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RESUMO 

 

Introdução: Atualmente, observa-se um aumento importante no número de nascimento 

prematuros e com isso, é crescente a necessidade da identificação de possíveis alterações 

neuromotoras. Dentre as ferramentas disponíveis para identificação de forma precoce dessas 

alterações, destaca-se o método General Movements Assessment (GMA), que apresenta os 

melhores valores preditivos. A avaliação pode ser iniciada ainda na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) e progredir até uma idade mais tardia, otimizando assim o 

encaminhamento de lactentes para intervenção quando necessário. Objetivo: Descrever a 

trajetória nos períodos “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM) de nascidos 

prematuros e verificar quais características ou fatores individuais e intercorrências estão mais 

fortemente associados à trajetória do GMA até cinco semanas de idade pós termo. 

Secundariamente, verificar qual o melhor momento ou critério com base na classificação pelo 

método para a predição mais assertiva do período de fidgety movements (FM). Métodos: 

Trata-se de um estudo longitudinal, incluindo recém-nascidos com idade gestacional (IG) 

inferior a 34 semanas e que não apresentassem complicações que afetavam a movimentação 

espontânea. Os RNs foram acompanhados da UTIN até a idade de 5 semanas pós termo e 

posteriormente com as idades de 9, 12, 15 e 17 semanas pós termo. As avaliações foram 

iniciadas a partir do décimo quarto dia após o nascimento e seguiu até o final do período WM 

e posteriormente até a idade dos FM. Para análise estatística, foram utilizados testes para 

análise bivariada, como teste qui-quadrado ou o exato de Fisher e posteriormente foram 

realizadas análises de regressão logística binária para estratificação de um modelo de 

regressão. A avaliação de cada condição foi realizada com o método GMA a fim de verificar 

os valores preditivos. O nível de significância estatística foi estabelecido com p < 0,05. 

Resultados: Foram acompanhados até o final do estudo 52 lactentes. A amostra foi 

constituída por RNs com média de IG de 31 semanas ± 2,2 e média de peso ao nascimento de 

1436 gramas ± 568,50. Foram realizadas 192 avaliações, sendo 72 no período PT, 40 no 

período WM e 80 no período FM. Um número expressivo de classificação anormal foi 

evidenciado no período PT, com 44 (61,1%) classificações poor repertoire (PR), 20 (27,7%) 

classificações normais e 8 (11,1%) classificações cramped-synchronized (CS). No período 

WM foram encontradas as seguintes classificações:  20 (50%) PR, 17 (42,5%) classificações 

normais e 3 (7,5%) classificações CS. Na análise bivariada, foram encontrados valores 

significativos em quatro fatores: IG, menos do que 32 semanas (p < 0,003); peso ao 

nascimento, quando menor que 1500 gramas (p < 0,004); sepse precoce (p < 0,004); tempo de 



 

 

internação, superior a 34 dias (p < 0,006) e Clinical Risk Index for Babies, considerando grau 

2 (p < 0,020). Na análise de regressão logística binária, foram evidenciados dois modelos, no 

entanto, o modelo final incluiu as variáveis sexo, sepse precoce e tempo de internação maior 

que 34 dias, e assim, explica com maior clareza a chance de alteração no GMA em 31%. Os 

valores preditivos antes da alta hospitalar foram encontrados níveis aceitáveis de sensibilidade 

(89%), com alto valor preditivo negativo (80%). Na idade de 5 semanas pós termo 

evidenciamos uma sensibilidade e especificidade (respectivamente 86% e 58%) com alto 

valor preditivo negativo (92%) e aumento no índice de acertos, com acurácia de 69%. 

Conclusão: Este estudo sugere que diversos fatores podem interferir na trajetória da 

movimentação espontânea e que a avaliação com o GMA próximo da alta da UTIN tem alto 

poder para selecionar os lactentes que necessitam de acompanhamento ambulatorial e casos 

que terão um bom desfecho para essa classificação (FM normal). 

 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Prematuridade. Desenvolvimento 

infantil. Predição. Fator de risco. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Currently, there is a significant increase in the number of premature births and 

with this, there is a growing need to identify possible neuromotor changes. Other tools 

available for early identification of these changes are reduction of the general movement 

assessment method (GMA), which has the best predictive values. The assessment can also be 

started at the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) and progress to a later age, thus 

optimizing the referral of infants for intervention when needed. Objective: To describe the 

trajectory in the preterm (WT) and writhing movements (WM) of preterm infants and to 

verify which individual characteristics or factors and complications are most strongly 

associated with the GMA trajectory up to five weeks post term.  Secondly, check the best 

moment or criterion based on the method classification for the most assertive prediction of 

fidgety movements (FM) period. Methods: This was a longitudinal study, including 

newborns with gestational age (GA) less than 34 weeks and without complications that 

affected spontaneous movement. The infants were followed by the NICU until the age of 5 

weeks post term and subsequently at the ages of 9, 12, 15 and 17 weeks post term. 

Evaluations were started from the fourteenth day after birth and continued until the end of the 

WM period and later until the age of FM. For statistical analysis, tests for bivariate analysis 

were used, such as chi-square or Fisher's exact test, and then a binary regression analysis was 

performed to stratify a regression model. The assessment of each condition was performed 

with the GMA method to verify the predictive values. The level of statistical significance was 

set at p <0.05. Results: 52 infants were followed until the end of the study. The sample 

consisted of newborns with a mean gestational age of 31 weeks ± 2.2 and average birth 

weight of 1436 grams ± 568.50. 192 evaluations were performed, 72 in the PT period, 40 in 

the WM period and 80 in the FM period. A significant number of abnormal classification was 

evidenced in the PT period, with 44 (61.1%) poor repertoire (PR) ratings, 20 (27.7%) normal 

ratings and 8 (11.1%) cramped-synchronized (CS) ratings. In the WM period the following 

classifications were found: 20 (50%) PR, 17 (42.5%) normal classifications and 3 (7.5%) CS 

classifications. In the bivariate analysis, significant values were found in four factors: GI, in 

births before 32 weeks (p <0.003); birth weight when less than 1500 grams (p <0.004); early 

sepsis (p <0.004); length of stay, when greater than 34 days (p <0.006) and Clinical Risk 

Index for Babies, considering grade 2 (p <0.020). In the binary regression analysis, two 

models were evidenced, however, the final model included the variables gender, early sepsis 

and length of stay longer than 34 days, thus clearly explaining the chance of GMA 



 

 

modification in 31%. Predictive values before hospital discharge were found to be acceptable 

levels of sensitivity (89%), with a high negative predictive value (80%). At the age of 5 weeks 

post term we showed a sensitivity and specificity (respectively 86% and 58%) with a high 

negative predictive value (92%) and an increase in the hit ratio, with an accuracy of 69%. 

Conclusion: This study showed that several factors can interfere with the spontaneous 

movement trajectory and that the assessment with GMA near the discharge of the NICU has 

high power to select infants who need outpatient follow-up and cases that will have a good 

outcome for this classification (Normal FM). 

 

Key-words: Intensive Care Units, Neonatal. Infant. Premature. Child development. 

Forecasting. Risk factors. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o crescente aperfeiçoamento tecnológico e da assistência em saúde, é evidente o 

aumento da sobrevida e redução da mortalidade infantil em recém-nascidos (RNs) com baixo 

peso e idade gestacional (IG) abaixo de 34 semanas (GLASS et al., 2015). Segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), a perspectiva para 2030 é uma redução na 

mortalidade materno infantil em 2,9 milhões, sendo que destas, 1,7 milhões estão relacionadas 

as mortes no período neonatal (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018).  

A partir desse aumento da sobrevida no período neonatal, novos desafios são 

enfrentados pelas equipes de saúde, como altas taxas de comprometimento 

neurocomportamentais, incluindo alterações neuromotoras, cognitivas, déficits de atenção ou 

problemas comportamentais, o que pode ser observado em até 50% de lactentes nascidos com 

IG abaixo de 32 semanas (NOBLE; BOYD, 2012). Segundo Silva et al. (2014) RNs com peso 

menor ou igual a 1500g e idade gestacional inferior a 33 semanas apresentavam 34,8% e 

66,7% de atraso no desenvolvimento motor pela escala The Test of Infant Motor Performance 

(TIMP), sendo estes fatores considerados com um potencial fator de risco para alterações 

motoras (SILVA et al., 2014).  

Sendo assim, é fundamental que esses egressos da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) sejam acompanhados pelo sistema de saúde a partir de uma equipe 

multiprofissional, no entanto, o que encontramos na prática clínica são números limitados de 

programas de acompanhamento para esses lactentes de risco, assim como dificuldades na 

adesão do acompanhamento pelos responsáveis (FRÔNIO, S JAQUELINE; NEVES, T A 

LUIZ; FERRAZ, 2009; ORTON et al., 2018; TOMANTSCHGER et al., 2018). De fato, no 

município de Juiz de Fora (Minas Gerais), não existem centros específicos com equipes 

multidisciplinares ativas para o atendimento destes pacientes, assim como, são raras, não só 

aqui, mas em todo território nacional, unidades de saúde que utilizam ferramentas específicas 

para identificação de desordens neuromotoras e condições que podem potencializar o risco 

destas alterações (TOMANTSCHGER et al., 2018).  

Sabendo que a identificação precoce favorece a otimização dos resultados no 

desenvolvimento e melhora toda a orientação centrada na família, que por sua vez, otimiza os 

estímulos que circunda o processo de desenvolvimento da criança (CAMERON; MAEHLE; 

REID, 2005; NASCIMENTO et al., 2019; NOVAK et al., 2017a; NOVAK; MORGAN, 2019; 

ORTON et al., 2018; SPITTLE et al., 2015a). Este estudo pretende elaborar estratégias para a 
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identificação precoce de alterações neuromotoras que possam ser utilizadas tanto em ambiente 

hospitalar como em ambulatórios de segmento (follow-up) de recém-nascidos prematuros. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 PREMATURIDADE 

 

A evolução tecnológica e dos cuidados em saúde nos períodos pré, peri e neonatal 

estão elevando cada vez mais a sobrevida de recém nascidos prematuros (RNPT) e com 

extremo baixo peso (BURGER; FRIEG; LOUW, 2011). No cenário mundial estima-se que 

por ano ocorrem em média 15 milhões de nascimentos. Destes, estima-se que de cada 10, 1 

seja RNPT, ou seja, 10 % do total de nascimentos. Por sua vez, sabe-se que a prematuridade 

aumenta as taxas de mortalidade, sendo atualmente considerada como a segunda maior causa 

de morte em crianças menores de 5 anos (GLASS et al., 2015). Embora a taxa de 

prematuridade sofra influências de condições socioeconômicas, culturais, étnicas e raciais, ela 

se mantém alta mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos da América, onde 

foi observado 11,39% de nascimentos prematuros em 2013 (GLASS et al., 2015). Segundo 

dados do sistema de informações de nascidos vivos, em 2016 o Brasil apresentou 11,11% de 

nascimentos prematuros, enquanto Minas Gerais apresentou 11,19% e no município de Juiz 

de Fora essa taxa foi de 13,85% (DATASUS, 2016a, 2016b, 2016c). Além de elevar a taxa de 

mortalidade, a prematuridade aumenta as chances de intercorrências e morbidades, como 

sepse, hemorragia peri-intraventricular e a leucomálacia periventricular, fatores considerados 

como de maior risco para a ocorrência de alterações no desenvolvimento neuromotor, 

cognitivo e de déficits de atenção ou comportamentais. Segundo a OMS, estima-se que 1 

milhão de pessoas a cada ano apresentam alguma incapacidade crônica a longo prazo,  sendo 

um importante problema de saúde pública atual (ADDE et al., 2016; FUENTEFRIA; 

SILVEIRA; PROCIANOY, 2017; NOBLE; BOYD, 2012; WHO, 2018). 

RNPT são classificados como de alto risco para alterações no desenvolvimento, 

principalmente aqueles com IG inferior à 32 semanas e com peso abaixo de 1.500 gramas 

(BARZILAY et al., 2019). Sabe-se que em situações diversas estas alterações no 

desenvolvimento podem aparecer de forma transitória,  persistir até a idade pré-escolar, com 

manifestações neurológicas mais leves (como transtorno de déficit de atenção e 

hiperatividade, e transtorno do desenvolvimento da coordenação e dislexia) ou ainda 

persistirem por toda a vida, sendo que nestes casos, podem ser encontrados altos índices de 

sequelas neuropsicomotoras graves (FUENTEFRIA; SILVEIRA; PROCIANOY, 2017).  

Spittle et al. (2015b) acompanharam RNs abaixo de 30 semanas de IG, nas idades 

corrigidas de três a quatro meses, e encontraram 22 a 37% de atraso no desenvolvimento 
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motor, sendo essa porcentagem semelhante entre oito e doze meses (de 26 a 36%) (SPITTLE 

et al., 2015b). Em outro estudo (DAVIS et al., 2010) que também avaliou RNs prematuros, os 

autores mostraram que os sobreviventes que apresentaram crise convulsiva ainda no período 

de internação foram mais propensos a terem deficiência auditiva, visual ou paralisia cerebral 

moderada a grave. Quando avaliados com a escala The Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development (BAYLEY III) foram encontradas pontuações inferiores a 70 no index score 

(IS), indicando atraso significativo no desenvolvimento infantil (DAVIS et al., 2010).  

Sendo assim, fica claro que nascidos prematuros são mais susceptíveis a 

intercorrências e morbidades a médio e longo prazo.   

 

2.2 PARALISIA CEREBRAL (PC) 

 

A PC pode ser definida como alterações de caráter permanente do desenvolvimento e 

postura que apresentam alto grau de comprometimento e limitações de participação e 

atividade relacionados a fatores não progressivos (NOVAK; MORGAN, 2019). A incidência 

de PC é inversamente proporcional a IG, ou seja, quanto menor a IG, maior o risco de 

ocorrência, podendo ser relacionada as complicações clínicas inerentes da prematuridade 

(SELLIER et al., 2016). Estas alterações podem ocorrer devido às intercorrências no período 

fetal e/ou nos primeiros meses de vida, com uma prevalência de 2,11 por 1.000 nascidos vivos 

na população geral, podendo chegar de 70 a 200 por 1000 nascidos vivos em prematuros 

extremos (HAFSTRÖM et al., 2018).  

Em um estudo realizado na Austrália com uma coorte acompanhada entre 1970 a 

2004, foi observado aumento da prevalência de PC em RNs com IG inferior a 28 semanas até 

os anos de 1990, sendo observada leve tendência de redução dessa prevalência após este 

período em nascidos com a mesma IG (REID; CARLIN; REDDIHOUGH, 2011). Em um 

estudo Europeu, que utilizou a base de dados da Surveillance of Cerebral Palsy in Europe, os 

autores identificaram aumento do número de casos de prematuros nascidos com extremo 

baixo peso (<1000g) de 12% para 33% do ano de 1980 para os anos de 1996 a 2003 

(SELLIER et al., 2016). No entanto, a prevalência em países em desenvolvimento ainda é 

pouco conhecida, mas parece ser ainda maior devido aos precários cuidados no 

acompanhamento pré e perinatal (NOVAK et al., 2017b). 

As causas da PC são variadas, portanto o levantamento cuidadoso da história 

gestacional, de parto e dos primeiros meses de vida, associados a utilização de neuroimagem e 

ferramentas específicas, são decisivos para o seu diagnóstico (MORGAN et al., 2019).  
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Apesar dos avanços nos conhecimentos científicos nos últimos anos, a literatura atual tem 

relatado que o diagnóstico ocorre, na maioria dos casos, apenas no segundo ano de vida (entre 

12 e 24 meses de idade). Em casos mais graves, o diagnóstico pode ocorrer até os 6 meses de 

idade, sendo ainda um desafio para as equipes de saúde (NOVAK et al., 2017b; 

TOMANTSCHGER et al., 2018). Sabe-se que a identificação precoce da PC tem levado a 

bons prognósticos de desenvolvimento, pois viabiliza o início do tratamento na fase de maior 

plasticidade do sistema nervoso central (SNC), reorganizando as redes neurais independente 

da área com lesão (NOVAK; MORGAN, 2019). 

Vale ressaltar que lactentes apresentam cérebros em constante remodelamento de seus 

circuitos neurais, através de experiências, desenvolvendo comportamentos adaptativos em 

resposta aos estímulos a que são expostos, portanto, a realização  de intervenções que 

proponham essas experiências de forma individualizada, com a orientação e participação de 

familiares no processo de aprendizagem e enriquecimento ambiental, podem resultar em 

melhores desfechos (NOVAK; MORGAN, 2019). Sendo assim, a identificação precoce da PC 

permitirá melhores resultados a longo prazo nas capacidades funcionais e de independência 

dos acometidos por essa condição, sendo essencial a criação de critérios e estratégias para 

viabilizar a identificação da PC nos primeiros meses de vida (BYRNE; NORITZ; MAITRE, 

2017).  

