da PC em regiões e períodos geográficos determinados. O 

RAPC foi criado em 2008 e contém dados fornecidos por cada estado da Austrália. 

Foi evidenciado que a prevalência da PC é estável na Austrália, com taxa de 2.1/1000 

nascidos vivos (SMITHERS-SHEEDY et al., 2016).  

Um Registro de Pesquisa de Paralisia Cerebral foi criado nos Estados Unidos 

em 2006 para preencher a lacuna de dados populacionais da PC baseados apenas 

em usuários de clínicas e para promover a pesquisa no campo. A proposta foi a de 

conectar pessoas com PC, bem como suas famílias, a uma rede de pesquisadores 

regionais. Trata-se de uma pesquisa multi-institucional expansível que estabelece 
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relações entre cuidados de saúde, educação, reabilitação e ambientes comunitários 

de adultos e crianças com PC. O Registro é capaz de auxiliar pesquisadores com 

recrutamento de participantes para estudos nas áreas de etiologia, prevenção, 

neuroproteção, bioengenharia e intervenções abrangentes que otimizam a saúde e o 

bem-estar (HURLEY et al., 2011). 

Na Dinamarca, o Registro de Paralisia Cerebral possui dados coletados pelos 

departamentos pediátricos e uma instituição especial para crianças com deficiência. 

As informações sobre gravidez, nascimento, período neonatal, deficiências e dados 

demográficos sobre a criança e a mãe são registradas em um formulário padrão. A 

área de captação é o leste da Dinamarca, cobrindo cerca de 50% da população. O 

Registro é grande, bem estabelecido e validado. As definições e os procedimentos de 

coleta não mudaram por várias décadas (ULDALL et al., 2001). 

O Sistema Único de Saúde do Brasil possui um Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica para o monitoramento de doenças e agravos na população. No Brasil, 

existem numerosas fontes de informação disponíveis pelos sistemas nacionais de 

informação em saúde existentes, desenvolvidos e operados pelo Ministério da Saúde, 

embora não integrados e que não abrangem uma série de doenças e incapacidades. 

Não foram encontrados sistemas de informação que contenham dados da PC no 

Brasil. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a Sala de Situação 

em Saúde é um modelo de Sistema de Informação que integra e objetiva disponibilizar 

informações, de forma executiva e gerencial, para subsidiar a tomada de decisão, a 

gestão, a prática profissional e a geração de conhecimento (ORGANIZAÇÃO PAN-

AMERICANA DA SAÚDE, 2010).  

A implantação das Salas de Situação em Saúde em vários locais do Brasil tem 

propiciado a integração de diversas fontes de informação em saúde, demográficas e 

socioeconômicas, oferecendo diagnósticos dinâmicos e atualizados da saúde da 

população, possibilitando a elaboração de planos e programações compatíveis com 

as necessidades detectadas, de forma a fomentar a melhoria dos Sistemas de 

Informações em Saúde e permitir a observância dos resultados concretos da 

aplicação das políticas públicas de saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA 

SAÚDE, 2010). 

3 OBJETIVOS 
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 3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar as características epidemiológicas da Paralisia Cerebral em crianças 

e adolescentes e a associação com a vulnerabilidade em saúde na cidade de Aracaju, 

Sergipe 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

3.2.1 Construir e validar um Índice de Vulnerabilidade em Saúde. 

 

3.2.2 Descrever a prevalência da Paralisia Cerebral entre crianças e 

adolescentes, bem como subtipos, comorbidades e características 

socioeconômicas das famílias. 

 

3.2.3 Analisar espacialmente os casos de Paralisia Cerebral em crianças e 

adolescentes e correlacionar com os níveis de vulnerabilidade em saúde. 

 

3.2.4 Analisar fatores de associação pré-natais e perinatais que contribuem 

para a Paralisia Cerebral. 

 

3.2.5 Propor um sistema de informação em saúde para o registro da Paralisia 

Cerebral. 
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4 MÉTODOS  

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

O estudo foi dividido em cinco etapas que envolveram quatro desenhos de 

pesquisa e uma produção tecnológica. A primeira etapa foi um estudo do tipo 

metodológico de construção e validação de um indicador sintético de vulnerabilidade 

em saúde (IVSaúde), a partir de dados sociodemográficos do município de Aracaju, 

Sergipe, Brasil. Na segunda etapa, foi delineado um estudo epidemiológico do tipo 

transversal, mediante um inquérito na Atenção Primária à Saúde sobre a PC em 

crianças e adolescentes na cidade de Aracaju. Na terceira etapa, foi proposto um 

estudo ecológico com análise espacial da PC com dados produzidos a partir do 

inquérito de base populacional e também foram utilizados dados secundários. Na 

quarta etapa, foi desenvolvido um estudo caso-controle com casos identificados no 

inquérito e com a busca das informações do pré-natal e do nascimento dos casos e 

controles nos registros do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério 

da Saúde do Brasil (SINASC). A quinta etapa constou da produção de um Sistema de 

Informação para o Monitoramento Epidemiológico da Paralisia Cerebral. A Figura 1 

apresenta o fluxograma da pesquisa completa. 

 

Figura 1 - Fluxograma da pesquisa  
 

 
 
Fonte: Elaboração do pesquisador. 
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4.2 Área do Estudo 

 

A pesquisa foi desenvolvida em Aracaju, capital do Estado de Sergipe, que 

ocupa uma área de 181,90 km². De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE (BRASIL, 2018), a cidade possui uma população 

estimada de 623.766 habitantes e apresenta densidade demográfica de 3140,70 

hab./km2. Aracaju tem 39 bairros, 764 setores censitários e nenhuma área 

caracterizada como rural. A Figura 2, a seguir, apresenta a divisão do município por 

bairros.  

A cobertura dos serviços da atenção primária à saúde chega a 93% da 

população, com 44 serviços de saúde e 144 equipes de atenção primária 

(OBSERVATÓRIO DE SERGIPE, 2018). 

 
Figura 2 - Mapa de Aracaju com as divisões político-administrativas dos bairros.	

  

Fonte: Prefeitura de Aracaju – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 
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4.3 Técnicas e procedimentos para produção de dados da construção e 

validação do Índice de Vulnerabilidade em Saúde – Etapa 1 

 

Esta etapa da pesquisa visou a atender ao objetivo específico 3.2.1. Os índices 

compostos disponíveis na literatura não apresentaram a possibilidade de 

desagregação de informações para bairros e setores censitários. Foi realizada uma 

revisão na literatura sobre os temas: Determinantes Sociais da Saúde; 

Vulnerabilidade Social e Índices Sintéticos Compostos. Em seguida, foram 

selecionados indicadores (variáveis) do censo demográfico brasileiro com potencial 

para a composição do índice sintético. Posteriormente, foi utilizada a técnica Delphi 

de consenso de experts para a validação dos indicadores, mediante escores 

numéricos. Após a avaliação, foi realizada a agregação dos indicadores com auxílio 

da Análise de Componentes Principais (ACP). Por fim, foram construídos mapas para 

a identificação das áreas de maior vulnerabilidade. A Figura 3 apresenta o fluxograma 

com os passos para a construção do Índice de Vulnerabilidade em Saúde (IVSaúde). 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador. 
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Figura 3 - Fluxograma da construção do IVSaúde.  
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4.3.1 Modelo Teórico-Lógico 

 

A partir da revisão da literatura, foi definida a concepção de Vulnerabilidade 

utilizada nesta pesquisa, representada no Modelo Teórico-Lógico explanado na Figura 

4. O Modelo se divide em quatro colunas, de modo que a primeira, parte do 

pressuposto de que existe uma relação mútua entre as dimensões Infraestrutura, 

Socioeconômica e Demográfica. A segunda coluna contempla os indicadores e seus 

respectivos critérios que colaboram para a produção de um espaço com alta 

vulnerabilidade quando aumentam ou diminuem os respectivos gradientes. A terceira 

coluna representa o impacto social esperado para as situações em que os indicadores 

se encontram inapropriados para boas condições de vida. E a quarta coluna 

representa o índice composto de vulnerabilidade.  

 

Figura 4 - Modelo Teórico-Lógico do Índice de Vulnerabilidade em Saúde (IVSaúde). 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador. 
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4.3.2 Produção de Dados e Unidade de Análise 

 

Os dados do IVSaúde foram produzidos a partir do Censo Demográfico 

brasileiro e foram selecionados na medida em que pudessem ser representados em 

mapas para a realização de análises espaciais, incluindo o nível de desagregação por 

bairros e setores censitários como unidades mínimas de análise. Os setores 

censitários são unidades administrativas compostas por áreas de aproximadamente 

200 domicílios. Foram escolhidos indicadores com dados de domínio público pela 

facilitação do acesso à informação sobre o índice para qualquer região do Brasil, 

podendo ser utilizado tanto por pesquisadores quanto por campos da administração 

pública. 

 

4.3.3 Seleção dos indicadores 

 

A escolha dos indicadores se apoiou inicialmente no argumento dedutivo, com 

uma pré-seleção de indicadores dispostos no meio científico, seguido de um 

argumento normativo a partir de um julgamento de valor atribuído por especialistas da 

área. O argumento dedutivo não contemplou plenamente as necessidades para a 

seleção de indicadores que se adéquem às necessidades de análise da situação de 

determinantes sociais da saúde de um país em desenvolvimento com características 

marcantes, como o Brasil, e que tivessem também a facilidade de operação logística. 

O argumento normativo foi proposto a partir da técnica Delphi de consenso de 

especialistas (TALLMAN, 2016; SCHUMANN; MOURA, 2015; KIENBERGER; 

HAGENLOCHER, 2014; DRACHLER et al., 2014; GUILLARD-GONÇALVES et al., 

2014; JANNUZZI, 2005; LYNN, 1986). 

Foram pré-selecionados 13 indicadores para compor o IVSaúde de acordo com 

suas respectivas dimensões: Demográfica - 1. Porcentagem de menores de 5 anos 

de idade na população; 2. Porcentagem de idosos na população; 3. Porcentagem de 

pessoas de raça/cor parda ou preta; Socioeconômica - 4. Porcentagem de domicílios 

com renda per capita de até 1/2 salário mínimo; 5. Rendimento médio das pessoas 

responsáveis pelo domicílio; 6. Porcentagem de mulheres responsáveis pelo domicílio 

com rendimento nominal mensal de até 1/2 salário mínimo; 7. Porcentagem de 

pessoas responsáveis pelo domicílio sem rendimento; 8. Porcentagem da população 

analfabeta com 15 anos ou mais de idade; 9. Porcentagem de pessoas de 8 a 15 anos 
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não alfabetizadas; 10. Porcentagem de crianças que vivem em domicílios onde 

nenhum dos moradores tem ensino fundamental completo; Infraestrutura – 11. 

Porcentagem de domicílios com abastecimento de água não ligados à rede de 

distribuição; 12. Porcentagem de domicílios com esgotamento sanitário inadequado; 

13. Porcentagem de domicílios sem serviço de coleta de lixo. 

 

4.3.4 Técnica Delphi de Consenso 

 

Todos os indicadores foram enviados por meio de um questionário eletrônico 

para um corpo de juízes de nove experts, de diferentes regiões do Brasil, que atuam 

profissionalmente no campo da epidemiologia, da sociologia da saúde, da estatística, 

da geografia ou da demografia, os quais são pesquisadores reconhecidos em suas 

áreas de atuação ou são gestores de setores da administração do Sistema Público de 

Saúde brasileiro.  

A literatura não apresenta concordância em relação ao quantitativo de 

especialistas. Alguns autores propõem um mínimo de cinco e um máximo de dez 

(LYNN, 1986), outros indicam de seis a vinte “experts” (RUBIO et al., 2003).  

Foram consideradas as propriedades recomendadas na literatura para a 

construção de um indicador sintético, o que incluiu: Viabilidade de Análise, 

Fidedignidade da Medida, Transparência Metodológica, Cobertura Populacional, 

Série Histórica, Periodicidade de Utilização, Acesso ao Público, Identificação do 

Público e Relevância para a formulação de políticas públicas (JANNUZZI, 2005). 

Cada especialista analisou as diferentes propriedades de cada indicador 

mediante a escala de classificação Likert (1 a 5) e atribuiu uma nota geral de 0 (zero) 

a 10 (dez), acrescentando-se a oportunidade de inclusão de feedback sobre o 

indicador e críticas e sugestões para seu aprimoramento. 

 

4.3.5 Análise estatística do IVSaúde (Etapa 1) 

 

A análise do consenso interavaliadores foi calculada através da média 

(representando o grau de importância do indicador) e do desvio padrão 

(representando o grau de concordância). Foi considerado consenso quando se obteve 

a média ³ 8 para a nota geral e desvio padrão £ 2. Foram excluídos os indicadores 

que não obtiveram consenso.  
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Para a normalização e agregação dos indicadores, foram realizadas análises 

estatísticas descritivas para verificar a existência de outliers e dados faltantes para 

todas as variáveis de interesse. A partir da interpretação dos diagramas de caixa (box 

plots), os outliers foram removidos e substituídos pelos maiores e menores valores 

observados na distribuição quando desconsiderados os valores discrepantes, 

seguindo o procedimento aplicado por Bizimana et al. (BIZIMANA; 

TWARABAMENYE; KIENBERGER, 2015). As análises foram repetidas de modo a 

verificar se todos os outliers foram removidos. Em seguida, os dados de todas as 

variáveis foram normalizados para escore “z” e transformados nas mesmas direções, 

de modo que valores elevados indicassem vulnerabilidade mais alta. 

Após a realização das estatísticas descritivas, verificou-se a adequação dos 

dados à Análise de Componentes Principais (ACP), utilizando-se o critério de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett, que testa a hipótese de que 

as variáveis não são correlacionadas na população. Para a adequação de ajuste de 

um modelo de análise fatorial, o valor de KMO deve ser maior que 0,8. Quando 

realizada a ACP incluindo-se as 12 variáveis selecionadas, a medida KMO foi de 

0,876, e a hipótese nula para o teste de esfericidade de Bartlett foi rejeitada (p<0,001), 

mostrando que a ACP poderia ser realizada nesse conjunto de dados. 

As cargas fatoriais dos componentes selecionados foram elevadas ao 

quadrado, criando-se um novo vetor com as maiores cargas fatoriais elevadas ao 

quadrado para cada variável. Foi obtida a soma de cada uma das cargas ao quadrado 

(SSL), onde cada uma dessas somas foi dividida pela variância total das cargas, 

obtendo-se a proporção de variabilidade proporcional para cada componente (PVP). 

Desta maneira, o peso de cada componente foi o produto de cada elemento do novo 

vetor pelo PVP do seu respectivo componente de origem. Os pesos foram 

escalonados para um intervalo entre 0 e 1, dividindo cada peso pela soma total desses 

pesos. O índice (Ind) de cada localidade foi obtido pelo produto matricial dos dados 

originais pelos pesos escalonados. Assim, o Índice Composto Final (ICF) foi 

escalonado mais uma vez para o intervalo 0 e 1, utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

!"#$ =
&'($ −*+' &'(
,-. !/0 − !/0$
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Foi utilizado o software R nas análises (R: A language and environment for 

statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-

900051-07-0. URL http://www.R-project.org) (TEAM, 2009).  

 

4.3.6 Construção dos mapas de vulnerabilidade e análise espacial 

 

O Índice Composto Final atribuído para cada setor censitário e bairro foi dividido 

em quintis que representam as classes muito baixa, baixa, média, alta, e muito alta.  

Foi criada uma matriz de vizinhança através do critério de contiguidade de 

fronteira entre os 764 setores censitários e outra para os 39 bairros analisados. Foi 

realizada a distribuição do Índice de Vulnerabilidade em Saúde por bairro e setor 

censitário. Para identificação de autocorrelação espacial, foram utilizados os Índices 

de Moran Global e Local, apontando-se as regiões com padrões de vulnerabilidade 

associados à localização geográfica.  

O Índice de Moran Global é uma medida que demonstra a autocorrelação 

espacial. Os valores positivos (entre 0 e +1) indicam uma correlação direta; os valores 

negativos (entre 0 e -1), uma correlação inversa, e o valor zero é indicativo de 

independência espacial. O Índice de Moran Local (LISA) é uma ferramenta para 

aplicação em áreas que possuem autocorrelação espacial global significativa. O LISA 

indica as regiões que apresentam autocorrelação local significativamente diferente de 

outras regiões, sendo capaz de identificar clusters e outliers por meio de mapas 

coropléticos (BRASIL, 2007). Assim, foi construído o Mapa de Moran Local para 

ilustrar as regiões que apresentaram dependência espacial com valores significantes. 

