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Introdução: Paralisia cerebral (PC) ou Encefalopatia Crônica não progressiva é 
uma lesão de uma ou mais partes do cérebro, provocado muitas vezes pela falta de 
oxigenação das células cerebrais, acontece durante a gestação, no momento do parto 
ou após o nascimento e ainda no processo de amadurecimento cerebral da criança, 
podendo ocorrer por influência de fatores diversos como: erro hereditário de 
desenvolvimento, fatores maternos, problemas placentários, parto prematuro e 
traumas decorrentes ao parto, que provocam lesão do cérebro infantil.   Objetivo: 
Investigar a etiologia e fatores relacionados à Paralisia Cerebral descrevendo as 
ações do Enfermeiro de Puericultura no cuidado a criança com Paralisia Cerebral. 
Método: Revisão Integrativa com base nas etapas propostas por Mendes, Silveira e 
Galvão (2008). Busca realizada na BVS, no período de 2009 a 2013, utilizando as 
palavras chave: Cuidados de Enfermagem, Paralisia Cerebral, Puericultura, com a 
seleção de 263 artigos. Foi possível capturar 06 artigos com base nos critérios de 
inclusão estabelecidos: somente artigos, idioma português, relacionados ao tema, 
desconsiderando os não disponíveis online e redundantes. Resultado: Com a análise 
do material capturado levantou-se que a PC pode ocorrer durante a gestação, no 
momento do parto ou após o nascimento; no processo de amadurecimento cerebral 
da criança. Pode acarretar na alteração visual, disfunção intestinal e urinária, 
distúrbios do sono, sialorréia, anormalidades ortopédicas, comprometimento 
cognitivo, transtorno na linguagem, no aprendizado e no comportamento. 
Dependendo do grau de comprometimento a criança poderá depender totalmente de 
um cuidador. A terapêutica adotada depende evidentemente do grau de dificuldade 
motora, da intensidade de retrações e deformidades esqueléticas e da disponibilidade 
e qualidade da reabilitação. Os tratamentos tem o intuito de melhora psicomotora e 
social do paciente acometido com PC, dentre eles pode-se destacar: Equoterapia para 
o desenvolvimento do equilíbrio, autoconfiança e autoestima; Natação adaptada, 
auxilia no relaxamento muscular e das articulações; Pedia Suit, desenvolvimento do 
Sistema Nervoso Central, tônus musculares, desenvoltura e padrão de marcha; 
Fisioterapia, melhora do desenvolvimento motor; Fonoaudiologia, auxilia na 
deglutição, fala e audição e Consulta de Enfermagem, que avalia, acompanha e 
orienta no desenvolvimento da criança portadora de PC, junto à equipe 
multidisciplinar. Diante disto, cabe ao profissional de saúde assegurar ao paciente, 
família e coletividade a assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 
imperícia, negligência ou imprudência. O trabalho na Estratégia de Saúde da Família 
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(ESF) exige principalmente do Enfermeiro em Puericultura uma liderança capaz de 
articular estratégias institucionais com enfoque na promoção da saúde e efetivação 
dos princípios do Sistema Único De Saúde (SUS). O profissional deve ter atitudes e 
habilidades em prol do coletivo, gerenciando e organizando a USF na qual atua, 
conciliando recursos humanos e materiais para realização da assistência. Conclusão: 
Este estudo possibilitou conhecer as dificuldades e as mudanças vivenciadas pelas 
famílias e pelas crianças com PC, na sua integralidade e a acessibilidade aos serviços 
de saúde que deveriam estar disponibilizados pelo SUS, visto que a saúde é um direito 
do cidadão e um dever do Estado. O profissional Enfermeiro possui visão 
integralizadora e como resultado do seu processo de trabalho proporciona aos 
pacientes respostas claras, fortalece o vínculo binômio mãe-filho, alcançando assim 
melhor qualidade de vida para a família. O cuidado não está centrado apenas no 
biológico, mas amplia para a escuta sensível e o diálogo reflexível. Assim, é 
importante que a equipe de saúde e a família construam juntas uma proposta 
terapêutica, atendendo a criança além de sua deficiência, tendo, como fio norteador o 
cuidado ampliado multidisciplinar. 
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