 

2.3 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR 

 

Atualmente existem diversas ferramentas de avaliação para identificação de possíveis 

alterações no desenvolvimento motor de RNPT, com distintas especificidades e 

disponibilidade clínica que incluem avaliação de tônus, audição, visão, comportamento, 

avaliação neuromotora e exames de imagem neurológica, ou combinação das mesmas, que 

muitas vezes permitem identificar algum tipo de alteração e otimizar os desfechos desses 

indivíduos, otimizando os gastos em saúde (MORGAN et al., 2019; NOVAK; MORGAN, 

2019). 

Dentre as diversas possibilidades de avaliação, as que apresentam alta validade 

preditiva para a detecção de PC antes de cinco meses de idade estão a Ressonância Magnética 

(RM), Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE), The Test of Infant Motor 

Performance (TIMP) e o método General Movements Assessment (GMA) (NOVAK et al., 

2017b). 
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2.3.1   Ressonância magnética (RM) 

 

A RM é uma das formas de utilização de recursos de imagem para a identificação de 

alterações neurológicas a nível estrutural, como hemorragias, isquemia e lesões da substância 

branca. É considerada uma técnica convencional de neuroimagem e pode ser utilizada para a 

identificação do dano bem como para acompanhamento do desenvolvimento de um 

prognóstico (FURTADO et al., 2010). Alguns estudos apontam que o seu uso deve ser 

associado com outras ferramentas para assim otimizar a identificação de alterações 

neuromotoras (NOVAK et al., 2017b). É importante destacar que embora existam evidências 

de que a RM seja indicada para a previsão de desfechos no desenvolvimento motor de 

lactentes e crianças, sua utilização e acessibilidade para a realização deste exame ainda é 

limitada, por ser um recurso de alto custo ou por dificuldades na realização durante a prática 

clínica, já que para adequada realização é necessário sedação adequada do lactente, transporte 

para local específico e retirada do RN da UTIN e da incubadora, sendo que são poucos os 

centros que disponham de equipamentos disponíveis nas UTINs, fatores estes que podem 

aumentar os riscos de complicações e morbidades adicionais (ANDERSON; CHEONG; 

THOMPSON, 2015). 

 

2.3.2   Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) 

 

A escala HINE é uma ferramenta para a identificação de possíveis alterações 

neuromotoras, recentemente proposta para a identificação da PC. Originalmente desenvolvida 

como uma ferramenta clínica, também foi desenvolvido um escore de otimização para 

propósitos em pesquisa, é composta por 26 itens de avaliação neurológica que avalia postura, 

tônus, nervos cranianos, reflexos, movimentos espontâneos, orientação e comportamento do 

recém-nascido (ROMEO et al., 2016). No entanto, essa escala apresenta algumas limitações. 

A escala foi projetada para avaliação a partir de 2 meses de idade corrigida e devido a 

essa característica psicométrica, seu uso fica limitado em alguns casos durante o tempo de 

internação do RN na UTIN. Além disso, apresenta valores preditivos, sensibilidade (88%) e 

especificidade (62%) mais baixos do que quando comparada a outras ferramentas para 

avaliação neuromotora aos 3 meses (MORGAN et al., 2019). 
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2.3.3   The Test of Infant Motor Performance (TIMP) 

 

 A TIMP é uma ferramenta amplamente utilizada para identificação de alterações no 

desenvolvimento motor. A primeira versão foi desenvolvida com base nos aspectos 

neuromaturacionais e a versão atual acrescenta componentes ecológicos, a partir de 

movimentos naturalmente desencadeados pelo lactente em seu dia a dia. Foi desenvolvida 

para uso de profissionais da saúde com conhecimento do desenvolvimento motor e 

experiência em examinar e intervir em lactentes de alto risco, e pode ser utilizada a partir da 

idade de 34 semanas até 4 meses pós termo ou de idade corrigida. A escala é composta por 42 

itens, divididos em duas subescalas: a) Escala de Observação: avalia a intenção da criança em 

modificar posições, orientar a cabeça e tronco e iniciar movimentos de segmentos corporais; 

b) Escala de Resposta: avalia a coordenação da resposta postural da criança diante de 

diferentes situações em variadas posições. Sua categorização é com base na pontuação 

definida pelo método (CAMPBELL et al., 2006).  

O teste tem sido utilizado em UTIN, clínicas de acompanhamento para identificação 

de possíveis alterações no desenvolvimento e ainda auxiliando em programas de intervenção 

precoce. Estudos apontam baixos valores preditivos para a identificação de PC e recomenda-

se a associação de outras escalas com melhores valores preditivos para este fim (NOVAK et 

al., 2017b). 

 

2.3.4   General Movements Assessment (GMA) 

 

O GMA é uma ferramenta de avaliação utilizada para identificar possíveis alterações 

no desenvolvimento após o nascimento até a vigésima semana de idade pós termo. É um 

método diagnostico que utiliza da percepção visual de Gestalt, de movimentos espontâneos 

gerais, normais ou anormais, específicos para cada idade (EINSPIELER et al., 2004). Como é 

uma avaliação observacional, exige um manuseio mínimo desses pacientes. É uma ferramenta 

de baixo custo que tem se mostrado eficiente para a identificação precoce de possíveis 

alterações neuromotoras e assim, facilita o encaminhamento para uma possível intervenção 

em tempo oportuno, otimizando os desfechos a médio e longo prazo (BOSANQUET et al., 

2013; EINSPIELER; PRECHTL, 2005; OLSEN et al., 2018). Evidências mundiais 

envolvendo revisões sistemáticas com meta-análise indicam que o GMA é o teste mais 

sensível e específico atualmente disponível para predição precoce de PC em lactentes de alto 

risco com idade inferior a cinco meses de idade corrigida, apresentando sensibilidade de 98%. 
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Comparada a RM e a HINE, o GMA mostra-se mais acurado para esse fim, já que RM 

apresenta sensibilidade de 86% a 89% para detectar risco de PC, enquanto a HINE apresenta 

90% de sensibilidade, o qual uma pontuação abaixo de 57 indica sinais neurológicos que 

possam comprometer o componente motor, sendo os valores com indicativos de normalidade 

superior a 67 na idade de 3 meses (BOSANQUET et al., 2013; EINSPIELER; PRECHTL, 

2005; NOVAK et al., 2017a). Alguns estudos tem mostrado boa correlação com a avaliação 

da trajetória dos general movements no período que antecede a idade equivalente de termo até 

as cinco semanas de idade pós-termo ou corrigida, com a ausência ou presença de um padrão 

específico esperado na idade entre 9 e 20 semanas de idade pós-termo ou corrigida chamado 

de fidgety movements (BROGNA et al., 2013; DATTA et al., 2017).  

Este instrumento avalia os movimentos espontâneos de RNs independentemente da 

idade de nascimento, esses que já podem ser observados ainda intra-útero com início do 

surgimento com 9 a 12 semanas de idade pós-menstrual, movimentos estes, com grande 

variedade de padrões específicos, e de membros isolados, contorções, alongamentos, bocejos 

e movimentos respiratórios (PRECHTL, 2001). Pesquisadores criadores do método 

evidenciaram que estes movimentos persistem após o nascimento, com padrões distintos do 

seu início, e que muitos aparecem com o decorrer do desenvolvimento até a idade de 

aquisição da movimentação voluntária, sendo assim, chamados de general movements (GMs) 

ou, em português, movimentos generalizados. Como relatado pelos autores do método GMA, 

os GMs são complexos e podem ser observados em ⅔ do tempo em que os RNs e lactentes 

permanecem acordados (PRECHTL, 2001). 

Os GMs podem ser divididos em: “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM), 

período que se estende desde o nascimento até 5 semanas pós termo e podem ser classificados 

como: normal, “poor repertoire” (PR), “cramped-synchronized” (CS) ou “caotic” (Ch). O 

período dos “fidgety movements” (FM) que geralmente aparecem quando o lactente está com 

9 semanas pós termo e se estendem até as 20 semanas de idade pós termo, quando os 

movimentos intencionais começam a predominar, podendo ser classificados como: presente 

(F+, F++), abnormal fidgety movements (AF) ou fidgety movements ausentes (F-) 

(EINSPIELER et al., 2004; EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  

A literatura atual tem indicado que uma avaliação do GMA e/ou HINE de recém-

nascidos ou lactente com resultados alterados mostram alta correlação com presença de 

alterações no desenvolvimento neuromotor, dentre elas a PC e/ou disfunções neurológicas 

mais leves (BYRNE; NORITZ; MAITRE, 2017). 



26 

 

Desta forma, a utilização de uma ferramenta para avaliação de fácil realização nas 

UTINs, de forma não invasiva e que permita predizer com maior confiabilidade possíveis 

alterações no desenvolvimento faz-se necessária. Por este motivo e pelas suas características 

psicométricas, o GMA têm sido um dos instrumentos mais recomendados para esse fim 

(FURTADO et al., 2010; NOVAK et al., 2017b; SPITTLE et al., 2009; TOMANTSCHGER 

et al., 2018). 
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3   JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente está clara a importância do diagnóstico precoce das alterações do 

desenvolvimento neuromotor (NOVAK et a., 2017), sendo necessário ao mesmo tempo 

excluir o maior número possível de casos de alterações transitórias ou falsos positivos, a fim 

de evitar a sobrecarga do sistema público de saúde no acompanhamento de forma longitudinal 

desses lactentes e o estresse desnecessário dos cuidadores (NOBLE; BOYD, 2012). Sendo 

assim, é altamente recomendada   a utilização de ferramentas específicas para esta avaliação 

ainda no ambiente da UTIN.  Apesar dos poucos estudos no cenário nacional com a utilização 

da GMA para a descrição do repertório de movimentação espontânea e para a identificação 

precoce de alterações neuromotoras de nascidos prematuros (TOMANTSCHGER et al., 

2018), essa escala tem mostrados os melhores resultados na prática clínica para esse fim, 

apresentando como vantagens a maior praticidade, baixo custo, fácil acesso e possibilidade de 

aplicação ainda durante o período de internação na UTIN (TOMANTSCHGER et al., 2018). 

Além disso, a utilização de avaliações deste tipo otimiza e norteia a atuação das equipes de 

saúde, permitindo a orientação mais individualizada aos responsáveis e familiares, o 

encaminhamento para intervenção precoce, maximizando os componentes de plasticidade do 

SNC e reduzindo possíveis complicações secundárias.  

Apesar disto, ainda não existem protocolos e critérios bem estabelecidos no Brasil 

para este fim. Portanto, é essencial o conhecimento do perfil dos nascidos prematuros e da 

aplicabilidade e utilidade clínica do GMA no período de internação nas UTINs brasileiras, 

afim de permitir a identificação precoce de alterações motoras e a otimização dos serviços de 

saúde no atendimento a essa população (BYRNE; NORITZ; MAITRE, 2017; NOVAK et al., 

2017b). 
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4   OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

 

• Descrever a trajetória da movimentação espontânea em recém-nascidos prematuros 

que permaneceram em UTIN, do nascimento até cinco semanas de idade pós termo e 

verificar a sua associação com as classificações do período dos fidgety movements, as 

características individuais e intercorrências.  

 

4.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

• Descrever a trajetória dos GMs até o momento de alta da UTIN. 

• Verificar associação da classificação dos GMs nos períodos preterm e writhing 

movements com a presença ou não do fidgety movements. 

• Verificar a possível associação das características individuais, intercorrências e fatores 

de risco com os achados do método GMA até cinco semanas de idade pós termo. 

• Verificar qual o melhor momento e critério para a predição mais assertiva da 

classificação do período de fidgety movements. 
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5   MÉTODOS 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo, no qual os 

participantes foram avaliados desde as primeiras semanas de vida até as 17 semanas de idade 

pós termo, durante o período de permanência na UTIN e posteriormente no acompanhamento 

ambulatorial. 

 

5.2 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

O recrutamento dos participantes foi realizado de fevereiro de 2018 a fevereiro de 

2019. A amostra foi composta de forma consecutiva, sendo convidados a participar do estudo 

todos os recém-nascidos internados neste período, nas UTINs do Hospital Regional João 

Penido (HRJP) e do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ) do município de Juiz 

de Fora, Minas Gerais, desde que contemplassem os critérios de elegibilidade.  

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos RNPT, de ambos os sexos, com idade gestacional abaixo de 34 

semanas, que apresentassem estabilidade respiratória e hemodinâmica no início das coletas, 

com base nos parâmetros fisiológicos a seguir: frequência cardíaca de 100 a 180 batimentos 

por minuto, frequência respiratória entre 40 à 60 incursões respiratórias por minuto e pressão 

arterial média > 35 milímetros de mercúrio (mmHg) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) 

maior que 89%, tempo superior a 48 horas sem o uso de drogas depressoras do SNC. Nos 

casos em que o RNPT apresentou indicação para realização de cirurgia cardíaca para correção 

de qualquer alteração, as filmagens foram realizadas após estabilização do quadro clínico.  

 

5.4 CRITÉRIOS DE NÃO INCLUSÃO 

 

Não foram incluídos RNs com patologias cardíacas que apresentaram repercussão 

hemodinâmica, com necessidade de utilização de drogas vasoativas ou necessidade de 

cirurgia cardíaca sem possibilidade de correção anterior ao período de início das filmagens, 

síndromes genéticas e metabólicas descritos em prontuários ou sumário de alta. Além de 
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presença de malformações físicas ou deformidades que afetem a movimentação global (como 

a artrogripose, o pé torto congênito, gastrosquise não corrigida, entre outros) e uso de 

ventilação mecânica invasiva (VMI) ou uso de drogas depressoras do SNC no momento da 

realização do vídeo.   

 

5.5 VARIÁVEIS ESTUDADAS E CONCEITOS 

 

5.5.1 Variáveis independentes 

 

5.5.1.1 Prematuridade 

 

A prematuridade é definida como como qualquer parto que ocorra antes de 37 semanas 

de gestação. Os prematuros podem ser classificados ainda como: prematuros moderados a 

tardios, são aqueles nascidos com menos de 37 e mais de 32 semanas de gestação; muito 

prematuro, aqueles nascidos entre 28 e menor que 32 semanas de gestação, e prematuro 

extremo, correspondendo aos nascidos com menos de 28 semanas (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018).  

No presente estudo, foram incluídos prematuros abaixo de 34 semanas.  

A IG dos RNs foi estimada pela avaliação do New Ballard Score para RNs com IG 

menor ou igual a 32 semanas (BALLARD et al., 1991) e pelo método capurro somático para 

IG maior que 32 semanas (CAPURRO et al., 1978). 

 

5.5.1.2 Índice APGAR 

 

O índice Apgar, descrito pela primeira vez na década de 50, mostra-se como uma 

ferramenta útil no julgamento da resposta à adaptação do RN ao novo meio e, quando 

necessário, a sua resposta às manobras de ressuscitação empregadas (APGAR, 1953; GLASS 

et al., 2015). É um índice prático realizado com base em cinco sinais fisiológicos: frequência 

cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade e cor da pele. A partir dessas avaliações, é 

calculada uma pontuação que pode variar de 0 a 10, sendo que quanto maior, melhor a 

condição do RN. O escore é aplicado obrigatoriamente no 1° e 5° minutos de vida e 

posteriormente a cada 10 minutos, quando o valor for inferior a 8. Os baixos índices no escore 

de APGAR pode estar associado a diversas condições, como, parto prematuro, idade materna, 

parto por indução e condições precárias de atendimento (BERGLUND et al., 2010). 
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Essa avaliação tem corroborado com a identificação de desfechos quanto aos índices 

de morbimortalidade. A incidência de mortalidade neonatal foi de 315 por 1000 prematuros 

com valor de APGAR de 0 a 3 no 1º minuto, comparado com apenas 5 por 1000 nascidos 

vivos para aqueles que apresentaram valores de APGAR com pontuação maior ou igual a 7 

(CASEY; MCINTIRE; LEVENO, 2001).  

Em relação as comorbidades, RNs com um índice de APGAR de 0 no 5º minuto, 

apresentaram risco relativo de 277,7 maior, para a PC, quando comparados aqueles que 

obtiveram valores de 9 a 10 no 5º minuto (PERSSON et al., 2018). 

No presente estudo os participantes foram agrupados segundo o índice  APGAR  no 1º 

e  5° minuto de vida, sendo alocados para valores menor que  7 e os que apresentaram valores 

maiores ou igual a 7 (OLIVEIRA; LUCIA; BONILHA, 2016).  

 

5.5.1.3 Peso ao nascimento 

 

Estima-se que 18 milhões de bebês nascem com baixo peso todos os anos, 

representando 60-80% das mortes neonatais, sendo normalmente  resultado do curto período 

de gestação (prematuridade) ou de intercorrências crônicas que podem levar, crescimento 

intrauterino reduzido (GLASS et al., 2015). 

Os RN serão categorizados em quatro grupos de peso ao nascer: <1000g (extremo 

baixo peso), 1000 a 1499g (muito baixo peso), 1500 a 2499g (baixo peso) e > 2499g (peso 

normal) (SELLIER et al., 2016).  