Para a análise espacial, foi utilizado o softwares QGIS 2.18.3 (Creative 

Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license CC BY-SA, Las Palmas, California, USA). 

 

4.4 Técnicas e procedimentos para a produção de dados do inquérito da 

Paralisia Cerebral na atenção primária– Etapa 2 

 

Esta etapa visou a atender ao objetivo específico 3.2.2. Foi delineado um 

inquérito da Paralisia Cerebral na Atenção Primária à Saúde na cidade de Aracaju. 

4.4.1 População do Estudo 
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Foram incluídas crianças e adolescentes (entre 0 e 18 anos) que possuíam o 

diagnóstico médico de Paralisia Cerebral formalizado em laudos ou relatórios no 

momento da coleta (CID10: G80.0 – G80.9) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016). Foram excluídos da pesquisa os casos de usuários do serviço de reabilitação 

de Aracaju que não residiam no território do município. 

 

4.4.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados aconteceu entre junho de 2016 e dezembro de 2017 e foi 

conduzida por uma busca ativa, a partir de informantes-chave das equipes de atenção 

primária à saúde de todas (44) unidades de saúde, as quais receberam um 

treinamento sobre a Paralisia Cerebral ministrado voluntariamente pela equipe de 

pesquisa, visando a qualificar a captação de informações de todas as crianças e 

adolescentes com PC. Foram capacitados 566 profissionais da saúde da atenção 

primária. A pesquisa foi realizada também no único serviço público de atenção 

secundária e de referência para pessoas com PC, visando a alcançar o maior número 

de participantes.  

A equipe de pesquisa coletou os dados nas residências das pessoas com PC, 

mediante a aplicação de um questionário estruturado desenvolvido pelos 

pesquisadores e dirigidos aos pais e ou responsáveis (Apêndice 1).  

As variáveis analisadas foram: sexo, idade, raça/cor, naturalidade, idade, zona 

de residência, renda familiar, causas referidas, momento presumido do acometimento, 

local do parto, tipo de parto, idade gestacional, peso ao nascer, necessidade de 

internação ao nascimento, renda familiar, escolaridade da responsável, situação de 

trabalho da responsável e benefício da previdência social. 

 

4.4.3 Análise dos dados do inquérito (Etapa 2) 

 

Os dados foram submetidos a uma análise descritiva com medidas de 

tendência central e dispersão. Também foram verificadas frequências absolutas e 

relativas. Foi utilizado o software R nas análises (R: A language and environment for 

statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-

900051-07-0. URL http://www.R-project.org) (TEAM, 2009). 

 



40 
	

4.5 Técnicas e procedimentos para a produção de dados da Análise 

Espacial da Paralisia Cerebral – Etapa 3 

 

Esta etapa da pesquisa visou a atender ao objetivo específico 3.2.3. Foi 

realizado um estudo ecológico com análise espacial da paralisia cerebral em Aracaju.  

 

4.5.1 População do Estudo 

 

Foram incluídos todos os casos de PC entre zero e dezoito anos de idade 

residentes em Aracaju coletados no inquérito na Atenção Primária à Saúde (etapa 2), 

assim como foram solicitados dados secundários das secretarias de educação e 

saúde do Estado, os quais são de fontes que não são de domínio público possuem a 

finalidade apenas de controle interno nas secretarias sobre os usuários de serviços 

públicos. Foram excluídos os casos repetidos na união dos dados primários com 

secundários, conferidos pelos critérios de nome da criança/adolescente, nome da mãe 

e data de nascimento.  

A Figura 5 apresenta o diagrama de coleta de dados primários e de união com 

os dados secundários. 
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Figura 5 - Diagrama de produção de dados de crianças e adolescentes com Paralisia 
Cerebral em Aracaju. 

Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 

4.5.2 Análise dos Dados do Desenho Ecológico (Etapa 3) 

 

Foi proposto o cálculo de prevalência de período para PC (BRAUN et al., 2015). 

Assim, foi utilizado o denominador de 1000 crianças e adolescentes residentes em 

cada bairro para a realização do cálculo da taxa de prevalência. Os dados de 

residentes foram provenientes do censo demográfico do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (BRASIL, 2018).  

Foi aplicada a técnica de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), que 

serve para descrever distribuições espaciais (clusters ou dispersões) em padrões de 

associação espacial, tais como associação espacial global e associação espacial local 

(BRASIL, 2007). 

Uma matriz de pesos foi criada usando o critério “Queen Contiguity” entre os 

39 bairros analisados, considerando-se a vizinhança de primeira ordem. Foi realizada 

a distribuição da Paralisia Cerebral por bairro, utilizando-se as taxas de prevalência 
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de período e o modelo bayesiano empírico. O Estimador empírico bayesiano é uma 

forma de suavizar a flutuação associada às pequenas amostras. A ponderação é 

realizada pela taxa média dos vizinhos (ANSELIN, 2005). 

Foram utilizados os Índices de Moran Global e Local Bivariados para a 

identificação de correlação espacial entre a PC e o IVSaúde (ANSELIN, 2005).  

A análise de Moran Local Bivariada mostra quatro tipos de relação espacial 

(correspondente ao diagrama de espelhamento de Moran) entre as duas variáveis 

propostas, considerando uma unidade de lugar e as unidades vizinhas, as quais foram 

caracterizadas da seguinte forma neste estudo (ANSELIN, 2005): 

 

Ø Alto-Alto (AA): Alta prevalência de Paralisia Cerebral e alto IVSaúde.  

Ø Alto-Baixo (AB): Alta prevalência de Paralisia Cerebral e baixo IVSaúde. 

Ø Baixo-Alto (BA): Baixa prevalência de Paralisia Cerebral e alto IVSaúde. 

Ø Baixo-Baixo (BB): Baixa prevalência de Paralisia Cerebral e baixo IVSaúde. 

 

Foi realizada a análise de regressão linear múltipla para demonstrar a 

associação entre a prevalência da Paralisia Cerebral e o escore de vulnerabilidade do 

IVsaúde nos bairros. Foram considerados valores significantes para p<0,05.  

Para viabilizar a exploração visual da distribuição da PC sobre as áreas de 

vulnerabilidade, todos os endereços foram geocodificados em coordenadas de 

latitude e longitude e apresentados em pontos sobre o cartograma do IVSaúde.  

Foram utilizados os softwares QGIS 2.18.3 software (Creative Commons 

Attribution-ShareAlike 3.0 license CC BY-SA, Las Palmas, California, USA) e GEODA 

1.12 (Spatial Analysis Laboratory, University of Illinois, Urbana Champaign, Estados 

Unidos). A base cartográfica da cidade de Aracaju foi fornecida pelo IBGE. A projeção 

cartográfica corresponde ao sistema geodésico de referência SIRGAS 2000. 

 

4.6 Técnicas e procedimentos para a produção de dados do Estudo Caso-

Controle da Paralisia Cerebral – Etapa 4 

 

Esta etapa da pesquisa visou a atender ao objetivo específico 3.2.4. Foi 

delineado um estudo do tipo caso-controle. 

 

4.6.1 População do estudo 
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Foram incluídas crianças nascidas entre 2006 e 2016, com o diagnóstico de 

Paralisia Cerebral segundo a classificação internacional de doenças - CID-10 (G.80.0-

9) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016) e residentes na área de cobertura da 

atenção primária à saúde da cidade de Aracaju. Foram excluídas desta etapa as 

crianças com Paralisia Cerebral pós-natal, as que possuíam as mães biológicas 

ausentes e as que foram diagnosticadas com encefalopatias progressivas.  

Os controles foram selecionados no Sistema de Informações de Nascidos 

Vivos do Ministério da Saúde do Brasil (SINASC). O pareamento foi realizado por 

sexo, hospital e ano de nascimento na proporção 1:4.  

 

4.6.2 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu em dois momentos: a) Identificação dos casos de 

crianças com PC na etapa transversal, que correspondeu ao inquérito na atenção 

primária; b) Busca das informações do pré-natal e do nascimento dos casos e 

controles nos registros SINASC.  

Todos os casos foram excluídos do banco de dados do SINASC e 

posteriormente foram selecionados os controles por meio de um sorteio induzido pelo 

pacote estatístico do software “R”, respeitando-se os critérios de inclusão, exclusão e 

pareamento. 

 O Sistema de Informações de Nascidos Vivos do Ministério da Saúde do Brasil 

possui 106 variáveis. A análise final incluiu 14 variáveis, as quais foram organizadas 

da seguinte forma: Idade materna (mães adultas ≥ 20 e  ≤ 34 anos ou mães com idade 

avançada ≥ 35); escolaridade materna (≤ 3 anos de estudo ou ≥ 12 anos de estudo); 

situação conjugal da mãe; número de filhos vivos; número de perdas fetais e abortos, 

idade gestacional (≤ 36 semanas [pré-termo], ≥ 37 e ≤ 42 semanas [termo]); gravidez 

simples ou múltipla; tipo de parto (Vaginal ou Cesariana); número de consultas pré-

natal; sexo da criança; Apgar 1’ (≥ 7 [normal], ≤ 6 [baixo]); Apgar 5’ (≥ 7 [normal], ≤ 6 

[baixo]); peso ao nascer (≥ 2500g [normal], < 2500 [baixo peso]); presença ou não de 

anomalia congênita. 

 

4.6.3 Análise dos dados do desenho caso-controle  
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Foi realizada inicialmente análise descritiva das frequências absolutas e 

relativas das variáveis categóricas e medidas de tendência central e variabilidade para 

variáveis numéricas. As diferenças entre proporções foram analisadas por meio do 

teste Qui-quadrado de Pearson ou Teste Exato de Fisher e para a análise das 

comparações de duas amostras independentes, foi utilizado o teste t de Student.  

Foram calculados odds ratio e intervalo de confiança nas análises univariadas. Um 

modelo multivariado de regressão logística foi aplicado.  

 

4.7 Construção do Sistema de Informação para Mapeamento 

Epidemiológico da Paralisia Cerebral (SIMPE)® 

  

Esta etapa da pesquisa visou a atender ao objetivo específico 3.2.5. O SIMPE 

é um sistema de informação voltado para o mapeamento do perfil epidemiológico da 

Paralisia Cerebral, por meio de uma Sala de Situação. Diante da ausência de sistemas 

de registro da PC no Brasil, foi proposta, a partir deste trabalho, a construção de um 

software para armazenar as informações levantadas pela pesquisa, bem como que, 

ao final da pesquisa, possa haver sua transferência tecnológica para o sistema de 

saúde. O programa foi desenvolvido em parceria com o Departamento de 

Computação da Universidade Federal de Sergipe e obteve registro de patente pelo 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial.  

	

 4.7.1 Projeto do sistema 

 

O SIMPE foi projetado em quatro fases. Durante a primeira fase, foram 

realizadas reuniões de levantamento de necessidades e requisitos do sistema com o 

pesquisador principal deste estudo, os colaboradores e os programadores. Também 

foram discutidos todos os formulários de coleta de dados utilizados para a 

identificação da população que possui Paralisia Cerebral. Os formulários foram 

construídos levando-se em consideração as definições e os critérios de outras 

pesquisas populacionais e de registros internacionais. Ainda nesta fase, foi realizada 

uma exploração das salas de situação já existentes para outras doenças, com o 

objetivo de buscar as melhores práticas já utilizadas.  
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A segunda fase, de modelagem do sistema, foi de acordo com a Engenharia 

de Software, em que foram elaborados os diagramas de caso de uso e foi feita a 

verificação de adequação às necessidades.  

A terceira fase foi composta pela codificação do sistema, em que foi utilizada a 

linguagem de programação Java e, para o manuseio do banco de dados, foi utilizada 

a Structured Query Language (SQL).  
A quarta fase foi a de validação da codificação. Nesta fase, foram efetuados 

rigorosos testes, a fim de garantir que aquilo que foi modelado e implementado 

correspondesse ao que foi desejado na primeira fase do projeto. 
 Algumas características foram acordadas como pré-requisitos: Layout simples 

e de fácil navegação; Segurança da informação; Geração de relatórios e Geração de 

gráficos. 

 

4.7 Considerações Éticas 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe, com parecer número 1.177.455 (Anexo 1). Todos os participantes 

concordaram com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Construção e Validação do IVSaúde (Etapa 1) 

 

Os resultados da técnica Delphi de consenso de especialistas apresentaram 

médias altas e desvios padrão baixos, demonstrando que tiveram alto grau de 

importância e consenso (Tabela 1). Apenas o indicador “Porcentagem de pessoas de 

8 a 15 anos não alfabetizadas” foi excluído pelo ponto de corte do desvio padrão acima 

de dois, significando que não houve consenso entre os experts. 

Houve coerência nas pontuações atribuídas, visto que as médias das 

propriedades dos indicadores apresentaram escores próximos a cinco, exceto a 

“Periodicidade de Atualização”, a qual apresentou média abaixo de quatro, justificado 

pelo fato de serem indicadores oriundos do censo demográfico, cuja atualização é 

decenal. 
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Tabela 1 - Avaliação das propriedades dos indicadores para o consenso de especialistas, segundo a técnica Delphi. 

  NG RFP VA FM CP TM AP IP PA CSH 
Indicador Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP Méd. DP 

1 - % de menores de 5 anos de idade 
na população 

9,56 0,68 4,78 0,42 4,67 0,47 4,56 0,50 4,56 0,50 4,67 0,47 4,22 0,79 4,11 1,20 3,78 1,31 4,67 0,47 

2 - % de idosos na população 9,44 0,83 4,89 0,31 4,67 0,47 4,56 0,50 4,44 0,50 4,67 0,47 4,22 0,79 4,11 1,20 3,78 1,31 4,67 0,47 
3 - % de pessoas de raça/cor parda 
ou preta 

9,11 1,52 4,78 0,42 4,56 0,50 3,67 1,25 4,44 0,50 4,56 0,50 4,22 0,79 4,11 1,20 3,78 1,31 4,22 1,23 

4 - % de domicílios com renda per 
capita de até 1/2 salário mínimo 

9,89 0,31 4,89 0,31 4,67 0,47 4,33 0,67 4,56 0,50 4,67 0,47 4,44 0,68 4,56 0,50 3,67 1,33 4,22 1,23 

5 - Rendimento médio das pessoas 
responsáveis pelo domicílio 

8,78 1,62 4,33 1,25 4,56 0,50 4,11 0,57 4,44 0,50 4,56 0,50 4,33 0,67 3,89 1,10 3,33 1,49 4,11 1,20 

6 - Mulheres responsáveis pelo 
domicílio com rendimento nominal 
mensal de até 1/2 salário mínimo 

9,78 0,63 4,89 0,31 4,67 0,47 4,22 0,63 4,56 0,50 4,56 0,50 4,44 0,68 4,44 0,50 3,67 1,33 4,22 1,23 

7 - % de pessoas responsáveis pelo 
domicílio sem rendimento 

9,44 1,07 4,67 0,67 4,44 0,68 4,00 0,67 4,33 0,67 4,44 0,68 4,22 0,79 4,22 0,63 3,44 1,26 4,44 0,68 

8 - % da população analfabeta com 
15 anos ou mais de idade 

9,67 0,94 4,67 0,94 4,44 0,96 4,67 0,47 4,67 0,47 4,78 0,42 4,56 0,68 4,56 0,50 4,00 1,41 4,33 1,25 

9 - % de pessoas de 8 a 15 anos não 
alfabetizadas 

8,78 2,82 4,56 1,26 4,33 1,25 4,00 1,25 4,22 1,23 4,33 1,25 4,11 1,29 4,11 1,20 3,78 1,40 4,78 0,42 

10 - % de crianças que vivem em 
domicílios onde nenhum dos 
moradores tem ensino fundamental 
completo 

10,0 0,00 5,00 0,00 4,78 0,42 4,67 0,47 4,67 0,47 4,78 0,42 4,56 0,68 4,56 0,50 3,78 1,40 4,78 0,42 

11 - % de domicílios com 
abastecimento de água não ligados à 
rede de distribuição 

10,0 0,00 5,00 0,00 4,78 0,42 4,33 0,67 4,44 0,68 4,78 0,42 4,56 0,68 4,56 0,50 4,33 0,94 4,78 0,42 

12 - % de domicílios com 
esgotamento sanitário inadequado 

10,0 0,00 5,00 0,00 4,78 0,42 4,56 0,50 4,67 0,47 4,78 0,42 4,56 0,68 4,56 0,50 4,33 0,94 4,78 0,42 

13 - % de domicílios sem serviço de 
coleta de lixo 

10,0 0,00 5,00 0,00 4,78 0,42 4,56 0,50 4,67 0,47 4,78 0,42 4,56 0,68 4,56 0,50 4,33 0,94 4,78 0,42 

NG - Nota geral do indicador; RFP – Relevância para a formulação de políticas; VA – Viabilidade de análise; FM – Fidedignidade da medida; CP – Cobertura populacional; 
TM – Transparência metodológica; AP – Acesso do público; IP – Identificação do público; PA – Periodicidade na sua atualização; CSH – Comparabilidade da série 
histórica. 
* A pontuação da Nota Geral variou de 0 a 10 e os demais indicadores, de 1 a 5, considerando a nota mínima total discordância e nota máxima total concordância. 
Fonte:  Elaboração do pesquisador. 
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A Análise de Componentes Principais foi realizada com 12 indicadores 

(variáveis), em função de uma exclusão na técnica de consenso. De acordo com o 

critério de KMO, fatores com eigenvalue maior que 1,0 devem ser extraídos. O 

primeiro fator apresentou eigenvalue de 6,297, carregando 52,5% da variância. O 

segundo fator apresentou eigenvalue de 1,474, carregando 12,3% da variância. Os 

dois fatores explicaram 64,8% da variância das variáveis originais. A Figura 6 aponta 

que os dois primeiros componentes são os responsáveis por explicar a maior parte da 

variância. 
 

