
cód. do trabalho: 953

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES COM
MICROCEFALIA ATENDIDOS EM CENTRO DE
REABILITAÇÃO

CAEE: 57439416.4.0000.5613

Nome Completo: JORDANO LEITE CAVALCANTE DE MACÊDO

Autor Principal: ANA PATRÍCIA DE CARVALHO PETILLO RODRIGUES

Co-Autores: MARIA ANDRÉIA DA NÓBREGA MARQUES; LEONARDO
RAPHAEL SANTOS RODRIGUES; JORDANO LEITE CAVALCANTE DE MAC

E-mail: jordano_cm@yahoo.com.br

Palavra chave: Microcefalia; Fisioterapia; Epidemiologia

Introdução e objetivos: A microcefalia é uma condição neurológica em que
o tamanho da cabeça e/ou o perímetro cefálico está abaixo da média para
idade e sexo, diagnosticada no nascimento ou infância. Tem como causas
infecções congênitas , síndromes, malformações no sistema nervoso central,
exposição a drogas, álcool e certos produtos químicos, além de desnutrição
grave na gestação, dentre outros. O Objetivo da pesquisa foi caracterizar o
perfil clínico-epidemiológico de pacientes com Microcefalia.

Métodos: Foi realizado um estudo descritivo-explorativo, retrospectivo,
através da análise de 65 prontuários de pacientes que deram entrada no
período de novembro de 2015 a julho de 2016. Foram registrados e
analisados dados referentes ao gênero, procedência, tempo de gestação,
perímetro cefálico, faixa etária de início do tratamento, presença de
intercorrências clínicas durante a gestação e etiologia.

Resultado: A maior parte dos pacientes (63%) são procedentes da capital
do Estado. Observou-se maior número de pacientes do sexo feminino (63%)
em relação ao sexo masculino (37%). O perímetro cefálico médio encontrado
foi 30,32cm em pacientes do gênero masculino e 29,43cm em pacientes do
gênero feminino. O tempo de gestação da maioria dos pacientes encontrava-
se dentro do período considerado Termo (66%). Verificou-se início de
tratamento dos pacientes na faixa etária compreendida ente 04 e 09 meses
após o nascimento. Quanto à etiologia, verifica-se maior número de mães
desses pacientes com histórico de Zika durante o período gestacional.

Discussão e conclusão: Através da pesquisa foi possível verificar a maior
ocorrência de Microcefalia em mães com histórico de Zika. Também foi
possível observar que a procura para início do tratamento e consequente
estimulação precoce desses pacientes ocorreu no período de 04 a 09 meses.
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