 

5.5.1.4 Suporte ventilatório 

 

RNPT que apresentam condições pulmonares insuficientes, normalmente necessitam 

de suporte ventilatório para melhor controle. Sabe-se que este suporte tem favorecido a 

sobrevida, porém pode causar processos inflamatórios que interrompem o desenvolvimento 

pulmonar normal e, assim, cria um cenário clínico de doença pulmonar crônica com efeitos 

fisiopatológicos que podem ir além da infância até a idade adulta (GLASS et al., 2015). 

Uma das complicações encontradas pelo uso prolongado de suporte ventilatório e 

oxigenoterapia é a displasia broncopulmonar (DBP), condição essa diagnosticada  quando há 

dependência de oxigênio por tempo maior que 28 dias após o nascimento, e pode ser 

classificada  como leve, moderada ou grave (WALSH et al., 2003). 
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Neste estudo, para o uso de VMI, ventilação não invasiva e oxigenoterapia, os 

lactentes foram agrupados com base no tempo de suporte em até 27 dias ou superior a 28 dias 

completos.   

 

5.5.1.5 Escore de gravidade – CRIB I 

 

Escores de gravidade estão cada vez mais sendo desenvolvidos e estudados com o 

intuito de prever a mortalidade de pacientes internados na UTIN e assim identificar condições 

que possam ser melhoradas nos cuidados no período perinatal e neonatal a fim de minimizá-la 

(GROENENDAAL et al., 2017).  O escore Clinical Risk Index for Babies (CRIB) é um 

instrumento de ajuste do risco para mortalidade, mundialmente utilizado em UTIN. Foi 

desenvolvido com base em dados de RNs com IG inferior à 31 semanas e/ou peso de 

nascimento menor ou igual a 1.500. Este escore contempla, IG, peso ao nascimento (PN), 

malformações congênitas, base excess e FiO2 mínima e máxima nas primeiras horas de vida. A 

pontuação pode variar de zero a 23. A gravidade do RN está associada a maior pontuação. 

(PARRY; TUCKER; TARNOW-MORDI, 2003).  

No presente estudo, a classificação do escore de CRIB foi definido nas primeiras 24 

horas de vida, conforme protocolo de cada instituição. Sendo divididos como: grau 1, grau 2, 

grau 3 e grau 4, conforme a pontuação identificada. 

    

5.5.1.6 Presença de alterações na ultrassonografia transfontanelar (USTF) 

 

A utilização do USTF para classificação dos níveis de hemorragia intra e peri-

ventricular (HIPV) tem sido empregada com grande frequência nas UTIN, sendo esta a 

alteração de maior prevalência no SNC do RNPT. Diversos estudos demonstram que a IG ao 

nascimento inferior a 32 semanas e o baixo peso ao nascimento (inferior a 1500g) são os 

maiores fatores de risco para a ocorrência da HIPV.  

As instituições participantes do presente estudo classificam os achados da HIPV de 

acordo com os critérios de Papile et al. (1978), sendo: grau I (mais leve) quando ocorre 

hemorragia limitada à matriz germinal; grau II, quando há extravasamento para o sistema 

ventricular; grau III, quando já existe aumento do sistema ventricular; e grau IV, quando há 

hemorragia no parênquima encefálico (PAPILE et al., 1978).  
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O momento e frequência das classificações dos USTF foram descritas conforme os 

protocolos internos de cada instituição, sendo considerado para análise a última avaliação 

antes da alta da UTIN.  

 

5.5.1.7 Comorbidades identificadas no período de Internação da UTIN 

 

Recém-nascidos prematuros, principalmente os com idade inferior a 32 semanas de IG 

e com peso inferior a 1500g, apresentam maior risco de desenvolver a síndrome da angústia 

respiratória (SDR), bem como complicações como hipoglicemia, anemias, sepse precoce, 

tardia, alterações na USTF e hiperbilirrubinemia. Esses fatores, sabidamente podem acarretar 

alterações futuras (GRANZOTTO; FEDERAL, 2015).  

A sepse precoce pode ser definida através da realização da punção do liquido 

cefalorraquidiano após 72 horas de vida, e tem se mostrado como grande fator para 

morbimortalidade em RNs. Ocorre de forma desproporcional em RNPT, inversamente 

proporcional a IG. A incidência de sepse precoce é de aproximadamente 0,55 casos por 1000 

bebês nascidos com ≥ 37 semanas de gestação, comparados com aproximadamente 1 caso por 

1000 bebês nascidos em 34 a 36 semanas de gestação, 6 casos por 1000 crianças nascidas com 

menos de 34 semanas de gestação, podendo ainda ser superior nos casos com idade 

gestacional inferior 29 semanas, apresentando relação direta com a mortalidade ao peso de 

nascimento, com uma relação de 3,5% entre os nascidos com ≥ 1500g versus 35% para os 

nascidos com < 1500g, potencializando essas complicações. A sepse tardia foi definida com a 

confirmação do diagnostico após este período (PUOPOLO; BENITZ; ZADUTIS, 2018). 

A SDR é uma das principais causas de morbidade e mortalidade na UTIN. Apesar de 

sua incidência ser baixa (1%), seu valor aumenta consideravelmente com a prematuridade, 

variando de 50% em RNs com 30 semanas de IG a cerca de 90% de neonatos nascidos com ≤ 

28 semanas de IG. Essa, assim como a DBP e o tempo de internação na UTIN são as 

principais complicações relacionadas as alterações pulmonares na UTIN (DONDA et al., 

2019). Neste presente estudo a SDR foi definida através da avaliação por necessidade de 

suporte ventilatório e frações inspiradas de oxigênio (FiO2) superior a 40% nas primeiras 2 

horas de vida ou através de imagem radiológico de tórax com aspecto reticulo granular difuso 

e sinais de desconforto respiratório moderado (SWEET; GREISEN; HALLIDAY, 2019) . 

A hipoglicemia é um fator comumente encontrado em RNPT, sendo de difícil exatidão 

como fator de associação direta nas alterações neuromotoras. É definida como valores 

plasmáticos de glicose inferiores a 47mg/dL. Os valores considerados são muitas vezes 
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evidenciados com a utilização de glicosímetro à beira do leito e confirmados por dosagem 

plasmática de glicose quando necessário (TIN, 2014). Em nosso estudo, foi definida com base 

no protocolo de cada instituição, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de 

Pediatria. 

A hiperbilirrubinemia pode ser encontrada em 98% dos casos neonatais, como 

adaptação ao metabolismo da bilirrubina, sem prejuízos ao RN. Dessa forma, é conhecida 

como hiperbilirrubinemia fisiológica. A hiperbilirrubinemia patológica (icterícia neonatal) até 

o 7º dia de vida, foi definida através do protocolo preconizado pelo ministério da saúde, com 

o diagnostico individualizado conforme IG e peso ao nascimento (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014).  

Outros fatores também podem interferir na morbimortalidade de RNs, desde o 

nascimento até após a indicação e permanência nas UTIN. A temperatura do RN na sala de 

parto é considerada um fator de alto impacto para morbimortalidade e é definida no momento 

prestes a sair da sala para ser transportado para UTIN. Assim, como a temperatura de 

admissão na UTIN, definida como a aferição na primeira uma hora de admissão, com 

preferência da temperatura anal e segunda opção pela verificação axilar, ambas como valores 

de normalidade entre 36,5° - 37,5°C.  Para este estudo, foi considerado disfunção térmica, 

valores de temperatura corporal entre < 36,5°C e > 37,5°C (GUINSBURG; FERNANDA; 

ALMEIDA, 2016).  

No presente estudo foram descritas as alterações e complicações encontradas em cada 

participante, registrando o período de ocorrência dos mesmos para permitir possível análise da 

associação com a trajetória dos GMs. 

 

5.5.2 Variáveis dependentes 

 

5.5.2.1 Trajetória dos períodos “preterm” e “writhing movements” 

 

Os GMs no período de “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM) envolvem o 

corpo inteiro em uma sequência variável dos membros, pescoço e tronco. Os movimentos 

variam em amplitude, intensidade, força e velocidade, e têm um começo e fim gradual. São 

observadas rotações ao longo do eixo dos membros e leve mudanças na direção dos 

movimentos, sendo fluentes, elegantes, mostrando complexidade e variabilidade (PRECHTL, 

H., 1990). No presente estudo, os GMs desses períodos foram classificados como normais 

(quando apresentam as características descritas acima) e anormais, quando os RNs foram 
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expostos a condições que podiam afetar a função do SNC, sendo sub-classificados então 

como: Poor-repertoire (PR), Cramped-Synchronized (CS) e Chaotic (Ch) (EINSPIELER; 

PRECHTL, 2005). 

O PR tem como características os movimentos monótonos, pouco variados e de baixa 

complexidade. Na maioria das vezes são observados em RNs e ou lactentes que apresentam 

USTF anormal e pode apresentar-se de forma transitória, persistente ou evoluir para outros 

padrões anormais de GMs (CS e Ch) (EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  

Quando alterações no SNC são mais evidentes, observa-se a presença do padrão 

anormal CS. Nele são observados movimentos com características de rigidez, ausência de 

suavidade e fluência e se diferenciam de forma clara dos GMs normais. Os membros se 

contraem e relaxam de forma simultânea e este padrão de movimentação é de alto valor 

preditivo para PC espástica (EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  

Ainda dentro dos GMs anormais, o Ch é caracterizado por movimentos abruptos, 

desconexos e sem graduação, dando a impressão de uma marionete se movimentando 

(EINSPIELER; PRECHTL, 2005). 

Após a realização de todas as avaliações previstas para o período, as trajetórias dos 

GMs foram descritas em uma planilha própria, criada pelos autores do método, de forma 

consecutiva no decorrer das datas pré-definidas com as idades gestacionais referentes, com as 

respectivas classificações recebidas pelos participantes do estudo.  

No presente estudo as classificações foram descritas utilizando as siglas referentes a 

cada tipo de GM: normal (N), Poor-repertoire (PR), Cramped-Synchronized (CS) e Chaotic 

GMs (Ch). 

 

5.5.2.2 Fidgety movements  

 

Os FM são um tipo de GMs que compõem o repertório espontâneo normal do lactente 

e podem estar presentes da 6ª semana a 22ª semana pós termo, período este com grande 

transformação neural onde surgem os movimentos intencionais. No entanto, espera-se que nas 

idades de 9ª e 15ª semana pós termo, estes padrões de movimento estejam no seu ápice 

(EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  

Os FM são movimentos de pequena amplitude, velocidade moderada e aceleração 

variável, tanto de pescoço, tronco e membros, em diversas direções, sendo observados quando 

o lactente está acordado (EINSPIELER; PRECHTL, 2005). A análise dos FM dos 

participantes deste estudo foram classificadas entre 9 e 17 semanas de idade pós termo, pelo 
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método GMA (EINSPIELER; PRECHTL, 2005) como: presente (F+ ou F++), quando em 

pelo menos uma das avaliações no período houve a presença deste movimento, sendo definido 

pelos autores uma classificação normal, ausente (F-) (com ausência dos FMs ou tempo 

inferior 50% de movimentos definidos como FM) ou anormal (AF) (movimentos não 

compatíveis com (FM), com base nos aspectos definidos pelos autores do método). 

Essa classificação dos FM foi utilizada apenas para verificar se foi possível predizer 

através da análise da trajetória dos PT e WM se os FM apareceram no período esperado, onde 

esses movimentos são considerados como obrigatórios (de 9 a 17 semanas pós termo). 

 

 

5.5.3 Variável de controle 

 

5.5.3.1 Sexo 

 

 Em relação características de nascimento, é descrito na literatura que o sexo masculino 

apresenta maior risco de desenvolver problemas respiratórios dentre outras comorbidades 

(BARZILAY et al., 2019). Sendo assim, será descrito juntamente com as demais variáveis, 

em sexo feminino e masculino.  

 

 

5.6 PROCEDIMENTOS 

 

Inicialmente os pais ou responsáveis pelos RNs foram abordados pelos pesquisadores, 

ainda na UTIN, esclarecidos sobre o estudo, convidados a participar e a assinar o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) (APÊNDICE A).  

Após a seleção quanto aos critérios de inclusão dos RNs, foram coletados dados pela 

análise de prontuário, utilizando um formulário com os seguintes dados: data da coleta, 

número do prontuário, nome do pai/responsável, endereço, telefone, idade do responsável, 

nome do recém-nascido, data de nascimento, idade gestacional, idade corrigida, sexo, 

APGAR, peso ao nascer, tipo de parto, diagnóstico, se utilizou ou não surfactante exógeno 

(tempo de aplicação, nº de doses), tempo de suporte ventilatório invasivo, não invasivo e 

oxigenoterapia (em dias), se realizou USTF e seus resultados, medicações em uso, escore de 

gravidade (CRIB I), temperatura na sala de parto e UTIN, além de intercorrências associadas 

(sepse, icterícia  hiperbilirrubinemia, DBP, hipoglicemia, dentre outras) (APÊNDICE D). No 
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HRJP foram utilizados dados dos pacientes obtidos através de um projeto de pesquisa anterior 

intitulado “Análise do desenvolvimento neuromotor através do general movements em recém-

nascidos do Hospital Regional João Penido”, previamente aprovado pelo comitê de ética e 

pesquisa da FHEMIG CAAE: 78655617.7.00005119 (ANEXO A). 

As filmagens foram realizadas por membros da equipe das UTINs participantes ou por 

um dos pesquisadores envolvidos com o projeto e todos foram treinados quanto ao melhor 

momento e formas para realização da filmagem. Para tal, foi utilizada uma câmera Digital 

Nikon Coolpix L340 20.2mp ou um smartphone com câmera fotográfica superior a 5 

megapixels, sendo possível acoplar a um tripé para melhor posicionamento, quando 

necessário (Figura 1).  

 

Fonte: Google imagens (2019).

Figura 1 - Tripé para câmera fotográfica

 

 

A duração da gravação foi suficiente para coletar GMs para julgamento confiável, 

independente se o recém-nascido estivesse dormindo (desde que estivesse se movimentando) 

ou acordado. Portanto, foram realizados 3 a 5 minutos de gravação onde se observaram 

quantidade adequada de movimentação espontânea. (EINSPIELER; PRECHTL, 2005). Para 

adequada avaliação, os RNs ou lactentes estavam vestidos confortavelmente, com os braços e 

pernas nus e em decúbito dorsal. Para não ocorrer interferência ambiental a avaliação foi 

realizada em um ambiente com o mínimo de ruídos sonoros, sem a presença de cuidadores ou 

irmãos no vídeo, sem espelhos, brinquedos ou chupeta. Os pais puderam assistir nas 

proximidades, mas não foram autorizados a interagir com o bebê, como demonstrado na 

Figura 2 (EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  
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Fonte: Arquivo pessoal do autor (2019).

Figura 2 - Posicionamento ideal do recem-nascido

 

 

Foram realizadas filmagens em duas fases distintas: no período “preterm” e “writhing 

movements”, após o recém-nascido completar 14 dias de vida e com quadro clínico estável, 

com novas avaliações a cada 21 dias, até a idade de 5 semanas pós termo; e no período 

obrigatório dos “fidgety movements”, com avaliações na idade de 9, 12 e 15 semanas pós 

termo. Foi tolerado um intervalo até a idade de 17 semanas pós termo para evitar perdas de 

informações. A periodicidade de avaliação dos participantes no momento PT e WM foi 

programada conforme o fluxograma descrito na Figura 3 e a periodicidade de avaliação dos 

participantes no momento fidgety movements foi programada conforme o fluxograma descrito 

na Figura 4. 

 

Definição de abreviaturas: s: semanas pós termo.

Fonte: O autor (2019).

Figura 3 - Fluxograma de periodicidade de avaliação dos participantes do presente estudo pelo GMA no

momento Preterm  e Writhing Movements
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Definição de abreviaturas: FM: fidgetys movements; s: semanas pós termo.

Fonte: O autor (2019).

Figura 4 - Fluxograma de periodicidade de avaliação dos participantes no momento Fidgety 

Movements

 

 

As avaliações foram realizadas na UTIN ou no pós-alta hospitalar e foram agendadas 

para o mesmo dia dos retornos aos neonatologistas e serviços de follow-up das instituições 

participantes ou para avaliação exclusiva para o estudo.  

Durante as filmagens, os participantes que apresentaram instabilidade clínica, uso de 

VMI, tempo inferior a 48 horas da retirada de medicação depressora do SNC, irritabilidade ou 

condições que poderiam interferir na qualidade da movimentação espontânea foram 

agendados para uma nova data de avaliação. 

A análise e avaliação dos GMs foi realizada por três avaliadores previamente treinados 

com os instrutores oficiais do método (GMtrust), certificados e habilitados por meio de prova 

de proficiência. Após a realização da filmagem, foram realizados os downloads dos arquivos e 

backup (Google Drive) para garantir maior segurança e assim, evitar perda dos dados e 

facilitar a visualização do material, que foi imediatamente disponibilizado para dois dos três 

avaliadores. No caso de divergência no julgamento do GMs, a filmagem foi enviada para o 

terceiro avaliador denominado de avaliador sênior, para deferimento do resultado.  