Figura 6 - Eigenvalues dos componentes criados por Análise de Componentes 
Principais. Aracaju, 2017. 

 
Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 

Em seguida, foram observadas as comunalidades, o valor mínimo aceitável foi 

de 0,50, indicando que variáveis com valores menores devem ser excluídas 

(BIZIMANA; TWARABAMENYE; KIENBERGER, 2015). Observando-se a Tabela 2, 

nota-se que os indicadores “Porcentagem de idosos na população” e “Porcentagem 

de pessoas responsáveis pelo domicílio sem rendimento” apresentaram 

comunalidades de 0,39 e 0,41, respectivamente. Nesse sentido, optou-se pela 

exclusão desses indicadores, e uma nova Análise de Componentes Principais foi 

realizada. 
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Tabela 2 - Comunalidades, medida KMO e nível de significância para o Teste de 
Bartlett, observados na análise de componentes principais com as 12 variáveis 
originais e na análise após a exclusão das variáveis com valores menores que 0,50. 
Aracaju, 2017. 

Variáveis Análise 1 Análise 2 
% de menores de 5 anos de idade na população 0,65 0,62 
% de idosos na população 0,39 - 
% de pessoas de raça/cor parda ou preta 0,68 0,70 
% de domicílios com renda per capita de até 1/2 salário mínimo 0,91 0,91 
Rendimento médio das pessoas responsáveis pelo domicílio 0,75 0,76 
% de mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento 
nominal mensal de até 1/2 salário mínimo 

0,90 0,88 

% de pessoas responsáveis pelo domicílio sem rendimento 0,41 - 
% da população analfabeta com 15 anos ou mais de idade 0,81 0,81 
% de crianças que vivem em domicílios onde nenhum dos 
moradores tem ensino fundamental completo 

0,75 0,78 

% de domicílios com abastecimento de água não ligados à rede 
de distribuição 

0,50 0,57 

% de domicílios com esgotamento sanitário inadequado 0,50 0,53 
% de domicílios sem serviço de coleta de lixo 0,51 0,57 
KMO 0,876 0,867 
Teste de esfericidade de Bartlett <0,01 <0,01 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
 

Na segunda extração, a medida KMO foi de 0,867, e o teste de esfericidade de 

Bartlett foi significante. As variáveis apresentaram comunalidades que variaram de 

0,528 a 0,907. Comparando-se os resultados das duas análises realizadas, notou-se 

que a última apresentou componentes que carregaram maior quantidade de variância 

acumulada (64,8% no primeiro modelo contra 71,2% no último modelo). 

Em seguida, foram analisadas as cargas fatoriais de cada variável em relação 

aos componentes extraídos com rotação pelo método Varimax com normalização de 

Kaiser (Tabela 3). As variáveis com cargas fatoriais acima de 0,40 foram as que 

contribuíram na criação do componente (ou fator). O pressuposto é de que uma 

variável não pode contribuir para a construção de componentes distintos e devem ser 

eliminadas aquelas que apresentarem valores acima desse ponto de corte 

(independente do sinal) para evitar problema de indeterminação da relação entre as 

variáveis e os componentes (ou fatores) criados. No entanto, observou-se que 

nenhuma das variáveis utilizadas na ACP apresentou estrutura complexa, ou seja, 

cargas fatoriais acima do valor de 0,40 em ambos os componentes, e, portanto, não 

houve a necessidade de reanalisar os dados. 

 
 



50 
	

Tabela 3 - Cargas fatoriais obtidas após análise de componentes principais com 
matriz rotacionada (Varimax). Aracaju, 2017. 

Variáveis Componente 1 Componente 2 
% de menores de 5 anos de idade na população 0,714 0,327 
% de pessoas de raça/cor parda ou preta 0,838 0,037 
% de domicílios com renda per capita de até 1/2 salário 
mínimo 0,934 0,187 

Rendimento médio das pessoas responsáveis pelo domicílio -0,870 0,007 
% de mulheres responsáveis pelo domicílio com rendimento 
nominal mensal de até 1/2 salário mínimo 0,924 0,169 

% da população analfabeta com 15 anos ou mais de idade 0,866 0,251 
% de crianças que vivem em domicílios onde nenhum dos 
moradores tem ensino fundamental completo 0,861 0,186 

% de domicílios com abastecimento de água não ligados à 
rede de distribuição 0,124 0,746 

% de domicílios com esgotamento sanitário inadequado 0,349 0,638 
% de domicílios sem serviço de coleta de lixo -0,019 0,754 
Eigenvalue (Autovalor) 5,732 1,393 
% de variância 57,300 13,900 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
 

A Tabela 4 apresenta o índice composto final, levando-se em consideração um 

novo vetor criado pelas cargas fatoriais elevadas ao quadrado dos componentes 

principais com matriz rotacionada e seus respectivos pesos. A partir desses 

resultados, foram criados os índices entre zero e um para cada um dos setores 

censitários e dos bairros. A Tabela 5 mostra o IVSaúde de cada bairro. 

 

Tabela 4 - Cargas fatoriais ao quadrado dos componentes principais com matriz 
rotacionada (Varimax). Aracaju, 2017. 
Variáveis Componentes Peso Peso Escalonado 
 1 2  
% de menores de 5 anos de idade na 
população  

0,510 0,107 0,394 0,081 

% de pessoas de raça/cor parda ou preta 0,702 0,001 0,542 0,111 
% de domicílios com renda per capita de 
até 1/2 salário mínimo 

0,872 0,035 0,673 0,138 

Rendimento médio das pessoas 
responsáveis pelo domicílio 

0,757 0,000 0,584 0,120 

% de mulheres responsáveis pelo 
domicílio com rendimento nominal mensal 
de até 1/2 salário mínimo 

0,854 0,029 0,659 0,135 

% da população analfabeta com 15 anos 
ou mais de idade 

0,750 0,063 0,579 0,119 

% de crianças que vivem em domicílios 
onde nenhum dos moradores tem ensino 
fundamental completo 

0,741 0,035 0,572 0,117 

% de domicílios com abastecimento de 
água não ligados à rede de distribuição 

0,015 0,557 0,430 0,088 

% de domicílios com esgotamento 
sanitário inadequado 

0,122 0,407 0,314 0,064 
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% de domicílios sem serviço de coleta de 
lixo 

0,000 0,569 0,130 0,027 

Sums of squared loadings (SSL) 5,186 1,532   
Total Variância  6,718    
PVP=SSL/Total Variante 0,772 0,228   

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
 

Tabela 5 - Índice de Vulnerabilidade em Saúde dos Bairros de Aracaju, 2017. 
Nome do Bairro Índice de Vulnerabilidade 
Aeroporto 0,489 
América 0,298 
Atalaia 0,402 
Bugio 0,424 
Capucho 0,615 
Centro 0,092 
Cidade Nova 0,484 
Cirurgia 0,263 
Coroa do Meio 0,211 
Dezoito do Forte 0,314 
Farolândia 0,445 
Getúlio Vargas 0,263 
Grageru 0,165 
Inácio Barbosa 0,612 
Industrial 0,474 
Jabotiana 0,478 
Japãozinho 0,425 
Jardim Centenário 0,346 
Jardins 0,303 
José Conrado de Araújo 0,338 
Lamarão 0,577 
Luzia 0,268 
Novo Paraíso 0,360 
Olaria 0,352 
Palestina 0,493 
Pereira Lobo 0,290 
Ponto Novo 0,288 
Porto Dantas 0,444 
Salgado Filho 0,091 
Santa Maria 0,522 
Santo Antônio 0,420 
Santos Dumont 0,349 
Siqueira Campos 0,314 
São Conrado 0,249 
São José 0,078 
Soledade 0,572 
Suíça 0,255 
Treze de Julho 0,092 
Zona de Expansão 0,654 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
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O IVSaúde foi distribuído em mapas coropléticos classificados em quintil. A 

primeira classe (1º quintil) correspondeu aos bairros e setores menos vulneráveis e a 

última classe (5º quintil), aos mais vulneráveis. O indicador foi capaz de identificar as 

áreas de maior vulnerabilidade e as diferenças interterritoriais entre os bairros (Figura 

7A), com a região central da cidade apresentando vulnerabilidade muito baixa ou 

baixa. A região periférica que margeia a cidade apresentou vulnerabilidade alta  e 

muito alta. 

As diferenças intraterritoriais tornam-se mais evidentes quando analisados os 

setores censitários (Figura 7B). Percebe-se que dentro de um mesmo bairro a 

vulnerabilidade pode ter uma variação de muito baixa a muito alta, demonstrando sua 

heterogeneidade e ratificando que, quanto maior o nível de desagregação da análise, 

maior a capacidade de identificação das características da região. 

 

Figura 7A - Distribuição espacial do Índice de Vulnerabilidade em Saúde por bairros, 
Aracaju, Sergipe, Brasil, 2017. Figura 7B - Distribuição espacial do Índice de 
Vulnerabilidade em Saúde por setores censitários, Aracaju, Sergipe, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
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O Índice de Moran Global demonstrou autocorrelação espacial estatisticamente 

significativa tanto nos bairros (0,408414; p-valor 0,01) quanto nos setores (0,22088; 

p-valor 0,01), apontando que as áreas que apresentam índices de vulnerabilidade em 

saúde similares, de maneira geral, estão mais próximas umas das outras. Pelo Índice 

de Moran Local (Figura 8), foi possível identificar a formação de quatro clusters com 

correlação espacial significativa: um na região central que apresentou vulnerabilidade 

baixa e os demais nas regiões norte e sul com vulnerabilidade alta, evidenciando as 

iniquidades intraterritório na cidade, com concentração de recursos sociais, 

econômicos e de infraestrutura.  

 

Figura 8A - Mapa de Moran do Índice de Vulnerabilidade em Saúde por bairros, 
Aracaju, Sergipe, Brasil, 2017. Figura 8B - Mapa de Moran do Índice de 
Vulnerabilidade em Saúde por setores censitários, Aracaju, Sergipe, Brasil, 2017. 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  
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5.2 Resultados do inquérito na atenção primária (Etapa 2) 
 

O estudo obteve informações de 240 crianças e adolescentes com Paralisia 

Cerebral na cidade de Aracaju, a partir de seus responsáveis que responderam ao 

questionário proposto. Ao considerar a população de 174.699 residentes na mesma 

faixa etária, foi encontrada a prevalência de 1,37/1000. A maioria dos participantes foi 

do sexo masculino, de raça/cor declarada parda ou preta, nascida em Aracaju e na 

faixa etária entre 0 e 4 anos (Tabela 6). A média de idade foi de 8,56 (DP = 5,76). 

 

Tabela 6 - Características demográficas das crianças e adolescentes com Paralisia 
Cerebral da etapa transversal, Aracaju, 2017. 
 Variáveis n % 
Sexo   
Masculino 135 56,2 
Feminino 105 43,7 
Raça/cor   
Amarela 16 6,6 
Branca 61 25,4 
Indígena 1 0,4 
Parda/Preta 162 67,5 
Naturalidade   
Aracaju 218 90,8 
Outras cidades de Sergipe 18 7,5 
Outros Estados 4 1,6 
Faixa etária 
0 - 4 anos 71 29,5 
5 - 8 anos 49 20,4 
9 - 12 anos 49 20,4 
13 - 16 anos 46 19,1 
17 - 18 anos 25 10,4 
Total 240 100 
Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 

A Paralisia Cerebral do tipo espástica bilateral foi a mais frequente, entretanto 

é importante destacar que mais de 30% das informantes desconhecem o tipo de PC 

por conta de informações insuficientes nos diagnósticos. Nesses casos, os relatórios 

médicos indicaram o diagnóstico exclusivamente pelo CID G80.0. A comorbidade 

referida na maioria dos casos foi a epilepsia, seguida da deficiência intelectual (Tabela 

7). O conjunto de causas referidas pelas responsáveis mais comuns para a PC 

corresponde às complicações clínicas durante o parto e o momento da lesão foi o 

perinatal (Tabela 8).   
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Tabela 7 - Descrição dos subtipos de Paralisia Cerebral e comorbidades da etapa 
transversal, Aracaju, 2017. 
 Variáveis n % 
Tipo de Paralisia Cerebral   
Espástica Bilateral 109 45,4 
Espástica Unilateral 46 19,1 
Discinética  5 2,0 
Atáxica 7 2,9 
Não conhecido 73 30,4 
Comorbidades Referidas   
Deficiência Visual 72 30,0 
Deficiência Auditiva 22 9,1 
Deficiência Intelectual 81 33,7 
Distúrbios de comportamento 51 21,2 
Epilepsia 116 48,3 
Total 240 100 
Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 
Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 

Foi referido pela maioria das informantes que os partos ocorreram no ambiente 

hospitalar, com o tipo de parto vaginal mais recorrente, assim como os bebês a termo 

e com peso ao nascer acima de 2500g. De acordo com as entrevistadas, a maioria 

das crianças precisou ser internada logo após o nascimento (Tabela 9).  

 

 

 

 

 

 
Tabela 8 - Causas referidas da Paralisia Cerebral e momento presumido da lesão 
referidos na etapa transversal, Aracaju, 2017. 
 Variáveis n % 
Causa referida    
Doenças congênitas 64 26,6 
Complicações na gestação 34 14,1 
Complicações clínicas no parto 67 27,9 
Falta de assistência no parto 16 6,6 
Doenças ou traumas da infância  30 9,1 
Não conhecido 37 15,4 
Momento Presumido do Acometimento 
Pré-natal 81 33,7 
Perinatal 102 42,5 
Pós-natal 33 13,7 
Não conhecido 24 10,0 
Total 240 100 
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Tabela 9 - Características do nascimento de crianças e adolescentes com Paralisia 
Cerebral referidos na etapa transversal, Aracaju, 2017. 
 Variáveis n % 
Local do Parto   
Hospital 230 95,8 
Residência 1 0,4 
Não conhecido 9 3,7 
Tipo de Parto 
Vaginal 123 51,2 
Cesárea 108 45,0 
Não conhecido 9 3,7 
Idade Gestacional   
Pré-termo 74 30,8 
Termo 143 59,5 
Pós-termo 11 4,5 
Não conhecido 23 9,5 
Peso ao nascer   
< 1000g 4 1,6 
≥ 1000g e < 1500g 12 5,0 
≥ 1500g e < 2500g 42 17,5 
≥ 2500g 117 48,7 
Não conhecido 65 27,0 
Internação após nascimento   
Sim 125 52,5 
Não 96 40,0 
Não conhecido 19 7,9 
Total 240 100 
Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 

Os dados de renda familiar foram coletados de acordo com o salário mínimo 

estabelecido no Brasil, que no ano de 2017 correspondia a $252,87 dólares. Os 

familiares que convivem na mesma residência com as 240 crianças e adolescentes 

somam um total de 987 pessoas, uma média de 4,11 pessoas por domicílio. A maioria 

das famílias possuía como renda apenas um salário mínimo por mês (58,33%). A 

maioria das mães/responsáveis tinha entre 9 e 12 anos de estudo, correspondente à 

escolaridade de nível médio; a atividade de trabalho preponderante foi a de dona de 

casa, o que inclui os cuidados dispensados para a pessoa com PC. O benefício da 

previdência social foi concedido para a maioria dos participantes (segundo os critérios 

do governo brasileiro, a renda familiar deve ser de ¼ de salário mínimo/mês) (Tabela 

10).   
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Tabela 10 - Características socioeconômicas dos familiares, Aracaju, 2017. 
 Variáveis n % 
Renda familiar em Salário Mínimo (SM) 
Até 1 SM 140 58,3 
2 SM 55 22,9 
3 SM 24 10,0 
4 SM 11 4,5 
5 SM ou > 10 4,1 
Escolaridade do responsável em anos de estudo 
0 – 4  30 12,5 
5 – 8  62 25,8 
9 – 12 94 39,1 
13 – 18 54 22,5 
Situação de trabalho da mãe/responsável 
Desempregada 40 16,6 
Trabalho informal 8 3,3 
Trabalho formal 17 7,0 
Funcionária pública 50 20,8 
Autônoma 25 10,4 
Dona de casa 100 41,6 
Benefício da Previdência Social 
Sim 172 71,6 
Não 68 28,3 
Total 240 100 
Fonte: Elaboração do pesquisador.  
 