A análise dos movimentos dos participantes foi realizada pelo GMA e seguiu as 

orientações dos autores do método como: não realizar traduções dos termos utilizados para a 

classificação dos movimentos e utilizar a folha de registro original para a análise da trajetória 

dos GMs (ANEXO C). 
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5.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo foi aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Juiz de Fora sob parecer CAAE: nº 82123317.1.0000.5147 (ANEXO B), Minas 

Gerais, e com autorização formal das UTINs de ambos hospitais. 

No presente estudo, não houve qualquer procedimento que ofereceu risco a integridade 

física e psíquica da criança avaliada, ou seja, equivalentes aos que ela está exposta em sua 

rotina imposta no período de internação na UTIN ou no domicílio. Os responsáveis legais 

tinham liberdade para recusar ou desistir da participação do estudo em qualquer momento.  

Como os riscos foram mínimos, as vantagens na participação da pesquisa foram 

grandes, uma vez que com a aplicação das escalas pôde identificar atrasos ou alterações 

atípicas do desenvolvimento motor, no comportamento na funcionalidade e assim, permitiu a 

realização de uma devolutiva e orientação individualizada aos pais ou responsáveis, com 

recomendações pertinentes a cada caso ou até mesmo encaminhamento à serviços de 

intervenções, quando foram necessários.  

 

5.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram armazenados em banco de dados do software statistical package for 

social science (SPSS®) versão 22.0 para windows. A caracterização do perfil desta amostra 

foi descrita através de tabelas de frequência das variáveis categóricas e estatísticas descritivas 

das variáveis contínuas, com valores de média, desvio padrão, valores mínimo e máximo. 

Primeiramente foi realizado uma análise exploratória para definir os melhores testes 

estatísticos a serem empregados e para verificar se os dados contemplam os critérios de 

normalidade, o qual foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk.  

Para comparar as variáveis categóricas foi utilizado o teste exato de Fisher ou Qui-

Quadrado.  

Para verificar a possível associação das variáveis independentes com os achados do 

método, foi realizado análise de regressão logística binomial. Caso a frequência nos 

subgrupos fosse maior ou igual a 5 e o valor de p ≤ 0,10, incluiu-se a variável nos modelos de 

regressão. 

Para todas as análises foram considerados o nível de significância de α = 0,05.  

Após realizadas as avaliações previstas para o período, as trajetórias dos GMs de dos 

participantes foram descritas em uma planilha própria, criada pelos autores do método, a qual 
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serviu de base para a elaboração de quatro critérios, criados pelos autores, para a investigação 

dos valores preditivos do GMA na presente amostra, como apresentado no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Critérios para investigação dos valores preditivos 

 

Legenda: *Presença de 2 avaliações ou mais. Normal (N), Poor-repertoire (PR), Cramped-

Synchronized (CS) e Chaotic (Ch).  

 

 
Foram calculados os valores preditivos (sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e negativo e acurácia) das avaliações nos diferentes períodos utilizando fórmulas 

adaptadas de STANGLER et al., 1980 (STANGLER; HUBER; ROUTH, 1980). 

 Normal Anormal 

Trajetória antes da alta* 
50% ou mais de 

classificação “normal” 

Mais de 50% de 

classificação “anormal” 

Classificação Próximo da Alta N PR ou CS ou Ch 

Trajetória até 5 semanas 

Pós-termo* 

50% ou mais de 

classificação “normal” 

Mais de 50% de 

classificação “anormal” 

Classificação Próximo de 

5 semanas Pós-Termo 
N PR ou CS ou Ch 
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6 RESULTADOS  

 

Os resultados serão descritos a seguir, em forma de dois artigos científicos. 
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6.1 ARTIGO 1: 

 

PRETERM AND WRITHING MOVEMENTS: É POSSÍVEL PREDIZER NESTES 

PERÍODOS OS PREMATUROS QUE NÃO APRESENTARÃO OS FIDGETY 

MOVEMENTS? 

 

Felipe Almeida de Souza, Caroline Chaves Lessa Nogueira, Andrea Januário da Silva, Paula 

Silva de Carvalho Chagas, Jaqueline da Silva Frônio. 

 

 

RESUMO: 

 

Objetivo: Descrever a trajetória nos períodos “preterm” e “writhing movements” de nascidos 

prematuros e verificar qual o melhor momento ou critério com base na classificação pelo 

método General Movements Assessment (GMA) para a predição mais assertiva do período de 

fidgety movements (FM). Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal prospectivo, com 

idade gestacional inferior a 34 semanas. Foram realizados vídeos para avaliação com o 

método GMA a fim de verificar os valores preditivos. Resultados: Foram incluídos 52 

recém-nascidos, realizados um total de 192 avaliações. Antes da alta hospitalar foram 

encontrados níveis aceitáveis de sensibilidade (89%) com alto valor preditivo negativo (80%). 

Na idade de 5 semanas pós termo, evidenciamos uma sensibilidade de 86% e especificidade 

de 58%, com alto valor preditivo negativo (92%) e aumento no índice de acertos, com 

acurácia de 69%. Conclusão: A avaliação com o GMA próximo da alta da Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal tem alto poder para selecionar os lactentes que necessitam de 

acompanhamento e casos que terão um bom desfecho para essa classificação (FM normal). 

 

Palavras-Chave: unidade de terapia intensiva neonatal; prematuridade; desenvolvimento 

infantil; predição 
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ABSTRACT: 

 

Objective: This study aimed to describe the trajectory of the General Movements Assessment 

(GMA) during the preterm and writhing movements periods in preterm infants and determine 

the best time point to predict the fidgety movements (FM) period. Study design: Fifty-two 

preterm newborns were evaluated by the GMA method. Results: The sensitivity and 

specificity was 86% and 58%, respectively, at 5 weeks post term with a high negative 

predictive value (92%) and increased hit ratio (69% accuracy). Conclusion: Preterm infants 

with ≤34 weeks of gestational age have a high prevalence of poor repertoire classifications on 

the GMA, primarily before neonatal intensive care unit (NICU) discharge. One assessment 

with GMA near the time of NICU discharge is possibly the best time point to determine 

infants who need to be followed more carefully and those who will have a good outcome for 

this classification (normal FM). 

 

Key-words: Intensive Care Units, Neonatal; Infant, Premature; child development; forecasting 
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INTRODUÇÃO 

 

A importância de detecção precoce de alterações no desenvolvimento neuromotor de 

recém-nascidos (RNs) de risco vem sendo uma estratégia cada vez mais estudada e tem como 

objetivo o encaminhamento oportuno para centros de reabilitação precocemente, bem como 

otimização da orientações aos seus familiares (SPITTLE et al., 2015a). A identificação dessas 

possíveis alterações, permite o aproveitamento da neuroplasticidade, capacidade adaptativa do 

sistema nervoso central (SNC), e induzir com a realização de mecanismos de reabilitação a 

capacidade de restauração de todo o potencial do cérebro lesionado (NOVAK; MORGAN, 

2019). É crescente o número de estudos sobre o tema, como o de Spittle et al. (2015), que em 

uma revisão sistemática, observaram que intervenções precoces podem contribuir com os 

resultados cognitivos e motores na infância.  

Algumas alterações neuromotoras podem ser identificadas ainda na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou 2em acompanhamentos ambulatoriais de forma 

precoce (até os 6 meses de idade corrigida), porém, são escassas ferramentas com altos 

valores preditivos, principalmente nos casos de alterações leves. Dentre as ferramentas de 

avaliação atualmente utilizadas, as que apresentam os maiores índices de validade preditiva 

para a detecção precoce de paralisia cerebral (PC) estão a ressonância magnética (RM), 

Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) e General Movements Assessment 

(GMA) (BYRNE; NORITZ; MAITRE, 2017; NOVAK et al., 2017b).  

É importante destacar que embora existam evidências de que a RM seja indicada para 

a previsão de desfechos no desenvolvimento motor de lactentes e crianças, sua utilização e 

acessibilidade para a realização deste exame ainda é limitada, por ser um recurso de alto custo 

ou por dificuldades na realização durante a prática clínica, já que para adequada realização é 

necessário sedação adequada do lactente, transporte para local específico e retirada do RN da 

UTIN e da incubadora, fatores estes que podem aumentar os riscos de complicações e 

morbidades adicionais. 

Desta forma, a utilização de uma ferramenta para avaliação das alterações que seja de 

fácil realização nas UTINs, de forma não invasiva e que permita predizer com maior 

confiabilidade as possíveis alterações no desenvolvimento, mostra-se mais vantajosa e 

adequada. Por este motivo e pelas suas características psicométricas, o GMA têm sido um dos 

instrumentos recomendados para esse fim (FURTADO et al., 2010; NOVAK et al., 2017b; 

SPITTLE et al., 2009; TOMANTSCHGER et al., 2018). 
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Os estudos que utilizam o GMA para identificação precoce de PC e de outras 

alterações no desenvolvimento indicam como melhor critério a ausência dos fidgety 

movements (FM) entre 9 e 15 semanas (OBERG; JACOBSEN; JORGENSEN, 2015; 

PEYTON et al., 2017). Assim, identificar os lactentes que apresentam maior probabilidade de 

apresentar essa classificação é de suma importância, pois permitirá a criação de estratégias 

para otimização das ações das equipes e sensibilização dos familiares sobre a importância do 

acompanhamento mais cuidadoso desse grupo (BOSANQUET et al., 2013; EINSPIELER; 

PRECHTL, 2005; NOBLE; BOYD, 2012; OLSEN et al., 2018). 

Somado a isso, sabemos que em países em desenvolvimento são escassos os serviços 

de saúde que possuem programas de acompanhamento do RN de risco com a utilização de 

ferramentas específicas como o GMA e quando existem são relatados altos índices de 

descontinuidade no acompanhamento desses pacientes egressos das UTIN, onde os valores 

podem chegar a 43,7% em algumas regiões (FRÔNIO, S JAQUELINE; NEVES, T A LUIZ; 

FERRAZ, 2009; GONTIJO et al., 2018). 

Portanto, considerando a importância do diagnóstico precoce de alterações do 

desenvolvimento motor (como por exemplo, a PC) e que não existem protocolos e critérios 

totalmente estabelecidos e ou sistematizados para este fim, este estudo teve como objetivo 

descrever a trajetória nos períodos “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM) de 

nascidos prematuros e verificar qual o melhor momento ou critério com base na classificação 

pelo método GMA para a predição mais assertiva do período de fidgety movements. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, longitudinal e prospectivo, no qual os 

participantes foram avaliados nas primeiras semanas de vida até as 17 semanas de idade pós 

termo, durante o período de permanência na UTIN e posteriormente no acompanhamento 

ambulatorial. 

O recrutamento dos participantes foi realizado de fevereiro de 2018 a fevereiro de 

2019. A amostra foi composta de forma consecutiva, sendo convidados a participar do estudo 

todos os recém-nascidos internados neste período, nas UTINs do Hospital Regional João 

Penido (HRJP) e do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ) do município de Juiz 

de Fora, Minas Gerais, desde que contemplassem os critérios de elegibilidade.  
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Inicialmente os pais ou responsáveis pelos RNs foram abordados pelos pesquisadores, 

ainda na UTIN, esclarecidos sobre o estudo, convidados a participar e a assinar o termo de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) 

 

Participantes 

Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos recém-nascidos prematuros (RNPT), de ambos os sexos, com idade 

gestacional (IG) abaixo de 34 semanas, que apresentassem estabilidade respiratória e 

hemodinâmica no início das coletas, com base nos parâmetros fisiológicos a seguir: 

frequência cardíaca de 100 a 180 batimentos por minuto, frequência respiratória entre 40 à 60 

incursões respiratórias por minuto e pressão arterial média > 35 milímetros de mercúrio 

(mmHg) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) maior que 89%, tempo superior a 48 horas 

sem o uso de drogas depressoras do SNC. 

Não foram incluídos RNs com patologias cardíacas que apresentaram repercussão 

hemodinâmica, com necessidade de utilização de drogas vasoativas ou necessidade de 

cirurgia cardíaca sem possibilidade de correção anterior ao período de início das filmagens, 

síndromes genéticas e metabólicas descritos em prontuários ou sumário de alta, além de 

presença de malformações físicas ou deformidades que afetem a movimentação global (como 

a artrogripose, o pé torto congênito, gastrosquise não corrigida, entre outros) e uso de 

ventilação mecânica invasiva (VMI) ou uso de drogas depressoras do SNC no momento da 

realização do vídeo.   

No momento da seleção dos RNs, foram coletados dados através da análise do 

prontuário para caracterização dos participantes do estudo, como, IG, idade corrigida, sexo, 

APGAR, peso ao nascer, tipo de parto, diagnóstico, tempo de suporte ventilatório invasivo, 

não invasivo e oxigenoterapia (em dias), tempo total de suporte ventilatório.  

A análise dos movimentos dos participantes foi realizada pelo método GMA, com o 

objetivo de detectar precocemente anormalidades na trajetória de recém-nascidos prematuros 

(ADDE et al., 2016). Por orientações dos criadores do método, não foram realizadas traduções 

dos termos utilizados para a classificação dos movimentos, mantendo-se na língua inglesa, e 

foi utilizado a folha de registro original para a análise da trajetória dos general movements 

(GMs). 
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Métodos para realização da filmagem  

 

A análise e avaliação dos GMs foram realizadas por três avaliadores, previamente 

treinados com os instrutores oficiais do método (GMtrust), certificados e habilitados por 

prova de proficiência. Após realizar a filmagem, o material foi imediatamente disponibilizado 

para dois dos três avaliadores. Nos casos de divergência no julgamento do GMs, a filmagem 

foi enviada para o terceiro avaliador, para deferimento do resultado.  

As filmagens foram realizadas pelas equipes das UTINs participantes ou pelos 

pesquisadores envolvidos no projeto, utilizando uma câmera Digital, da marca Nikon, modelo 

Coolpix L340 ou smartphone com câmera fotográfica superior a 5 megapixels. Os RNs ou 

lactentes foram filmados em local de maior conforto e segurança, com base em suas 

condições e necessidades individuais, contemplado a visualização dos quatro membros e 

movimentação espontânea do recém-nascido ou lactente, de forma que não atrapalhasse a 

qualidade da filmagem. 

A periodicidade da realização das filmagens ocorreu com base em cada período, sendo 

no período “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM) a cada 21 dias até a idade de 5 

semanas pós termo, com início após 14 dias de vida. No período dos fidgety movements (FM), 

a periodicidade das filmagens foi programada para as idades de 9, 12, 15 e 17 semanas pós 

termo, ressaltando que devido à possível piora do quadro clínico, rotina das UTINs ou por 

dificuldade dos responsáveis para comparecerem após a alta, a periodicidade foi alterada. 

 

Trajetória de movimentação - Preterm e writhing movements 

 

Os GMs no período de PT e WM envolvem o corpo inteiro em uma sequência variável 

dos membros, pescoço e tronco. Eles variam em amplitude, intensidade, força e velocidade, e 

têm um começo e fim graduais. São observadas rotações ao longo do eixo dos membros e leve 

mudanças na direção dos movimentos, sendo fluentes, elegantes, mostrando complexidade e 

variabilidade (PRECHTL, 1990). Os GMs desse período devem ser classificados como 

normais (quando apresentam as características descritas acima) e anormais, quando os RNs 

são expostos a condições que podem afetar a função do SNC, sendo classificados como: poor-

repertoire (PR), cramped-synchronized (CS) e chaotic (Ch) (EINSPIELER; PRECHTL, 

2005). 
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Fidgety movements (FM) 

 

Os FM são um tipo de GMs que compõem o repertório espontâneo normal do lactente 

e podem estar presentes da 6ª semana até a 22ª semana pós termo, período esse com grande 

transformação neural, onde surgem os movimentos intencionais. No entanto, espera-se que 

nas idades de 9ª e 15ª semana pós termo, estes padrões de movimento estejam no seu ápice 

(EINSPIELER; PRECHTL, 2005). Os FM são movimentos de pequena amplitude, velocidade 

moderada e aceleração variável, tanto de pescoço, tronco e membros, em diversas direções, 

sendo observados quando o lactente está acordado (EINSPIELER; PRECHTL, 2005).  

 

Análise estatística 

 

Os dados foram armazenados em banco de dados do software statistical package for 

social science (SPSS®) versão 22.0 para windows. A caracterização do perfil desta amostra 

foi descrita através de tabelas de frequência das variáveis categóricas e estatísticas descritivas 

das variáveis contínuas, com valores de média, desvio padrão, valores mínimo e máximo. 