5.3 Resultados do desenho ecológico – Análise Espacial (Etapa 3)  
 

Foram incluídas 288 crianças e adolescentes com PC, 240 (83,3%) foram 

acessadas a partir da coleta de dados primários no inquérito e 48 (16,7%) foram 

identificadas nos dados secundários. Assim, foi observada uma prevalência de PC de 

1,64/1000. No entanto, foram identificadas diferenças nas prevalências entre bairros 

da cidade, que variou de 0 a 4 por 1000. A Figura 9 mostra os mapas coropléticos 

com a distribuição da PC por bairros, de acordo com a sua taxa de prevalência bruta 

(9A), e a taxa de prevalência suavizada pelo modelo bayesiano empírico (9B). A 

exploração visual dos mapas mostra que existe maior prevalência na zona norte da 

cidade e menor prevalência na região central. A média de idade da população com 

PC contando com os dados primários e secundários foi de 9.12 anos (DP = 5,24). Foi 

verificado no agrupamento por faixas etárias que 64 (22,22%) possuem entre 0 e 4 

anos; 65 (22,57%) estão entre 5 e 8 anos; 73 (25,35%) entre 9 e 12 anos; 60 (20,83%) 

entre 13 e 16 anos, e 26 (9,03%) entre 17 e 18 anos de idade. O sexo masculino 

representou a maior parte dos participantes 163 (56,59%).  
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Figura 9 - Mapas da distribuição espacial da prevalência da Paralisia Cerebral nos 
bairros de Aracaju, Sergipe, Brasil, 2017. A) Taxa de prevalência bruta por 1000. B) 
Taxa de prevalência suavizada pelo modelo bayesiano empírico. 

  Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 

Os endereços geocodificados em pontos foram sobrepostos ao cartograma que 

representa o IVSaúde, dividido em cinco classes correspondentes à distribuição do 

índice em quintis (Figura 10).  
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Figura 10 - Mapa de distribuição dos casos de Paralisia Cerebral sobreposto ao mapa 
do IVSaúde, Aracaju, Sergipe, 2017. 

Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 
Foi observada correlação entre áreas com maior prevalência da PC e áreas 

com maiores escores do IVSaúde, corroborada por meio do teste de Moran Global 

Bivariado (I=0,37; p-valor=0,001). Esse resultado sugere que as áreas de maiores 

prevalência e vulnerabilidade não estão distribuídas aleatoriamente. O resultado do 

Índice Local de Moran Bivariado (Figura 11) revelou duas áreas de clusters do tipo AA 

que associam a maior prevalência da PC ao alto escore do IVSaúde, um no extremo 

norte da cidade e outro na região sul. Os bairros da região central da cidade formaram 

um cluster do tipo BB, sugerindo que a área que concentra menor vulnerabilidade 

possui menor prevalência de PC. Um outlier do tipo AB foi encontrado na região 

central, indicando um desvio em relação à vizinhança. Foi considerado significativo 

p<0,05.      
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Figura 11 - Mapa de Moran Local Bivariado da prevalência de Paralisia Cerebral e 
IVSaúde nos bairros, Aracaju, Sergipe, 2017. 

 
Fonte: Elaboração do pesquisador.  
 

A análise de regressão linear também sugere que o aumento dos escores do 

IVSaúde contribui para o aumento da prevalência da PC (Figura 12). Todavia, o 

coeficiente de determinação encontrado foi baixo. Não houve a necessidade de aplicar 

as técnicas de regressão espacial, pois o modelo atendeu às premissas de 

normalidade, mediante o teste de Jarque-Bera (p=0,51), e de homocedasticidade, 

com os testes de Breusch-Pagan (p=0,11) e Koenker-Bassett (p=0,07). O Índice de 

Moran e multiplicadores de Lagrange para os resíduos não foram significativos 

(p>0,05), o que sugere que não houve autocorrelação dos resíduos da regressão 

entre os bairros, indicando que a associação em um bairro ocorreu independente da 

associação nos bairros vizinhos. 
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Figura 12 - Gráfico de dispersão do modelo de regressão linear da taxa de prevalência 
da Paralisia Cerebral e Índice de Vulnerabilidade em Saúde por bairros, Aracaju, 
Sergipe, Brasil, 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 

5.4 Resultados do desenho Caso-Controle (Etapa 4) 
 

A etapa do estudo obteve 570 participantes (114 casos e 456 controles). Foi 

observada a maioria dos casos do sexo masculino, de raça parda/preta, com Paralisia 

Cerebral do tipo espástica e bilateral (Tabela 11).  
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Fonte: Elaboração do pesquisador.  

 

Na análise das características sociodemográficas das mães, foi observada 

maior razão de chances para aquelas que possuem idade avançada (OR = 3,25 [95% 

CI 1,88 – 5,63]). O estrato de mães na idade adulta foi considerado como fator de 

proteção (OR = 0,58 [95% CI 0,38 – 0,89]). Não foram observadas diferenças para 

situação conjugal. As mães com maior escolaridade apresentaram maior razão de 

chance de ter filhos com PC (OR = 1,66 [95% CI 1,00 – 2,75]) (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Frequências absolutas, relativas e odds ratio da Paralisia Cerebral, de 
acordo com as características sociodemográficas das mães, Aracaju, 2018.	

 Caso Controle Total OR IC Valor p 
 n % n % n %    
Mães Adultas          
Sim 66 58% 320 70% 386 68% 0,58 (0,38 - 0,89) 0,012 
Não 48 42% 136 30% 184 32%    
Mães Idade Avançada          
Sim 26 23% 38 8% 64 11% 3,25 (1,88 - 5,63) <0,001 
Não 88 77% 418 92% 506 89%    
Vive com companheiro           
Sim 47 41% 195 43% 242 42% 0,94 (0,62 - 1,42) 0,767 
Não 67 59% 261 57% 328 58%    
Escolaridade Materna          
Menos de 3 anos          
Sim 9 8% 32 7% 41 7% 1,14 (0,53 - 2,45) 0,746 
Não 105 92% 424 93% 529 93%    
Mais de 12 anos          

Tabela 11 - Características dos participantes com Paralisia Cerebral na etapa do 
desenho caso-controle. 
Variável n % 
Sexo   
Masculino 61 53,51 
Feminino 53 46,49 
Raça/cor   
Amarela 8 7,02 
Branca 31 27,19 
Indígena 1 0,88 
Parda/Preta 74 64,91 
Tipo de Paralisia Cerebral   
Espástica bilateral 46 40,35 
Espástica unilateral 22 19,29 
Discinética 2 1,75 
Atáxica 3 2,63 
Não informado 41 35,96 
Total 114 100 
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Sim 26 23% 69 15% 95 17% 1,66 (1,00 - 2,75) 0,049 
Não 88 77% 387 85% 475 83%    
Total 114 100% 456 100% 570 100%    

OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança. 
Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 

Dentre os aspectos pré-natais investigados, a presença de anomalias 

congênitas mostrou diferença significativa e teve a maior razão de chance para PC 

nas análises univariadas do estudo (OR = 54,28 [95% CI 12,55 – 234,86]). O número 

de consultas pré-natal e histórico de outras gestações não demonstrou aumento das 

chances de PC na população estudada (Tabela 13). 

	

Tabela 13 - Frequências absolutas, relativas e odds ratio da Paralisia Cerebral, de 
acordo com as características pré-natais, Aracaju, 2018.	

 Caso Controle Total OR IC Valor 
p 

 n % n % n %    
Consultas pré-natal 
< de 6 consultas 62 54% 220 48% 282 49% 1,28 (0,85 – 1,93) 0,241 
≥ de 7 consultas 52 46% 236 52% 288 51%    
Pré-natal adequado 
Sim 70 61% 264 58% 334 59% 1,15 (0,76 – 1,75) 0,512 
Não 44 39% 191 42% 235 41%    
História de feto vivo 
Sim 54 47% 218 48% 272 48% 0,98 (0,65 – 1,48) 0,933 
Não 60 53% 238 52% 298 52%    
História de feto morto 
Sim 18 16% 84 18% 102 18% 0,83 (0,48 – 1,45) 0,512 
Não 96 84% 372 82% 468 82%    
Anomalias 
Sim 22 19% 2 0.4% 24 4% 54,28 (12,55 – 234,86) <0,001 
Não 92 81% 454 99,6% 546 96%    
Total 114 100% 456 100% 570 100%    

*Pré-natal adequado se refere ao número de consultas proporcional à idade gestacional.  
OR: Odds Ratio; IC: Intervalo de Confiança.	
Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 
A análise dos fatores perinatais revelou diferenças significativas para baixo 

peso ao nascer, idade gestacional menor que 37 semanas e Apgar menor que 7 no 

primeiro e no quinto minutos. Gestação múltipla, tipo de parto e horário do nascimento 

não foram significativamente associados com a maior razão de chance de PC (Tabela 

14).  
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Tabela 14 - Frequências absolutas, relativas e odds ratio da Paralisia Cerebral, de 
acordo com as características perinatais, Aracaju, 2018. 

 Caso Controle Total OR IC Valor p 
 n % n % n %    
Tipo de Gravidez          
Múltipla 3 3% 16 4% 19 3% 0,74 (0,21 – 2,60) 0,641 
Única 111 97% 440 96% 551 97%    
Tipo de Parto          
Cesáreo  55 48% 212 46% 267 47% 1,07 (0,71 – 1,62) 0,737 
Vaginal 59 52% 244 54% 303 53%    
Horário do nascimento        
Noite 53 46% 197 43% 250 44% 1,14 (0,76 – 1,72) 0,527 
Dia 61 54% 259 57% 320 56%    
Baixo Peso          
Sim 38 33% 53 12% 91 16% 3,8 (2,34 – 6,16) <0,001 
Não 76 67% 403 88% 479 84%    
Pré-termo          
Sim 30 26% 61 13% 91 16% 2,31 (1,41 – 3,80) <0,001 
Não 84 74% 395 87% 479 84%    
Apgar 1’ anormal          
Sim 32 28% 38 8% 70 12% 4,29 (2,54 – 7,27) <0,001 
Não 82 72% 418 92% 500 88%    
Apgar 5’ anormal          
Sim 16 14% 5 1% 21 4% 14,73 (5,27 – 41,15) <0,001 
Não 98 86% 451 99% 549 96%    
Total 114 110% 456 100% 570 100%    

Fonte: Elaboração do pesquisador. 

 

O modelo de regressão logística demonstrou associação significativa para as 

variáveis peso ao nascer, escore de Apgar no quinto minuto, idade materna e 

anomalias congênitas (P<0,05) (Tabela 15).  

 
Tabela 15 - Modelo de regressão logística dos fatores associados à Paralisia 
Cerebral. 

 Estimativa Erro Padrão Valor Z Valor p 
Baixo peso -0.001 0.001 -3.777 < 0.001 
Apgar 1’ anormal -0.132 0.111 -1.188 0.235 
Apgar 5’ anormal -0.343 0.164 -2.087 0.037 
Idade materna avançada 0.073 0.020 3.657 < 0.001 
Parto cesário -0.128 0.258 -0.498 0.619 
Escolaridade materna < 3 anos -0.065 0.477 -0.137 0.891 
Pré-natal inadequado -0.040 0.266 -0.152 0.879 
Nascimento pré termo -0.442 0.417 -1.060 0.289 
Gravidez múltipla -0.427 0.686 -0.623 0.533 
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Histórico materno de feto morto  -0.537 0.346 -1.553 0.120 
Anomalia congênita 4.219 0.764 5.525 < 0.001 
Vive com companheiro -0.130 0.266 -0.489 0.625 

*Pré-natal inadequado: quantidade insuficiente de consultas 
Fonte: Elaboração do pesquisador. 
 

5.5 Resultados do produto tecnológico (Etapa 5) 
  

O SIMPE atendeu aos requisitos da modelagem e foi validado 

satisfatoriamente. O programa incorporou o armazenamento de um grande conjunto 

de variáveis que abrangem aspectos demográficos (sexo e bairro de residência); 

aspectos descritivos da PC (subtipo, comprometimento motor, momento do 

acometimento); aspectos educacionais (frequência e regularidade na escola, tipo de 

escola, turno); acesso aos serviços de saúde (atenção básica, reabilitação, categorias 

profissionais); renda familiar, e mecanismos de proteção social (Usuários de Centros 

de Referência da Assistência Social e Benefício de Prestação Continuada). Foram 

implementados diferentes níveis de acesso para manipulação e observação dos 

dados.    

 

5.5.1 Descrição do SIMPE 

 

O sistema provê controle de acesso via login e senha e também é possível uma 

separação de funcionalidades via cadastro de perfis, podendo o usuário ter o perfil 

comum ou o perfil administrador. É vedada ao perfil administrador a maior parte dos 

cadastros, como: 

• Cadastro de usuários: Cadastram-se os dados pessoais referentes ao usuário 

e é definido o seu tipo de perfil. 

• Cadastro de patologia: Cadastram-se o nome da patologia e o código CID 

correspondente. 

• Cadastro de UBS: Cadastram-se os dados referentes à Unidade Básica de 

Saúde, incluindo sua localização, os dados do gestor e a qual Região Básica 

de Saúde (RBS) ela pertence. 

• Cadastro de RBS: Cadastram-se o nome da RBS e os dados referentes ao seu 

gestor. 
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• Cadastro de Bairros: Cadastram-se todos os bairros referentes à cidade 

escolhida. 

• Cadastro de Cidades: Cadastra-se a cidade referente ao Estado escolhido. 

• Cadastro de Estados: Cadastra-se o Estado. 

 Ao utilizar um usuário comum para entrar no sistema, existe uma tela inicial em 

que é exibido um mapa da cidade de Aracaju, subdividido em bairros. Nessa tela 

pode-se obter uma série de informações quantitativas referentes aos pacientes que 

possuem PC, tanto na região da cidade em geral quanto apenas em um bairro quando 

selecionado. O usuário comum não pode ter acesso aos cadastros supracitados, 

podendo apenas ter acesso às seguintes funcionalidades:  

• Cadastro de Pacientes: Cadastram-se os dados pessoais, de localização, para 

contato e referentes ao Sistema Único de Saúde. Cada paciente tem que 

responder a um questionário. 

• Questionário: O paciente ou responsável deve responder a uma série de 

perguntas, elas têm o intuito de extrair o máximo de dados e informações 

possíveis acerca do paciente. Esses questionários foram aplicados pela 

equipe de pesquisa após aceitação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

• Dashboard: Nessa tela encontra-se uma série de gráficos que constituem a 

sala de situação do SIMPE. Os gráficos podem ser gerados para a cidade 

inteira, assim como para um determinado bairro selecionado. As informações 

presentes no gráfico são retiradas das respostas presentes no questionário de 

cada paciente. Já o perfil administrador tem a opção de detalhar um dos 

gráficos através do botão “Detalhar” abaixo do gráfico, podendo assim ter uma 

visão mais completa dos dados concernentes àquele gráfico. As informações 

detalhadas podem ainda ser impressas em três formatos diferentes de 

arquivos: PDF, CSV e XLS. 

• Relatórios: Nessa tela é possível emitir uma série de relatórios subdivididos 

em Pacientes, Unidades de Saúde ou Regiões de Saúde. 

O SIMPE possui ainda um perfil público de acesso sem a necessidade de 

inserção de login e senha, perfil esse em que é possível apenas a visualização da 

Dashboard. O anexo 3 apresenta o manual do programa com as telas de manuseio. 

O certificado de registro do software encontra-se no anexo 4.  
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6 DISCUSSÃO 
 
6.1 Discussão do desenho de estudo metodológico – Construção e 

Validação do IVSaúde 
 

Os resultados da análise do consenso demonstraram validade do construto 

mediante a observação das propriedades dos indicadores selecionados e dos escores 

satisfatórios atribuídos pelos experts, corroborados pelos critérios definidos na 

literatura (LYNN, 1986; RUBIO et al., 2003).  

O dissenso entre os especialistas justificou a saída do indicador “Porcentagem 

de pessoas de 8 a 15 anos não alfabetizadas”, que apresentou uma sobreposição 

conceitual e operacional com o indicador “Porcentagem de pessoas analfabetas com 

15 ou mais anos de idade”, o que poderia gerar um conflito de informações nas suas 

análises.  

A Periodicidade de Atualização dos dados foi a propriedade julgada com piores 

escores em todos os indicadores. Isso pode ser justificado pela produção dos dados 

no censo demográfico brasileiro, que é realizado decenalmente. Acredita-se que essa 

seja uma limitação do trabalho, embora não inviabilize a aplicação do índice, uma vez 

que o IVSaúde não pretende esgotar as explicações sobre a realidade, mas sim 

realizar uma aproximação das características sociais, as quais não se modificam 

rapidamente no espaço-tempo. 

Todos os indicadores tiveram ótima avaliação das propriedades de Cobertura 

Populacional e Série Histórica, pois são indicadores produzidos a partir de 

questionários aplicados ao universo da população brasileira e, apesar de serem 

decenais, tem-se a garantia de que será possível realizar comparações em séries 

históricas.    

As demais propriedades (Acesso ao Público, Identificação com o Público, 

Transparência Metodológica, Fidedignidade e Viabilidade de Análise) também se 

destacaram com escores satisfatórios na produção do consenso, visto que a produção 

dos dados é amplamente conhecida e divulgada na sociedade, uma vez que faz parte 

da base do Censo Demográfico. A viabilidade de análise é ressaltada pela 

disponibilidade dos dados on line ao público em geral. Essas são propriedades que 

reafirmam o uso do indicador para políticas sociais (JANNUZZI, 2005).  
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Outros estudos realizados em contextos diferentes, que utilizaram a técnica 

Delphi, têm confirmado a relevância de inclusão de indicadores relacionados a status 

socioeconômico, educacional, aspectos físicos e demográficos para análises 

espaciais de situações de vulnerabilidade, por isso o foco da pesquisa é essencial 

para definir a seleção de indicadores e os níveis de produção de mapas 

(KIENBERGER, 2012). Esta etapa do estudo visa à aplicação do indicador para o 

campo da epidemiologia e da saúde pública. 

A observação de clusters entre as áreas de baixos e altos índices ilustra que o 

espaço local tem influências nessa agregação, pois áreas mais próximas tendem a 

apresentar mais similaridade. Isso pode ser observado na análise da organização das 

cidades onde as aglomerações urbanas caracterizam-se por estar em áreas mais 

periféricas e com condições de infraestrutura precárias. 

Observa-se no estudo que as áreas de vulnerabilidade estão presentes em 

grande parte do território com uma forte dependência da dimensão socioeconômica, 

conforme demonstrado pela Análise dos Componentes Principais, em que essas 

variáveis apresentaram forte poder explicativo. Outras pesquisas realizadas em 

países em desenvolvimento apresentaram características similares no tocante à 

vulnerabilidade, seja no aspecto social ou ambiental (KIENBERGER, 2012; 

KIENBERGER; HAGENLOCHER, 2014). As pesquisas realizadas em países 

desenvolvidos demonstraram também como característica uma forte dependência de 

aspectos socioeconômicos, no entanto com poucas áreas de vulnerabilidade 

(GUILLARD-GONÇALVES et al., 2014). 

Dentre as características que influenciam a vulnerabilidade mais 

frequentemente encontradas na literatura estão idade, gênero, raça e status 

socioeconômico. A qualidade da infraestrutura como tipo de habitação e o ambiente 

construído também são importantes na compreensão da vulnerabilidade social, 

especialmente porque essas características influenciam o seu potencial (BURTON; 

CUTTER, 2003; CUTTER; BORUFF; SHIRLEY, 2003). 

Um estudo que associou a vulnerabilidade social à incidência da Malária em 

Ruanda foi categórico ao afirmar que a saúde das pessoas dos distritos mais 

vulneráveis não melhorará a menos que a pobreza e a desigualdade em expansão 

sejam reduzidas (BIZIMANA et al., 2016). 

O conhecimento da situação social e de saúde possui como finalidade maior a 

formulação de intervenções que provoquem mudanças nas condições de vida das 
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pessoas. Os países em desenvolvimento necessitam construir políticas de saúde que 

dialoguem com vários setores da sociedade, objetivando reduzir as desigualdades 

sociais e, por consequência, as iniquidades em saúde. Os indicadores sociais 

permitem a operacionalização de um conceito abstrato em uma demanda de interesse 

programático (JANNUZZI, 2005; MENDES, 2009). 

Mais do que indicadores universais, acredita-se que são necessárias medidas 

de vulnerabilidade baseadas em estruturas teóricas e conceituais explícitas que sejam 

sensíveis aos contextos locais e fáceis de coletar, visto que uma informação como 

essa pode potencialmente orientar intervenções e políticas que buscam intervir nas 

causas da vulnerabilidade (TALLMAN, 2016). 

Muitos indicadores sintéticos descritos na literatura trabalham com o nível de 

desagregação de cidades, no entanto sabe-se que, na realidade de países em 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, as desigualdades sociais coexistem em 

territórios pequenos, portanto isso pode diminuir a sensibilidade na utilização de 

indicadores compostos. Um estudo realizado em Moçambique também aplicou 

pequenas unidades de amostra e evidenciou que isso deve apoiar os tomadores de 

decisão em nível distrital na reflexão sobre questões complexas, como a 

vulnerabilidade em um nível sub-administrativo em seus distritos (KIENBERGER, 

2012). 

A capacidade de reprodutibilidade do IVSaúde para a realidade do Brasil se 

destaca como uma vantagem do estudo tanto no campo científico, na exploração de 

diversas variáveis de interesse da saúde pública para auxiliar na associação de 

diferentes problemas de saúde e determinantes sociais, como no campo da 

administração pública, que pode se beneficiar na medida em que o índice serve como 

uma linha basal para a tomada de decisão, formulação, administração e avaliação de 

políticas públicas para a promoção da equidade na produção, distribuição e regulação 

de bens e serviços que afetem a saúde dos coletivos comunitários.   

Os atores dos governos nacionais e as autoridades locais precisam planejar 

intervenções baseadas na realidade de seus territórios (MENDES, 2009). A 

abordagem de vulnerabilidade espacial oferece a oportunidade de visualizar 

integralmente o espaço e facilita a exploração de opções de intervenção com todos 

(BIZIMANA; TWARABAMENYE; KIENBERGER, 2015). 

A sensibilidade do índice poderá ser testada futuramente com sobreposições 

de doenças, com o auxílio de um Sistema de Informação Geográfica. A escolha desse 
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trabalho foi por apresentar a realidade de uma das capitais brasileiras, no entanto 

pode ser aplicado a qualquer outra cidade. Os valores do índice proposto refletem os 

níveis relativos de vulnerabilidade, pois os componentes (fatores) podem agrupar as 

variáveis de maneiras diferentes para explicar cada realidade. 

Esta etapa do estudo apresentou uma metodologia para a construção do índice 

calcada em dois momentos distintos e complementares, a partir da técnica Delphi de 

Consenso e da ferramenta estatística da Análise dos Componentes Principais. Uma 

vez construído o índice sintético, tornou-se viável aplicá-lo a uma dada realidade e 

representá-lo por meio de mapas construídos com SIGs. 

 
6.2 Discussão do inquérito na atenção primária (Etapa 2) 

 

Foi observada uma baixa prevalência da PC na população estudada quando 

comparada a outros países. Os valores são mais baixos que em estudos realizados 

em países de baixa renda, como Uganda; média renda, como China e Turquia, ou 

países de alta renda da Europa (KAKOOZA-MWESIGE et al., 2017; LIU et al., 1999; 

SELLIER et al., 2016; SERDAROǦLU et al., 2006). Sugere-se aqui que outros estudos 

de tendência sejam realizados considerando este como base, objetivando 

compreender melhor o que origina essa diferença. Acredita-se que a baixa prevalência 

não foi determinada por possíveis limitações no rastreamento dos casos, porque a 

cobertura da atenção primária é por território delimitado e bem conhecido pelas 

equipes de atenção primária que foram informantes-chave para acessar as famílias. 

A maioria absoluta dos participantes é natural de Aracaju, e aparentemente o 

fenômeno de migração não está interferindo na prevalência local da PC. Entretanto, 

é possível que o subdiagnóstico de crianças com PC leve, bem como a mortalidade 

desse grupo, possa interferir na prevalência. Sugerem-se, assim, análises de 

mortalidade futuramente, uma vez que existe um predomínio das crianças (0 – 12 

anos) que compõem mais de 70% da população do estudo.   

Foi identificada grande disparidade étnica com a maior ocorrência da PC em 

pardos/pretos. Outros estudos evidenciaram resultados compatíveis em outros 

contextos (VAN NAARDEN BRAUN et al., 2016). Uma coorte retrospectiva realizada 

na Califórnia (EUA) verificou que bebês negros tinham 29% mais chances de ter PC 

do que os brancos (WU et al., 2011). Outro estudo que analisou três áreas dos EUA 

reforça que o risco de PC espástica foi mais de 50% maior para crianças negras 
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(YEARGIN-ALLSOPP et al., 2008). Os estudos não explicam totalmente as 

disparidades raciais, e se levanta a hipótese do maior risco de baixo peso ao nascer 

em crianças negras, mas também pode ser vista a maior vulnerabilidade 

socioeconômica da população negra, o que também interfere no acesso aos serviços 

de saúde. 

O tipo de PC espástica bilateral também foi observada como a mais frequente 

em outras pesquisas publicadas, uma realizada em Uganda (45%) e outra realizada 

na Noruega (49%) (ANDERSEN et al., 2008; KAKOOZA-MWESIGE et al., 2015). Os 

trabalhos evidenciam, assim como a presente pesquisa, que as comorbidades mais 

comuns são epilepsia e dificuldades de aprendizagem. Uma revisão sistemática da 

literatura em países de baixa renda mostra taxas aumentadas de quadriplegia 

espástica para estudos realizados em ambulatórios (GLADSTONE, 2010). 

Foi referido pelas informantes que a maioria dos casos foi por complicações 

durante o parto, com eventos que ocorreram no momento perinatal. Esse dado alerta 

para prováveis problemas nas condições de parto e nascimento como, por exemplo, 

a assistência à gestante e a asfixia ao nascer. Um estudo realizado na Turquia relatou 

que os fatores pré-natais foram observados com maior frequência nos grupos com 

alto nível socioeconômico, enquanto os fatores perinatais foram mais encontrados em 

indivíduos com baixo nível socioeconômico (SERDAROĞLU et al., 2006). 

O maior volume de crianças e adolescentes nascidos a termo e com peso 

acima de 2500g deve ser interpretado com cautela, uma vez que a prematuridade e o 

baixo peso ao nascer são internacionalmente reconhecidos por serem os principais 

fatores de risco da PC (GRAHAM et al., 2016; MCINTYRE et al., 2013). Um estudo 

considerou o baixo peso ao nascer e a prematuridade como mediadores da 

associação dos fatores socioeconômicos com a PC (SUNDRUM et al., 2005). A 

frequência de casos relatados com idade gestacional e peso típico foi considerável e 

pode ser mais um elemento que indica a ocorrência de eventos perinatais. Uma 

pesquisa realizada na China e outra realizada na Coréia encontraram dados 

semelhantes com a contribuição da maior parte de crianças com PC de 2500g (LIU et 

al., 1999; YIM et al., 2017).  

Os dados de renda familiar permitem afirmar que grande parte dessa população 

(aproximadamente 60%) possui renda per capta de 2 dólares/dia, compatível com 

situação de pobreza extrema, segundo o Banco Mundial. Uma pesquisa realizada em 

Taiwan, China, encontrou uma forte relação da renda familiar com a maior prevalência 
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da PC (TSENG et al., 2018). Outros estudos em países de alta renda relatam a 

associação entre o gradiente socioeconômico e a PC (DOLK; PATTENDEN; 

JOHNSON, 2001; DURKIN et al., 2015; OSKOUI et al., 2016; SOLASKI; MAJNEMER; 

OSKOUI, 2014). As evidências levantadas para essa população, como mostram os 

demais estudos, corroboram que a prevenção da PC deve passar, sobretudo, pelo 

enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais. A PC é a principal causa de 

incapacidade física na infância e também gera maiores custos para as famílias e os 

sistemas de saúde (SHIH et al., 2018). Assim, agir sobre a pobreza e as diferenças 

sociais é também agir sobre os determinantes da saúde ou sobre a causa das causas.   

Um estudo baseado em duas coortes na Dinamarca e na Noruega verificou 

uma forte tendência de diminuição do risco de PC com alto nível de educação da mãe 

e do pai, visto que pode influenciar potencialmente no estilo de vida e em 

comportamentos de saúde modificáveis (FORTHUN et al., 2018). A maioria das 

mães/responsáveis que participaram do estudo em Aracaju possui escolaridade 

equivalente ao ensino médio em anos de estudo, o que pressupõe que tenham 

competência para decidir sobre a busca do cuidado em saúde, bem como sobre os 

comportamentos que não prejudiquem a saúde das gestantes. Entretanto, os demais 

dados socioeconômicos sugerem menores oportunidades sociais que interferem na 

prevalência da PC.  

 As mães/responsáveis desempregadas ou donas de casa somam uma grande 

proporção. Esse dado revela o quanto as mulheres e famílias ficam economicamente 

vulneráveis em função da PC. As dificuldades funcionais provocadas pela deficiência 

física e pelas comorbidades geram uma excessiva carga de trabalhos domésticos 

para as cuidadoras e impedem a busca por trabalho remunerado no meio profissional.   

 Esta etapa do trabalho apresenta limitações que são inerentes ao desenho do 

estudo do tipo transversal como, por exemplo, possibilidade de viés de memória e 

dificuldades para determinar estatisticamente como as variáveis interagem para o 

desfecho da PC. No entanto, as dificuldades foram atenuadas pela qualidade de 

elaboração do questionário e pelo tamanho da amostra, uma vez que buscamos 

acessar o máximo de pessoas com PC residentes na cidade e compreendemos que, 

apesar de os dados serem descritivos, podem sugerir relevantes associações.  

 As vantagens se devem ao fato de que se trata de um estudo de base 

populacional que abrangeu todo o território da cidade e acessou não apenas as 

pessoas que frequentam ambulatórios de reabilitação. Além disso, o estudo fornece 
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importantes informações para a formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas. Destaca-se também que é uma pesquisa que pode servir de base para 

comparação com outros países e séries históricas no Brasil.    

 

6.3 Discussão do desenho ecológico – Análise Espacial da Paralisia 
Cerebral (Etapa 3) 

 

Foram encontrados resultados de prevalência (1,64/1000) menor que em 

países de alta renda, como Estados Unidos (2,9/1000) e países da Europa (1,77/1000) 

(DURKIN et al., 2016; SELLIER et al., 2016), apesar da inclusão de dados 

secundários. Um estudo de meta-análise da prevalência da PC examinou 19 artigos, 

com 16 pesquisas realizadas em países desenvolvidos, e encontrou uma prevalência 

de 2,11/1000 nascidos vivos (OSKOUI et al., 2013). Pesquisas realizadas em 

contextos socioeconômicos de baixa e média renda semelhantes ao Brasil também 

mostram prevalências maiores, a exemplo de um trabalho realizado na China 

(2.8/1000 crianças), tendo sido observado também a maioria no sexo masculino e um 

inquérito de base populacional realizado em Uganda (2,9/1000) (KAKOOZA-

MWESIGE et al., 2017; TSENG et al., 2018).  

As diferenças de prevalência dentro da cidade são relevantes, visto que alguns 

bairros possuem prevalência três a quatro vezes maior, revelando que a taxa de 

prevalência total não é um indicador homogêneo. 