Primeiramente foi realizado uma análise exploratória para definir os melhores testes 

estatísticos a serem empregados e para verificar se os dados contemplam os critérios de 

normalidade, o qual foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk. Para comparar as variáveis 

categóricas foi utilizado o teste exato de Fisher ou Qui-Quadrado. Após realizadas as 

avaliações previstas para o período, as trajetórias dos GMs dos participantes foram descritas 

em uma planilha própria, criada pelos autores do método, a qual serviu de base para a 

elaboração de quatro condições, para fins de investigação dos valores preditivos do GMA na 

presente amostra: 1) Classificação da trajetória antes da alta:  Para ser incluído nesta análise o 

participante deveria ter no mínimo duas avaliações antes da alta da UTIN; 2) Classificação 

próxima da alta: foi utilizada uma única avaliação, sendo escolhida a que foi realizada mais 

próxima da data da alta da UTIN; 3) Classificação da trajetória até de 5 semanas pós termo: 

foram consideradas todas as avaliações realizadas até o período de “writhing movements”; 4) 

Classificação próxima de 5 semanas pós termo: foi utilizada uma única avaliação, sendo 

escolhida a que foi realizada mais próxima de 5 semanas pós termo. 

As classificações de cada uma dessas condições foram definidas conforme apresentado 

no Quadro 1.   
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Quadro 1: Critérios para classificação do GMA em cada condição investigada quanto aos 

valores preditivos do período de “fidgety movements” 

 

Legenda: *Presença de 2 avaliações ou mais. N: Normal, PR: Poor-repertoire, CS: Cramped-

Synchronized e Ch: Chaotic. 

 

As classificações individuais de cada avaliação do período dos fidgety movements 

(FM) foram feitas conforme o método preconiza em: F+, F++, F+-, F-, AF. Para cálculo dos 

valores preditivos os FM foram classificados como: 

 

✓ Presente (F+ ou F++): Quando em pelo menos uma das avaliações no período, 

foi observada a presença deste movimento conforme os critérios do método. 

✓ Ausente (F- ou F+-): Ausência dos FM em todas as avaliações realizadas no 

período ou sua presença de forma esporádica.  

✓ Anormal (AF): presença do padrão de movimentos FM, mas de forma 

exagerada, com base nos aspectos definidos pelos autores do método.  

 

Essa classificação dos FM foi utilizada apenas para verificar se é possível predizer nos 

períodos PT e WM se os FM aparecerão no período esperado, pois este período é considerado 

o mais importante para a predição de PC e outras alterações no desenvolvimento motor 

(BOSANQUET et al., 2013; NOVAK et al., 2017b). 

Foram calculados os valores preditivos (sensibilidade, especificidade, valor preditivo 

positivo e negativo e acurácia) das avaliações nos diferentes períodos utilizando formulas 

adaptadas de STANGLER et al., 1980 (STANGLER; HUBER; ROUTH, 1980). 

 

 Normal Anormal 

Trajetória antes da alta* 
50% ou mais de 

classificação “normal” 

Mais de 50% de 

classificação “anormal” 

Classificação Próximo da Alta N PR ou CS ou Ch 

Trajetória até 5 semanas 

Pós-termo 

50% ou mais de 

classificação “normal” 

Mais de 50% de 

classificação “anormal” 

Classificação Próximo de 

5 semanas Pós-Termo 
N PR ou CS ou Ch 
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RESULTADOS 

 

Foram elegíveis 121 lactentes prematuros, e destes, 69 foram excluídos e 52 foram 

incluídos nas análises como demonstrado no fluxograma abaixo. 

 

Figura 5 - Fluxograma de composição da amostra

 

 

A média de IG ao nascimento foi de 31 ± 2,2 semanas e peso ao nascimento de 1436 ± 

568,5 gramas. Houve leve predomínio do sexo feminino (51,9%) e de nascidos por parto 

cesárea (57,7%). As características dos participantes encontram-se na Tabela 1. 

Foram realizadas 72 avaliações pelo GMA no período PT, 40 no WM e 80 no FM, 

totalizando um número de 192 avaliações dos participantes pelo método no período do estudo. 

Contemplaram o critério para realização da análise da trajetória dos GMs antes da alta da 

UTIN com pelo menos duas avaliações antes da alta, 23 participantes. Esses apresentaram 

menor IG e peso ao nascimento, menores valores de índice Apgar no 1° e 5° minutos e 

necessitaram de maior tempo de suporte ventilatório, o que levou a um maior tempo de 

internação e, consequentemente, possibilidade de realização de um maior número de 

avaliações pelo GMA antes da alta da UTIN.  
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Variáveis MÍN Média (DP) MÁX

Idade Materna 14 25,8 (± 7,5) 43

IG de nascimento (s) 26 31,2 (± 2,2) 34

Peso de Nascimento (g) 632 1436,5 (± 568,5) 4216

Dias de Internação 10 47,7 (± 32,7) 154

Escore de Apgar no 1º min 1 6,1 (± 1,9) 9

Escore de Apgar no 5º min 0 8,2 (± 1,5) 10

Dias de VMI 0 5,8 (± 10,7) 43

Tempo de Suporte Ventilatório 0 17,6 (± 24,1) 111

Variáveis Total (n=52) %

Sexo

    Feminino 25 48,1

    Masculino 27 51,9

Tipo de Parto

    Vaginal 22 42,7

    Cesárea 30 57,7

IG de Nascimento

    >30s 12 23,1

    30 à 32s 16 30,8

    33 à 34s 24 46,2

Peso ao Nascimento

    <1000g 12 23,1

    1000 à 1500g 20 38,5

    >1500g 20 38,5

Classificação de Suporte 

Ventilatório (dias)

    <28 dias 39 75,0

    ≥28 dias 13 25,0

Tabela 1 - Caracterização da amostra do estudo

Definição das abreviaturas: MÍN: mínimo; DP: desvio padrão; MÁX: máximo; IG: 

idade gestacional; s: semanas g: gramas; min: minuto; VMI: ventilação mecânica 

invasiva

 

 

 

 

 

 

 

   

 

As classificações dos participantes no GMA em cada período encontram-se na Tabela 

2. Observa-se que a maioria dos participantes apresentou no período próximo a alta da UTIN 

a classificação anormal (59%), sendo destes, 26 (50%) com classificação PR e 5 (9,62%) com 

classificação CS. Quando as classificações foram realizadas com base na idade próximo a 5 
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semanas pós termo, foi evidenciando um número de 24 (46,15%) com classificação normal, e 

um total de 28 (53,85%) com classificação anormal, sendo estes distribuídos em 21 (40,38%) 

com classificação PR e um aumento de classificação CS com sete participantes (13,47%) em 

relação ao outro período. 

 

 

Quando observado a classificação em sua trajetória no período até a alta da UTIN, 

classificados como “normal” ou “anormal”, foram evidenciados 5 (21,74%) com classificação 

“normal” e um número expressivo de classificações “anormal” de 18 (78,26%) participantes. 

Foram observados um aumento importante na classificação normal quando analisado a 

trajetória até 5 semanas pós termo com número de 24 (46,2%) participantes. 

Na idade dos FM, os pacientes que foram contemplados com mais de duas avaliações 

no período PT e WM antes da alta da UTIN, observamos a classificação de FM ausente em 9 

(39,1%) participantes. Quanto ao total de participantes na classificação final de FM, foi 

evidenciando um valor de 38 (73,1%) com classificação normal (FM presente). 

Não foram encontradas classificações definidas com anormal (AF).   

Os valores preditivos das quatro condições estudadas no presente estudo com os 

achados do período dos FM estão descritos na Tabela 3. 

N N% PR PR% CS CS%

Classificação próximo a alta 21 40,38 26 50 5 9,62

Classificação próximo a 5ª semana

pós termo
24 46,15 21 40,38 7 13,47

  %   %

*Classificação Trajetória até a alta 21,74 78,26

Classificação trajetória até 5ª

semana pós termo
46,2 53,8

  %   %

*Classificação Momento Fidgety 

Movements
60,9 39,1

Classificação Momento Fidgety 

Movements
73,1 26,938

Definição das abreviaturas: N: Normal; PR: Poor-repertoire, CS: Cramped-Synchronized; *Participantes que

contemplaram duas ou mais avaliações até a alta da UTIN;  

9

14

n n

14

Tabela 2 - Classificação dos participantes no GMA em cada período.

  Normal   Anormal

  Anormal  Normal

n

5

24

n

18

28
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Critério de Classificação
Sensibilidade 

(%)

Especificidade 

(%)

VP + 

(%)

VP - 

(%)

Acurácia 

(%)

Trajetória antes da alta 89% 29% 44% 80% 52%

Classificação próximo da alta 86% 50% 39% 90% 60%

Trajetória até 5 semanas pós-termo 86% 50% 39% 90% 60%

Classificação próximo de 5 semanas pós-termo 86% 58% 43% 92% 69%

Tabela 3 - Valores preditivos do GMA nos diferentes momentos de avaliação da alta da UTIN e próximo as 5

semanas de idade pós-termo para o período de fidgety movements.

Definição das abreviaturas: GMA; General Movements Assesment; VP + : valor preditivo positivo; VP - : valor preditivo negativo.

 

 

Utilizando-se inicialmente a trajetória antes da alta, foram encontrados níveis 

aceitáveis de sensibilidade (89%) com alto valor preditivo negativo (80%), porém baixo 

índice de acertos, com acurácia de 52%. As avaliações em classificação próximo da alta, 

mostrou uma redução no nível de sensibilidade (86%) com aumento importante na 

especificidade (50%), juntamente com alto valor preditivo negativo (90%) e aumento no 

índice de acertos, com acurácia de 60%. Na classificação próximo a idade de 5 semanas pós 

termo, evidenciamos uma sensibilidade de 86% e uma especificidade de 58%, com importante 

valor preditivo negativo de 92% e melhores índice de acertos, com acurácia de 69%.  

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo utiliza a avaliação de nascidos prematuros, desde a UTIN, com a 

finalidade de identificar os casos que têm maior probabilidade de não manifestar os fidgety 

movements e, consequentemente, maior chance de apresentar alterações no desenvolvimento 

neuromotor (EINSPIELER; PRECHTL, 2005). Os resultados indicaram que a presença da 

classificação anormal no período de internação na UTIN e/ou até 5 semanas de idade pós 

termo permitiu a identificação de mais de 85% dos casos que não apresentarão o FM no 

período esperado. Isto parece promissor, pois permitirá à equipe dos serviços de saúde a 

elaboração de estratégias de conscientização e sensibilização mais focadas nessas famílias, 

uma vez que o número de casos que abandonam o acompanhamento de Follow Up durante o 

primeiro ano de vida é muito alto (FRÔNIO, S JAQUELINE; NEVES, T A LUIZ; FERRAZ, 

2009; GONTIJO et al., 2018). 

Foi encontrado na amostra um grande número de classificações anormais (PR e CS) 

no período PT e WM, indicando que o nascimento prematuro e/ou as intercorrências inerentes 
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ao período de internação na UTIN afetaram o funcionamento do SNC de forma temporária ou 

definitiva. Este alto valor de classificações anormais vai ao encontro de estudos realizados 

com prematuros (DE VRIES; BOS, 2010; MANACERO et al., 2012; OLSEN et al., 2018) e 

reforça a hipótese levantada por De Vries et al. (2010), que citam que as classificações 

alteradas ou pobres durante os primeiros dias de vida podem estar relacionadas  ao período de 

adaptação do SNC ao nascimento antes de alcançar a maturidade necessária para lidar com as 

demandas existentes no ambiente extrauterino (DE VRIES; BOS, 2010). 

Considerando os critérios propostos no presente estudo, a utilização da classificação 

no GMA da avaliação mais próxima da alta da UTIN mostrou valores de sensibilidade e 

especificidade mais equilibrados quando comparado com os valores obtidos pela classificação 

da trajetória toda até a alta da UTIN, permitindo a classificação correta de quase dois terços 

dos participantes considerando o desfecho do GMA entre 9 e 17 semanas pós termo (período 

de FMs). Esta condição, também parece suficiente para fornecer aos profissionais maior 

segurança na orientação aos familiares quanto aos desfechos esperados para o lactente no 

período subsequente do GMA, onde apresentar uma classificação normal próximo da alta gera 

uma alta probabilidade (90%) de continuidade dessa classificação no período dos FM. Apesar 

disto, caso o objetivo seja identificar o maior número dos casos que não apresentarão os FM, 

o melhor é considerar a trajetória toda, pois apenas 11% dos participantes que depois não 

manifestaram os FM foram classificados com trajetória normal no período até a alta da UTIN 

(alta sensibilidade), sendo neste caso de grande importância a continuidade do 

acompanhamento cuidadoso dos que apresentaram trajetória anormal.    

Para o período que engloba as avaliações do período dos “writhing movements”, o 

melhor critério para utilização na prática clínica e de pesquisa parece ser a classificação da 

avaliação mais próxima de 5 semanas, onde os valores preditivos foram os mais altos e 

equilibrados, sugerindo ser mais seguro para a utilização na orientação aos responsáveis, 

permitindo a equipe de saúde otimizar os cuidados nos pacientes que apresentaram 

classificação alterada na idade próxima a 5 semanas pós termo. A persistência prolongada da 

classificação alterada no GMA é motivo de preocupação e aumenta as chances de que as 

anormalidades não sejam transitórias, sendo que a avaliação do GMA próximo de 5 semanas 

pós termo permitiu a classificação correta de mais de dois terços dos participantes. 

Corroborando com esses resultados, Garcia et al. (2004) encontraram resultados semelhantes, 

onde os participantes que apresentavam trajetórias de GMs normais  (nas idades de –34 e 40 

semanas pós concepção, e de 12 semanas pós termo) tendiam a se manter com o 

desenvolvimento subsequente normal (idade mínima de 1 ano pós concepção para avaliação 
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neurológica), com um valor preditivo negativo (VPN) de 91%, e avaliação neurológica final 

com sensibilidade de 86% (GARCIA; GHERPELLI; LEONE, 2004). 

No presente estudo, foi observada melhora gradativa dos valores de especificidade, 

sendo o mais alto encontrado quando considerada a avaliação mais próxima de 5 semanas. 

Este fato parece estar relacionado  ao período de adaptação do SNC e à presença de alterações 

nos subsistemas devido a ajustes temporários que acontecem nos substratos dos geradores de 

padrões centrais (GPC) (HADDERS-ALGRA, 2007), favorecendo a ocorrência de 

classificações anormais de GMs de caráter transitório (falsos positivos). Desta forma, quanto 

mais tardia a idade de avaliação, menor a chance de alterações transitórias afetarem a 

classificação no método GMA. Estes resultados corroboram os estudos anteriores, 

demonstrando que o GMA pode ser utilizado como ferramenta para detecção de alterações 

neuromotora de forma precoce em nascidos prematuros, mas que é necessária a continuidade 

nas avaliações (OLSEN et al., 2015) em períodos posteriores para exclusão dos casos que 

apresentam alterações transitórias.  

A escolha de qual o melhor critério a ser utilizado para a prática clínica dependerá da 

finalidade para a qual ele será utilizado. Caso o objetivo seja selecionar um grupo que deve 

ser acompanhado de forma mais cuidadosa, o melhor critério parece ser a avaliação mais 

próxima da alta da UTIN, pois a equipe de saúde terá maior possiblidade de acesso direto aos 

pais/responsáveis para a realização de ações de sensibilização e conscientização com aqueles 

onde foi observada classificação anormal (pois os valores de sensibilidade se mantém 

elevados) e ao mesmo tempo reduzirá o número de casos que serão acompanhados 

desnecessariamente através de um protocolo mais intensivo, pois a especificidade mostrou 

valores mais adequados. Caso o objetivo seja realizar o prognostico individual (caso a caso), o 

melhor critério parece ser a avaliação mais próxima de 5 semanas pós termo, pois foi com 

esse critério que foram obtidos os melhores valores preditivos positivo, negativo e de 

acurácia. 

Reforçando a importância dos presentes achados, um estudo realizado por Oberg et al. 

(2015), ressalta que lactentes que não apresentam FM aos 3 meses de idade corrigida podem 

apresentar um risco 10 vezes maior de desenvolverem PC ou algum tipo de alteração no 

desenvolvimento motor. Os autores enfatizam a necessidade da busca por ferramentas de 

identificação de alterações neuromotoras de forma precoce, e apoiam o uso do GMA na 

pratica clínica. Estudos indicam que o GMA deve ser utilizado de forma longitudinal em 

conjunto com outros mecanismos diagnósticos, como a ressonância magnética, testes e 

escalas padronizados, favorecendo o encaminhamento para centros de reabilitação específicos 
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ao caso, respeitando o momento de maior plasticidade cerebral (BOSANQUET et al., 2013; 

NOVAK et al., 2017b; NOVAK; MORGAN, 2019; OLSEN et al., 2018; PRECHTL, 1990; 

SPITTLE et al., 2015a).  

Vale destacar que os participantes que apresentaram alterações no GMA foram 

encaminhados para maior investigação diagnóstica e, quando necessário, intervenção precoce. 

Como parte da responsabilidade social, a busca de estratégias eficazes para a 

identificação precoce de alterações neuromotoras é de suma importância, pois isso favorecerá 

o desenvolvimento do potencial individual máximo, e o GMA parece ser uma ferramenta  

com aspectos interessantes para utilização de forma longitudinal com este fim 

(TOMANTSCHGER et al., 2018). Sob esta ótica, os resultados do presente estudo indicaram  

que a avaliação com o GMA próximo da alta da UTIN tem alto poder para selecionar os 

lactentes que necessitam de acompanhamento mais cuidadoso em ambulatórios 

especializados, pois identificou quase a totalidade daqueles que apresentaram FM alterado em 

período posterior (alta sensibilidade), permitindo também  discriminar a metade dos casos que 

possivelmente terão um  bom desfecho para essa classificação (FM normal). 