As análises exploratórias dos mapas, os testes de correlação espacial e os 

resultados da regressão linear confirmam que existem associações entre os bairros 

de maior vulnerabilidade e a prevalência da PC com a formação de clusters. Isso 

demonstra que a prevalência da PC acompanha as iniquidades contextuais em saúde.  

Os resultados desta etapa da pesquisa estão em concordância com dois artigos 

que realizaram associações entre a PC e os fatores socioeconômicos, mediante 

índices compostos de privação (DOLK; PARKES; HILL, 2006; OSKOUI et al., 2016). 

Uma das pesquisas, realizada na Inglaterra, relata que o risco de PC pós-neonatal foi 

86% maior no quintil mais carente da população (DOLK et al., 2010). Outra, realizada 

no Canadá, revelou que o uso do índice composto melhorou a comparabilidade dos 

achados e evidenciou que os fatores socioeconômicos contextuais podem afetar o 

maior risco e a gravidade da PC (OSKOUI et al., 2016). 



74 
	

Um estudo realizado no norte da Inglaterra propôs relatar o agrupamento 

espaço-temporal entre os casos de PC e encontrou resultados consistentes com 

exposições a infecções maternas que ocorrem durante o período perinatal. Os 

agrupamentos foram encontrados em áreas mais densamente povoadas (MCNALLY; 

COLVER, 2008). 

Uma revisão sistemática da literatura que analisou a relação entre status 

socioeconômico e risco da PC revelou associações estatisticamente significantes, 

mesmo após o controle do peso ao nascer e da idade gestacional como variáveis 

confundidoras. O trabalho reafirmou a necessidade de melhor compreensão dos 

fatores socioeconômicos para o desenvolvimento de programas de intervenção 

(SOLASKI; MAJNEMER; OSKOUI, 2014). Fatores de risco conhecidos para a PC, 

como baixo peso, infecções maternas, má formações congênitas e dificuldades de 

assistência pré-natal, são preveníveis em grande parte e podem ter seus desfechos 

indesejados atenuados se forem produzidas informações espaciais como as que 

foram abordadas nesse estudo (DURKIN et al., 2015; MCNALLY; COLVER, 2008). 

Foi possível identificar pesquisas que apresentaram o tratamento estatístico 

geoespacial para agravos como as anomalias congênitas. Alguns autores observaram 

correlações espaciais com formação de clusters entre defeitos congênitos com 

associação com fatores socioeconômicos e ambientais, incluindo defeitos de tubo 

neural (CHI et al., 2008; LIAO et al., 2016; WU et al., 2004).  

 Pesquisas associaram problemas de saúde da gestação e baixo peso ao 

nascer a áreas de privação socioeconômica, demonstrando a dependência espacial 

(CHARREIRE; COMBIER, 2009; CHONG et al., 2013; INSAF; TALBOT, 2016). Essas 

análises reafirmaram a importância desta pesquisa, de modo que é possível sugerir 

novas investigações para determinadas áreas de clusters de PC, visando à 

compreensão de outros problemas de saúde materno-infantil.  

A utilização do IVSaúde foi uma alternativa relevante às tradicionais formas de 

medir a associação do status socioeconômico focadas apenas em renda ou 

escolaridade. O IVSaúde abrange um conjunto de variáveis demográficas, 

socioeconômicas e de infraestrutura que interagem entre si e afetam as vidas das 

pessoas no cotidiano de forma complexa.  

Os aspectos socioeconômicos influenciaram nas oportunidades de educação, 

moradia, nutrição, comportamentos de saúde e assistência à saúde. Um estudo sobre 

vulnerabilidade em saúde afirma que o bem-estar é um resultado do contexto político-
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econômico, social e ecológico mais amplo e que as iniquidades estruturais levam a 

disparidades em saúde individual (TALLMAN, 2016). Deve ser considerado que é 

possível que as iniquidades determinem a PC, ao passo que o inverso pode estar 

ocorrendo ao mesmo tempo, uma vez que as famílias podem estar empobrecendo em 

função dos custos da deficiência (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

O conhecimento da distribuição dos eventos em saúde no espaço/território 

possui grande relevância na identificação de aglomerados, na formulação de 

hipóteses para fatores etiológicos, nas associações com fatores contextuais 

ambientais, socioeconômicos e demográficos. De acordo com a Primeira Lei da 

Geografia, de Walter Tobler, “todas as coisas estão relacionadas entre si, no entanto, 

as coisas mais próximas estão mais relacionadas que as distantes”. 

Trabalhos como este podem contribuir para a formulação, implementação e 

avaliação de intervenções que visem à redução dos fatores de risco e impacto da PC. 

A efetividade de intervenções para a prevenção primária da PC precisa ser monitorada 

em relação à redução ou à exacerbação das desigualdades socioeconômicas (DOLK; 

PATTENDEN; JOHNSON, 2001). Uma revisão sistemática sobre os aspectos 

econômicos da PC afirma que a prevenção é a medida de intervenção de melhor 

custo-benefício (SHIH et al., 2018). 

Esta etapa da pesquisa possui algumas limitações, das quais se destaca o fato 

de ser um estudo de associação que não determina especificamente a interação com 

fatores de risco e não isola particularidades da exposição individual. 

As vantagens desta etapa consistem na representatividade da amostra, que 

não se restringiu aos participantes que usam os serviços de reabilitação. Sabe-se que 

a maior carga de saúde da PC é sentida por crianças que não são ambulatoriais 

(OSKOUI et al., 2016).  

 
6.4 Discussão do desenho caso-controle (Etapa 4) 
 

As anomalias congênitas apresentaram maior medida de efeito tanto na análise 

univariada quanto na multivariada. Alterações no desenvolvimento congênito do 

Sistema Nervoso Central (SNC) do feto podem determinar a PC de forma isolada ou 

influenciar a probabilidade de alguns problemas no trabalho de parto, incluindo a 

asfixia (GURBUZ et al., 2006; NELSON; BLAIR, 2015).  
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A microcefalia é o defeito congênito mais comum na PC, seguida de outras 

alterações como a hidrocefalia e as anomalias de corpo caloso (NELSON; BLAIR, 

2015). Um estudo realizado na Noruega evidenciou uma alta proporção de crianças 

com PC nascidas a termo ou prematuras tardias com anomalias congênitas (25%). 

Esse tipo de alteração foi associado a um aumento de 90 vezes no risco de PC 

(JYSTAD et al., 2017). 

Pesquisas posteriores poderão analisar as causas das anomalias congênitas 

que estão determinando a PC na população estudada, pois, apesar de algumas 

anomalias possuírem causas genéticas, o Brasil possui uma epidemia de infecções 

transmissíveis persistentes e preveníveis, como a sífilis e o zika vírus, que podem 

levar a anomalias congênitas (MARCONDES; XIMENES, 2015; VICTORA et al., 

2011). Devem ser consideradas também possíveis anomalias causadas por 

consanguinidade, uso de álcool, tabaco ou outras drogas, além de tentativas de 

abortos inseguros.  

 Os baixos escores de Apgar no primeiro e no quinto minutos se destacaram 

como importantes medidas de efeito para a PC, com chances 14,73 vezes maior 

quando está alterado no quinto minuto, resultado reafirmado pela permanência da 

significância da análise multivariada. Outras pesquisas encontraram resultados 

semelhantes (GURBUZ et al., 2006; JACOBSSON et al., 2002; OʼCALLAGHAN et al., 

2011; STELMACH; PISAREV; TALVIK, 2005), uma delas relata um risco 13,2 vezes 

maior de PC para baixos escores de Apgar (GURBUZ et al., 2006). Os autores 

informam que o Apgar <7 no primeiro ou no quinto minutos aumentam as chances de 

PC, especialmente em bebês pré-termo. 

O Apgar baixo não deve ser visto como a causa da PC, pois é um composto de 

sinais clínicos e um reflexo da função cardiorrespiratória neonatal que pode refletir um 

comprometimento fetal agudo ou crônico. No entanto, esses escores são usados 

como manifestações indiretas da asfixia ao nascimento (GURBUZ et al., 2006; LIE; 

GRØHOLT; ESKILD, 2010; OʼCALLAGHAN et al., 2011). Apesar de o baixo índice de 

Apgar possuir outras causas possíveis, pesquisadores acreditam que o escore 

poderia ser considerado um marcador de fatores causais subjacentes à PC e a 

deficiências associadas (LIE; GRØHOLT; ESKILD, 2010; PERSSON et al., 2018). 

Algumas evidências têm mostrado que a asfixia ao nascer pode não ser a 

principal causa da PC e que os fatores pré-natais assumem maior papel tanto em 

crianças prematuras quanto a termo (NELSON; BLAIR, 2015). Porém, a asfixia 
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neonatal é um evento de grande prevalência no Brasil. Um levantamento da literatura 

refere que, na cidade de Belo Horizonte, 41% das mortes fetais são por asfixia 

intraparto, mesmo em situações de parto hospitalar (VICTORA et al., 2011).  

Os resultados levam a acreditar que, na população estudada, os eventos 

intraparto, como a asfixia, podem contribuir para o aumento das chances de PC, 

exercendo um papel considerável logo após as situações de anomalias congênitas.  

 Existe uma chance 3,8 vezes maior para PC em bebês abaixo de 2500g e com 

resultado significativo mesmo após os ajustes da análise multivariada. Os achados 

são reiterados pela literatura internacional. Autores evidenciam o peso abaixo de 

2500g como fator de risco perinatal (GURBUZ et al., 2006; LIE; GRØHOLT; ESKILD, 

2010; YEARGIN-ALLSOPP et al., 2008). Entretanto, ressalta-se o grande volume de 

casos acima de 2500g da etapa transversal. 

O nascimento prematuro também aumentou as chances de PC. Dados 

semelhantes foram encontrados em outros estudos que determinaram forte 

associação para esse fator de risco (GAO et al., 2017; GURBUZ et al., 2006; 

HIRVONEN et al., 2014; JACOBSSON et al., 2002; MOSTER et al., 2010; 

OʼCALLAGHAN et al., 2011; STELMACH; PISAREV; TALVIK, 2005). No entanto, é 

importante destacar que a PC pode acometer os bebês a termo, visto que um estudo 

realizado na Suíça revelou que 60% de todas as crianças com PC nasceram com a 

idade gestacional adequada (AHLIN et al., 2013; HIMMELMANN; UVEBRANT, 2018). 

Numa pesquisa realizada na China, a idade gestacional entre 37 e 41 semanas ao 

nascer foi considerada um fator de proteção para a PC (GAO et al., 2017).   

As melhorias que ocorreram nas últimas décadas na assistência à saúde 

podem influenciar no aumento da sobrevida de bebês prematuros, mas que podem 

conviver com sequelas permanentes de danos neurológicos. Enfatiza-se a 

importância de investigar melhor as causas dos nascimentos prematuros no contexto 

brasileiro, visando à melhoria do cuidado pré-natal para a prevenção das situações 

adversas, bem como às melhorias na assistência neonatal dos bebês prematuros para 

evitar lesões neurológicas e deficiências. 

Desde o ano 2000, a prevalência de baixo peso ao nascer no Brasil tem 

permanecido estável, no patamar de 8%, mesmo com o crescimento do número de 

nascidos pré-termo. De acordo com um levantamento realizado, a maioria dos recém-

nascidos prematuros no Brasil tem idade gestacional entre 34 e 36 semanas, com 

peso superior a 2500 gramas (VICTORA et al., 2011). 
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Levanta-se a hipótese neste trabalho de que, na população do estudo, os bebês 

de baixo peso e prematuros são mais expostos aos eventos que possuem como dano 

a PC, incluindo a anoxia. Logo, seria importante a realização de outros estudos para 

verificar as tendências da PC por essas causas no Brasil.       

Dentre os aspectos sociodemográficos, a idade materna avançada foi 

associada à PC. Outro estudo que encontrou resultados similares argumenta que as 

parturientes mais velhas são altamente vulneráveis à obesidade, à diabetes 

gestacional, à hipertensão gestacional e a outras doenças que aumentam o risco de 

nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal, bebê pequeno para a 

idade gestacional e outros resultados perinatais anormais (GAO et al., 2017). A 

convivência da genitora com o companheiro não mostrou associação com a PC, 

porém outro estudo na Suécia concluiu que se trata de um fator de risco (AHLIN et al., 

2013).   

O sistema de saúde brasileiro tem como uma de suas prerrogativas a garantia 

universal do acompanhamento à saúde pré-natal na atenção primária e acesso aos 

serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. A ausência de significância estatística do 

acompanhamento pré-natal aos casos de PC precisa de atenção na interpretação e 

possivelmente de outros estudos para melhor compreensão, de modo que duas 

hipóteses foram levantadas: A análise da qualidade do pré-natal seria um melhor 

indicador para o estudo, uma vez que a cobertura é praticamente universal e o número 

de consultas não reflete necessariamente a condição de saúde das gestantes; Os 

desfechos indesejados ocorrem em função do parto.   

Apesar da alta cobertura de pré-natal no Brasil, esses cuidados à saúde são 

mal integrados à assistência hospitalar. O autor cita que, em determinadas partes do 

país, uma em cada três mulheres em trabalho de parto precisou procurar mais de uma 

maternidade para conseguir ser hospitalizada (VICTORA et al., 2011). 

O tipo de parto vaginal ou cesáreo, bem como a rotina diária entre o grupo de 

plantão diurno ou noturno, não guardou diferença significativa entre grupos PC e 

controle. Dados de outro estudo caso-controle assinalam resultados semelhantes 

(GURBUZ et al., 2006). O aumento da taxa de cesarianas nas últimas décadas não 

diminuiu as taxas de PC (NELSON; BLAIR, 2015). Portanto, não se justifica o aumento 

das intervenções cirúrgicas pela diminuição das chances de PC. 

 Esta etapa do estudo apresentou algumas limitações que devem ser 

destacadas, apesar de não terem inviabilizado o delineamento da pesquisa. Algumas 
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variáveis que são fatores de risco já conhecidos na literatura, ligadas aos momentos 

pré-natal e perinatal, não foram utilizadas, visto que não estão presentes nos registros 

do SINASC. Portanto, não houve acesso aos dados sobre doenças infecciosas ou 

crônicas da mãe, uso de medicamentos no período pré-natal e perinatal, 

consanguinidade ou informações sobre hábitos nocivos, como tabagismo, alcoolismo 

e uso de outras drogas. Muitos eventos que resultam na PC podem ter relação 

também com essas variáveis, mas se encoraja aqui que novas pesquisas se 

desenvolvam no Brasil e sigam essa perspectiva, inclusive diferenciando como os 

fatores de risco determinam os diferentes tipos de PC. 

As vantagens desta etapa da pesquisa consistiram no delineamento de base 

populacional na atenção primária que oferece maior consistência aos resultados 

obtidos. Os casos foram recrutados em toda a cidade, evitando possíveis vieses de 

seleção. A obtenção de conhecimento sobre gestação, parto e nascimento das 

crianças com PC pode aumentar a capacidade de resposta, reduzindo suas causas e 

seus danos.  

 

6.5 Considerações do SIMPE 
 

O SIMPE serve como uma forma abrangente de visualizar a situação da PC de 

uma determinada região. A geração da Dashboard e do mapa oferece aos 

pesquisadores, aos gestores e aos profissionais de saúde uma visualização clara e 

facilitada das informações tanto geográficas quanto quantitativas dos pacientes com 

PC, oferecendo assim um apoio a investigações e uma melhor tomada de decisão 

em saúde. O perfil público permite ainda que qualquer pessoa tenha acesso aos 

dados, tornando-se consciente das informações em saúde de sua região. 

O sistema é abrangente e inclui a maioria das variáveis utilizadas nos sistemas 

internacionais de registro da PC, abordando desde a classificação clínica até o uso 

de serviços de reabilitação e acesso a órteses, próteses, meios auxiliares de 

locomoção, acesso à educação, e aspectos socioeconômicos.  

O SIMPE tem potencial de cumprir a função levantada por outros sistemas 

internacionais de registro da PC, aplicáveis como ferramenta para pesquisa, 

vigilância, etiologia/prevenção, planejamento de serviços e fornecimento de 

informações (GOLDSMITH et al., 2016). A descrição do perfil demográfico e 

geográfico da PC é um diferencial relevante, conforme destacado pelo registro 
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australiano (SMITHERS-SHEEDY et al., 2016). Essa vantagem também é observada 

no SIMPE, que pode colaborar para a compreensão das características locais da PC. 

Assim, o sistema poderá armazenar dados harmônicos e ser um facilitador para a 

realização de outras pesquisas, incluindo comparabilidade de tendências, séries 

tendências, prevenção, monitoramento e avaliação de impacto de políticas públicas.   

O sistema não se comunica com outras bases de dados como, por exemplo, o 

Sistema Nacional de Informações em Saúde, obtendo, assim, todas as informações 

de cadastros manuais. Atualmente está parametrizado apenas para a cidade e os 

bairros de Aracaju e para a PC como patologia, o que especializa, mas, ao mesmo 

tempo, restringe o campo de aplicação. Como futuro do software, está a resolução 

dessas limitações, gerando uma arquitetura de software que possa ser utilizada para 

outras patologias, em outros estados e que possa obter informações também de forma 

automática e atualizada através de bases de dados nacionais, ou seja, informações 

em tempo hábil para apoiar com mais confiabilidade as decisões tomadas com base 

no sistema.  
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7 CONCLUSÃO 
 

A Paralisia Cerebral em crianças e adolescentes em Aracaju apresenta uma 

prevalência baixa, apesar das disparidades dentro da cidade. O subtipo mais comum 

é a espástica bilateral, com epilepsia e deficiência intelectual como comorbidades. As 

crianças e os adolescentes com PC são em grande parte de grupos de minorias 

sociais, de raça/cor parda ou preta, e suas famílias vivem na linha da extrema pobreza. 

A prevalência da PC está associada com as iniquidades sociais contextuais e possui 

relação de dependência espacial com as áreas de maior vulnerabilidade em saúde. 

Os fatores associados mais importantes foram as anomalias congênitas, os baixos 

escores de Apgar, o baixo peso ao nascer e a prematuridade. No entanto, a PC 

acomete um grande volume de crianças que não possuem essas características, 

indicando que os eventos adversos extrapolam os grupos de maior risco.  

As informações produzidas neste estudo contribuem para monitoramento e 

comparação com futuras pesquisas no país e com dados de outros países. Além dos 

produtos científicos, também foi gerado um produto tecnológico que pode colaborar 

para o processo de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas para 

a redução dos riscos da PC e para uma melhor qualidade de vida das pessoas 

acometidas e suas famílias.   
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APÊNDICE A - Questionário do Inquérito Populacional - Crianças e Adolescentes 
com Paralisia Cerebral no Município de Aracaju. 

 
1. Identificação do Questionário 
1.1 Número do Questionário:___________________ 

1.2 Data da entrevista: ____/_____/_______ 

1.3 Entrevistadora:____________________________ 

1.4 Unidade de Saúde:_________________________ 

1.5 Prontuário Saúde da Família:_________________ 

1.6 Nome do ACS____________________________ 

1.7 Local da entrevista_________________________________________________ 
 
2. Dados de identificação (USUÁRIO) 
2.1 Nome:______________________________________________________________ 

2.2 Sexo (  )M1      (  )F2   2.3 Data de nascimento:____/_____/______     

2.3 Idade:_________        2.5 Escolaridade:_____________________ (anos de estudo) 

2.4 Raça ou Cor: Amarela(  )1  Branca (  )2 Indígena(  )3 Parda( )4

 Preta(   )5  

2.5 Naturalidade:______________________.  

2.5.1 Migrou para Aracaju? Sim (   )1    Não (   )2  

 Se migrou, Reside em Aracaju há quanto tempo?_________   

2.5.2 Mudou-se devido a deficiência? Sim (   )1    Não (   )2 

2.6 Cidade do Diagnóstico:__________________________________________ 

3. Dados de Identificação (RESPONSÁVEL) 

3.1 Nome :__________________________________________________________ 

3.1.1. Parentesco:_______________________Se aplica como cuidador? Sim (   )1    Não (   )2 

3.1.2. Idade:____________________   3.1.3. Data de 

Nascimento_______________________ 

3.2 Nome:__________________________________________________________ 

3.2.1. Parentesco:_______________________Se aplica como cuidador? Sim (   )1    Não (   )2 

3.3 Endereço:_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Bairro:_______________________Complemento:________________________ 

Telefone 1 :________________________ Telefone 2 :_________________________ 

3.4 (Se houver duas opções de endereço)  
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Endereço:______________________________________________________________ 

Bairro:_______________________Complemento:______________________________ 

 

4. Dados sobre a Paralisia Cerebral 

4.1 CID: ___________________ 

4.2 Diagnóstico Médico (relatório): _________________________________________ 

 4.2.1 Idade do diagnóstico_____________  

4.3 Doença ou condição de base (se houver): ________________________ 

4.4 Tipo 

4.4.1. (  )1 Espástica 

4.4.2. (  )2 Discinética (Atetoide) 

4.4.3. (  )3 Atáxica 

4.4.4. (  )4  NS/NR 

4.5 Comprometimento Motor Topográfico  

4.5.1. (  )1  Quadriplégia 

4.5.2. (  )2  Biplégia 

4.5.3. (  )3  Hemiplegia  D(  )31  E(  )32 

4.5.4. (  )4  Paraparesia 

4.5.5. (  )5  Biparesia 

4.5.6. (  )6  Hemiparesia  D(  )61  E(  )62 

4.5.7. (  )7  NS/NR 

4.6 Grau de comprometimento 

 Leve (   )1  Moderado (   )2  Severo  (   )3  NS/NR ( )4   

4.7 Alterações associadas 

4.7.1. (  ) Deficiência Auditiva - Sim (   )1    Não (   )2 NS/NR (  )3   
 Não consegue (  )1 Grande dificuldade (  )2  Alguma Dificuldade (  )3 

4.7.2. (  ) Deficiência Visual - Sim (   )1    Não (   )2 NS/NR (  )3   

 Não consegue (  )1 Grande dificuldade (  )2  Alguma Dificuldade (  )3 
4.7.3. (  ) Deficiência Intelectual - Sim (   )1    Não (   )2 NS/NR (  )3   

4.7.4. (  ) Epilepsia - Sim (   )1    Não (   )2 

4.7.5. (  ) Distúrbios do comportamento Sim (   )1    Não (   )2 NS/NR (  )3   

4.7.6. Outros (  ) 

Outros:__________________________________________________________ 

4.7.7. (  )  NS/NR 
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4.8 Momento presumido do acometimento 

4.8.1. (  )1 Pré-natal 

4.8.2. (  )2 Perinatal 

4.8.3. (  )3 Pós-natal 

4.8.4. (  )4  NS/NR 

 4.8 Qual foi a possível causa do problema? (Relato da responsável): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.8.1. (  )1 Doenças hereditária/congênita? Qual? ________________________ 

4.8.2. (  )2 Complicações na gravidez? Qual?____________________________ 

4.8.3. (  )3 Complicações no parto? Qual?______________________________ 

4.8.4. (  )4 Doenças na infância? Qual?________________________________ 

4.8.5. (  )5 Outras? qual?__________________________________________ 

4.8.6. (  )6  NS/NR______________________________________________ 

4.8.7. (  )7 Falta de Assitência no Parto?_____________________________ 

5. Informações sobre a gestação (Pode consultar a caderneta da gestante)  

5.1. Realizou pré-natal: Sim (  )1   Não (  )2 

5.2. Em qual trimestre iniciou o Pré-Natal (cartão da gestante): 1º(   )1   2º(   )2   3º (  )3 

5.3. Fez quantas consultas de pré-natal (cartão da gestante): _____________________ 

5.4. Teve acesso ao pré-natal na UBS? Sim (   )1 Não (   )2    

5.5. Apresentou alguma doença durante a gestação: Sim (   )1   Não (   )2  

 5.4.1. Se sim,  Quais?_________________________   

5.4.2. Fez o tratamento: Sim (   )1 Não (   )2 

5.6. Gravidez multipla? Sim (   )1 Não (   )2 Se sim, quantos________________  

5.7. Primípara? Sim (   )1 Não (   )2 

5.8. Qual foi a ordem numérica da gestação do sujeito acometido:__________________ 

6.1 Informações sobre o parto e nascimento 

6.1.1. Local do parto: Casa (  )1  Ambulância (  )2 Maternidade (  )3 

6.1.2. Se foi na Maternidade, qual o nome:____________________________________ 

6.1.3. Qual foi o peso ao nascer___________________________________________ 

6.1.4. Qual foi a idade gestacional ao nascer___________________________________ 

6.1.5. Pre-termo (   )1  Termo (   )2   Pós termo (   )3 

6.1.6. Precisou ficar internado ao nascer?  Sim (   )1 Não (   )2  NS/NR (  )3 
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6.1.6.1. Motivo da internação:______________________  Período Total (dias)______ 

UTI (  )1 / dias______  (  )2 Canguru / dias _______ (  )3 Enfermaria /dias____  

6.1.7. Intercorrências referidas:  Anoxia(  )1 Infecções(  )2  Icterícia(  )3  

6.1.8. Tipo de Parto: 

 Normal (   )1  Cesárea (   )2   Fórceps (   )3  NS/NR (   )4 

7. Serviços de saúde  

7.1.Frequenta algum serviço de reabilitação? Sim (   )1 Não (   )2 

Se sim: Público(   )1  Privado (   )2 

Nome do serviço?_________________________________________________________ 

7.2. Quais profissionais o atende? 

(  )1 Fonoaudiologia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )2 Fisioterapia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )3 Terapia Ocupacional  Sim (   )1 Não (   )2 

(  )4 Psicologia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )5 Nutrição    Sim (   )1 Não (   )2 

(  )6 Neurologia   Sim (   )1 Não (   )2 

Outros______________________________________________________________________ 

7.3. Quais profissionais que precisa, mas não recebe atendimento? 

(  )1 Fonoaudiologia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )2 Fisioterapia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )3 Terapia Ocupacional  Sim (   )1 Não (   )2 

(  )4 Psicologia   Sim (   )1 Não (   )2 

(  )5 Nutrição    Sim (   )1 Não (   )2 

(  )6 Neurologia   Sim (   )1 Não (   )2 

Outros_________________________________________________________________ 

7.4. Caso não seja atendido, qual o motivo? Não deseja(  )1   em espera(  )2    Alta clínica(  )3  

Outros motivos_________________________________________________________ 

7.5. Se estiver em lista de espera, faz quanto tempo?___________________________ 

OBS:_________________________________________________________________ 

7.6. Frequenta a unidade de saúde da família? Sim (   )1 Não (   )2 

7.7. O que acha do atendimento na Unidade Básica de Saúde (se frequenta ou frequentou) 

Muito bom(   )1 Bom(   )2 Mais ou menos(   )3 Ruim(   )4 NS/NR(   )5 

7.8. O que acha do atendimento de reabilitação (se realiza ou realizou) 

Muito bom(   )1 Bom(   )2 Mais ou menos(   )3 Ruim(   )4 NS/NR(   )5 
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7.9. O seu filho teve todas necessidades de reabilitação atendidas? 

Sim (   )1 Não (   )2 Parcialmente (   )3 

Quais necessidades NÃO foram atendidas?___________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

8 Órteses, Próteses e meios Auxiliares de Locomoção 

8.1. Existe a necessidade de uso de OPM? Sim (   )1  Não (   )2  NS/NR (   )3 

Se sim: Cadeira Adaptada(   )1 Órtese MMSS(   )2  Órtese MMII(   )3  

Outra?________________________________________________________________ 

8.2. Faz uso das OPM? Sim (   )1  Não (   )2  NS/NR (   )3 

Se sim: Cadeira Adaptada(   )1 Órtese MMSS(   )2  Órtese MMII(   )3  

Outra?________________________________________________________________ 

8.3. Teve acesso pelo SUS? Sim (   )1  Não (   )2  NS/NR (   )3 

Se sim: Cadeira Adaptada(   )1 Órtese MMSS(   )2  Órtese MMII(   )3  

Outra?________________________________________________________________ 

8.4. Alguma OPM foi comprada? Sim (   )1  Não (   )2  NS/NR (   )3 

Se sim: Cadeira Adaptada(   )1 Órtese MMSS(   )2  Órtese MMII(   )3  

Outra?________________________________________________________________ 

8.5. Se comprada, como foi custeada a OPM comprada? 

Desembolso/Família(   )1 Plano de Saúde(   )2 Doação(   )3 Empresa(   )4 NS/NR(   )5 

9. Hospitalização nos últimos 12 meses? 

9.1. (Pessoa com PC) foi internada nos últimos 12 meses? Sim (   )1 Não (   )2 

9.2. Quando foi a última internação _______ Meses 

9.3. Qual foi o motivo e período da internação? 

 10.3.1. Internação 1____________________   Período (dias)________________ 

 10.3.2. Internação 2____________________   Período (dias)________________

 10.3.3. Internação 3____________________   Período (dias)_______________ 

9.4. Nome do hospital____________________________________________________ 

9.5. Tipo do hospital: (  )municipal1 (  )estadual2 (  )federal3 (  )privado4 

9.6. Foi preciso pagar pelo atendimento? Sim (   )1 Não (   )2 

9.7. Quem cobriu os gastos? 

 10.7.1. SUS (  )1 
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 10.7.2. Convênio (  )2 

 10.7.3. Família (  )3 

 10.7.4. Outros(  )4__________________________________________________ 

 

10. Consultas odontológicas 

10.1. (Pessoa com PC) foi consultada pelo dentista últimos 12 meses?  

Sim (   )1Não (   )2  

 Motivo  

 10.1.1. Problema nos dentes (  )1 

 10.1.2. Problema na gengiva (  )2 

 10.1.3. Problemas ortodônticos (  )3 

 10.1.4. Cuidados de rotina (  )4 

 10.1.5. Outros (  )5____________________________ 

 10.1.6. NS/NR (  )6 

10.2. Qual foi o tipo de serviço odontológico? 

 10.2.1. Unidade de Saúde da Família (  )1 

 10.2.1. CEO (  )2 

 10.2.1. Hospital Público (  )3 

 10.2.1. Consultório Privado (  )4 

 10.2.1. Outro (  )5_________________________________________________ 

10.3. Quem cobriu os gastos? 

 10.7.1. SUS (  )1 

 10.7.2. Convênio (  )2 

 10.7.3. Família (  )3 

 10.7.4. Outros(  )4_________________________________________________ 

 

11. Dados escolares 

11.1. Encontra-se matriculado em Escola? Sim (   )1 Não (   )2, Se não, motivo: 

motivo________________________________________________________________ 

11.2. Nome da Escola:____________________________________________________ 

11.3. A Escola pertence a qual rede? (  )municipal1 (  )estadual2 (  )privada3 (  )Ong4. 

11.4. Tipo de escola: (  ) Regular1 (  ) Especial2 

11.5. Série/Ano________________  Frequenta Regularmente?  Sim (   )1 Não (   )2 
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11.6. Turno: (  )M1 (  )T2   

11.7. Está utilizando Sala de Recursos Multifuncionais? Sim (   )1 Não (   )2 

11.8. Frequenta alguma Instituição? ONG? Qual?__________________________ 

11.9. Faz algum esporte? Sim (   )1 Não (   )2 

Se sim, qual? __________________________________________________   

 

12. Dados Socioeconômicos (Responsável) 

12.1. Estudou até que série?_____________________________ 

12.2. Situação de trabalho:  

12.3. (  ) Desempregada1 (   ) Trabalha com carteira assinada2  (   ) trabalha sem 

carteira assinada3   (   )Diarista4  (   )5 Autônoma.  (  ) F. Pública6      (  ) Lar6 

12.4. Há quanto tempo: _______________ 11.5 Profissão:____________________ 

12.5. Renda da família em reais:_________________________________________ 

(  )Até 1 salário mínimo1  (   )Mais de 1 até 2 salários mínimos2  (   )Mais de 2 até 3 

salários mínimos3 (   ) Mais de 3 até 5 salários mínimos4 (  ) Mais de 5 salários 

mínimos5 

12.6. Quantas pessoas contribuem com a renda da família?______________________ 

12.7. Quem são elas? ___________________________________________________ 

12.8. Condições de moradia: (   ) Própria1  (   ) Alugada2  (   ) Cedida3   

12.9. Nº de cômodos:______________ 

12.10. Qual o tipo de casa: (   )Alvenaria1   (   )Taipa2    (   )Palafita3    (   )Outros4__________ 

12.11. Quantas pessoas moram com vocês?___________________________________ 

12.12. Possui algum benefício social? Sim (   )1 Não (   )2 

12.13. Se sim, qual? (  ) B. Prestação Continuada (BPC)1?    (  ) Benefício  por  invalidez(  )2 

Bolsa Família(  )3 (  )4Outros, Qual?_______________________________________

  

 