 

Limitações 

 

Este estudo apresentou algumas limitações. A amostra apresentou um número 

reduzido de lactentes, no entanto todos os potenciais participantes foram convidados a fazer 

parte do estudo. Ressaltamos também, que as orientações geradas com base apenas no GMA 

devem ser cautelosas, sendo necessário o acompanhamento por maiores períodos e também a 

utilização de outras ferramentas para agregar maior segurança na identificação de alterações 

neuromotoras e devolutiva/orientação aos pais ou responsáveis legais. Estudos com maior 

número de participantes e com outras populações de lactentes são necessários para verificar a 

real utilidade e aplicabilidade clínica dos critérios propostos. 
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CONCLUSÃO 

 

Nascidos prematuros com IG inferior a 34 semanas parecem ter grande probabilidade 

de apresentarem alterações na movimentação espontânea até os 5 meses de idade pós termo, 

pois foi encontrada alta prevalência de classificações alteradas no GMA (tanto nas avaliações 

individuais quanto na trajetória) na amostra do presente estudo.  

Os resultados  sugerem que o GMA parece uma ótima escolha para identificação 

próximo da alta da UTIN dos prematuros  que não manifestarão os FM entre 3 e 5 meses de 

idade pós termo, permitindo encaminhá-los para serviços de acompanhamento ambulatorial 

especializados e/ou intervenção precoce em idades precoces, e que a avaliação próximo de 5 

semanas pós termo demonstrou ser a mais segura para orientar os pais/responsáveis quanto ao 

prognóstico do desenvolvimento desses lactentes.   
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6.2 ARTIGO 2:  

 

O QUE PODE INFLUENCIAR A MOVIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA DE RECÉM 

NASCIDOS PREMATUROS? 

 

Felipe Almeida de Souza; Carolina Chaves Nogueira Lessa; Andrea Januário da Silva; Paula 

Silva de Carvalho Chagas; Jaqueline da Silva Frônio. 

 

 

RESUMO 

 

Introdução: O aumento no número de nascidos prematuros leva a crescente necessidade da 

identificação de alterações neuromotoras. Dentre algumas ferramentas para identificação 

dessas alterações de forma precoce, o método General Movements Assessments (GMA), 

destaca-se por apresenta altos valores preditivos. A avaliação com o método GMA pode ser 

iniciado ainda na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) ou ser realizada até uma 

idade mais tardia, otimizando assim o encaminhamento para intervenção quando necessário, 

reduzindo o número de desfechos desfavoráveis. Objetivo: Verificar quais características, 

fatores individuais e intercorrências estão mais fortemente associados à trajetória do GMA até 

cinco semanas de idade pós termo em nascidos prematuros. Métodos: Trata-se de um estudo 

longitudinal, incluindo recém-nascidos (RNs) com idade gestacional (IG) inferior a 34 

semanas, e que não apresentavam complicações que afetassem a movimentação espontânea. 

Os RNs foram acompanhados da UTIN até a idade de 5 semanas pós termo. As avaliações 

foram iniciadas 14 dias após o nascimento e consecutivamente até o final do período writhing 

movements (WM). A classificação foi definida com base na sua trajetória com uma condição 

elaborada pelos autores em “normal” e “anormal”. Foram incluídas variáveis de prontuário, 

como características maternas, biológicas e intercorrências na UTIN. Para análise estatística, 

foi realizado teste qui-quadrado ou o exato de Fisher e posteriormente a análise com 

regressão logística binária. Foi considerado um p < 0,05 para nível de significância. 

Resultados: A amostra foi constituída por RNs com média de IG de 31 ± 2,2 semanas e peso 

ao nascimento de 1436 ± 568,5 gramas. Um total de 112 avaliações foram realizadas pelo 

método GMA, sendo 72 avaliações no período preterm (PT), 40 no WM. Um número 

expressivo de classificação anormal foi evidenciado no período PT, onde: 44 (61,1%) poor-

repertoire (PR), 20 (27,7%) normal e 8 (11,1%) cramped-synchronized (CS). No período 

WM foram encontradas as seguintes classificações: 20 (50%) PR, 17 (42,5%) normal e 3 

(7,5%) CS. Na análise bivariada, foram encontradas valores significativos em quatro fatores, 
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IG ao nascimento menor que 32 semanas (p < 0,003), peso ao nascimento menor que 1500 

gramas (p < 0,004), sepse precoce (p < 0,004), tempo de internação superior a 34 dias (p < 

0,006) e Clinical Risk Index for Babies (CRIB), considerando grau 2 (p < 0,020). Na análise 

de regressão binária, foram evidenciados dois modelos, sendo o modelo final com a inclusão 

das variáveis sexo, sepse precoce e tempo de internação maior que 34 dias explicando com 

maior clareza a chance de alteração no GMA em 31%. Conclusão: São diversas os fatores 

que podem interferir na trajetória da movimentação espontânea e o método GMA pode ser um 

método promissor na identificação de possíveis alterações de forma precoce, otimizando 

assim o encaminhamento oportuno para centros de reabilitação.  

 

Palavras-chaves: unidade de terapia intensiva neonatal; prematuridade; desenvolvimento 

infantil; fatores de risco 

 

 

ABSTRACT:  

 

Introduction: There is a significant increase in the number of premature births, and with this 

the need for the identification of neuromotor alterations is increasing. Among some tools for 

early identification, General Movements Assessments (GMA) has high predictive values. 

Evaluation with the GMA method can still be started at the intensive care unit (NICU) and 

progress to a later age, thus optimizing referral for intervention and a timely time and 

optimizing outcomes. Objective: To verify which individual characteristics / factors and 

complications are most strongly associated with GMA trajectory up to five weeks post term in 

preterm infants. Métodos: This was a longitudinal study that included newborns with a 

gestational age of less than 34 weeks and no complications affecting spontaneous movement. 

The infants were followed by the NICU until the age of 5 weeks post term. Evaluations were 

started 14 days after birth and consecutively until the end of the writhing movements (WM) 

period. The classification was defined based on its trajectory with a condition elaborated by 

the authors as “normal” and “abnormal”. edical record variables were included, such as 

maternal, biological characteristics and complications in the NICU. For statistical analysis, 

tests for bivariate analysis were used, such as chi-square test or Fisher's exact test, and then 

binary regression analysis for stratification of a regression model. We considered statistically 

significant p < 0.05. Results: The sample characteristic consisted of newborns with 

gestational age 31 weeks (± 2.2) and birth weight of 1436 grams (± 568.50). A total of 112 

evaluations were performed by the GMA method, being 72 evaluations in the preterm period 
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(PT), 40 in the writhing movements (WM). A significant number of abnormal classification 

was evidenced in the preterm period (PT), where: 44 (61.1%) PR, 20 (27.7%) Normal and 8 

(11.1%) CS. In the WM period the following classifications were found: 20 (50%) PR, 17 

(42.5%) Normal and 3 (7.5%) CS. In the bivariate analysis, significant values were found in 

four factors: gestational age at birth less than 32 weeks (p < 0.003), birth weight less than 

1500 grams (p < 0.004), early sepsis (p < 0.004), length of stay over 34 days (p < 0.006) and 

Clinical Risk Index for Babies (CRIB), considering grade 2 (p < 0.020). In the binary 

regression analysis, two models were evidenced, being the final model with the inclusion of 

the variables gender, early sepsis and length of stay longer than 34 days, which clearly 

explains the chance of GMA alteration in 31%. Conclusion: There are several factors that can 

interfere with the trajectory of spontaneous movement, and the GMA method can be a 

promising method for identifying possible changes early, thus optimizing the timely referral 

to rehabilitation centers. 

 

Key words: intensive Care Units, Neonatal; Infant, Premature; child development; risk factors 
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INTRODUÇÃO 

 

A prematuridade está entre as principais causa de morte infantil no primeiro mês de 

vida, tornando um grande problema de saúde global (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2018). No entanto, com os avanços tecnológicos e otimização nos cuidados em saúde, a 

sobrevida tem se elevado, e com isso um aumento na incidência de morbidades associadas, 

como comprometimento grave do sistema neurológico, tanto nos déficits de aprendizagem, 

visual e motora, chegando a quase 50% das complicações encontradas na infância 

(BARZILAY et al., 2019; GLASS et al., 2015) 

Os fatores que levam ao grande quadro de morbidade neonatal não estão só 

relacionados a prematuridade de forma isolada e sim as consequências impostas a esse 

quadro, como fatores perinatais, neonatais, incluindo o período de internação na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (LAWN et al., 2014; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2018). É sabido que a prematuridade por si só eleva o risco para 

alterações infecciosas (PUOPOLO; BENITZ; ZADUTIS, 2018), hematológicas, problemas 

respiratórios e outros (GLASS et al., 2015). Estudos apontam que quanto mais prematuro 

maior o risco de complicações, devido seu tempo de exposição a possíveis iatrogenias 

(KUGELMAN et al., 2018). 

Com o avanço na qualidade da assistência, métodos de avaliação e identificação 

precoce de alterações neuromotoras estão cada vez mais sendo discutidas (NOVAK et al., 

2017b). Estudos apontam que a qualidade dos movimentos gerais pode ser um marcador 

utilizado como forma de identificação destas desordens (PRECHTL, 2001) e que através do 

método General Movements Assessment (GMA), que utiliza da avaliação dos general 

movements (GMs), que são um padrão de movimentos endógenos. Quando alterados estão 

altamente ligados a alterações neurológicas, atribuídas a complicações sistêmicas agudas, o 

que pode afetar a atividade do sistema nervoso cerebral (SNC) de forma temporária e ou até 

definitiva (BOS et al., 1997; DE VRIES; BOS, 2010; HADDERS-ALGRA, 2007). 

Os GMs são movimentos que se iniciam ainda na vida fetal e permanecem até 3 a 4 

meses após o nascimento. O método GMA, pode ser utilizado de forma precoce, ainda na 

UTIN (EINSPIELER et al., 2004; OBERG; JACOBSEN; JORGENSEN, 2015) (Oberg et al., 

2015). Olsen et al. (2017) observaram quando utilizando o GMA na avaliação de forma 

longitudinal mesmo em idades distintas (pré termo e a termo) apresentaram grande associação 

com alterações no neurodesenvolvimento aos 12 meses. Outros estudos demonstram que essa 
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ferramenta é de maior valor preditivo para identificação precoce de paralisia cerebral 

(NOVAK et al., 2017b).  

Nesse sentido este estudo teve como objetivo verificar quais características/fatores 

individuais e intercorrências na UTIN estão mais fortemente associados à trajetória do GMA 

até cinco semanas de idade pós termo em nascidos prematuros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo observacional e prospectivo, no qual os participantes foram 

avaliados nas primeiras semanas de vida até as 17 semanas de idade pós termo, durante o 

período de permanência na UTIN e posteriormente no acompanhamento ambulatorial. 

O recrutamento dos participantes foi realizado de fevereiro de 2018 a fevereiro de 

2019. A amostra foi composta de forma consecutiva, sendo convidados a participar do estudo 

todos os recém-nascidos internados neste período, nas UTINs do Hospital Regional João 

Penido (HRJP) e do Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus (HMTJ) do município de Juiz 

de Fora, Minas Gerais, desde que contemplassem os critérios de elegibilidade.  

Inicialmente os pais ou responsáveis pelos recém-nascidos (RNs) foram abordados 

pelos pesquisadores, ainda na UTIN, esclarecidos sobre o estudo, convidados a participar e a 

assinar o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) 

 

Participantes 

Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos recém nascidos prematuros (RNPT), de ambos os sexos, com idade 

gestacional (IG) abaixo de 34 semanas, que apresentassem estabilidade respiratória e 

hemodinâmica no início das coletas, com base nos parâmetros fisiológicos a seguir: 

frequência cardíaca de 100 a 180 batimentos por minuto, frequência respiratória entre 40 à 60 

incursões respiratórias por minuto e pressão arterial média > 35 milímetros de mercúrio 

(mmHg) e saturação periférica de oxigênio (SpO2) maior que 89%, tempo superior a 48 horas 

sem o uso de drogas depressoras do SNC. 

Não foram incluídos RNs com patologias cardíacas que apresentaram repercussão 

hemodinâmica, com necessidade de utilização de drogas vasoativas ou necessidade de 

cirurgia cardíaca sem possibilidade de correção anterior ao período de início das filmagens, 

síndromes genéticas e metabólicas descritos em prontuários ou sumário de alta, além de 
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presença de malformações físicas ou deformidades que afetem a movimentação global (como 

a artrogripose, o pé torto congênito, gastrosquise não corrigida, entre outros) e uso de 

ventilação mecânica invasiva (VMI) ou uso de drogas depressoras do SNC no momento da 

realização do vídeo.   

Após a seleção dos RNs, foram coletados dados através da análise do prontuário para 

caracterização dos participantes do estudo quanto suas características maternas, biológicas e 

intercorrências inerentes a internação na UTIN como descrita a seguir:  

 

Características maternas:  

 

• A idade materna foi classificada seguindo os critérios instituídos pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria, com aumento do risco para alterações neonatais quando a idade 

é menor que 16 anos ou maior que 35 anos (GUINSBURG; FERNANDA; 

ALMEIDA, 2016). 

 

Características biológicas: 

 

• O sexo de nascimento está diretamente relacionado a maiores complicações, sendo 

considerado como fator de risco o sexo masculino (BARZILAY et al., 2019).  

• O peso de nascimento foi considerado aquele medido em sala de parto ou na admissão 

da UTIN. Os RNs foram categorizados utilizando o peso ao nascer: < 1000g (extremo 

baixo peso), 1000 a 1499g (muito baixo peso), 1500 a 2499g (baixo peso) e > 2499g 

(peso normal). (SELLIER et al., 2016). O critério utilizado para inclusão na análise 

estatística foi peso < 1500g, (CONSTANTINOU et al., 2007).  

• A IG de nascimento foi calculada com base na estimativa do neonatologista, obtida 

nos critérios físicos utilizando o New Ballard e Capurro somático, nesta ordem 

(BALLARD et al., 1991; CAPURRO et al., 1978). O critério utilizado para inclusão 

na análise estatística foi IG ≤ 32 semanas (CAESAR et al., 2016) 

 

Características de nascimento e intercorrências na UTIN: 

 

• Tipo de parto foi definido como parto normal para qualquer parto vaginal e cesáreo 

quando o parto foi operatório de forma eletiva ou não. Com base na amostra estudada 
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o tipo de parto incluído como fator de risco para alterações neuromotoras foi o parto 

cesáreo.  

• O valor de Apgar foi utilizado com base na pontuação encontrada individualmente em 

cada paciente, sendo incluído Apgar no 1º minuto e Apgar de 5º minuto (APGAR, 

1953). O fator abordado como de aumento no risco para alterações neuromotora e 

incluído para análise estatística, foi a pontuação menor que 7 (THORNGREN-

JERNECK; HERBST, 2001).   

• A temperatura do RN na sala de parto foi definida no momento prestes a sair da sala 

para ser transportado para UTIN e a temperatura de admissão na UTIN, definida como 

a aferição na primeira uma hora de admissão, com preferência da temperatura anal e 

segunda opção pela verificação axilar, ambas como valores de normalidade entre 

36,5° e 37,5°C. Para este estudo, foi considerado disfunção térmica, valores de 

temperatura corporal menores que 36,5°C e maiores que 37,5°C (GUINSBURG; 

FERNANDA; ALMEIDA, 2016).  

• Sepse precoce foi definida se detectada bactéria em cultura de sangue ou líquido 

cefalorraquidiano nas primeiras 72 horas de vida, enquanto a sepse/meningite tardia se 

essa detecção foi feita após esse período (PUOPOLO; BENITZ; ZADUTIS, 2018). 

• Hipoglicemia foi definida como valores plasmáticos de glicose inferiores a 47mg/dL. 

Os valores considerados são muitas vezes evidenciados com a utilização de 

glicosímetro à beira do leito e confirmados por dosagem plasmática de glicose quando 

necessário (TIN, 2014). Em nosso estudo, foi definida com base no protocolo de cada 

instituição, seguindo as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. 

• Hiperbilirrubinemia patológica (icterícia neonatal) até o 7º dia de vida, foi definida 

através do protocolo preconizado pelo ministério da saúde, com o diagnostico 

individualizado conforme IG e peso ao nascimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014).  

• Síndrome do desconforto respiratório (SDR), foi definida através da avaliação por 

necessidade de suporte ventilatório e frações inspiradas de oxigênio (FiO2) superior a 

40% nas primeiras 2 horas de vida ou através de imagem radiológico de tórax com 

aspecto reticulo granular difuso e sinais de desconforto respiratório moderado 

(SWEET; GREISEN; HALLIDAY, 2019) . 
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• Outros diagnósticos foram incluídos, como pós-operatório de correção de persistência 

de canal arterial (PCA), anemia, apneia da prematuridade e doença hemorrágica do 

prematuro (GLASS et al., 2015). 

• Classificação no Ultrassom Tranfontanelar (USTF) foi realizado conforme as rotinas 

impostas por cada serviço, onde os mesmo utilizam a classificação de Papile et al. 

(PAPILE et al., 1978) utilizando como evidência a última avaliação antes da alta da 

UTIN. 

• Clinical Risk Index for Babies (CRIB), foi utilizado seguindo a recomendação 

elaborado pelo autor do score, sendo a classificação realizada nas primeiras 24horas de 

vida (PARRY; TUCKER; TARNOW-MORDI, 2003).  

• O tempo total de suporte ventilatório, foi definido como a soma de todas as formas de 

utilização de suporte respiratório (oxigenoterapia, ventilação não invasiva e invasiva) 

como menor ou igual a 28 e maior que 28 dias (WALSH et al., 2003). 

• Tempo de internação maior que 34 dias do RN na UTIN (GIACHETTA et al., 2010). 

 

Método para avaliação da movimentação espontânea 

 

A análise dos movimentos espontâneo dos participantes foi realizada pelo método 

GMA, com o objetivo de detectar precocemente anormalidades na trajetória de recém-

nascidos prematuros (ADDE et al., 2016; EINSPIELER; PRECHTL, 2005). O método foi 

criado na lingua inglesa e o grupo de criadores impede que sejam feitas traduções dos termos 

utilizados para a classificação dos movimentos e deve ser utilizada a folha de registro original 

para a análise da trajetória dos GMs. 

 

Métodos para realização da filmagem  

 

A análise e avaliação dos GMs foram realizadas por três avaliadores, previamente 

treinados com os instrutores oficiais do método (GMtrust), certificados e habilitados por 

prova de proficiência. Após realizar a filmagem, o material foi imediatamente disponibilizado 

para dois dos três avaliadores. Nos casos de divergência no julgamento do GMs, a filmagem 

foi enviada para o terceiro avaliador, denominado de avaliador sênior, para deferimento do 

resultado.  
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As filmagens foram realizadas pelas equipes das UTINs participantes ou pelos 

pesquisadores envolvidos no projeto, utilizando uma câmera Digital, da marca Nikon, modelo 

Coolpix L340 ou smartphone com câmera fotográfica superior a 5 megapixels. Os RNs ou 

lactentes foram filmados em local de maior conforto e segurança, com base em suas 

condições e necessidades individuais, contemplado a visualização dos quatro membros e 

movimentação espontânea do recém-nascido ou lactente, de forma que não atrapalhasse a 

qualidade da filmagem. 

A periodicidade da realização das filmagens ocorreu com base em cada período, sendo 

no período “preterm” (PT) e “writhing movements” (WM) a cada 21 dias até a idade de 5 

semanas pós termo, com início após 14 dias de vida, ressaltando que devido à possível piora 

do quadro, à rotina das UTINs de acordo com a gravidade dos casos internados ou por 

dificuldade dos responsáveis para comparecerem após a alta, a periodicidade foi alterada.  

 

Trajetória de movimentação - (PT e WM) 

 

Os GMs no período de PT e WM envolvem o corpo inteiro em uma sequência variável 

dos membros, pescoço e tronco. Eles variam em amplitude, intensidade, força e velocidade, e 

têm um começo e fim graduais. São observadas rotações ao longo do eixo dos membros e leve 

mudanças na direção dos movimentos, sendo fluentes, elegantes, mostrando complexidade e 

variabilidade (PRECHTL, 1990). Os GMs desse período devem ser classificados como 

normais (quando apresentam as características descritas acima) e anormais, quando os RNs 

são expostos a condições que podem afetar a função do SNC, sendo classificados como: poor-

repertoire (PR), cramped-synchronized (CS) e chaotic (Ch) (EINSPIELER; PRECHTL, 

2005). 

 

Análises estatística 

 

Os dados foram armazenados em banco de dados do software statistical package for 

social science (SPSS®) versão 22.0 para windows. A caracterização do perfil desta amostra 

foi descrita através de tabelas de frequência das variáveis categóricas e estatísticas descritivas 

das variáveis contínuas, com valores de média, desvio padrão, valores mínimo e máximo. 

Primeiramente foi realizado uma análise exploratória para definir os melhores testes 

estatísticos a serem empregados e para verificar se os dados contemplam os critérios de 

normalidade, o qual foi utilizado o teste de Shapiro-Wilk.  
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Na análise bivariada, foi utilizado o teste qui-quadrado ou o exato de Fisher. Caso a 

frequência nos subgrupos fosse ≥ a 5 e o valor de p ≤ 0,10, incluiu-se a variável nos modelos 

de regressão logística binomial. Foi adotado o nível de significância de α= 0,05. 

Para a classificação da trajetória até de 5 semanas pós termo foram consideradas todas as 

avaliações realizadas até o final do período de “writhing movements”.  

Após realizadas as avaliações previstas para o período, as trajetórias dos GMs de todos 

os participantes foram descritas em uma planilha própria, criada pelos autores do método, a 

qual serviu de base para a elaboração da classificação da trajetória individual. Para isto foi 

elaborado pelos autores um critério conforme descrito e apresentando no Quadro 1.  

 

Quadro 2: Critério para classificação do GMA como “normal” e “anormal” 

 Normal Anormal 

 Classificação da trajetória até de 

5 semanas pós termo 

50% ou mais das avaliações 

com a classificação “normal” 

Mais de 50% das 

avaliações com a 

classificação “anormal” 

Legenda: N: Normal, PR: Poor-repertoire, CS: Cramped-Synchronized e Ch: Chaotic  

  

Na análise dos fatores associados à “classificação anormal” no método GMA, foram 

construídos modelos teóricos de determinação com três blocos de variáveis. Foram eles: (1) 

Materno - Característica materna; (2) Biológico – características biológicas; 3) Perinatal e 

intercorrências na UTIN – Características de nascimento e intercorrências na UTIN: 

 

RESULTADOS 

 

Foram elegíveis 121 lactentes prematuros, e destes, 69 foram excluídos e 52 foram 

incluídos nas análises como demonstrado no fluxograma abaixo. 
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Figura 6 - Fluxograma de composição da amostra

 

 

A média de IG ao nascimento foi de 31 ± 2,2 semanas e peso ao nascimento de 1436 ± 

568,5 gramas. Houve leve predomínio do sexo feminino (51,9%) e de nascidos por parto 

cesárea (57,7%). As características dos participantes encontram-se na Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis MÍN Média (DP) MÁX

Idade Materna 14 25,8 ± 7,5 43

IG de nascimento 26 31,2 ± 2,2 34

Peso de Nascimento (g) 632 1436,5 ± 568,5 4216

Dias de Internação 10 47,7 ± 32,7 154

Escore de Apgar no 1º min 1 6,1 ± 1,9 9

Escore de Apgar no 5º min 0 8,2 ± 1,5 10

Dias de VMI 0 5,8 ± 10,7 43

Tempo de Suporte Ventilatório 0 17,6 ± 24,1 111

Tabela 4 - Caracterização da amostra do estudo

Definição das abreviaturas: MÍN: mínimo; DP: desvio padrão; MÁX: máximo máximo; IG:

idade gestacional; g: gramas; min: minuto; VMI= ventilação mecânica invasiva.
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Foram realizadas 72 avaliações pelo GMA no período PT e 40 no WM, totalizando um 

número de 112 avaliações dos participantes pelo método no período do estudo. As 

classificações das avaliações individuais no período PT foram: 44 (61,1%) PR, 20 (27,7%) 

Normal e 8 (11,1%) CS. No período WM foram encontradas as seguintes classificações:  20 

(50%) PR, 17 (42,5%) Normal e 3 (7,5%) CS. Não foram encontradas classificações Ch. 

Quanto à trajetória individual dos participantes no GMA, 28 participantes (53,8%) receberam 

a classificação anormal e 24 (46,2%) normal.  

A Tabela 5 mostra a análise bivariada dos fatores associados à “classificação anormal” 

no método GMA. Foram encontradas associações significativas (p < 0,05) com as seguintes 

condições de risco: IG inferior a 32 semanas, peso ao nascimento menor que 1500g, sepse 

precoce, tempo de internação maior que 34 dias na UTIN e CRIB com classificação grau 2. A 

exceção do CRIB, essas condições aumentaram a chance de alteração no GMA em 4 vezes ou 

mais.  
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Os resultados das análises de regressão de logística binária são mostrados na Tabela 6.  

Foram realizados dois modelos para explicar a classificação anormal no GMA com 5 semanas 

pós termo, um com o peso ao nascimento e outro com a IG, pois estes são intimamente 

relacionados e se inseridos simultaneamente dificultariam o entendimento da contribuição de 

cada fator investigado no desfecho final (trajetória anormal nos GMs). No modelo 1 (sem 

peso ao nascimento), a IG até 32 semanas e a sepse precoce aumentaram a chance de 

alteração no GMA em 2,9 e 2,3 vezes, respectivamente. No modelo 2 (sem IG), o diagnóstico 

de sepse precoce e tempo de internação aumentaram a chance de anormalidade no GMA, 

respectivamente, em 3,1 e 2 vezes. Um fator que chamou a atenção, foi que o sexo masculino 

Características maternas

    Idade materna < 16 e > 35 anos 7 87,5 1 12,5 0,084 * 5,83 0,66 - 51,4

Características biológicas

    Sexo masculino 12 48,0 13 52,0 0,100 0,38 0,12 - 1,21

    Idade gestacional até 32 semanas 22 78,6 6 21,4 0,003 6,11 1,79 - 20,7

    Peso de nascimento até 1500g 24 75,0 8 25,0 0,004 5,57 1,64 - 18,8

    Parto cesáreo 14 63,6 8 36,4 0,613 1,33 0,43 - 4,14

Carascteristicas de nascimento e 

intercorrências na UTI

    Apgar no 1º min < 7 17 70,8 7 29,2 0,127 2,42 0,76 - 7,67

    Apgar no 5º min < 7 4 100,0 0 0 0,110 * 0,56 0,43 - 7,22

    Temperatura do RN em sala de parto 10 47,6 11 52,4 0,140 0,43 0,13 - 1,35

    Diagnóstico de sepse 24 75,0 8 25,0 0,004 5,57 1,64 - 18,8

    Diagnóstico de sepse tardia 14 70,0 6 30,0 0,228 2,05 0,63 - 6,71

    Diagnóstico de SDR 26 65,0 14 35,0 0,149 2,60 0,69 - 9,72

    Diagnóstico de Icterícia Neonatal 27 65,9 14 34,1 0,078 * 3,37 0,84 - 13,5

    Diagnóstico de hipoglicemia 7 70,0 3 30,0 0,355 * 1,75 0,39 - 7,72

    Outros diagnósticos 14 70,0 6 30,0 0,228 2,05 0,63 - 6,71

    Temperatura do RN na UTI neonatal 7 58,3 5 41,7 0,910 0,93 0,25 - 3,46

    Suporte ventilatório > 28 dias 10 23,1 3 76,9 0,126 * 2,85 0,68 - 12

    USTF alterado 4 100,0 0 0 0,137 * 5,87 0,46 - 0,74

    Tempo de internação > 34 dias 21 77,8 6 22,2 0,006 5,25 1,56 - 17,6

    Crib grau 1 23 53,5 20 46,5 0,051 * 0,14 0,017 - 1,25

    Crib grau 2 7 100,0 0 0 0,020 * 0,53 0,4 - 0,7

    Crib grau 3 1 100,0 0 0 0,596 * 0,58 0,46 - 0,74

    Crib grau 4 0 0 1 100,0 0,404 * 0,39 0,27 - 0,55

Definição das abreviaturas: p-valor: classificação GMA 5 semanas pós-termo (caso ou controle); n: frequência

absoluta; %: frequência relativa; RC: razão de chance; IC da RC: intervalo de confiança da razão de chance; RN:

recém nascido; SDR: Sindrome do desconforto respiratório; UTI: Unidade de Terapia Intesiva; USTF: ultrasson

transfontanela; Crib: clinical risck index for babies; *teste exato de Fisher.

VARIÁVEIS

Tabela 5. Características maternas, biológicas, de nascimento e pós-natal correlacionados com o GMA em 5 

semanas pós-termo: medidas de efeitos ou de associação e intervalos de confiança de 95%

p -

valor
RC IC da RC%%

Anormal 

 (n)

Normal 

(n)
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se mostrou protetor, reduzindo a chance de anormalidade no GMA em 0,62 vezes. O modelo 

2 foi o que melhor explicou (31%) o aumento dos participantes apresentarem alteração no 

GMA.  

 

Verossimilhança 

de log -2

R² 

Nagelkerke

    Idade gestacional até 32 semanas 0,043* 3,92 1,04 - 14,7

    Diagnóstico de sepse precoce 0,078 3,32 0,87 - 12,6

Sexo masculino 0,014 0,38 0,10 - 1,39

Diagnóstico de sepse precoce 0,004* 4,06 1,03 - 15,9

Tempo de internação > 34 dias 0,010 3,04 0,79 - 11,6

0,31

Definição das abreviaturas: GMA: General Movements Assessment ; RC: razão de chance; IC: índice

de correlação; PN: peso ao nascimento; IG: idade gestacional; a: Estimação finalizada no número de

iteração 5 porque as estimativas de parâmetro mudaram foram alteradas para menos de ,001.

Tabela 6. Fatores associados à Classificação anormal no GMA com 5 semanas pós-termo –

Regressão Logística Binária

p -valor RC IC da RCVARIÁVEIS

Resumo do modelo

Modelo 1 final que apresentou 

>anormalidade no GMA (sem 

PN)

Modelo 2 final que apresentou > 

anormalidade no GMA (sem IG)

57,750ª 0,28

56,3,14ª

 

 

DISCUSSÃO 

 

O presente estudo utiliza a avaliação de nascidos prematuros em período precoce, com 

início na UTIN, com a finalidade de verificar a possível associação das características 

individuais, intercorrências e fatores de risco com os achados do método GMA até cinco 

semanas de idade pós termo, sendo encontrado que a IG inferior a 33 semanas, a sepse e o 

tempo de internação acima de 34 dias são os fatores que mais contribuíram para a ocorrência 

de uma trajetória anormal. Os resultados também indicam alto percentual (53,8%) de 

prematuros com essa trajetória anormal.  

Quando observado o GMA de forma isolada em cada avaliação realizada, a 

classificação de CS mostrou uma pequena redução do período PT para o de WM. Estes 

resultados corroboram com o estudo de OLSEN et al. (2015), que ao avaliarem de forma 

longitudinal nascidos prematuros, observaram uma redução nessas classificações na idade de 
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termo (OLSEN et al., 2015). Observa-se também que a classificação PR foi encontrada em 

quase dois terços dos participantes no período PT e, apesar de ter reduzido, se manteve 

presente no período seguinte (WM) em metade das avaliações realizadas. Esse fato implica na 

necessidade do acompanhamento desses lactentes por um período mais prolongado para 

verificar se haverá ou não normalização dos GMs, sendo esse um fator de grande 

preocupação, pois em países em desenvolvimento há um número limitado de programas de 

acompanhamento de lactentes de risco, bem como número significante de descontinuidade 

nesse acompanhamento (FRÔNIO, S JAQUELINE; NEVES, T A LUIZ; FERRAZ, 2009; 

TOMANTSCHGER et al., 2018).  

Atualmente é consenso a necessidade de identificação cada vez mais precoce das 

alterações neuromotoras. Estudos apontam que é possível predizer a identificação para PC  

com idade de 5 meses (NOVAK et al., 2017b), sendo o GMA uma das principais ferramentas 

para tal, mas considerando as dificuldades do seguimento dos egressos de UTINs, 

principalmente em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, torna-se importante 

identificar os fatores que aumentam as chances de uma trajetória alterada no GMA para 

permitir ações mais focadas e individualizadas. O número de intercorrências e complicações 

em egressos das UTINs é muito grande, mas algumas delas parecem potencialmente mais 

relacionadas com o desfecho em questão.   

Os resultados indicam que nascer com IG inferior a 32 semanas e/ou peso ao 

nascimento inferior a 1500 gramas, aumentam significativamente as chances de alterações 

neuromotoras até o período neonatal. Isto vai ao encontro do estudo de MA et al. (2015), onde 

foi identificado que RNs nascidos com essa faixa etária e peso apresentam aumento 

significativo nas chances de classificação alterada no GMA (PR e CS) (MA et al., 2015).  

Uma das principais complicações enfrentadas pelo RNs que são admitidos nas UTIN 

são as infecções, principalmente naqueles que apresentam um sistema imunológico ainda 

mais imaturo devido à prematuridade. No presente estudo foi observado um número 

expressivo de RNs com diagnostico de sepse precoce (32 participantes, correspondendo a 

61,53%), sendo observado que a grande maioria destes (24 deles, correspondendo a 75%) 

apresentaram classificação “anormal” da trajetória no GMA até a idade de 5 semanas pós 

termo. Essa condição aumentou em mais de 450% as chances de uma trajetória alterada no 

GMA e estes resultados corroboram outros dois estudos sobre o tema.  No estudo realizado 

por Bos et al. (1997) foi identificado que infecções agudas podem alterar o padrão de 

movimentação (BOS et al., 1997). O estudo de Zahed-Cheikh et al. (2011), realizado em RNs 
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prematuros no período do WM, encontrou que 7 dos 8 participantes que tiveram sepse 

apresentaram classificação alterada no GMA (ZAHED-CHEIKH et al., 2011). 

No presente estudo, o tempo de internação prolongado na UTIN aumentou a chance 

em mais de 400% de alterações no GMA. Corroborando com os achados, Giachetta et al. 

(2010) identificaram através da utilização da escala Alberta Infant Motor Scale (AIMS), que 

RNs  prematuros que permaneceram na UTIN por períodos mais longos apresentaram escores 

significativamente inferiores, resultando em atraso no desenvolvimento motor, quando 

comparados ao grupo que permaneceu por períodos mais curtos (GIACHETTA et al., 2010). 

Esta condição por si só já indica a gravidade do quadro, mas soma-se a isto o fato de que no 

tempo que esses RNs ou lactentes ficam internados são expostos a muitos eventos adversos, 

como o excesso de estímulos nocivos, o que pode impactar no desenvolvimento neuromotor 

(TORTORA et al., 2019).  

Um fator encontrado na presente amostra e que chama atenção é o fato de o sexo 

masculino aparecer como fator protetor, reduzindo a chance de possíveis alterações no GMA 

em 62%. Estes resultados não encontram respaldo na literatura quanto ao desenvolvimento a 

médio e longo prazo, e não foram encontrados estudos que tratam especificamente do efeito 

desta variável na qualidade dos GMs. Contudo, em um estudo realizado com recém nascidos 

com idade gestacional inferior a 34 semanas, foi encontrado maior número de classificações 

alteradas no GMA, no período PT e WM, nos participantes do sexo masculino (MANACERO 

et al., 2012).  

É importante salientar que alterações encontradas no período PT e WM não 

necessariamente são disfunções cerebrais definitivas, porém podem sinalizar que houve um 

impacto de fatores maternos, do nascimento prematuro e de complicações inerentes ao tempo 

internação na UTIN sobre a atividade da sub placa e placa cortical e, consequentemente, do 

padrão de movimentação espontânea (HADDERS-ALGRA, 2007).  

Quando observadas conjuntamente as condições que apresentaram valores 

significativos para alteração na trajetória do GMA na análise de regressão logística binária, 

foram propostos dois modelos com os fatores que melhor explicavam os desfechos 

observados nos participantes. Quando o peso ao nascimento foi retirado do modelo os fatores 

que se mostraram mais importantes foram a idade gestacional abaixo de 32 semanas e a sepse 

neonatal, explicando 28% dos desfechos encontrados quanto à trajetória do GMA. A 

contribuição da IG neste desfecho também foi apontada pelo estudo de Spittle et al. (2016), 

onde foram avaliados RNs à termo ou com diferentes graus de prematuridade, e foi observado 

que a IG menor que 34 semanas esteve significativamente associada a à trajetória do GMA, 
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onde 75% (73% PR, 2%  CS) dos que apresentavam essa condição receberam classificação 

anormal (SPITTLE et al., 2016). 

No segundo modelo, onde foi incluído o peso ao nascimento e retirada da IG, todas 

variáveis incluídas apresentaram valores significativos no modelo final, indicando que a sepse 

neonatal e o tempo de internação superior a 34 dias são importantes fatores que podem 

prejudicar a qualidade da movimentação espontânea até 5 semanas pós termo, e que o sexo 

masculino representou um fator de proteção na presente amostra. Este modelo explicou 31% 

aumento na chance de alteração da trajetórias dos participantes.  

Considerando os modelos finais da regressão, a IG inferior a 32 semanas e a sepse 

neonatal precoce parecem ser os maiores fatores de risco para uma trajetória alterada no 

GMA, aumentando em torno de 300% as chances deste desfecho ocorrer em nascidos 

prematuros.  

  Como limitações, o presente estudo apresenta número reduzido de informações 

maternas, fato que limitou a análise dos possíveis fatores que podem estar associados com a 

classificação anormal no GMA. Desta forma, os resultados são referentes a condições 

advindas do que ocorre após o nascimento, permitindo a busca de melhorias nos cuidados 

intra-hospitalares. O número de participantes também foi relativamente pequeno, mas 

englobou todos os potenciais participantes avaliados no período de coleta de dados. Desta 

forma, sugere-se a realização de outros projetos que envolvam um maior número de nascidos 

prematuros e que permitam investigar outros fatores associados à qualidade da movimentação 

espontânea. 

 

CONCLUSÃO 

 

Os resultados indicam que  a IG de 32 semanas ou inferior e o peso ao nascimento 

inferior a 1.500 g, sepse precoce e tempo de internação prolongada na UTIN foram fatores 

mais fortemente associados em nascidos prematuros com a trajetória anormal no GMA, no 

período “preterm” e “writhing movements”, sendo de suma importância o acompanhamento 

cuidadoso dos RN que apresentam tais condições.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi observado nos dois artigos descritos anteriormente, fica claro 

que nascidos prematuros com IG inferior a 34 semanas apresentam alta probabilidade de 

apresentarem alterações na movimentação espontânea no período próximo a alta da UTIN, 

com uma pequena redução dessas classificações na idade de 5 semanas pós termo. Os fatores 

que aumentaram a chance de ocorrência de trajetória anormal no GMA no período preterm e 

writhing movements, foram a IG inferior a 32 semanas, peso ao nascimento inferior a 1500g, 

sepse precoce, maior tempo de permanência na UTIN, sendo fundamental o acompanhamento 

cuidadoso dos RNs que apresentam tais condições. 

Quanto ao melhor momento ou critério, a avaliação única próxima à alta da UTIN pelo 

método GMA possibilitou a identificação da maior parte dos casos que terão classificação 

anormal no período dos FM (alta sensibilidade). Esse critério permite que os profissionais 

orientem cuidadosamente os pais sobre a necessidade da continuidade do acompanhamento 

após a alta hospitalar. Além disso, a avaliação próxima a 5 semanas pós termo demonstrou ser 

a mais adequada para estabelecer um prognóstico desses lactentes quanto ao período dos FM, 

pois foram encontrados os melhores valores preditivos. 

Apesar do estudo ter apresentado um número reduzido de lactentes, acredita-se que 

que ele seja relevante para aplicabilidade clínica, pois pode contribuir para ampla divulgação 

do método GMA e da necessidade de sua implementação como protocolo de rotina para 

avaliação motora nas UTIN brasileiras, de modo a potencializar a identificação precoce de 

alterações neuromotoras e com isso aumentar as chances de encaminhamentos o aos centros 

de reabilitação em tempo oportuno. No entanto, as orientações geradas com base apenas no 

GMA devem ser cautelosas, sendo necessário o acompanhamento por maiores períodos e a 

utilização de outras ferramentas que permitam maior segurança na elaboração do prognóstico 

individual, orientação de cuidados e encaminhamentos para intervenção. 
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APÊNDICE E: Características individuais dos participantes do estudo 

Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

1 M 28 900 6 9 132 147
IM 32 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR, icterícia.
36 PR 3 N 9 F- 15 FM

2 F 30 1125 5 8 17 30
IM 16 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR e icterícia.
33 N 36 PR 40 N 3 N 10 F- 12 FM 15 FM

3 F 30 905 7 8 50 65
IM 37 anos, parto cesárea, sepse

precoce e tardia, SDR.
34 PR 36 PR 9 F- 12 F-

5 F 28 874 4 5 49 58
IM 29 anos, parto cesárea, sepse

precoce e tardia, SDR e SFA.
30 PR 33 CS 15 FM

6 F 31 1275 6 7 47 60

IM 37 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR, icterícia e

hipoglicemia.

36 PR 10 FM

7 M 31 1500 7 8 33 48

IM 16 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR e icterícia, apneia

e anemia.

33 PR 9 FM 15 FM

8 F 32 840 5 9 73 87
IM 34 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR, sífilis congênita.
35 N 38 N 1 N 4 N 10 FM 14 FM

TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMsCARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

9 M 31 1445 6 9 55 70

IM 16 anos, parto vaginal, sepse

tardia, SDR, icterícia e sífilis

congênita.

34 PR 37 N 1 N 9 F-

10 F 34 1550 4 8 26 38
IM 16 anos, parto cesárea, SDR

e icterícia.
35 N 17 F-

11 M 34 2120 9 9 17 35
IM 18 anos, parto vaginal, SDR,

icteríca.
36 N 4 N 13 FM

12 F 33 2190 8 9 18 35
IM 24 anos, parto cesárea e

icterícia.
35 PR 40 N 15 FM

13 F 33 1640 7 9 18 34
IM 24 anos, parto cesárea,

icterícia e hipoglicemia.
35 PR 40 N 15 FM

14 M 32 1365 8 9 25 42

IM 19 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR, icteríca,

hipoglicemia e CIA.

34 PR 1 CS 16 F-

15 F 33 1950 9 9 14 32
IM 28 anos, parto cesárea, SDR,

icterícia e crise convulsiva.
35 PR 6 PR 9 FM

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements

 



94 

 

Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

16 F 26 800 7 9 58 74

IM 35 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR, icterícia e

PO PCA.

1 PR 10 F- 15 F-

17 M 34 4216 8 9 17 34

IM 28 anos, parto cesárea, SDR,

icterícia, hipoglicemia, e sífilis

congênita.

36 PR 6 PR 15 FM

18 M 33 1210 6 8 48 62
IM 16 anos, parto vaginal, SDR e

icterícia.
35 PR 37 PR 40 N 4 PR 12 FM

19 M 33 1780 8 9 12 29
IM 35 anos, parto cesárea, sepse

tardia, SDR e icterícia.
36 N 12 FM

20 M 33 2270 8 9 12 29
IM 35 anos, parto cesárea, sepse

tardia, SDR e icterícia.
36 N 12 FM

22 M 34 1620 7 9 29 45
IM 19 anos, parto vaginal, sepse

precoce e icterícia.
36 PR 37 N 5 N 10 FM 12 FM 15 FM

24 M 33 1655 7 10 16 33

IM 28 anos, parto cesárea, sepse

tardia, icterícia e doênça

hemorrágica do RN.

36 N 9 FM 12 FM

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

26 M 33 1670 8 8 22 38
IM 29 anos, parto vaginal, sepse

precoce e SDR.
35 N 12 FM

29 M 31 1150 5 8 57 70
IM 24 anos, parto vaginal, sepse

precoce e SDR.
34 PR 36 PR 38 PR 1 PR 15 F-

33 M 28 1130 5 8 59 72
IM 22 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR e icterícia.
31 PR 33 N 35 PR 2 PR 13 FM 15 FM

34 M 27 1070 4 9 154 167

IM 26 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR, icterícia e

PCA.

29 PR 33 PR 36 PR 5 PR 9 F- 12 F-

35 M 32 1648 7 9 21 37
IM 42 anos, parto cesárea, sepse

precoce, icterícia e hipoglicemia.
34 PR 40 PR 15 FM

36 F 29 948 4 8 46 58
IM 14 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR e hipoglicemia.
31 PR 36 N 15 FM

39 F 30 1280 5 8 37 50
IM 31 anos, parto cesárea e

SDR.
32 CS 34 CS 9 F-

Período Fidgety 

Movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

41 F 27 842 7 0 154 161

IM 20 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR, icterícia,

hipoglicemia e PO  de PCA.

31 PR 5 PR 12 F-

42 F 27 632 6 8 65 79
IM 20 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR, icterícia.
29 PR 31 PR 35 CS 5 CS 15 FM

43 F 34 2060 8 8 10 26
IM 21 anos, parto cesárea, sepse

precoce e SDR.
6 PR 12 F-

44 F 30 1200 3 8 42 53
IM 24 anos, parto cesárea, sepse

tardia, SDR, icterícia.
33 PR 36 CS 12 FM

45 F 30 1230 5 7 36 48

IM 22 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardi, SDR, icterícia e

anemia.

33 PR 35 CS 15 FM

46 F 29 782 7 9 58 74
IM 30 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR e icterícia.
30 PR 33 PR 34 PR 4 N 9 FM 15 FM

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

49 M 33 1310 3 7 77 87
IM 14 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR.
35 PR 38 PR 40 PR 4 PR 12 F- 15 F-

50 M 32 1190 8 9 88 105

IM 22 anos, parto vaginal, sepse

precoce, SDR, icterícia e PO de

PCA.

37 PR 40 PR 5 PR 9 F- 12 FM 15 FM

51 F 33 1465 7 9 19 35
IM 21 anos, parto cesárea e

sepse precoce.
35 PR 39 PR 5 PR 9 F- 15 FM

52 M 29 1980 2 7 58 67
IM 19 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, SDR e icterícia.
39 PR 15 F-

53 F 32 940 4 9 52 65

IM 23 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR, icterícia e sifílis

congênita.

35 PR 38 PR 9 F-

56 F 28 860 1 5 75 81

IM 28 anos, parto vaginal, sepse

precoce e tardia, icterícia e

trombose SCE e hidrocefália ex-

vácuo.

30 PR 31 PR 9 F- 12 F-

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

57 F 33 1555 4 6 23 33
IM 43 anos, parto cesárea, sepse

precoce e SFA.
34 PR 15 FM

58 F 28 920 6 8 52 66
IM 43 anos, parto cesárea, sepse

precoce, icterícia e hipoglicemia.
30 PR 32 CS 33 PR 4 CS 9 F- 12 FM 16 FM

59 M 33 1470 8 9 17 34
IM 22 anos, parto cesárea, sepse

precoce e SDR.
35 N 12 FM

60 M 33 1820 7 9 17 33
IM 22 anos, parto cesárea, sepse

precoce e SDR.
35 N 12 FM

65 M 33 1880 8 10 18 36
IM 27 anos, parto cesárea, SDR

e hipoglicemia.
35 N 12 FM

66 F 33 1660 8 9 18 35
IM 27 anos, parto cesárea e

SDR.
35 N 12 FM

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements
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Nº 

Proj.
Sexo

IG 

aprox.
PN (g)

Apgar 

1°

Apgar 

2°
TI

Total 

SV
Intercorrências

67 M 30 1238 7 9 50 66
IM 24 anos, parto vaginal, sepse

precoce, tardia, icterícia e SFA.
33 N 9 F- 12 F- 16 FM

68 F 33 1850 7 9 23 39
IM 29 anos, parto cesárea e

SDR.
35 N 1 N 9 F- 12 F- 15 FM

69 M 33 1835 8 10 23 41
IM 29 anos, parto cesárea e

SDR.
35 N 1 N 9 F- 12 FM 15 F-

70 F 33 1340 8 9 39 56

IM 29 anos, parto cesárea, sepse

precoce, SDR, icterícia e

hipoglicemia.

35 CS 38 PR 1 N 9 F- 12 FM 15 FM

73 F 32 1158 6 9 33 48
IM 36 anos, parto vaginal, sepse

tardia e icterícia.
33 PR 11 FM

77 M 33 1355 2 7 67 76

IM 20 anos, parto cesárea, sepse

tardia, SDR e endocardite

fúngica.

35 PR 3 N 12 FM

Período Preterm 

Movements

Período Writhing 

Movements

Período Fidgety 

Movements

CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA TRAJETÓRIA DO DESENVOLVIMENTO DOS GMs

Definição das abreviaturas: GMs: general movements ; Nº Proj.: número de identificação no projeto; IG aprox.: idade gestacional de nascimento aproximada; PN (g): peso ao

nacimento em gramas; TI: tempo de internação; SV: suporte ventilatório em dias; M: sexo masculino; F: sexo feminino; IM: idade materna; SDR: síndrome do desconforto

respiratório; SFA: sofrimento fetal agudo; N: normal; PR: Poor repertoire; CS: Campred sincrhonaized; FM: fidgety movements presente; F-: ausência de fidgety movements.

Tabela 7 - Características de cada participante do estudo quanto ao sexo, idade gestacional aproximada, peso ao nascimento, índice de Apgar de 1º e 5º

minutos, tempo de internação, total de dias em suporte ventilatório, intercorrências e trajetória do desenvolvimento dos GMs nos períodos preterm , 

writhing movements  e fidgety movements



100 

 

 

ANEXO A – Declaração para utilização dos dados do projeto sob CAAE: 

78655617.7.00005119 
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ANEXO B – Parecer do Comitê de Ensino e Pesquisa da UFJF 
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ANEXO C – Planilha de registro da trajetória dos GMA 

 

*Será utilizado a folha rosto original recomendada pelo método General Movements 

Assessment (GMA), para análises dos movimentos, os autores impedem que sejam feitas 

traduções para os termos utilizados. 

 

 