13. Alguém tem plano de saúde na casa? Sim (   )1 Não (   )2 

Se sim, quem?_______________________________________________________________   

13.1. O plano de saúde é: 

 Empresarial (   )1  Plano individual (   )2   NS/NR (  )3 

13.2. O plano de Saúde da direito a: 

 Somente consultas (   )1 

 Somente cobertura hospitalar (   )2 
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 Somente reabilitação (   )3 

 Consultas, exames, internações e reabilitação (   )4 

 Livre escolha fora da rede credenciada (   )5 

 Assitência odontológica (   )6 

Outros (   )7 __________________	
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP. 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I (Inquérito Populacional). 
Universidade Federal de Sergipe 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I (Inquérito Populacional) 
Prezado(a) Sr(a):�  
Convido a participar desta pesquisa da Universidade Federal de Sergipe intitulada: 
Características Epidemiológicas e Funcionais de crianças e adolescentes com Paralisia 
Cerebral em Aracaju. 
Para a realização desta pesquisa, estamos convidando responsáveis de crianças e adolescentes 
com paralisia cerebral para colaborar respondendo a uma entrevista. As respostas obtidas com 
a entrevista serão registradas por escrito e ficarão sob posse do pesquisador até o término da 
pesquisa. Assegura-se que os entrevistados não serão identificados pessoalmente de nenhum 
modo. 
Os benefícios da pesquisa consistem na ampliação conhecimento sobre a situação da pessoa 
paralisia cerebral para que assim sejam elaboradas propostas de intervenção coerentes com suas 
reais necessidades de saúde. Os riscos consistem na identificação indesejada de algum sujeito 
de pesquisa, porem, todos os cuidados serao garantidos pela equipe para a garantia do 
anonimato. Ao final do estudo, todos os dados que identifiquem algum sujeito serao 
descartados. 
Os pesquisadores utilizarão os dados coletados apenas para esta pesquisa e os resultados serão 
apresentados através de relatórios de pesquisa, artigos científicos em revistas especializadas 
e/ou em encontros científicos e congressos.  
Os participantes não pagarão para participar do estudo, sendo os materiais necessários 
fornecidos pelos pesquisadores. A participação será voluntária, sem remuneração ou outras 
gratificações. Não haverá em nenhuma hipótese qualquer tipo de ônus para informante em 
decorrência da participação ou não no estudo, bem como em relação às respostas apresentadas. 
O (A) senhor (a) poderá tirar suas dúvidas ou até mesmo desistir de participar de qualquer etapa 
da pesquisa, mesmo após ter assinado o termo de consentimento livre e esclarecido. 
Eu, _________________________________, com RG:________________ declaro ter sido 
informado (a), verbalmente e por escrito, sobre a pesquisa acima citada e autorizo 
espontaneamente a utilização das minhas respostas na pesquisa, submetendo-me ao 
questionário, uma vez que foi garantido o meu anonimato. 
 

                  Data ____/______/_____ 
Assinatura do participante 
_________________________  
Pesquisador Responsável 
Marcus Valerius da Silva Peixoto 
Telefone: 2105-6805 
CPF: 060.680.284-37 
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ANEXO C – Manual do Usuário. 

	

	

	

	

	

Tecnologias	Utilizadas:	

	

• Java;	

• Primefaces;	

• MySQL;	

• Spring	Security;	

• Java	Server	Faces	(JSF).	
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Figura	1-Tela	de	Login	

A	 tela	de	 login	é	a	 tela	utilizada	para	efetuar	o	 login	no	sistema	SIMPE.	Nesta	 tela	deve-se	

inserir	o	login	e	a	senha	do	usuário	e	clicar	no	botão	“Entrar”	para	ter	acesso	ao	sistema.	Caso	o	usuário	

tenha	mais	de	um	tipo	de	permissão	ele	será	redirecionado	para	a	Tela	de	Acesso	(Figura	2).	

	

	

	
Figura	2-Tela	de	Acesso	

	

Nesta	tela	serão	exibidas	as	opções	de	entrar	com	o	perfil	Administração	do	sistema	ou	entrar	

na	 Sala	 de	 Situação.	 Caso	 o	 usuário	 clique	 em	 Administração,	 será	 redirecionado	 para	 a	 Tela	 de	

Administração	(Figura	3)	e	caso	clique	em	Sala	de	Situação	será	redirecionado	para	a	Tela	principal	da	

Sala	de	Situação	(Figura	13).	

	

	



106 
	

	

	
Figura	3-Tela	de	Administração	

	

A	Tela	de	Administração	é	composta	por	vários	itens	de	menu,		por	meio	dela	é	possível	ter	

acesso	aos	cadastros	de		Usuários	(Figuras	4	e	5),	Patologias	(Figura	6),	UBS	(Figuras	7	e	8),	RBS	(Figura	

9),	Bairros	(Figura	10),	Cidades	(Figura	11)	e	Estados(Figura	12).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



107 
	

	
Figura	4-Tela	de	Cadastro	de	Usuários	1	
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Figura	5-Tela	de	Cadastro	de	Usuários	2	

	

Na	tela	de	cadastro	de	usuários	é	possível	inserir,	atualizar	e	atribuir	permissões	referentes	ao	

tipo	de	acesso	de	cada	usuário	do	sistema	SIMPE.	

No	fim	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	

• Atualizar:	Realiza	a	atualização	dos	dados	inseridos	no	banco	de	dados;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	as	informações	do	usuário	e	clicar	em	Salvar.	

Para	 atualizar	 um	 cadastro	 já	 existente	 é	 necessário	 consultar	 o	 usuário	 selecionando-o	

através	da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	
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Figura	6-Tela	de	Patologia	

	

Na	tela	de	cadastro	de	patologias	é	possível	inserir	e	atualizar	patologias	a	serem	mapeadas	

pelo	SIMPE.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	o	código	CID	e	o	nome	da	patologia	e	clicar	em	

Salvar.	Esses	dados	são	necessários	para	a	vinculação	do	paciente	a	uma	determinada	patologia.	

Para	 atualizar	 um	 cadastro	 já	 existente	 é	 necessário	 consultar	 a	 patologia	 selecionando-a	

através	da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	
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Figura	7-Tela	de	UBS	1	
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Figura	8-Tela	de	UBS	2	

	

Na	 tela	de	cadastro	de	UBS	é	possível	 inserir	e	atualizar	Unidades	Básicas	de	Saúde	de	um	

determinado	município.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	 realizar	 o	 cadastro	 é	 necessário	 inserir	 as	 informações	 referentes	 à	 UBS,	 Gestor	 e	

selecionar	a	RBS	a	qual	ela	pertence	e	clicar	em	Salvar.	

Para	atualizar	um	cadastro	já	existente	é	necessário	consultar	a	UBS	selecionando-a	através	

da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	
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Figura	9-Tela	de	RBS	

	

Na	tela	de	cadastro	de	RBS	é	possível	inserir	e	atualizar	Regiões	Básicas	de	Saúde.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	o	nome	da	RBS	e	os	dados	do	Gestor	e	clicar	em	

Salvar.	

Para	atualizar	um	cadastro	já	existente	é	necessário	consultar	a	RBS	selecionando-a	através	da	

lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	 impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	é	

necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	
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Figura	10-Tela	de	Bairros	

Na	tela	de	cadastro	de	Bairros	é	possível	inserir	os	bairros	das	cidades	que	farão	parte	do	mapa	

do	SIMPE.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	

• Excluir:	Exclui	o	registro	selecionado;	

• Atualizar:	Realiza	a	atualização	dos	dados	inseridos	no	banco	de	dados;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	o	nome	do	Bairro	e	a	cidade	a	qual	ele	pertence	e	

clicar	em	Salvar.	

Para	atualizar	um	cadastro	já	existente	é	necessário	consultar	o	Bairro	selecionando-o	através	

da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	
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Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	

	

	
Figura	11-Tela	de	Cidades	

Na	tela	de	cadastro	de	Cidades	é	possível	inserir	as	cidades	que	farão	parte	do	mapa	do	SIMPE.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	o	nome	da	Cidade	e	o	estado	a	qual	ela	pertence	

e	clicar	em	Salvar.	

Para	atualizar	um	cadastro	já	existente	é	necessário	consultar	a	Cidade	selecionando-a	através	

da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	
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Figura	12-Tela	de	Estados	

Na	tela	de	cadastro	de	Estados	é	possível	inserir	os	estados	que	farão	parte	do	mapa	do	SIMPE.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	o	nome	do	Estado,	a	Unidade	federativa	e	a	Região	

a	qual	ele	pertence	e	clicar	em	Salvar.	

Para	atualizar	um	cadastro	já	existente	é	necessário	consultar	o	Estado	selecionando-o	através	

da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	 dados	 podem	 ainda	 ser	 impressos	 em	 três	 formatos	 diferentes	 (XLS,	 PDF	 e	 CVS),	 para	 isso	 é	

necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	

A	partir	da	próxima	tela	entramos	na	visão	da	Sala	Situacional,	para	se	chegar	a	essa	tela	é	

necessário	Clicar	em	Sala	de	Situação	na	Tela	de	Acesso	(Figura	2)	ou	clicar	na	imagem	 	que	se	

localiza	no	canto	superior	direito	em	qualquer	tela	do	perfil	Administração.	
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Figura	13-Tela	Principal	da	Sala	Situacional	

Essa	tela	é	a	tela	inicial	ao	adentrar	no	perfil	da	sala	de	situacão,	ela	é	composta	pelo	menu	

onde	 é	 possível	 acessar	 a	Dashboard	 (Figuras	 16,	 17	 e	 18),	 Pacientes	 (Figuras	 14	 e	 15),	 Relatórios	
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(Figuras	 19	 e	 20)	 e	 Sobre.	 É	 composta	 também	 pelo	 mapa	 de	 Aracaju,	 que	 é	 a	 cidade	 mapeada	

atualmente	pelo	SIMPE,	com	suas	respectivas	informações	gerais	e	quantitativas.	

Para	acessar	as	informações	gerais	e	quantitativas	de	um	bairro	específico	basta	clicar	sobre	

ele	no	mapa	e	aguardar	a	página	ser	atualizada,	ou	mesmo	para	ver	as	 informações	de	uma	região	

específica	basta	clicar	sobre	o	nome	da	região,	localizado	na	parte	inferior	do	mapa.	
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Figura	14-Tela	de	Pacientes	1	
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Figura	15-Tela	de	Pacientes	2	

Na	tela	de	cadastro	de	Pacientes	é	possível	inserir	os	dados	do	paciente,	assim	como,	os	dados	

pessoais,	endereço,	dados	do	responsável,	número	do	cartão	SUS,	entre	outras	informações.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;		

• Atualizar:	Realiza	a	atualização	dos	dados	inseridos	no	banco	de	dados;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	
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Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	as	informações	referentes	ao	paciente	e	clicar	em	

Salvar.	

Para	 atualizar	 um	 cadastro	 já	 existente	 é	 necessário	 consultar	 o	 Paciente	 selecionando-o	

através	da	lupa,	alterar	as	informações	necessárias	e	clicar	em	Salvar.	

Os	dados	podem	ainda	ser	impressos	em	três	formatos	diferentes	(XLS,	PDF	e	CVS),	para	isso	

é	necessário	apenas	clicar	em	um	dos	três	botões	localizados	no	canto	inferior	direito	da	tela.	

Para	preencher	o	questionário	de	um	paciente	é	necessário	consultar	o	Paciente	selecionando-

o	através	da	lupa,	aguardar	a	página	atualizar	e	clicar	em	Preencher	Questionário.	

Obs:	Não	é	permitido	a	exclusão	do	paciente	após	a	sua	inserção	no	banco	de	dados.	
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Figura	16-Tela	de	Questionário	1	
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Figura	17-Tela	de	Questionário	2	
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Figura	18-Tela	de	Questionário	3	

Na	tela	de	cadastro	do	questionário	do	paciente	é	possível	inserir	informações	relacionadas	a	

patologia	do	paciente.		Com	os	dados	obtidos	nesse	questionário,	é	possível	a	geração	de	gráficos	que	

montam	a	sala	de	situação.	

Na	parte	inferior	da	tela	são	exibidas	as	seguintes	opções:	

• Limpar	dados:	Limpa	os	dados	já	preenchidos	na	tela	atual;		

• Excluir:	Excluir	o	registro	selecionado;	

• Atualizar:	Realiza	a	atualização	dos	dados	inseridos	no	banco	de	dados;	e,	

• Salvar:	Salva	os	dados	inseridos	no	banco	de	dados.	

Para	realizar	o	cadastro	é	necessário	inserir	as	informações	referentes	ao	paciente,	patologia,	

dados	 financeiros,	escolares,	acompanhamento	do	paciente,	 condições	de	moradia,	entre	outros	e	

clicar	em	Salvar.	
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Figura	19-Tela	de	Relatórios	

	 Na	 tela	 de	 relatórios	 é	 possível	 gerar	 relatórios	 no	 formato	 PDF.	 Por	meio	 dela	 é	 possível	

navegar	entre	os	critérios	de	busca	e	refinar	o	filtro	até	a	geração	do	relatório	desejado.	Após	a	seleção	

dos	critérios	basta	clicar	em	“emitir	relatório”	e	aguardar	a	geração	do	mesmo.	
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Figura	20-Tela	de	Dashboard	1	
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Figura	21-Tela	de	Dashboard	2	
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Após	o	preenchimento	dos	dados	do	paciente	e	do	questionário	do	mesmo,	será	formada	uma	

base	de	dados	robusta	capaz	de	oferecer	ao	usuário	final	diversos	gráficos.	Por	meio	deles	será	possível	

realizar	análises	mais	detalhadas	da	real	situação	de	saúde	de	uma	determinada	localidade.	

Para	detalhar	um	gráfico	específico	é	necessário	apelas	clicar	em	Detalhar,	localizado	abaixo	

do	gráfico	e	será	redirecionado	para	a	Tela	de	gráfico	detalhado	(Figuras	23	e	24).	

Essa	tela	de	Dashboard	consiste	no	cerne	do	SIMPE	é	através	dela	que	se	pretende	oferecer	

apoio	a	tomada	de	decisão	pelos	gestores	e	profissionais	de	saúde,	tornando-os	mais	conscientes	da	

situação	de	saúde	da	região,	trazendo	eficiência	e	eficácia	no	processo	de	alocação	de	recursos,	tanto	

financeiros	quanto	de	pessoal,	assim	como	prover	informações	necessárias	à	implantação	de	ações	de	

políticas	públicas	que	venham	a	mitigar	os	casos	das	patologias.	

O	SIMPE	possui	ainda	um	perfil	público	 (Figura	22),	ou	seja,	de	acesso	sem	necessidade	de	

login	e	senha,	onde	é	possível	apenas	a	visualização	da	Dashboard	sem	detalhamento.	

	

	

	
Figura	22-Tela	de	Dashboard	Perfil	Público	
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Figura	23-Tela	de	Gráfico	Detalhado	1	
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Figura	23-	Tela	de	Gráfico	Detalhado	2	

Nessa	 tela	 é	 possível	 ver	 mais	 informações	 quantitativas	 do	 gráfico	 escolhido	 e	 não	 apenas	

percentuais,	as	informações	são	detalhadas	de	acordo	com	o	tipo	de	gráfico	escolhido.	
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ANEXO D – Certificado de Registro de Programa de Computador. 

 
 

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Certificado de Registro de Programa de Computador

Processo Nº: BR512018001318-0

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial expede o presente certificado de registro de programa de
computador, válido por 50 anos a partir de 1° de janeiro subsequente à data de 08/09/2015, em conformidade com o
§2°, art. 2° da Lei 9.609, de 19 de Fevereiro de 1998.

Título: Sistema de Mapeamento do Perfil Epidemiológico da Paralisia Cerebral (SIMPE)

Data de criação: 08/09/2015

Titular(es): UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Autor(es): ADICINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA; MARCO ANTÔNIO PRADO NUNES; THIAGO EMANUEL
SANTOS DANTAS; MARCUS VALERIUS DA SILVA PEIXOTO; MANOELA DOS REIS OLIVEIRA

Linguagem: JAVA; SQL

Campo de aplicação: SD-01

Tipo de programa: GI-01; GI-02; GI-03; GI-04; GI-08

Algoritmo hash: SHA-512

Resumo digital hash:
620DB5001EC3CADAEA3F5CC4249209CF93DB091C13B387F6A1E24AD103C5FD3593A9253675384ECC9B8A15E
0DBD27BBEFACC0B9DD2450D433F9094829BC518C4

Expedido em: 07/08/2018

Aprovado por:
Liane Elizabeth Caldeira Lage

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos


