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T Preâmbulo 

As novas perspectivas sobre a etiologia da paralisia cerebral, com a 
origem pré-natal a surpreender pela alta incidência em que é referida, 
levam-nos a questionar o porquê do seu diagnóstico tão frequentemente 
tardio. Se é impensável o recurso a meios auxiliares de diagnóstico sem uma 
suspeita clínica de lesão, teremos que persistir na pesquisa de um indicador 
semiológico que nos permita suspeitar atempadamente de lesão neurológica. 

A inexistência de dados nacionais relativos ao seguimento dos recém-nas-
cidos de termo considerados normais no período neonatal; o nosso trabalho 
na Unidade de Desenvolvimento do Serviço de Pediatria do H. S. João que 
nos coloca muitas vezes face a crianças em que o protelar do diagnóstico 
tem como consequência principal uma demora na intervenção; e o reconhe
cimento de que até hoje nenhum dado ou indicador nos determina inequi
vocamente o futuro neurológico do recém-nascido que temos nas mãos, 
contam-se entre as principais justificações impulsionadoras do estudo que 
iniciámos em 1991. 

Os objectivos fundamentais deste projecto foram conhecer, prospectiva
mente, as condições maternas e da gravidez, os factos ligados ao parto e ao 
período neonatal dos recém-nascidos da maternidade do hospital em que 
trabalhamos e, pela comparação destes dados e da avaliação neurológica do 
nascituro com o seu desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade, tentar 
estabelecer o valor predictivo para alterações neurológicas posteriores de 
cada um dos factores de risco assim conhecidos. 
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// Introdução 

Introdução 

Ao longo das últimas décadas tem-se verificado uma evolução social verti
ginosa. A reconstrução económica e o desenvolvimento encetados a partir 
do período do pós-guerra foram-se produzindo diversamente nos vários 
países europeus, dependendo não só das condições iniciais, mas sobretudo da 
situação política e sócio-económica-cultural das diferentes sociedades. 

Em Portugal, as grandes alterações da política de saúde surgem desfa
sadas do contexto europeu; só em 1976, com a aprovação da actual 
Constituição, a protecção social nesta matéria passa de ura sistema assisten
cial e mutualista para um Serviço Nacional de Saúde. 

A prestação de cuidados de saúde, até fins do século passado limitada 
aos cuidados caritativos prestados por instituições privadas (com lugar de 
particular relevo para as Misericórdias) e à acção de saúde preventiva nos 
raros hospitais do Estado11', inicia em 1944 um esquema de Serviços Médico-
Sociais com a publicação do Estatuto da Assistência Social1'; data igualmente 
daquele ano um texto de Luís de Pina'2' onde o insigne Professor nos 
demonstra a preocupação da sociedade portuguesa com a situação da saúde 
em geral e da criança em risco particularmente. 

O reconhecimento do direito à saúde só é no entanto abordado na pri
meira tentativa de reforma da legislação em 197P (diploma onde se reco
nhece o direito à saúde, é tentada a integração das actividades de saúde e 
assistência e são criados os Centros de Saúde); e decisivamente consagrado 
em lei de Setembro de 19791'. A responsabilidade do Estado, assumida não 

Lei nu 1998, de 15 de Maio de 1994 
'Decretolei ns 413/71, de 27 de Setembro. 
lLei ng 56/79. de 15 de Setembro 

/ / 
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só na saúde pública tradicional mas também na prestação universal e gra
tuita de cuidados de saúde preventivos, terapêuticos e de recuperação asso
ciados a uma melhoria do nível socio-económico da população, inaugura 
uma nova era na situação da Saúde em Portugal"'. 

A taxa de mortalidade infantil evoluiu desde valores de 77.5/QO e m I960 
para 24.3/QO e m 1980'" e 7.9/QO e m 1994'56'. Este declínio, obtido na fase ini
cial sobretudo à custa da descida da mortalidade pós-neonatal<7), reflecte não 
só as condições sanitárias mas sobretudo o nível sócio-económico-cultural da 
população'89'. 

Se considerarmos a taxa de mortalidade perinatal (fetos-mortos e nados 
vivos falecidos com menos de 7 dias de vida, pesando 500 ou mais gramas 
por 1000 nascimentos)'11", poderemos verificar uma diminuição acentuada nas 
três últimas décadas — de 38.9/oo e m 1970"" para 7.9/QO e m 1994'5' — aqui 
mais directamente relacionada com a melhoria dos cuidados obstétricos e 
pediátricos verificada entre nós. 

A esta rápida e espectacular descida, partindo das altas taxas de mortali
dade iniciais e resultante de medidas universais de relativa facilidade de 
introdução (diminuição dos partos sem assistência, aumento da percentagem 
de partos hospitalares, seguimento adequado da grávida, desenvolvimento 
de programas de vacinação), segue-se um período em que a redução 
depende de medidas mais sofisticadas e onerosas (criação de unidades de 
cuidados intensivos neonatais com quadros de pessoal próprio, actualização 
e formação de médicos e de enfermagem). 

Resultando da implementação destas medidas um aumento da sobrevida 
de recém-nascidos de termo com patologia e de grandes prematuros, por-se-
á de imediato a possibilidade de um acréscimo na morbilidade infantil"216'. 

Os recém-nascidos de termo e os de pretermo são populações diferentes 
quando considerada a sua vulnerabilidade neurológica, justificando portanto 
abordagens distintas. 

No prematuro, a grande maioria dos casos de paralisia cerebral está rela
cionada com lesões adquiridas no período pós-parto. A imaturidade do sis
tema nervoso central com características vasculares próprias e uma maior 
susceptibilidade das células gliais periventriculares em fase de diferenciação 
e mielinização tornam-no mais vulnerável a alterações hemodinâmicas e 
hidroelectrolíticas: a hipotensão e a hipoperfusão sendo causas da leucoma-
lácia periventricular e o aumento do fluxo secundário à isquemia como 
causa da necrose hemorrágica periventricular"724'. 
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O aumento de incidência de paralisia cerebral verificado com a diminu
ição de mortalidade no baixo peso, que facilmente se demonstra nos países 
em que existem estudos de seguimento abrangendo grandes grupos da 
população, perfaz um desenho sem paralelo na população de termo'"3". 

A melhoria da assistência ao recém-nascido com uma diminuição do trau
matismo obstétrico e consequentemente da anoxia perinatal de causa exó-
genea132*' não conseguiu, no entanto, diminuir de um modo significativo a 
incidência da paralisia cerebral neste grupo. 

O conceito, tradicionalmente aceite, de que no recém-nascido de termo a 
asfixia intrapartum seria o principal factor etiológico da encefalopatia neo
natal053®, levou a que o obstetra e o neonatologista fossem erradamente con
siderados como principais responsáveis das lesões neurológicas observáveis 
nos primeiros tempos de vida e as unidades de cuidados intensivos neona-
tais como "fábricas" de crianças com deficiência. 

Se excluirmos a paralisia cerebral de causa pós-natal e a associada a mal
formações congénitas, a lesão pré-natal no recém-nascido de termo parece 
ser responsável por uma grande percentagem dos casos'374". 

Num estudo prospectivo em que foram avaliadas 54 000 gestações e respec
tiva progénie, Ellenberg & Nelson"12' registam, de um total de 189 crianças com 
paralisia cerebral, 21% em que a asfixia é sugerida por critérios clínicos; no 
entanto, deste grupo, só 9% não têm malformações congénitas ou outras defici
ências intrínsecas que poderão ter contribuído para a evolução clínica. 
Reforçando esta nova perspectiva, Hagberg et al4}', estudando todas as crianças 
(192) com paralisia cerebral, nascidas entre 1983-86 e residentes na Suécia em 
31 de Dezembro de 1990, reportam 120 (62.5%) como de termo e 72 (37.5%) 
de pretermo; em relação ao factor causal, os mesmos autores atribuem, no 
recém-nascido de termo, 28% dos casos a etiologia pré-natal e 25% a perinatal. 

Outros autores obtêm resultados similares: Blair & Stanley"145' só em 8% 
de um grupo de 183 crianças com paralisia cerebral encontram dados a favor 
de uma possível causa asfíxica; Torfs et alq6) negam a existência de factores 
perinatais em 78% dos casos de paralisia cerebral. 

A contribuição das alterações obstétricas e intrapartum para a incidência 
da paralisia cerebral parece pois ser bastante menor do que a tradicional
mente referida'47' . 

A observação clínica do recém-nascido de termo nas primeiras horas de 
vida permite, com relativa facilidade, suspeitar de encefalopatia. A sintomato
logia neurológica, traduzida por dificuldade em iniciar ou manter os movi-
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mentos respiratórios, depressão do tonus muscular e dos reflexos, depressão 
do nível de consciência e, frequentemente, convulsões, segue-se sempre a uma 
agressão asfíxica suficientemente grave para provocar lesões persistentes1*521. 

Se é fácil a suspeita de encefalopatia, é bem mais difícil de garantir a etio
logia anóxica(53'54). O quadro clínico é semelhante ao de encefalopatia de 
outras etiologias (infecciosa, isquémica, metabólica) e os marcadores clínicos 
e bioquímicos155581 comuns à anoxia e à encefalopatia não determinam uma 
relação causal. Poderemos estar a observar manifestações pós-natais de 
lesões prévias ao nascimento ou adquiridas intrapartum. 

As lesões hipóxicas do periparto não são exclusivamente cerebrais; se a 
asfixia for suficientemente grave para provocar lesões neurológicas, também 
outros sistemas, como o renal, cardíaco e gastrointestinal, sofrerão altera
ções. A encefalopatia neonatal de causa asfíxica é sempre acompanhada de 
alterações multissistémicas mas poderão surgir lesões noutros órgãos alvo 
por outras etiologias, por exemplo a infecciosa1596"1. 

O facto dum recém-nascido de termo não evidenciar as clássicas manifes
tações clínicas de encefalopatia não nos garante, todavia, a posterior norma
lidade neurológica. 

Avaliando, aos 7 anos de idade, um grupo coorte de 41 012 recém-nas-
cidos de termo, Nelson & Ellenberg encontram valores de incidência de 
paralisia cerebral semelhantes para os assintomáticos sem complicações de 
parto (2.4/QQ) e os assintomáticos com uma ou mais complicações de parto 
(2.3/QO ); ° risco de paralisia cerebral aumenta com a presença e a persis
tência da sintomatologia neurológica'6". 

A etiologia multifactorial16263' da maior parte dos casos de paralisia cere
bral, associada à necessidade de um método quantitativo de rastreio que 
permita identificar o recém-nascido em risco neurológico'"", levou, desde a 
década de 80, à procura de um ou mais factores de risco que permitissem 
esta identificação. 

1 . Factores de risco e optimalidade 
Os factores de risco pré e perinatais, definidos como algo que não 

estando dentro dos critérios de normalidade na gestação ou parto pode pre
judicar o evoluir neurológico posterior, tem sido, isolado ou em conjunto, 
estudado com vista a determinar o seu valor predictivo'6566'. 
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Não podemos esquecer que tais factores não se limitam aos riscos médico/ 
/biológicos; teremos de considerar também os ambientais/psicossociais e os 
de comportamento/desenvolvimento, notando ainda que a sua presença é 
aditiva em cada observação e cumulativa ao longo do tempo"'6''"'. 

Tendo como objectivo primordial estabelecer as possíveis associações das 
condições maternas, gestacionais, de parto e do período neonatal com o 
desenvolvimento posterior, Nelson e Ellenberg"'"' estudaram prospectiva
mente 51 285 gestações; a análise multivariada permitiu estabelecer um 
maior risco de paralisia cerebral em associação com atraso mental materno, 
epilepsia, hipertiroidismo ou a administração de hormona tiroideia e estrogé-
neos na gravidez; alguns factores de risco só demonstraram serem predic-
tivos se associados com baixo peso ou valores baixos de Apgar mas factores 
tradicionalmente considerados como importantes (idade materna, paridade, 
nível socio-económico, duração do trabalho de parto, entre outros) não 
foram, nesta população, predictivos para a paralisia cerebral. 

A complexidade deste tipo de análise, o grande número de variáveis'691 

associado à dificuldade de estabelecer uma dicotomia entre o que é normal 
e anormal e a sua frequente interrelação, levaram à tentativa de substituição 
destes indicadores pelos das condições mais favoráveis à gestação, parto e 
posterior desenvolvimento'"""". 

Prechtl, ao definir o conceito de optimalidade'"2"", pretende seleccionar as 
condições ideais de gravidez e parto. Importa recordar que os conceitos de 
optimalidade e normalidade não se sobrepõem directamente. Os limites da 
optimalidade são mais estreitos do que os da normalidade: nem tudo o que 
não é óptimo é anormal ou patológico, que o mesmo é dizer, o não-óptimo 
pode ser normal ou indicar já patologia. 

Ao estudar a relação entre as variáveis pré e perinatais e o desenvolvi
mento psicomotor posterior, Aylward'"", procurando estabelecer o valor pre-
dictivo destas variáveis, utiliza o conceito de optimalidade e o de factor de 
risco. Este estudo, realizado num grupo cie 608 recém-nascidos em que as 
mães foram hospitalizadas pelo risco de parto prematuro, registou correla
ções de um modo geral frágeis, mas no entanto mais marcadas aos 36 meses 
de idade. Usando escalas de optimização o valor predictivo aumenta; as 
escalas ambiente/psicossocial e comportamento/desenvolvimento serão mais 
predictivas para o desenvolvimento aos 36 meses de idade do que as médico/ 
/biológicas. No grupo de crianças com valores de optimalidade mais baixos, 
a diminuição da percentagem de crianças normais é maior na área cognitiva 
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(p<0.000 1) do que nas motora (p 0.045) ou neurológica (p 0.006). Não há, 
porém, diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de crianças 
estabelecidos pelos diferentes graus de optimalidade. 

^ . Factores de risco biológico 
De entre os factores biológicos de risco os parâmetros mais frequente

mente utilizados são a prematuridade, o índice de Apgar, a presença de 
mecónio no líquido amniótico, o pH fetal, as alterações electrocardiográficas 
na cardiotocografia e a observação de convulsões neonatais'7'1. 

Estando a mortalidade e a morbilidade neurológica do recém-nascido 
directamente relacionadas com a idade gestacional e o peso ao nascer"2"", é, 
no entanto, no grupo de recém-nascidos de termo que a incidência de para
lisia cerebral se tem mantido estável ao longo das últimas décadas133761, 
apesar da já referida melhoria de atendimento perinatal. 

Estudando a prevalência e a etiologia da paralisia cerebral, Hagberg et at"*i} 

demonstram-nos que, numa incidência global de 2.49%o recém-nascidos, 
1.58% são referentes a recém-nascidos de termo e 0.93% a pretermos. Se 
adicionarmos a este facto o de que nos RN de termo 28% dos casos são de 
etiologia prenatal e 25% perinatal08-43-77-781, muito longe estamos já da con
clusão de Little (1862)(35), "virtualmente nada para além das circunstâncias 
do parto" mas mais próximos do inovador conceito de Sigmund Freud em 
1897: "One has to consider that the anomaly of birth process, rather than 
being the causal etiologic factor, may itself be the consequence of the real 
prenatal etiology"'3679'. 

O Apgar, como indicador de depressão neurológica do recém-nascido, é 
um factor de risco para os RN com valores baixos ao IO'81"; todavia, metade 
das crianças com paralisia cerebral têm valores de Apgar de 7 a 10 no 1 e 
quase 75% têm valores entre 7 a 10 ao 5"8". A fraca correlação do Apgar com 
outras medidas de lesão neonatal (pH fetal, presença de mecónio) e com o 
evoluir neurológico leva a que autores como Marlow'82' questionem a vali
dade deste indicador. 

A presença de alterações do ritmo cardíaco ou a de mecónio no líquido 
amniótico'"383', frequente esta em gestações prolongadas, por si só não se 
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correlacionam com um aumento de risco neurológico'4284'. Nelson et ai*1" só 
encontram associação entre a presença de mecónio e a bradicardia fetal (fre
quência cardíaca <100 batimentos por minuto) com o aumento de risco de 
paralisia cerebral numa pequena minoria de casos em que se associa 
também um Apgar baixo. 

A monitorização do ritmo cardíaco fetal, realizada com o intuito de reco
nhecer alterações asfíxicas durante o trabalho de parto e assim permitir uma 
diminuição das sequelas neurológicas e morte fetal'"6', não parece ser supe
rior à auscultação periódica no recém-nascido pretermo187891; se a sua corre
lação com a frequência de paralisia cerebral não está provada, é porém 
indiscutível o seu papel na prevenção da lesão asfíxica intraparto'8994'. 

Alguns autores procuraram correlacionar o pH na artéria umbilical como 
indicador de hipoxia nos períodos finais do trabalho de parto com o desen
volvimento psicomotor em idades posteriores'9596'. Um pH acidótico, quando 
inferior a 7.05, está relacionado em 1% dos casos com um aumento da casu
ística das convulsões neonatais'42' e a acidose metabólica grave e sustentada 
indica alterações nos outros sistemas orgânicos'6"97981; mas, exactamente como 
acontece com os indicadores atrás referidos, a sua associação com a evo
lução neurológica é frágil'"595'. 

As convulsões, um dos sinais mais importantes de doença neurológica no 
período neonatal, são definidas clinicamente como alterações paroxísticas 
das funções neurológicas, de comportamento, motoras e/ou do sistema ner
voso autónomo. Entre as diferentes etiologias possíveis (encefalopatia hipó-
xico-isquémica, hemorragia intracraniana, alterações metabólicas, infecciosas, 
de causa genética), a etiologia asfíxica tem sido invocada nas de início pre
coce, ou seja, ocorrendo nas primeiras 48 horas de vida199100'. 

A evidência de que 61% das convulsões neonatais surgem em crianças 
com indice de Apgar superior ou igual a 7 ao l"101' e a verificação de altera
ções de migração neuronal em recém-nascidos com convulsões nas pri
meiras duas horas de vida'481"2', demonstram-nos a dificuldade em estabe
lecer, clinicamente, uma possível etiologia'103). 

Sendo evidente que o prognóstico das convulsões neonatais depende 
fundamentalmente da alteração neuropatológica subjacente, e da idade ges-
tacional do recém-nascido'99', a observação de alterações electroencefalográ-
ficas no período interictal agrava o prognóstico de um modo significa
tivo'1"""51. Poderemos referir que 50% dos recém-nascidos com encefalopatia 
hipóxico-isquémica e convulsões têm uma evolução posterior normal'991. 
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De acordo com os conhecimentos actuais, não é pois possível valorizar 
factores isolados de risco biológico como prédictives da lesão neurológica 
posterior, ou definindo encefalopatia hipóxico-isquémica; no entanto, a sua 
ausência global assegura a inexistência de asfixia. Quando associamos estes 
indicadores196"" ""v1"*', o valor predictivo aumenta; o diagnóstico de encefalo
patia hipóxico-isquémica, desde que anuladas outras etiologias, pode ser 
estabelecido. Só a continuada investigação permitirá a melhor destrinça entre 
os factores etiológicos e a oportunidade de efectuar medidas preventivas de 
lesão neurológica (p.e., a interrupção de gestação ou um tratamento da 
asfixia neonatal atempado)'1"9"". 

. Avaliação Neurológica do Recém-Nascido 
A primeira publicação de um relato de avaliação neurológica do recém-

-nascido (ANRN) é feita por André-Thomas & Saint-Anne Dargassies em 
1952'"-'; estes autores, baseados na observação dos reflexos primitivos e em 
descrições do tonus passivo e activo do recém-nascido realizadas por si e 
por Ajuriagerra em 1949, apresentam, inovadoramente, o exame neurológico 
neonatal. 

Saint-Anne Dargassies1113', realizando exames sistemáticos a prematuros e a 
recém-nascidos de diferentes idades gestacionais, correlaciona a observação 
clínica com a idade gestacional"1" e não com a antropometria do recém-nas
cido, demonstrando a semelhança entre a evolução neurológica intra e 
extrauterina. 

Desenvolvendo estas observações, Amiel-Tison<llv,K" torna esta avaliação 
mais objectiva, pormenorizando e quantificando o exame do tonus muscular 
e incluindo a avaliação da sensorialidade auditiva e visual na descrição de 
André-Thomas & Saint-Anne Dargassies'117). 

Pretendendo "obter um máximo de informação acerca das complexas fun
ções neuronais num mínimo de tempo e sem risco para o paciente", 
Prechtl"18' determina as condições de realização do exame neurológico 
fazendo-as depender do estádio comportamental do recém-nascido durante 
a observação. 

Em 1973, Brazelton realiza uma nova avaliação comportamental do 
recém-nascido. Este método de observação, fascinante porque nos revela as 
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capacidades de interacção do recém-nascido, não é no entanto uma avali
ação exc lus ivamente neurológica ; o c o m p o r t a m e n t o do r ecém-nasc ido 
depende do seu bem-estar neurológico mas também de factores tão diversos 
como a diferente atitude do examinador ou a presença de outros estímulos 
ambienciais'119121'. 

De difícil aplicação, na sua globalidade, na prática clínica diária, este 
modo de avaliação é todavia fundamental em investigação, tendo tido um 
enorme impacto na avaliação e manuseio do recém-nascido: toda a rotina 
das unidades de neonatologia foi modificada desde que as capacidades emo
cionais e de interacção do recém-nascido foram demonstradas11"'. 

Não poderemos deixar de referir a grande influência dos trabalhos de 
Gomes Pedro na comunidade científica portuguesa. Este autor, nos seus tra
balhos de investigação sobre o comportamento d o recém-nascido, para além 
da cuidada informação científica dá-nos a conhecer a capacidade de inte
racção do recém-nascido, a importância do contacto precoce mãe-filho, a 
urgência da humanização dos cuidados pres tados ao recém-nascido, em 
suma, o "direito da criança a ser amada mesmo antes de nascer"'123129). 

No pretermo ou no recém-nascido de termo criticamente doente as difi
culdades de manipulação levam a que uma observação sistemática (impres
cindível para um juízo clínico fundamental a um diagnóstico, prognóstico e 
tratamento adequados) seja protelada para um período posterior. O registo 
desta observação, fundamental em te rmos de informação futura, nunca 
deverá ser omitido"301311. 

No recém-nascido de termo uma avaliação neurológica normal, nos pri
meiros dias de vida, implica que não poderá ser invocada uma etiologia 
perinatal para futuras alterações neurológicas'61132135). 

Embora, como já referido anteriormente, só em 10% das crianças com 
alterações neurológicas a etiologia perinatal esteja comprovada" , '" , o inte
resse da triagem das crianças em que se justifique um seguimento neuroló
gico e uma intervenção adequada é indiscutível. 

O valor predictivo da avaliação neurológica d o recém-nascido, não de um 
sinal isolado de alteração mas sim de um conjunto ou combinação de sinais, 
tem sido confirmado por diferentes estudos prospectivos"3"'. 

Procurando correlacionar a avaliação neurológica com a presença de alte
rações motoras na idade escolar, Nelson e Ellenberg, es tudando os recém-
-nascidos d o Collaborative Perinatal Project of the National Institute of 
Neurological and Comunicative Disorders and Stroke (NCPP), referem-nos o 
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aumento do risco relativo em diferentes alterações da avaliação neurológica 
neonatal: de 12 vezes para as alterações de tonus do pescoço, de 13 para a 
hipotonia do tronco, de 14 nas alterações de sucção e de tonus dos mem
bros inferiores, de 15 nos membros superiores, de 19 vezes na diminuição 
global da actividade e de 21 na diminuição global de intensidade do choro 
que se prolongue por mais de 24 horas. Para 0.5% dos recém-nascidos o 
observador registou uma "impressão global de anormalidade neurológica" no 
período neonatal; nestes, verificou-se um aumento de 99 vezes da incidência 
de paralisia cerebral'80'. 

Procurando relacionar o evoluir neurológico com as alterações neuroló
gicas neonatais, Hadders-Algra, Huisjes e Touwen analisaram um grupo 
coorte de 3162 crianças, no Groningen Perinatal Project, com avaliações neu
rológicas e de desenvolvimento psicomotor aos 4 e 6 anos de idade. Não 
foram detectadas quaisquer alterações na idade escolar, nos neurologica
mente normais no período neonatal. Nos outros, embora a etiologia da dis
função cerebral mínima seja manifestamente multifactorial, os autores corre
lacionam em 2% dos RN com alterações neurológicas minor a presença na 
idade escolar de atraso mental moderado ou grave; e verificam que tinham 
apresentado alterações de postura e do tonus muscular no período neonatal 
10% dos casos manifestando alterações graves aos 4 e 6 anos de idade"361371. 

. Estudos complementares de diagnóstico 
Para além da anamnese e do exame clínico é, por vezes, fundamental a 

realização de exames subsidiários específicos, que auxiliem um diagnóstico 
neurológico. Estes exames vão desde a transiluminação e o estudo do liquor 
cefalorraquidiano até à realização de tomografia axial computorizada com 
emissão de positrões e à espectroscopia por infravermelhos. Limitar-nos-
-emos aqui a uma breve análise dos estudos neurofisiológicos e de imagem, 
centrando-nos não na descrição da respectiva metodologia mas sim na sua 
correlação com o desenvolvimento posterior. 

A ecografia transfontanelar (ECOtf), exame de fácil realização e pouco 
oneroso que permite uma rápida informação sobre as alterações morfoló
gicas do sistema nervoso central (SNC), é hoje o exame de primeira linha na 
avaliação imagiológica do recém-nascido<138>. Após uma euforia inicial em que 
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vários autores, estudando sobretudo as lesões do pretermo, valorizaram o seu 
valor diagnóstico e prognóstico a médio e longo prazos, estudos posteriores 
demonstraram que as lesões hipóxico-isquémicas, de pior prognóstico no 
recém-nascido de termo, são na sua fase inicial celulares e só evidenciam alte
rações morfológicas numa fase posterior. Compreende-se então que o valor 
prognóstico da ECOtf será maior numa fase mais tardia de desenvolvimento 
do recém-nascido e quando associado à avaliação neurológica do nascituro039"15®. 

A tomografia axial computorizada (TAC), que, tal como a ECOtf, nos for
nece a visualização de alterações morfológicas do SNC, necessita de um 
maior apoio logístico e da deslocação e sedação do recém-nascido (RN), o 
que obriga a que seja protelada a sua realização para quando o recém-nascido 
tenha já ultrapassado a fase mais crítica do período neonatal. A TAC tem a 
vantagem de possibilitar uma melhor diferenciação da estrutura cerebral e a 
observação de áreas não estudadas pela ECOtf. Em relação ao seu valor 
prognóstico, indiscutível quando existem lesões major do SNC, é inferior nas 
de menor gravidade"40'157"159'. 

A Ressonância Magnética Cerebral (RMC), permitindo o estudo da mielini-
zação e da estrutura tecidular cerebral, dá-nos a possibilidade de observar a 
lesão hipóxica ou a alteração neurodegenerativa numa fase precoce da res
pectiva evolução'160-179'. 

Utilizando em associação a espectroscopia'1681691™1851, estão ainda mais alar
gadas as potencialidades da RMC, permitindo comprovar in loco as altera
ções metabólicas, quer no ser humano, quer na tentativa da realização de 
modelos animais de asfixia. As dificuldades técnicas na sua realização, a 
necessidade de continuar com a avaliação do seu grau de sensibilidade e 
especificidade levam a que alguns autores ainda considerem o recurso à 
RMC como a excepção nas Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais'1'"". 

Destacaremos, dentro dos estudos neurofisiológicos, utilizados inicial
mente para avaliação do estado de maturação cerebral mas hoje parte funda
mental do neurodiagnóstico, o electroencefalograma (EEG), os potenciais 
evocados auditivos (PEA) e os potenciais evocados visuais (PEV). Todos 
estes exames necessitam de técnicos altamente diferenciados para a sua rea
lização e, sobretudo, para a sua interpretação adequada. 

O valor diagnóstico e prognóstico do EEG, como está bem documentado 
quer para o recém-nascido de termo quer para o pretermo, tem uma alta 
sensibilidade e especificidade em relação ao desenvolvimento posterior. O 
registo contínuo do EEG, prática ainda pouco frequente na generalidade das 
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Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais, demonstrou, segundo Connel et ai, 
a existência de alterações electroencefalográficas em 80% dos recém-nascidos 
hospitalizados, independentemente da causa do internamento; nestes, só 
44% têm crises epileptiformes visíveis na observação clínica"04'186"193'. 

Os potenciais evocados, registo de "respostas" do sistema nervoso central 
ou periférico após estimulação sensorial adequada, reflectem quer a integri
dade quer a maturação das estruturas neurológicas. Para além do indiscutível 
valor predictivo nos défices sensoriais (auditivos e visuais)"911''"', os potenciais 
evocados, incluindo os somatosensorials, têm valor prognóstico em relação 
ao desenvolvimento posterior179'195'196,199"209'. 

Os estudos hemodinâmicos cerebrais, a ultrasonografia com Dõpler, a 
tomografia axial computorizada com emissão de positrões e a espectroscopia 
com infravermelhos são técnicas ainda restritas à investigação clínica. O seu 
valor prognóstico, embora ainda não totalmente definido e limitado pelo 
facto de as lesões celulares cerebrais dependerem não só das alterações de 
fluxo mas também das metabólico-energéticas, parece promissor, especial
mente em relação à ultrasonografia com Dõpler, de grande facilidade de uti-
lização039'210-216'. 

O grande interesse pela medicina perinatal manifestado na extensa bibliografia 
científica mundial, o melhor conhecimento da fisiologia fetal'217"219' e perinatal, a 
melhoria dos cuidados obstétricos e perinatais com a consequente diminuição da 
mortalidade, têm evoluído, no nosso meio, sem a concomitante realização de 
estudos sobre a morbilidade do recém-nascido de termo. Pareceu-nos de parti
cular relevo a realização do presente estudo de seguimento, em que procuramos 
validar o recente desenvolvimento tecnológico, as alterações nos critérios de res-
suscitação, a modificação dos limites de viabilidade do recém-nascido grave
mente doente, o investimento financeiro e o empenhamento dos recursos 
humanos. 
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Material e métodos 

1. População 
Tendo presentes os objectivos essenciais deste estudo, avaliar a gestante e 

o recém-nascido de termo no período perinatal e correlacionar os dados 
assim obtidos com o desenvolvimento psico-motor aos três anos de idade, 
propusemo-nos estudar um grupo coorte de grávidas, admitidas no Serviço 
de Obstetrícia do Hospital de S. João, e sua progénie. 

2,. Metodologia 

2.1 Selecção da amostra 

O cálculo do número aproximado de 2 300 recém-nascidos, como neces
sário para a realização deste trabalho, baseou-se no conhecimento da taxa 
de prematuridade da população portuguesa (8.5-9-2%)<220222), na frequência de 
alterações neurológicas em recém-nascidos de termo encontrados noutros 
estudos (cerca de 20%o )<611012«> e na necessidade estatística de encontrar uma 
amostra de cerca de 40 recém-nascidos com alterações. 

Pela consulta diária do registo de entrada no Serviço de Obstetrícia foi 
obtido um censo de todas as grávidas admitidas e em que, durante essa hos
pitalização, se realizou o parto de recém-nascido com peso igual ou superior 
a 500 gramas; esta listagem foi posteriormente confirmada pelas admissões 
na sala de partos e/ou enfermaria. 

ITT 
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A partir daquele registo, foram contactadas individualmente todas as par
turientes; nessa entrevista, e após serem explicados os objectivos do estudo, 
foi-lhes solicitada a anuência para este trabalho de investigação. Sempre que 
possível, a entrevista teve lugar no dia imediato ao da admissão. 

A avaliação neurológica neonatal e o estudo de seguimento foi realizado 
ao subgrupo dos recém-nascidos vivos de termo, tempo de gestação igual 
ou superior a 37'"4' semanas na avaliação pediátrica, selecionados a partir do 
registo inicial. 

2.2 Metodologia e técnicas de avaliação 

2.2.1 Avaliação do risco pre e perinatal 
No primeiro contacto com a gestante foi realizado um inquérito preliminar 

de que constam, para além da identificação, a data e tipo de parto, a antropo
metria do recém-nascido, assim como a orientação dada ao nascituro. Neste 
registo inicial foi atribuído um número de registo a cada parturiente que será 
o mesmo do recém-nascido e da avaliação aos 3 anos de idade. 

Posteriormente, foi realizada uma entrevista individual, a todo o grupo em 
análise, segundo um protocolo de 35 variáveis (Anexo I). De entre estas, sali
entamos as tradicionalmente referidas como possíveis factores de risco: raça, 
nível cultural, idade materna, paridade, patologia materna prévia ou obstétrica, 
medição de tensão arterial, tipo e duração do trabalho de parto, idade gestati
onal, malformações fetais, admissão em Unidade de Cuidados Intensivos 
Neonatais do recém-nascido, duração da hospitalização e diagnóstico de alta. 

A classificação sócio-económico-cultural foi realizada segundo a tabela de 
Graffar adoptada (Anexo II)(22,). 

A classificação da patologia materna, obstétrica e do recém-nascido foi 
feita utilizando a International Classification of Diseases - 9th Revision122"' 

2.2.2 índices de Optimalídade 
Utilizámos índices de optimalídade antepartum, intrapartum e do recém-

-nascido (Anexos III, IV e V). Estes protocolos, preenchidos na entrevista inicial 
às Mães e complementados por consulta do processo clínico do recém-
-nascido, foram adaptados dos originais de Amiel-Tison122"' e são constituídos, 
respectivamente, por 19, 16 e 9 variáveis. Da soma dos valores parcelares 
resulta o score global cie optimalídade. 
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2.2.3 A Avaliação do Recém-Nascido 
A todos os recémnascidos com idade gestacional igual ou superior a 37 

semanas foi realizado um exame clínico, com avaliação neurológica porme

norizada. Esta observação, efectuada na presença da Mãe e realizada exclu

sivamente por nós teve lugar na enfermaria do Serviço de Obstetrícia, ou, 
quando necessário, no berçário adjacente. 

Como padrão de referência para a avaliação antroprométrica do RN utili

zámos as tabelas do "National Center of Health Statistics", adoptadas pela 
Direcção Geral dos Cuidados de Saúde Primários'11K). A medição do perímetro 
cefálico foi realizada pelo observador efectuandose a comparação dos per

centis antroprométricos nos casos suspeitos de desproporcionalidade entre 
os percentis cefálicos e os de peso e estatura'229,230'. 

Para determinar a relação entre a idade gestacional (avaliada pelo método 
de Dubowitz(231233) e os dados antropométricos utilizámos as tabelas de 
Lubchenco123"2"'. 

A escolha de um método, de um tipo de avaliação, é uma das primeiras 
questões a pôr no início dum trabalho de investigação que tem, tal como o 
presente, o objectivo de examinar e registar a situação neurológica do 
recémnascido1 ' " ■■"" "239). 

A realização e descrição de uma avaliação neurocomportamental é incom

patível, por demorada e demasiado extensa, com o rastreio de uma popu

lação numerosa de recémnascidos. Optámos pois pela realização da avali

ação neurológica segundo um protocolo (Anexo VI), baseado nas 
descrições de AmielTison"13'2372"" e Prechtl""1', constituído por 23 variáveis, 
em que a interacção, o estádio comportamental, o seguimento ocular, o 
reflexo de sucção, o tonus passivo e activo, a actividade motora espontânea 
e alguns reflexos primitivos são os parâmetros fundamentais. 

O conhecimento cia importância do estádio comportamental na observação 
do recémnascido, não só na possibilidade de desencadear determinados estí

mulos, mas também na intensidade da resposta obtida, levou a que déssemos 
especial importância à observação e registo do estádio inicial e à procura do 
estádio adequado a cada um dos items que constituem esta avaliação. 

Utilizámos a classificação de Prechtf11"1 dos estádios comportamentais: 
Estádio 1: olhos fechados, respiração regular, sem movimentos. 
Estádio 2: olhos fechados, respiração irregular, alguns movimentos. 
Estádio 3: Olhos abertos, alguns movimentos. 
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Estádio 4: Olhos abertos, actividade motora intensa, sem choro. 
Estádio 5: Olhos abertos ou fechados, a chorar. 
Estádio 6: Outros, p. e., coma 

Na tentativa de maior estabilidade do estádio comportamental e de maior 
facilidade na obtenção do estádio de alerta, observámos o recém-nascido 
sempre que possível entre 2 a 3 horas após a mamada e no 2° dia de vida; 
quando o RN necessitou de internamento na UCIN a avaliação foi protelada 
até que o estado clínico permitisse a sua realização. 

A avaliação neurológica não seguiu uma sequência predeterminada: procu
rámos sempre a relação ideal entre o estádio comportamental e o item a 
observar. Foram observadas preferencialmente na fase inicial a postura, a activi
dade motora espontânea'241' e a sensorialidade. As pesquisas do tonus passivo e 
activo, dos reflexos primitivos, osteotendinosos e das reacções posturais, mais 
susceptíveis de provocar o choro, foram realizadas no fim da avaliação. 

Para pesquisar o seguimento ocular utilizámos um disco de cartão de 
cerca de 12 cm de diâmetro, em que estão desenhados círculos concêntricos 
claros e escuros numa superfície brilhante, dito "olho de boi": realizámos 
movimentos laterais a uma distância de 20-30 cm da face do recém-nascido, 
distância ideal de acomodação"151. Considerámos ser perfeita a fixação visual 
e o seguimento quando o recém-nascido, que estava obrigatoriamente alerta, 
fixou a imagem e seguiu com movimentos laterais da cabeça a trajectória do 
objecto; esta manobra foi repetida duas vezes para cada lado. 

A resposta a estímulos auditivos, desencadeada pelo som de uma cam
painha, foi considerada positiva quando surgiram alterações da mímica facial 
com orientação para a fonte sonora. 

O tonus passivo, observado com o recém-nascido no estádio 3 - 4, 
mediu-se pela extensibilidade dos músculos e consequentemente pela resis
tência a movimentos realizados pelo observador, segmento a segmento; estes 
movimentos foram realizados lentamente, de modo a não provocar o choro. 
A observação compreendeu a avaliação do tonus passivo dos membros 
superiores, inferiores e do tronco. 

Para a avaliação do tonus passivo dos membros superiores realizámos a 
manobra intitulada de "abraço": com o recém-nascido em decúbito dorsal e 
a cabeça na linha média, levámos a mão ao ombro oposto; e repetimos para 
o outro membro. A posição do cotovelo em relação à linha média permitiu-
-nos definir várias situações: o cotovelo não chega à linha média; ultrapassa-a 
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ligeiramente; realiza um movimento muito amplo sem resistência dos mús
culos da cintura escapular; ou existe uma assimetria entre os membros. 

Nos membros inferiores foi avaliado o ângulo poplíteo: mantendo o 
dorso e as nádegas bem apoiados no leito, fizemos a extensão da perna 
sobre a coxa simultaneamente nos dois membros. Consideramos anormal a 
assimetria ou a hipotonia (ângulo superior a 110° no recém-nascido que não 
tinha apresentação pélvica'2421). 

Em relação ao tonus activo, analisado com o recém-nascido no estádio 4 -
5, observação da actividade motora espontânea ou a que responde a estí
mulos adequados, realizámos o retorno em flexão dos membros superiores e 
inferiores e a contracção dos flexores e extensores do pescoço. 

Para avaliar o retorno em flexão dos membros, iniciando a manobra de 
uma posição inicial espontânea de flexão, simétrica, fizemos a extensão pas
siva dos membros e observámos o movimento de regresso à posição inicial. 

Partindo da posição de decúbito dorsal e segurando simultaneamente os 
braços de encontro ao tórax, realizámos um movimento de sentar o recém-
-nascido, observando a relação da cabeça com o tronco: o movimento para a 
frente provoca uma contracção dos flexores do pescoço para manter a 
cabeça alinhada com o tronco. A continuação do movimento, partindo da 
posição de sentado com a cabeça inclinada sobre o peito, para trás, provoca 
a contracção dos músculos extensores do pescoço; tal como no movimento 
anterior, o recém-nascido de termo, saudável, manterá o alinhamento da 
cabeça na vertical durante alguns segundos. 

Em relação aos reflexos primitivos, respostas medulares características do 
recém-nascido que desaparecerão com a maturação progressiva do sistema 
nervoso central, pesquisámos a preensâo palmar e plantar, o reflexo de 
marcha automática, o Moro e demos particular relevo ao reflexo de sucção; 
para avaliarmos este último, colocámos o nosso dedo na boca do recém-nas
cido e avaliámos a força e o ritmo da sucção, assim como a sincronia com a 
deglutição. 

Como respostas reflexas mais complexas foram pesquisadas quer a 
reacção de suporte — extensão dos membros inferiores e contracção dos 
músculos espinais, como resposta ao apoio plantar dos pés, mantendo a 
posição de pé durante alguns segundos; quer a resposta à tracção — após a 
obtenção de um "forte" reflexo de preensâo palmar bilateral, um rápido 
movimento de suspensão do recém-nascido leva a uma flexão activa dos 
membros superiores e cintura escapular, sustentando todo o seu peso. 
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Durante o desenrolar da observação foram sendo avaliados a capacidade 
de interacção, o controlo dos estádios e o tipo de choro, que permitiram, 
para além da avaliação descrita, o registo de uma impressão clínica da avali
ação efectuada. 

A cada um dos items referidos, considerando que observámos uma amostra 
com idade gestacional homogénea12^2'*', foi possível atribuir um valor de 2-1-0, 
conforme a resposta foi considerada normal, difícil de obter ou patológica. A 
soma destes valores permitiu-nos obter um score global. O registo dos dados 
assim obtidos foi realizado em protocolo próprio (Anexo - VI). 

2.2.4 Seguimento dos recém-nascidos com alterações neurológicas 
A todos os recém-nascidos em que foi detectada alguma alteração, ou 

suspeita de alteração, no exame neurológico inicial foi proposto seguimento 
na Consulta de Desenvolvimento do Serviço de Pediatria. Para a realização 
deste seguimento foi criado um período de consulta autónomo, com periodi
cidade semanal (terças-feiras, das 14 às 17h). 

A todas as crianças foram realizadas, para além dos cuidados pediátricos 
habituais, avaliações neurológicas periódicas de acordo com protocolo adap
tado do de Amiel-Tison (Anexo VII) aos 3, 6, 9, 12, 18 meses e avaliação de 
desenvolvimento psicomotor efectuada pelos psicólogos da Unidade de 
Desenvolvimento aos 12 e 18 meses com a escala de Brunét-Lezine, sendo 
privilegiado o envio para estimulação precoce ou apoio fisioterápico sempre 
que necessário.'249) 

2.2.5 Avaliação do desenvolvimento psicomotor aos três anos de idade 
Para obtermos um conhecimento o mais aprofundado e objectivo possível 

sobre o desenvolvimento psicomotor do grupo em análise, e dada a sua 
dimensão, realizámos um questionário domiciliário. Após uma revisão biblio
gráfica, decidimo-nos pela utilização do Revised Denver Prescrening 
Developmental Questionaire@,2;'u2"2,. Solicitámos autorização a William K. 
Frankenburg MD, MSPH, autor deste questionário, para a sua utilização, após 
o que realizámos a sua tradução, adaptação e validação12"3' (Anexo VIII). 

Neste questionário, é solicitada a resposta (sim/não) a questões ordenadas 
de um modo cronológico. O arranjo progressivo das perguntas foi realizado 
de modo a que os Pais respondessem até à obtenção de três respostas nega
tivas, determinando assim a idade de desenvolvimento da criança em análise. 

42 



Ill Materiais e Métodos 

Cada pergunta é referenciada a uma idade chave em que 90% das cri
anças realizam o item em questão. Procurando facilitar a interpretação dos 
dados, cada uma das questões está também codificada na área que pretende 
analisar (sociabilização, motricidade fina, motricidade grosseira e linguagem). 

Após a realização da tradução da folha de questionário dos 2 - 4 anos, 
solicitámos a resposta a um grupo de 20 Pais de crianças, deste período 
etário, que recorreram à Consulta Externa de Pediatria Geral; a entrevista rea
lizada após a resposta do teste permitiu-nos corrigir a formulação das ques
tões, adaptando-a à nossa população. Um dos exemplos desta adaptação foi 
a necessidade de substituir a "uva passa", desconhecida de grande parte dos 
acompanhantes, por "feijão ou pintarola" ou a necessidade de exemplificar a 
relação da criança com o acompanhante (Pai, Mãe, Avô/ó, Tio/a, outro). 

Iniciámos o envio em Novembro de 1994 (3 anos de idade cronológica), 
a todo o grupo em análise, da forma assim adequada do Revised Denver 
Prescrening Developmental Questionaire (Anexo VIII), solicitando a resposta 
e reenvio. Aquando do envio do questionário para o domicílio dos progeni
tores refer íamos, em carta anexa , a poss ib i l idade de vinda à Consulta 
Externa de Desenvolvimento Infantil do Hospital de S. João. Das crianças 
que recorreram à consulta utilizamos um grupo aleatório de cerca de 100 cri
anças para a validação do questionário. 

Na Consulta foram realizados a anamnese, o exame clínico (que incluiu 
obrigatoriamente a avaliação neurológica) e a avaliação de Desenvolvimento 
Psicomotor utilizando a escala de Desenvolvimento de Brunét-Lézine1- ,". Esta 
avaliação foi realizada por um dos Psicólogos da Unidade que desconhecia 
em absoluto quer a anamnese, quer o resultado do inquérito da criança em 
causa. 

Procurando verificar a concordância entre as categorias estabelecidas pelo 
Quociente de Desenvolvimento (QD) do inquéri to e o QD da consulta, 
fizemos uma divisão em quatro categorias adaptadas de acordo com as pre
con izadas po r Brunet - Lézine'254 ' e Wechsler1 2" ' pa ra o Q u o c i e n t e de 
Inteligência (atraso grave: QD inferior ou igual a 40; atraso moderado: se QD 
superior a 41 e inferior ou igual a 70; normal: QD maior que 70 e inferior ou 
igual a 120; sobredotado: QD maior que 121). 

A todas as crianças em que o questionário alertou para um possível atraso 
de desenvolvimento foi solicitada a vinda à consulta externa para confir
mação do diagnóstico e orientação posterior. 
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2.2.6 Avaliação das crianças com o diagnóstico de Paralisia cerebral 
Considerámos como tendo paralisia cerebral as crianças com alterações 

do movimento e postura, resultantes de lesão cerebral não progressiva, 
adquirida durante o período de desenvolvimento'68-256"259', definindo a tetrapa-
resia espástica como um aumento generalizado do tonus muscular, afectando 
por isso os quatro membros e a hemiparesia uma alteração unilateral do 
tonus (membro superior e inferior homolateral). 

Para excluirmos a hipótese de que alguma criança (não seleccionada na 
avaliação neonatal como tendo patologia neurológica e em que aos progeni
tores não tivessem respondido ao inquérito domiciliário), nos faltasse nos 
cálculos de incidência desta patologia, consultámos os arquivos do Centro 
de Paralisia Cerebral do Porto (organismo que centraliza o seguimento destas 
crianças em toda a Zona Norte). Não resultou desta iniciativa a adição de 
nenhum novo caso. 

Para a classificação patogénica desta patologia utilizámos a divisão em 
prenatal (recém-nascido com malformação do sistema nervoso central, 
infecção inequívoca do grupo TORCHS, formas familiares ou síndromes 
prenatais), perinatal (diagnóstico de hemorragia intracerebral, infecção do 
SNC, necessidade de ventilação mecânica e uma sequência de asfixia intrau-
terina, asfixia de parto e hipoxia neonatal com alterações neurológicas, sem 
factores concomitantes a favor de etiologia prenatal), pósnatal (causa bem 
definida entre a segunda semana e o segundo aniversário, numa criança até 
aí considerada como saudável) e indeterminada (sem factor etiológico 
conhecido)12527'261". 

2.2. 7 Informatização dos dados e estudo estatístico 
A imprescindível informatização dos dados foi feita na fase inicial do 

estudo na base de dados PARADOX 5.0. 
A necessidade de análise epidemiológica pormenorizada levou-nos à 

transferência dos dados para o programa SPSS® para Windows. A cópia utili
zada está licenciada à Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 

É importante esclarecer que, em todos os quadros e tabelas que fazem 
parte deste trabalho, as percentagens referidas são as percentagens válidas 
(em relação aos valores conhecidos). Foram omitidos os valores "desconhe
cidos": a sua enumeração levaria a uma dificuldade de leitura pela densidade 

c Um exemplar da base de dados, contendo todas as variáveis estudadas, foi presente ao Conselho Científico da 
Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 
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de dígitos necessários. Em cada variável os valores omissos são em média de 
3.5%; sempre que o seu valor, no grupo em análise foi superior a 10%, esse 
facto foi referido. 

Em todas as análises efectuadas considerámos estatisticamente significa
tivo um valor de p inferior a 0.05-

Ao estudarmos as taxas de mortalidade neonatal consideramos exclusiva
mente os dados clínicos. Os dados anatomopatológicos, cromossómicos e 
microbiológicos, poderiam modificar, segundo Wigglesworth'261', 9% dos 
diagnósticos clínicos. 

Excluímos dos cálculos de taxas de mortalidade 2 fetos mortos mace
rados, 3 recém-nascidos com peso inferior a 500 gramas e um pretermo com 
síndrome polimalformativo que foi considerado incompatível com a vida. 
Outras malformações, um onfalocelo e uma hidrocefalia (em prematuros), 
uma hérnia diafragmática, um encefalocelo occipital e um gastroquisis (em 
recém-nascidos de termo), por não serem por si causas de morte, não foram 
retirados dos valores globais. 

Procurando comparar os Quocientes de Desenvolvimento para a mesma 
criança obtidos na consulta e no inquérito, utilizámos, para além das tabelas 
de concordância, um teste não paramétrico, o Sign test. Este teste, usado 
para duas variáveis relacionadas, verifica a hipótese da distribuição das variá
veis ser semelhante, não valorizando a forma das distribuições. As diferenças 
entre as variáveis são classificadas como positivas, negativas ou semelhantes. 
Se as variáveis estão distribuídas de um modo similar, o número de dife
renças positivas ou negativas não será significativamente diferente. 

Procurámos em seguida comparar, como variável independente, o 
Quociente de Desenvolvimento obtido através do inquérito aos três anos de 
idade com as variáveis prenatais e perinatais. 

Para realizar este objectivo, utilizámos um modelo matemático que rela
ciona a variável dependente com uma ou mais variáveis independentes, con
sideradas como predictivas, e que nos dá o valor de mudança da variável 
dependente que é explicado pela alteração da variável independente, a aná
lise de regressão. 

Do global da base de dados retirámos, para além dos dados de identifi
cação da Mãe e do recém-nascido, a raça (98.3 % de raça caucasiana), o pH 
(com um número demasiado alto de valores desconhecidos, 45%), a classifi-
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cação da patologia materna, obstétrica, o tipo de malformações observáveis 
no recém-nascido e o diagnóstico de alta (variáveis alfanuméricas), o 
número de mortes neonatais (sem correlação possível) e o tipo de choro e o 
abraço (resultados incongruentes). 

No modelo de regressão inicial considerámos as seguintes variáveis inde
pendentes (Anexo IX): 

1. referentes às condições sócio-económico-culturais maternas e 
gestacionais — classe de Graffar, idade materna e paterna, último 
ano de escolaridade materna, profissões paterna e materna, tipo de 
residência, existência ou não de patologia materna ou gestacional, 
número de cesarianas, mortes neonatais e nados-mortos anteriores, 
paridade materna, número de cigarros fumados por dia durante a 
gestação, mês em que iniciou o seguimento médico da gravidez, 
aumento de peso e tipo de gestação. 

2. referentes ao peri-parto — indução do trabalho de parto, 
duração do trabalho de parto e da rotura de membranas, tipo de 
apresentação e parto, Apgar ao 1", 5,' e 10', presença de mecónio, 
alterações de ritmo cardíaco fetal, antropometria do recém-nascido 
(peso, comprimento e perímetro cefálico), sexo, destino do recém-
nascido após a alta, convulsões nas primeiras 48h, número de dias 
de internamento, tipo de alimentação. 

3. referentes à avaliação neurológica neonatal — estádio inicial, 
tempo de intervalo desde a última mamada, seguimento ocular, 
alerta, actividade motora espontânea, sucção, controlo dos exten-
sores e flexores do pescoço, flexão dos membros superiores e infe
riores, ângulo poplíteo, resposta à tracção, reacção de suporte, 
reflexos de Moro, marcha automática, preensão palmar e plantar, 
avaliação global e score neurológico. 

Incluímos ainda o score de optimalidade, o que perfaz um total de 56 
variáveis independentes. 

Após termos feito a análise de todas as variáveis referidas, escolhemos as 
consideradas como significativas para o modelo final. Selecionámos para 
apresentação os seguintes dados da análise de regressão: o valor de T, nível 
de significância após a regressão; o coeficiente B, que nos refere a alteração 
da variável dependente que pode ser atribuída à mudança de uma unidade 
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na variável independente. A transformação das variáveis para a forma padro
nizada permite tornar os coeficientes mais comparáveis, anulando as dife
renças das unidades de medida e avaliar o coeficiente de regressão padroni
zado (Beta); este coeficiente não representa, no entanto, em sentido 
absoluto a importância das varáveis independentes, porque estas dependem 
das outras variáveis em equação. 

Procurámos em seguida, utilizando a regressão logística, determinar os 
factores de risco pré e perinatais para a paralisia cerebral. 

Para além das variáveis já enumeradas e que constituem a base de dados 
inicial, criámos as seguintes variáveis (originárias das primeiras) e referidas 
noutros estudos como relacionadas com a presença de paralisia cerebral no 
recém-nascido: 

• Relação entre a antropometria e idade gestacional (atraso de cresci
mento intrauterino). 

• Variável categórica referindo a presença ou ausência de patologia 
materna prévia à gestação. 

• Variável categórica referindo a presença ou ausência de patologia obs
tétrica. 

• Variáveis categóricas referindo a presença de determinadas patologias 
maternas (epilepsia, atraso intelectual, hipertiroidismo, mortes neonatais 
prévias). 

• Variáveis categóricas referindo a presença de malformações e a apre
sentação pélvica no recém-nascido. 

Seleccionámos posteriormente as variáveis consideradas como significa
tivas para a obtenção do modelo final de regressão. 

A realização deste trabalho, iniciado após aprovação do Conselho 
Científico da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (25/IX/9D e 
posteriores pareceres favoráveis do Conselho de Administração e da 
Comissão de Ética do Hospital de S. João, dividiu-se cronologicamente em 
dois blocos: o inicial nos Serviços de Pediatria e Obstetrícia do Hospital de S. 
João entre Novembro de 1991 e Setembro de 1992, o segundo, integralmente 
no mesmo Serviço de Pediatria, de Março a Outubro de 1995. 
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Resultados 

Os resultados são apresentados em seis sub-capítulos distintos. No pri
meiro, descrevem-se o grupo de grávidas inicial; no segundo, analisam-se os 
recém-nascidos de termo, englobando este sub-capítulo a avaliação neuroló
gica; em seguida, estudam-se os índices de optimalidade e a avaliação de 
desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade; e, por último, os factores 
de risco para o desenvolvimento psicomotor e paralisia cerebral. 

1. Coorte em estudo 

1.1 Caracterização da amostra inicial de parturientes 

A natureza do nosso trabalho obrigou-nos a observar um grupo coorte, 
isto é, a população inicialmente estudada foi constituída por todas as grávidas 
que recorreram ao Serviço de Obstetrícia do H. S. João desde 25 de 
Novembro de 1991 até 4 de Setembro de 1992, num total de 2265 parturien
tes. 

A quase totalidade desta população é de raça caucasiana, nesta amostra 
98.2%, sendo de referir existirem 1.6% de gestantes de raça cigana e 0.2% de 
raça negra. 

IV 
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n 
200 

150 

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 

Fig. n.sl — Idade Materna (n=2179) (anos) 

A distribuição etária das progenitoras varia entre um valor mínimo de 14 
anos e um máximo de 48, com uma idade média de 27. Se considerarmos 
como adolescentes as Màes com idade igual ou inferior a 18 anos, 4.2% (91) 
desta amostra são Mães adolescentes e 10% (219) tinham na data do parto 
idade igual ou superior a 35 anos. 

A idade média dos Pais, 29-8, é superior à das Mães, 27.2, sendo o desvio 
padrão da idade dos Pais, 6.0, superior ao das Mães, 5.4. O leque das idades 
maternas é, como seria de esperar, mais pequeno do que o das paternas. 

A análise do Quadro 1 permite apreciar, em função da idade materna, a 
distribuição das parturientes por Escolaridade, Tipo de residência, Profissão 
e a caracterização sócio-económico-cultural que tem por base a classificação 
de Graffar. 
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Quadro 1 • Classificação sócio-económico-cultural 

Idade da Mãe 15 16-19 20-34 + 35 total Idade da Mãe 

n s % n s % na % n s % nfi % % 
Escolar idade * 

Analfabeta 2 28.6 5 4.2 26 1.6 8 4.1 48 2.4 1.3 
E. básico 1 14.3 75 62.5 924 55.9 121 62.1 1123 56.5 63.5 
E. Secundário 4 57.1 40 33.3 479 29.0 30 553 27.8 23.9 
E. Superior 225 13.6 36 18.5 262 13.2 7.3 

Res idênc ia « 
Urbana 4 57.1 112 79.4 1449 80.4 158 73.1 1751 79.2 57.8 
Rural 12 8.5 235 13.0 45 20.8 298 13.5 19.2 
Degradada 3 42.9 17 12.1 118 6.5 13 6.0 161 7.3 23.0 

Prof issão . 
Empregada 3 42.9 80 63.5 1273 75.4 127 63.2 1483 73.2 53.7 
Estudante 2 28.6 28 22.2 25 1.5 30 1.5 1.1 
Doméstica 18 14.3 277 16.4 54 26.9 360 17.8 43.1 
Desempregada 2 28.5 6 0.4 20 10.0 154 7.6 1.2 

Classe ** 
Graffar 

I 164 9.7 30 15.2 194 9.7 15.0 

n 91 5.4 6 3.0 97 4.8 12.0 

m 1 14.3 17 13.6 412 24.4 39 19.7 469 23.1 50.0 

rv 3 42.9 101 80.8 964 57.0 118 59.6 1188 58.5 23.0 
V 3 42.9 7 5.6 59 3.5 5 2.5 81 4.0 

Em relação aos hábitos tabágicos, a percentagem de não-fumadoras foi de 
92.1%; das fumadoras, 69% referem um consumo de menos de 10 e 15% de 
mais de 20 cigarros por dia. 

A percentagem de Mães que se consideram saudáveis é de 87.2%. As res
tantes referem doença prévia à gravidez, sendo a patologia mais frequente a 
"asma", 2.7%; logo seguida da insuficiência venosa dos membros inferiores, 

* As percentagens referidas são relativas à população de parturientes em Portugal em 
1 9 9 2 , 1 0 , 2 2 2 , 

** As percentagens assinaladas são referentes a um estudo realizado na população pediá
trica de Consulta Externa do H. S. João<433) 
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1.6%, e da epilepsia, esta numa taxa de 0.9%, sobreponível à descrita nou
tros estudos'6"' e semelhante à valvulopatia tricúspida ou mitral. 

Poderemos ainda observar que a obesidade é referida como patológica 
em 0.7% das Mães e a hipertensão em 0.4%. A toxicodependência foi decla
rada como existente por 4 Mães, o que representa uma incidência de 0.2%. 

Quadro 2 • Caracterização da gestante 

Idade da Mãe 

nQ 

15 

% 
16-19 20-34 + 35 total Idade da Mãe 

nQ 

15 

% n e % n2 % na % n s % 

Gestação 
Primípara 4 57.1 124 89.2 884 48.1 32 15.2 1017 44.9 
2.- - 3.a gesta \ 3 10.8 15 10.8 771 43.9 104 49.5 912 40.3 
Multipara 140 8.0 74 35.2 219 9.7 

Vigi lância 
Não vigiada 2 28.6 13 10.1 61 3.6 8 4.0 91 4.5 
l . a mês 24 18.6 651 38.7 76 38.4 753 37.1 
2.Q - 3.a mês 2 28.6 60 46.5 803 47.7 85 42.9 951 46.9 
>4.a mês 3 42.9 32 24.8 169 10.0 29 14.6 234 11.5 

A b o r t a m e n t o s 
0 5 71.4 131 96.3 1466 85.1 126 60.6 1754 83.5 
1 — 2 2 28.6 5 3.7 238 13.8 69 33.2 314 14.9 
> 3 19 1.1 13 6.3 33 1.6 

N a d o s - m o r t o s 
0 7 100 135 100 1703 98.9 198 95.2 2068 98.5 
1 — 2 16 2.9 6 2.9 24 1.1 
> 3 3 1.9 4 1.9 7 0.3 

Na história obstétrica prévia à actual gravidez, 83% das Mães negam a 
ocorrência de abortamentos e 98% de nados-mortos. O recurso a cuidados 
médicos e o mês de gestação em que se realizou a primeira observação clí
nica estão promenorizados, em função da idade materna, no Quadro 2, 
sendo de salientar a incidência de gestações não vigiadas, 4.5%, e o início 
tardio'26;i, dos cuidados prénatais (após o 3-Q mês de gestação) em 234 Mães, 
11.5% da população global. 
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Em relação ao aumento de peso durante a gravidez, 4.8% das Mães refe
rem um ganho ponderal entre 0 — 5 kg, 30.6% entre 6 — 10 kg, 44% entre 
11 - 15 kg e 20.6% superior a 15 kg. O valor médio encontrado foi de 12 kg, 
com um desvio padrão de 4.2, oscilando entre um máximo de 29 e um 
mínimo de 0 kg. 

No subgrupo de parturientes com um aumento de peso superior a 15 kg 
(559) não existem diferenças valorizáveis em relação à distribuição sócio-
-económico-cultural e escolaridade se comparadas com a amostra global. 

Quadro 3 • Patologia obstétrica 

Idade Materna 16-19 20-34 +35 total Idade Materna 

n s % na % nB % nfi % 
Infecção do trato 
urinário 5 3.5 61 3.4 2 0.9 68 3.0 

Hemorragia na 
gravidez precoce 2 1.4 17 0.9 3 1.4 22 1.0 

Placenta prévia 7 0.4 2 0.1 0 0.4 

Hipertensão 
benigna 1 0.7 19 1.6 11 5.1 41 1.7 

Preeclampsia 4 2.8 41 2.4 9 4.2 60 2.7 

Diabetes 
gestacional 19 1.0 12 5.5 31 1.4 

Quando observamos a patologia obstétrica, verificamos que 82.5% das 
Mães não referem qualquer patologia durante o período gestacional. Do 
Quadro 3 retirámos a coluna referente às Mães com idade inferior a 15 anos, 
pois não foi referida qualquer patologia neste subgrupo da amostra inicial. 

Nas patologias mencionadas a infecção do trato urinário e a preeclampsia 
foram as mais frequentes, mas mesmo estas com uma incidência igual ou 
inferior a 3%. 
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Quadro 4 • Classificação das parturientes segundo a idade, o tipo de 
parto e gravidez, e a idade gestacional do recém-nascido 

Idade da Mãe 15 16-19 20-34 -t 35 total Idade da Mãe 

n s % n s % na % n s % na % 

Parto 
Eutócito 4 57.1 96 67.6 1145 63.2 132 60.3 1442 63.7 
Ventosa 1 14.3 17 12.0 234 12.9 20 20 275 12.1 
Forceps 7 0.4 1 1 8 0.4 
Cesariana 2 28.6 29 20.4 425 23.5 66 30.1 540 23.8 

Gravidez 
unigemelar 7 100.0 140 98.6 1782 98.4 214 97.7 2224 98.2 
gemelar 2 1.4 28 1.5 4 1.8 38 1.7 
trigemelar 1 0.1 1 0.5 2 0.1 
quadrigemelar 1 0.0 

Id. g e s t a c i o n a l 
< 36 sem. 16 11.3 128 7.1 31 14.4 198 8.9 
37 — 40 sem. 7 100.0 115 81.6 1461 81.3 164 75.9 1776 80.2 
> 40 sem. 10 7.1 208 11.6 21 9.7 241 10.9 

A indução de parto foi mencionada por 3% das mulheres. Em 14.4% a 
rotura de membranas foi superior a 8 horas, só sendo referida por 11.4% 
uma duração de trabalho de parto superior ao mesmo período de tempo. 
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Quadro 5 • Comparação entre o total de parturientes e as com 
parto por cesariana 

% no total de 
parturientes % nas cesarianas P 

Graffar I 14.4 17.2 .123 
Morte neonatal 2.8 3.7 .386 
Sem abortos anteriores 83.5 82.8 .114 
Gravidez gemelar 3.5 1.8 .014 
Com cesariana anterior 16.7 42.2 <.001 
Apresentação não cefálica 5.1 14.2 <.001 
Parto pretermo 8.9 14.8 <.001 
Duração do parto >8h 12.8 16.0 <.01 
Duração da rotura >8h 15.3 19.8 <01 
Com patologia materna 12.8 17.2 <001 
Com patologia gestacional 17.5 19.6 <.001 
Existência de mecónio 7.9 19.4 <.001 

A análise comparativa entre os dados mais relevantes, referentes à história 
obstétrica e do parto, do grupo global de parturientes e daquele em que o 
parto foi realizado por cesariana, poderá ser observada na Quadro n.Q 5. 
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. Recém-nascidos 

2.1 Amostra global de recém-nascidos 

Do total de 2265 grávidas incluídas na amostra inicial, 2224 foram gesta
ções unigemelares, 38 gemelares, 2 trigemelares e uma quadrigemelar; o 
número total de recém-nascidos é de 2310 que passaremos a estudar na sua 
globalidade. 

Como podemos verificar no Quadro 6, a distribuição entre os sexos é 
equitativa, havendo, no entanto um predomínio do sexo feminino no recém-
-nascido com peso inferior a 1500 gramas. 

Quadro 6 • Recém-nascidos — distribuição por sexo, tipo de parto, 
idade gestacional e tipo de apresentação em função do 
peso ao nascimento 

Peso do RN <1500 1501-2500 2501-3500 >3501 total 

n s % 

Peso do RN 

ne % ne % n2 % nQ % 
total 

n s % 

Sexo 
Masculino 25 39.1 103 45.4 683 49.2 364 58.6 1171 51.0 
Feminino 39 60.9 124 54.6 704 50.8 257 41.4 1124 49.0 

Tipo de parto 
Eutócito 38 58.5 136 59.6 908 65.4 381 61.4 1461 63.5 
Ventosa 10 4.4 175 12.6 90 14.5 275 11.9 
Forceps 2 .9 1 .1 5 .8 8 .3 
Cesariana 27 41.5 80 35.1 304 21.9 145 23.3 558 24.2 

Id. ges tac ional 
< 37 sem. 55 100 123 57.5 45 3.3 1 .2 224 9.9 
37 — 40 sem. 88 41.1 1176 85.7 525 85.6 1791 79.4 
> 40 sem. 3 1.4 151 11.0 87 14.2 241 10.7 

Apresentação 
Cefálica 44 8 9.8 188 85.8 1310 95.0 602 97.1 2143 94.5 
Pélvica 4 8.2 29 13.2 65 4.7 17 2.7 115 5.1 
Face 1 .5 1 .0 
Transversa 1 2.0 1 .5 4 .3 1 .2 4 .3 
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Do total de recém-nascidos 64, 2.8%, nasceram com peso inferior a 1500 
gr; 227, 9.9% com peso entre 1500 e 2500 gr; 1387, 60.3% com peso entre 
2501 e 3500; e, 621, 27% com peso igual ou superior a 3500 gr. 

Em relação ao tipo de parto também aqui verificamos que o parto distó-
cico, cesariana, é mais frequente no baixo peso, frequências que oscilam 
entre os 41 e 35% nos com peso inferior a 1500 gr e 2500 gr, comparativa
mente com 21.9% nos de peso entre 2501 e 3500 gr. 

Quadro 7 • Recém-nascidos por peso e tipo de alta, número de dias 
de internamento e destino apôs a alta 

Peso do RN <1500 1501-2500 2501-3500 >3501 total Peso do RN 
n= % na % ns % ne % nB % 

Alta 
Normal 
Termo 
Falecido 

Dias de 
internamento 

< 2 
3 — 8 
> 8 

Destino 
Domicílio 
U.C.I.N. 
Transferido 

34 52.3 

31 47.7 

13 33.3 
7 17.9 
19 48.7 

24 63.2 
14 36.8 

193 84.6 
19 8.3 
16 7.0 

51 25.0 
119 58.3 
34 16.7 

109 50.9 
85 39.7 
17 7.9 

1121 80.8 : 501 80.7 
252 18.2 ; 118 19.0 
15 1.1 2 .3 

652 47.6 | 288 46.6 
679 49.6 \ 319 51.6 
38 2.8 ; 11 1.8 

1245 90.6 571 92.2 
94 6.8 ; 28 4.5 
10 . 7 : 1 .2 

1850 80.2 
389 16.9 
69 3.0 

1004 45.0 
1125 50.4 
103 4.6 

1925 85.7 
232 10.3 
42 1.9 

A frequência de apresentação pélvica, 5.1%, mais alta do que a descrita 
para outras amostras"21 tem um valor sobretudo elevado nos recém-nascidos 
com peso entre 1501 e 2500 gr. 

A admissão na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN), direc
tamente dependente da frequência de parto pretermo, é, no grupo em 
estudo, de 10.3%. Durante este período necessitaram de transferência para 
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outras unidades hospitalares 1.9% dos recém-nascidos (dos quais 81% preter-
mos), na quase totalidade por necessidade de ventilação assistida, não possí
vel por falta de vaga na UCIN, no H. S. João. 

Quadro 8 • Recém-nascidos por peso e presença de alterações de 
ritmo, Ph, Apgar ao 5' e existência de mecónio 

P e s o < = 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 >2501 total P e s o 

n s % : n s % n s % n s % na % nB % n9 % 

Alt. d e r i t m o 1 0.7 8 6.0 126 93.3 135 0.6 

P h 
< 6 . 4 3 3 .2 
6.5 — 7.1 1 0.3 2 0.6 4 1.4 26 8.9 258 88.7 291 12.6 
> 7 . 2 | 5 0.5 10 1.0 23 2.3 37 3.4 877 89.3 982 76.9 

Apgar 5' 
< 4 8 40.0 3 15.0 1 5.0 8 40.0 20 .9 
5 — 7 ; 9- 11.4 5 6.3 8 10.1 13 16.5 44 55.7 80 3.6 
> 8 ; 1 .0 11 .5 33 1.6 140 6.6 1931 91.3 2117 95.5 

M e c ó n i o 1 .6 3 1.8 8 4.9 152 92.7 164 0.7 

No Quadro 8 verificamos que foram detectadas alterações de ritmo cardí
aco fetal em 0.6% do número toral de nascituros e que essas alterações foram 
encontradas sobretudo em recém-nascidos de termo; o Apgar ao 5' apresenta 
valores inferiores a 4 com maior frequência no prematuro, ao contrário da 
presença de mecónio que, como seria de esperar, surge sobretudo no termo. 

Quadro 9 • Taxas de Mortalidade 

Total de recém-nascidos 2 303 

Taxa de mortalidade perinatal (<7dias) 24.8%o 

Taxa de mortalidade perinatal tardia (<28dias) 25.6%o 
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Quadro 10 • Mortalidade dos recém-nascidos — distribuição por 
peso e data do óbito 

Peso < = 500 501-1000 1001-1500 1501-2000 2001-2500 : >2501 total Peso 
n o o/o ; n a o/o n ° o/0 n s °/o n s o/0 n s o/0 n= % 

Mortal idade 

Antenatal 
Intraparto 
Neon, precoce 

Neonatal 
Pós-Neonatal 

1 33.3; 7 36.8: 3 27.3 
1 9.1 

2 66.7; 12 63.2 6 54.5 
9.1 

1 

2 50 
1 25 

1 25 

6 46.2 ; 8 44.4 
2 15.4; 4 22.2 
4 30 .8 ; 3 16.7 
1 7.7 : 3 16.7 

27 39.7 
8 11.8 
27 39.7 
5 7.4 
1 1.5 

A análise dos Quadros 9 e 10 permite observar as taxas de mortalidade 
globais e a distribuição em função do peso do recém-nascido e da data da 
morte. 

2.2 O Recém-nascido de termo 

Do grupo inicial de 2310 recém-nascidos, seleccionámos aqueles em que 
foi realizada observação pediátrica com avaliação da idade gestacional e em 
que esta avaliação resultou numa idade gestacional igual ou superior a 37 
semanas. Da amostra inicial, 2033 foram considerados como de termo, sendo 
98% de raça caucasiana. A distribuição dos sexos foi equitativa, com 51.5% 
do sexo masculino e 48.5% do sexo feminino. 

O tipo de apresentação foi neste grupo predominantemente cefálico, 
95.2%, com 4.4% de apresentações pélvicas e 0.3% de transversas. 

A frequência de altas exigidas foi de 18%, sendo de referir que das 30 
Mães de raça cigana, 73-5% (22) exigiram alta; assim como 28.5% (22) das 77 
adolescentes (idade igual ou inferior a 18 anos). O tempo médio de interna
mento foi de 3 dias. 

Foram transferidos para a Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 128 
recém-nascidos, dos quais 27.3% (35) por icterícia neonatal e 15 por anoxia 
perinatal. Das malformações que motivaram internamento salientamos a pre
sença de 3 mielomeningocelos lombosagrados'264'. 
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Dos 7 recém-nascidos transferidos para outros hospitais, 5 foram-no por 
necessidade de ventilação assistida (um mielomeningocelo, um parto geme-
lar com atraso de crescimento intrauterine, uma sepsis e 2 por anoxia neona
tal) e 2 por transferência materna, não apresentando doença o recém-nas-
cido. 

A mortalidade neste grupo foi em termos globais de 0.68%o — 14 recém-
-nascidos, dos quais 2 com morte antenatal, 1 intraparto e 6 pósneonatal. O 
recém-nascido referido com o n.- 13 teve alta ao 2° dia de vida clinicamente 
bem e deu entrada no Serviço de Urgência do Hospital de S. João no 5.2 dia 
de vida, já cadáver. 

Quadro 12 • Recém-nascidos de termo falecidos 

Peso (gr) Idade óbito (dias) Diagnóstico 
1 2000 22 Gastroquisis 
2 2600 1 Asfixia neonatal + pneumotórax 
3 3070 Nado-morto 
4 2650 21 Trissomia 18 
5 3060 3 Encefalocelo occipital 
6 3750 2 Asfixia neonatal 
7 2350 1 Sind. Potter 
8 2810 18 Asfixia neonatal 
9 2750 Nado-morto 
10 2650 Nado-morto macerado - 2.sgémeo 
12 2520 48 Mielomeningocelo + Sepsis 
13 2650 5 Aspiração de vómito? 
14 3000 >7 Mielomeningocelo - transferido 
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Quadro 13 • Antropometria do recém-nascido de termo 

Média St Mínimo Máximo 

Sexo masc. 
Peso (gr) 
Estatura (cm) 
Per. cef. (cm) 

3 350 
476 

4 ' 5 19.7 
3 4 8 | 1.3 

1 800 
42 
30 

5 200 
56 
38 

Sexo fem. 
Peso (gr) 
Estatura (cm) 
Per. cef. (cm) 

3 223 438 
48.6 18.3 
34.2 1.3 

1600 
40.0 
29 

4750 
54 
3.8 

A avaliação antropométrica do total de recém-nascidos dá-nos um peso 
médio do RN do sexo masculino de 3 350 e no sexo feminino de 3 223gr; 
não existem diferenças significativas entre os dois sexos para o peso, esta
tura e perímetro cefálico. 

SGA 

SAGA 

Í0LGA 

Fig 

Peso Estatura P.C. 

2 Relação entre a antroprometria e a idade gestacional (n=2022) 
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Classificando os recém-nascidos de acordo com as tabelas de Lubchenco12342351 

e analisando o peso ao nascer, verificamos que nesta amostra existem 11.0% 
de recém-nascidos pequenos para a idade gestacional (SGA), 75.8% de 
adequados para a idade gestacional (AGA) e 13-2 % de grandes para a idade 
gestacional (LGA). Esta distribuição demonstra um predomínio de recém-nasci
dos leves para idade gestacional relativamente a outras amostras oriundas do 
mesmo hospital (p=.0000)'2í"'. A relação entre a idade gestacional e o compri
mento é de SGA 9-4%, AGA 87.9% e LGA 2.7%; e para o perímetro cefálico: 
SGA 6.1%, AGA 87.19% e LGA 6.8%. 

Verifica-se que a percentagem de recém-nascidos com peso acima dos 
dois desvios padrões é superior à dos nascituros com estatura e perímetro 
cefálico na mesma situação; os recém-nascidos são proporcionalmente mais 
pesados do que grandes. Estas diferenças são estatisticamente significativas 
(p=.0000). 

Quadro 14 • Comparação entre o grupo de recém-nascidos leves e o 
grupo de adequados e pesados para a idade gestacional 
- variáveis maternas 

RN RN leves para a IG 
adequados+pesa- P 

dos para a IG (n=223) 
(n=1809) 

% de patologia obstétrica 12.7 16.6 .006 
% de patologia materna 16.3 14.3 .873 
Aumento médio de peso 
materno (kg) 12 11.3 
% de não fumadoras 93 86 .919 
% de gestações não vigiadas 3.4 6.8 .008 
% de primigestas 46.5 54.5 .028 
Idade média da Mãe 27 26.6 
% <=18 anos 3.5 6.4 .032 
Graffar 

4 58.6 58.5 .828 
5 3.8 4.6 .987 
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Quadro 15 * Comparação entre o grupo de recém-nascidos leves 
para a idade gestacional e o grupo de adequados e 
pesados para a idade gestacional 

RN RN leves para a IG 
adequados+pesa- P 

dos para a IG (n=223) 
(n=1809) 

Tipo de parto % 
Eutócico 63.7 68.2 .15 
Ventosa 12.1 8.5 .03 
Forceps 0.4 0.4 .77 
Cesariana 23.8 22.9 .96 

% gravidez gemelar 5.1 10.3 .000 
Destino do RN % 

UCIN 6.3 19.0 .000 
Taxa de mortalidade % 0.3 1.6 .000 

2.3 Avaliação neurológica do recém-nascido de termo 

Dos 2019 nados-vivos de termo não foram observados 121 (6%), dos 
quais 94 tiveram alta antes do 2° dia de vida, tendo em relação a 70 desses 
sido assinado o termo de responsabilidade. 

Na data de observação do recém-nascido 94% deles eram alimentados 
exclusivamente ao seio12662681; só em 3.8% (72) se verificava uma suplementa-
ção com leite adaptado e em 2% uma alimentação exclusivamente artificial. 

O intervalo desde a última mamada foi na grande maioria dos casos, 
94.9%, inferior a 3 horas e em 48.5% superior a uma hora. 

Nos quadros seguintes analisaremos cada um dos items observados no 
exame neurológico, divididos pelas categorias em que foram codificados e 
pelo sexo do recém-nascido. 
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Quadro 16 • Estádio Inicial - Distribuição por categorias e por sexo 

Masculino 
Sexo do recém nascido 

Masculino Feminino Total 
na % n2 % nB % 

Estádio inicial 

Sono profundo 317 32.5 267 29.2 584 30.9 
Sono ligeiro 208 21.3 224 24.5 432 22.9 
Semi-alerta 348 35.7 315 34.4 663 35.1 
Alerta 71 7.3 75 8.2 146 7.7 
Choro 31 3.2 34 3.7 65 3.4 

A procura do estádio óptimo de observação (3,4) levou a que sempre que 
o recém-nascido se encontrava em sono profundo ou muito agitado se prote
lasse a observação. Assim se explica que, em cerca de 43% das observações 
realizadas, o estádio inicial foi de alerta ou semi-alerta, não se observando 
diferenças significativas com o sexo da criança. 

Na grande maioria das avaliações a actividade espontânea, a capacidade 
de interacção do recém-nascido com o meio ambiente e as características do 
choro foram consideradas como normais. O seguimento ocular, que se sus
peito só foi considerado como inexistente após repetição da observação 
sempre que possível realizada no dia seguinte, foi nulo em 12 recém-nasci-
dos do sexo masculino e 6 do sexo feminino. 
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Quadro 17 • Actividade espontânea, Alerta, Choro e Seguimento 
ocular - Distribuição por categorias epor sexo 

Sexo do recém nascido 
Masculino Feminino Total 

n s % n e % nfi % 
Actividade espontânea 

Normal 974 99.5 914 99.8 1888 99.6 
Diminuída 5 .5 5 .3 
Ausente ou excessiva 2 .2 2 .1 

Alerta 
Normal 974 99.5 916 100 1890 99.7 
Letárgico 5 .5 5 .3 
Coma 

Choro 
Normal 969 99 914 99.8 1883 99.4 
Fraco 4 .4 4 .2 
Ausente ou excessivo 6 .6 2 .2 8 .4 

Seguimento Ocular 
Perfeito 888 90.7 855 93.3 1743 92.0 
Difícil 79 8.1 55 6.0 134 7.1 
Inexistente 12 1.2 6 .7 .18 .9 

Quadro 18 • Tónus Passivo— Distribuição por categorias e por sexo 

Sexo do recém nascido 

Tónus pass ivo Masculino Feminino Total 

ne % nQ % n9 % 
Abraço 

Não chega à linha média : 946 96.7 892 97.5 
Ultrapassa ligeiramente a : 
linha média 26 2.7 18 2.0 
Assimétrico — ultapassa ai 
linha média 6 .6 5 .5 

Angulo poplíteo 
< 90° 890 90.9 773 84.4 
>90°<110° 84 8.6 128 14.0 
> 110° ou assimétrico 5 .5 15 1.6 

1838 97.1 

44 2.3 

11 .5 

1663 87.8 
212 11.2 
20 1.1 
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A maior percentagem de alterações do tonus passivo encontrada nos 
membros inferiores, cerca de 12%, poderá ter uma explicação na influência 
da posição fetal neste parâmetro, como podemos verificar na Fig. n.s 3- A 
percentagem de apresentação pélvica é maior nos recém-nascidos com o 
ângulo poplíteo >90° e <110° e nos de ângulo poplíteo superior a 110° ou 
assimétrico. 

o/ /o 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
0 *.x~x^xx, 

KS Cefálica 
S Pélvica 

Transversa 
Âng. Poplíteo = 2 Âng. Poplíteo = 1 Âng. Poplíteo = 0 

Fig. n. s 3 Relação entre o ângulo poplí teo e o tipo de apresentação (n=l663) 
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Quadro 19 • Tonus Activo—Distribuição por categorias e por sexo 

T ó n u s act ivo 

Sexo do recém nascido 

T ó n u s act ivo Masculino Feminino Total T ó n u s act ivo 
n2 % n s % na % 

Retorno e m flexão d o s 
antebraços 

Enérgico e reprodutível 951 97.1 897 97.9 1848 97.5 
Lento 19 1.9 16 1.7 35 1.8 
Ausente ou assimétreico 9 .9 3 .3 12 .6 

Retorno e m flexão das 
p e r n a s 

Energético e reprodutível 976 99.7 909 99.2 1885 99.5 
Lento 2 .2 6 .7 8 .4 
Ausente ou assimétreico 1 .1 1 .1 2 .1 

Contração e x t e n s o r e s 
d o p e s c o ç o 

Excelente 815 83.2 824 90.0 1639 86.5 
Débil 151 15.4 92 10.0 243 12.8 
Ausente ou anormal 13 1.3 13 .7 

Contração flexores d o 
p e s c o ç o 

Excelente 815 83.2 826 90.2 1641 86.6 
Débil 151 15.4 90 9.8 241 12.7 
Ausente ou anormal 13 1.3 13 .7 

Quadro 20 • Respostas complexas— Distribuição por categorias e 
por sexo 

Respostas c o m p l e x a s 

Sexo do recém nascido 

Respostas c o m p l e x a s Masculino Feminino Total Respostas c o m p l e x a s 
na % na % n e % 

Resposta à tracção 
Excelente 
Inconstante 
Ausente 

Reacção d e s u p o r t e 
Excelente 
Inconstante 
Ausente 

903 92.8 
63 6.5 
7 .7 

778 79.5 
181 18.5 
20 2.0 

862 94.3 
48 5.3 
4 .4 

793 86.6 
118 12.9 

5 .5 

1571 82.9 
299 15.8 
25 1.3 

1765 93.5 
111 5.9 
11 .6 
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Quadro 21 • Reflexos Primitivos- Distribuição por categorias e porsexo 

Ref lexos p r i m i t i v o s 

Sexo do recém nascido 

Ref l exos p r i m i t i v o s Masculino Feminino Total Ref l exos p r i m i t i v o s 
n s % nQ % na % 

Ref lexo d e s u c ç ã o 
Excelente 973 99.4 915 99.9 1888 96.6 
Débil 5 .5 1 .1 6 .3 
Ausente 1 .1 1 .1 

Ref lexo d e m o r o 
Excelente 971 99.2 914 99.8 1885 99.5 
Débil 3 .3 1 .1 4 .2 
Ausente 5 .5 1 .1 6 .3 

Ref lexo d e m a r c h a 
automát ica 

Excelente 823 84.1 790 86.2 1613 85.1 
Débil 129 13.2 102 11.1 231 12.2 
Ausente 27 2.8 24 2.6 51 2.7 

Ref lexo d e p r e e n s ã o 
pa lmar 

Excelente 963 98.4 907 99.0 1870 98.7 
Débil 14 1.4 9 1.0 23 1.2 
Ausente 2 .2 2 .1 

Ref lexo d e p r e e n s ã o 
p lantar 

Excelente 972 99.3 915 99.9 1887 99.6 
Débil 7 .7 1 .1 8 .4 

Quadro 22 • Avaliação Global e Score Neurológico 
Distribuição por categorias e por sexo 

Sexo do recém nascido 
Masculino Feminino Total 

nfi % n s % ne % 
Aval iação g loba l 

Normal 
Assimétrico 
Hipotónico 
Hipertónico 

Score n e u r o l ó g i c o 
> 3 0 
< = 30 

944 96.9 
4 .4 
23 2.4 
4 .4 

889 89.9 
90 10.1 

903 98.6 
2 0.2 
9 1.0 
2 0.2 

862 93.7 
54 6.3 

1847 97.7 
6 0.3 

32 1.7 
6 0.3 

1751 91.8 
144 8.2 
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Fig. n.s 4 - Frequência Cumulativa do Score Neurológico Neonatal (n=1895) 

O score resultante da avaliação neurológica distribuiu-se entre um valor 
minímo de 14 e um máximo de 34, com um desvio padrão de 1.75 e um 
valor médio de 32.9- O percentil 5 foi encontrado aos 30 pontos e o percen-
til 95 aos 34. 

Considerando os resultados obtidos na avaliação neurológica neonatal e 
excluindo os recém-nascidos com malformações congénitas do sistema ner
voso central, definimos como uma avaliação normal a que corresponde a um 
score global igual ou superior a 30 (percentil 5). Foram considerados como 
normais 1827 (96.4%) dos recém-nascidos. Destas crianças obtivemos 1122 
informações sobre o desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade, exis
tindo um caso de paralisia cerebral de etiologia pósnatal e 3 atrasos globais 
moderados de desenvolvimento psicomotor. 

Dos restantes, 66 (5.4%) tinham alterações ligeiras, que normalizaram até 
aos 3 anos de idade. Os recém-nascidos com alterações moderadas, 13 
(1.1%), evoluíram em 77% dos casos para a normalidade, sendo de referir 2 
casos de paralisia cerebral e um de atraso de linguagem. Dos considerados 
graves, 11 (0.9%), 7 normalizaram, 3 evoluíram para formas graves de parali
sia cerebral e uma criança apresentava um atraso global - Quadro 22 a). 
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Quadro 22 a) • Relação do score neurológico neonatal com a ava
liação clínica aos 3 anos de idade 

Score neorológico neonatal (n= =1212) Diagnóstico aos 3 anos de idade 

na total ; % % 

Normal 
>30 

1122 92.6 ! normal 
; atraso global 

paralisia cerebral 
; (pós-natal) 

1118 : 
3 ; 

1 : 

99.6 
0.3 

0.1 

Alterações ligeiras 
>28 <=30 

66 5.4 ; normal 66 : 100.0 

Alterações moderadas 
>26 <=28 

13 1.1 i normal 
: paralisia cerebral 
I atraso linguagem 

10 : 
2 : 
1 ; 

76.7 
15.4 
7.7 

Alterações graves 
<=26 

11 ; 0.9 ; normal 
: paralisia cerebral 

atraso global 

7 : 
3 ; 
í 

63.6 
27.3 
9.1 

Quadro 22 b) • Relação da avaliação clínica neonatal com o diag
nóstico clínico aos 3 anos de idade 

Avaliação clínica ( n=1381) Diagnóstico clínico aos 3 anos de idade 

na %(do total) % 

Normal 1205 87.3 normal 
atraso global 
paralisia cerebral 
(pós-natal) 

1201 
3 

1 

99.7 
0.2 

0.1 

Alterações ligeiras 142 10.3 normal 
atraso global 

141 
1 

99.3 
0.7 

Alterações moderadas 30 2.2 normal 
atraso global 
atraso linguagem 
paralisia cerebral 

24 
1 
1 
3 

80.0 
6.6 
3.3 
10.0 

Alterações graves 4 0.3 paralisia cerebral 4 100.0 

A relação da situação clínica aos 3 anos de idade com a avaliação neonatal, 
dividindo as alterações neurológicas encontradas em ligeiras (alterações de 
tonus e hiperexcitabilidade, sem convulsões, problemas de consciência ou refle
xos primários), moderadas (além das anteriores, o recém-nascido apresenta pro
blemas de consciência e dos reflexos que implicam uma depressão mais pro-
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funda do sistema nervoso central) e graves (alterações graves de consciência -
- coma, que persistem para além da primeira semana de vida) i^211^1'\ não é sig
nificativamente diferente da anterior, como poderemos observar no Quadro 22 b). 

Quadro 23 • Alterações neurológicas em relação com o peso do 
recém-nascido 

Avaliação neurológica Alterações ligeiras Alterações moderadas 
normal (%) (%) ou graves (%) 

Leves para a idade 
gestacional 96.4 2.8 0.8 
Adequados para a idade 
gestacional 92.7 6.5 0.8 
Pesados para a idade 
gestacional 98.7 1.5 0.4 

Total da amostra 96.8 2.6 0.6 

2.4 Avaliação Neurológica de um Recém-Nascido com encefalocelo 

Avaliámos neurologicamente dois recém-nascidos portadores de encefalocelo 
(occipital e fronto-parietal), com ausência, quase total, dos hemisférios cerebrais e 
persistência dos gânglios da base e mesencéfalo. Um dos recém-nascidos faleceu 
ao 10° dia; o outro é, nesta data, seguido na Consulta Externa deste Hospital. 

Dada a similaridade do exame neurológico neonatal limitamos a descrição 
ao 2.° caso1269"": 

D.A. , n.e de série 561 
Recém-nascido de termo (38 sem.), raça caucasiana, nascido após gesta

ção unigemelar. Mãe com 24 anos, raça caucasiana, primigesta, Classe de 
Graffar IV, sem antecedentes familiares a realçar. Diagnóstico ecográfico pre
natal de malformação cerebral (após as 28 semanas de gestação). Parto por 
cesariana, sem necessidade de reanimação, índice de Apgar 8 - 9 -10 ao l.e, 
5.L> e 10.2 minutos, respectivamente. Peso ao nascer 3360 gr (percentil >50), 
comprimento 48cm (percentil 50 ), PC 30.5cm pós cirurgia (percentil <5). 

Foi feita correcção cirúrgica do encefalocelo ao 4.° dia de vida; inicia crise 
convulsiva do membro superior e inferior esquerdo 24 horas após a cirurgia, 
que cede espontaneamente; iniciou nessa data terapêutica com fenobarbital, 
sem outras intercorrências no pós-operatório. 

A avaliação neurológica foi realizada ao 14.°- dia de vida; o recém-nascido, 
alimentado ao seio materno sem problemas de sucção ou deglutição, permane
cia em sono de fácil despertar, a resposta ao som (campainha) era desproporci-
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onada com choro gritado e Moro extremamente vivo. Sossegava, facilmente, 
com carícias maternas. A Mãe demonstrava uma óptima relação com o lactente. 

O seguimento ocular era inexistente; os movimentos oculares aberrantes, 
com nistagmo horizontal, sem qualquer fixação. Apresentava uma hipotonia 
global, com abraço a ultrapassar a linha média, ângulo poplíteo superior a 
90°, contracção dos flexores e extensores do pescoço ausente. 

O retorno em flexão dos membros superiores e inferiores era enérgico, com res
posta à tracção de difícil despeitar e reacção de suporte praticamente inexistente. 
Dos reflexos primitivos, o Moro, as preensões palmar e plantar apresentavam-se 
vivos e enérgicos; não foi possível desencadear o reflexo da marcha automática. 

Esta criança, orientada para a consulta externa após a alta, apresentava 
aos 3 anos de idade uma tetraparesia espástica com atraso profundo de 
desenvolvimento psico-motor, microcefalia e cegueira cortical. 

J ) . índices de optimalidade 

100 

o 
Q_ 

Fig 

33 34 35 36 

Score de optimalidade 

n.Q 5 - Score cie Optimalidade - distribuição (n=1887) 

44 

O score de optimalidade usado para descrever a história prenatal e obsté
trica e os acontecimentos neonatais (44 varáveis na totalidade) distribuiu-se 
do seguinte modo: valores iguais ou superiores a 43 - óptimos (percentil 50 
e superior); valores entre 39 e 42 - médios (entre o percentil 5 e 50); valores 
iguais ou inferiores a 3H - considerados não óptimos (abaixo do percentil 5). 
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4. Avaliação do desenvolvimento psicomotor aos 3 
anos de idade 

4.1 Validação do Questionário 

Após a t radução e adap tação do Revised Denver Prescrening 
Developmental Questionaire® procurámos verificar a sua validade para a 
população em análise. 

No grupo de 109 crianças avaliadas na consulta e no inquérito domiciliá
rio a média do Quociente de Desenvolvimento (QD) determinada no inqué
rito foi de 104.5, com um desvio padrão de 10.2; a média do QD determi
nada na consulta foi de 94.6, com um desvio padrão de 21.9. 

n 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 I li J l 
30 76 83 86 

QD inquérito 
91 93 95 98 101 104 107 110 113 116 119 

Fig. n.Q 6 - Valor da diferença entre os Qds do inquérito e da consulta 
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Analisando as diferenças encontradas entre o QD do inquérito e o QD da 
consulta, verificamos que a diferença média encontrada é de 3.0, com um 
desvio padrão de 11; estas diferenças existem quer por um valor superior do 
QD do inquérito (valor máximo de diferença de 25), quer por um valor infe
rior (valor máximo de diferença de -36). 

4.2 Tabela de concordância 
Procurando verificar a concordância entre as categorias estabelecidas pelo 

QD do inquérito e o QD da consulta, fizemos uma tabela de concordância, 
após a divisão em cinco categorias de acordo com a preconizada por Brunet 
- Lézine'2541 e Wechsler12"1 para o Quociente de Inteligência (atraso grave: QD 
inferior ou igual a 40; atraso moderado: QD superior a 41 e inferior ou igual 
a 70; normal: QD maior que 70 e inferior ou igual a 120; sobredotado: QD 
maior que 121). 

Verificamos que dos 109 pares analisados a categorização é semelhante 
em 105 (96.3%). No caso em que o valor do inquérito foi superior ao da 
consulta, o inquérito classificava a criança como normal e a avaliação na 
consulta verificou ter um atraso moderado. Das três crianças em que a cate
gorização na consulta foi superior à do inquérito, duas eram sobredotadas e 
uma, considerada com atraso moderado, era normal. 

Será importante referir que a facto de só termos enviado o inquérito rela
tivo aos 2 - 4 anos impediu a progressão da avaliação nestas duas crianças 
sobredotadas. Os Pais responderam afirmativamente a todas as questões não 
podendo evoluir em termos de Idade de Desenvolvimento. 

Quadro 24 • Tabela de concordância entre as categorias encontra
das no inquérito e na consulta 

D i f e r e n ç a en tre as 
categor ias da c o n s u l t a 
e d o i n q u é r i t o n = 109 

Total Avaliação na 
consulta 

Avaliação no 
inquérito 

0 105 
1 1 Atraso mode rado Normal 

+1 3 Normal Atraso moderado 
Sobredotado Normal 
Sobredotado Normal 
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4.3 Teste não paramétrico e correlação 
Utilizando o Sign test verificamos que no caso em análise as diferenças 

encontradas totalizam quatro casos, os casos semelhantes 105 e o p encontrado 
foi de .6250. Não é por isso significativa a diferença entre as duas avaliações. 

160 

140 

125 

100 

80 

60 

40 

20 
20 40 60 80 100 120 140 160 

QD inquérito 

Fig. n.s 7 — Correlação entre os QDs da Consulta e do Inquérito 

A correlação entre o QD do Inquérito e da Consulta é significativa com 
um valor de p = .000, quer para o par QD consulta/QD inquérito, quer para 
o par QD inquérito/QD consulta. A linha de regressão tem um valor de 0.96. 

4.4 Desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade 

Durante a observação realizada no período neonatal foram avisadas todas 
as Mães do posterior envio do inquérito de desenvolvimento; foi-lhes expli
cado o correcto preenchimento e solicitada a resposta em tempo útil. O inqué
rito foi enviado e reenviado a todos os recém-nascidos de termo. Obtivemos 
resposta de um total de 1270 crianças, o que corresponde a 62.5% da amostra; 
oito dos inquéritos não foram considerados, por incorrectamente preenchidos. 

Houve impossilidade de contactar 99 (5%) dos agregados familiares, por 
mudança de residência. 

f ' V , -1— £&"*-

.1 • 
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Um total de 28 Mães não respondeu ao inquérito tendo recorrido à consulta 
directamente. Deste subgrupo, 65.4% das Mães não tinham completado a esco
laridade obrigatória; a provável impossibilidade de resposta ao inquérito não as 
impediu de manifestar disponibilidade e interesse em recorrer à consulta. 

De entre as respostas que nos foram enviadas, 83.8% foram respondidas 
pela Mãe, 13-5% pelo Pai e 4 .1% por outro familiar. 

13 19 22 35 36.5 38 40 41.5 43 45 
18 20 34 36 37 39 41 42 45 

Idade (meses) 
Fig. n.fi 8 — Idade cronológica em que o inquérito foi realizado 

A idade em que o inquérito foi realizado foi em média de 38 meses, com 
um desvio padrão de 3-4. 

A permanência durante o dia em creches foi referida em apenas 28.5% 
dos inquéritos; se adicionarmos a esta percentagem o valor de 0.5% de crian
ças entregues a "amas", verificamos que nesta amostra 7 1 % das crianças não 
frequentam estabelecimento de ensino apropr iados , apesar de 73.2% das 
Mães se declararem como empregadas, 15.9% como domésticas e 6% como 
desempregadas. A colocação das crianças em familiares próximos, durante o 
per íodo laboral materno, deverá ser uma das soluções encontradas; esta 
medida tem, segundo alguns autores, repercussões negativas no desenvolvi
mento psicomotor posterior'2322"". 
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Consideraram as crianças como saudáveis 896% dos inquéritos. A doença 
com uma frequência mais elevada foi a "asma", 6.1%, logo seguida por um 
grupo considerado "nervoso", 0.6%. 

Os resultados do QD do Inquérito tiveram uma média de 104.5, com um 
desvio padrão de 10.2, um máximo de 121 e um mínimo de 30. Estes resulta

dos apresentados na Fig.n.Q9, se codificados em categorias apontamnos 8 
crianças com atraso global marcado, 2 com atraso moderado e 1252 com 
avaliação normal. 

n 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 —■■ I h n i i 
30 76 83 86 88 91 93 95 98 101 104 107 110 113 116 119 

QD inquérito 
Fig. n.L> 9  Valores do Quociente de Desenvolvimento do Inquérito 

Nas áreas avaliadas por este inquérito (motricidade grosseira, motricidade 
fina, linguagem e sociabilização) as médias e o desvio padrão da idade de 
desenvolvimento foram: para a motricidade grosseira, de 39 e 1.9; para a 
motricidade fina, de 38 e 2.1; para a linguagem, de 43 e 4.1 e para a sociabi

lização, de 395 e 3.8. Temos valores mais elevados nas áreas de relação (lin

guagem e sociabilização) do que nas áreas motoras. 
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Sociabilização 
Motricidade fina 
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grosseira 

Linguagem 

QD Inquérito 

Fig. n.g 10  Relação entre a média das idades de desenvolvimento parciais e o QD do inquérito 

Se compararmos as médias das idades de desenvolvimento parciais com o 
QD do inquérito, verificamos que os valores que melhor aferem o resultado 
final são a linguagem e a sociabilização, mantendose a motricidade grosseira 
e a motricidade fina com valores intermédios em todas as crianças avaliadas. 

Ao realizarmos coeficientes de correlação entre as mesmas variáveis confir

mamos esta relação. O coeficiente de correlação é igual a .000 para a socia

bilização e linguagem, a .003 para a motricidade fina e a .423 para a motrici

dade grosseira. 

4.4 1 Crianças com o diagnóstico de Paralisia Cerebral 
Do grupo de 2033 recémnascidos de termo, 12 crianças foram considera

das como tendo paralisia cerebral, aos 3 anos de idade. Este número indica

nos uma incidência global de 5.9%o. 
As famílias destas crianças residiam predominantemente na área urbana, 

58.3%, e pertenciam em 75% dos casos à classe IV de Graffar e 18% à classe III. 
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Apesar de termos um grupo de Mães relativamente jovem — só 3 (25%) 
com idade superior a 35 anos, a escolaridade materna em 50% dos casos não 
completava o Ciclo Básico e só uma das progenitoras tinha frequentado o 
12.e ano. 

A primiparidade é de 50% deste grupo, sendo de mencionar uma Mãe 
21.- gesta e uma outra 1.- gesta. Em relação à vigilância durante a gravidez, 
90% das Mães referia ter iniciado o seguimento médico durante o primeiro 
trimestre; o aumento ponderal médio foi de 10.4 kg. 

A apresentação foi cefálica em todo o grupo, sendo registada a presença 
de mecónio em apenas um dos casos em que a duração do trabalho de 
parto e da rotura de membranas foi superior a 8 horas. 

Quadro 25 • Crianças com paralisia cerebral - algumas caracterís
ticas do período perinatal 

Ns de ordem I.G. 
(sem.) 

Tipo de 
parto 

Eutócico 

Apgar ao 5' Convulsões Ph Ventilação 

128 37 

Tipo de 
parto 

Eutócico 10 7.200 
561 38 Cesariana 9 
575 39 Cesariana 5 sim 6.740 sim 
607 39 Eutócico 2 sim sim 
613 39 Eutócico 2 sim sim 
636 38 Cesariana 7.184 
727 39 Eutócico 10 7.380 
822 37 Cesariana 6 7.260 
1597 37 Eutócico 8 7.264 sim 
1781 40 Eutócico 4 sim 6.906 
1834 39 Eutócico 5 sim 6.946 
1877 39 Ventosa 5 sim 

Dos 12 recém-nascidos, só um pertencia ao sexo feminino, não havendo 
nenhum caso de pósmaturidade; nove tinham um peso adequado, dois eram 
leves e um pesado para a idade gestacional. 

O indice de Apgar ao 5' foi menor ou igual a 5 em todos os casos de 
anoxia perinatal isolada, sendo de referir a presença de convulsões nas pri
meiras 48h em todos eles e a necessidade de ventilação mecânica em 60%. 
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Quadro 26 • Etiologia e tipo de paralisia cerebral 

Na de ordem Diagnóstico de alta Tipo de paralisia 

128 Meningoencefalite herpética (?) Tetra paresia 
561 Encefalocelo fronto-parietal Tetraparesia 

575 Anóxia perinatal Tetraparesia 
607 Anóxia perinatal Tetraparesia 

613 Anóxia perinatal Tetraparesia 
636 Hidrocefalia Congénita + Sepsis neonatal Hemiparesia esquerda 
727 Síndrome da Linha Média Tetraparesia 
822 Microcefalia Tetraparesia 
1597 Anoxia perinatal ? — Sepsis com meningite Tetraparesia 
1781 Anóxia perinatal Tetraparesia 
1834 Anóxia perinatal Tetraparesia 
1877 Anóxia perinatal Hemiparesia direita 

Poderemos pois afirmar a etiologia prenatal em 4 recém-nascidos (33%), 
perinatal em 6 (50%) e pósnatal em dois (18%). O quadro clínico aos 3 anos 
de idade era de tetraparesia em 10 dos 12 casos de paralisia cerebral. 

Quadro 27 • Avaliação neurológica neonatal dos recém-nascidos 
com paralisia cerebral 

NQ de ordem Idade do Seguimento C.extensores R. suporte R. Moro Score 
exame(dias) ocular pescoço neurológico 

128 1 Normal Difícil Excelente Excelente 33 
561 19 Nulo Ausente Ausente Excelente 19 
575 20 Nulo Ausente Atisente Excelente 18 
607 

613 
636 7 Difícil Difícil Difícil Excelente 19 
727 2 Nulo Ausente Ausente Excelente 22 
822 4 Nulo Excelente Difícil Excelente 29 
1597 6 Nulo Difícil Ausente Excelente 24 
1781 8 Nulo Ausente Excelente Excelente 28 
1834 8 Nulo Ausente Ausente Difícil 14 
1877 7 Normal Ausente Excelente Excelente 27 
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A avaliação neurológica, só possível de realizar quando a situação clínica 
é suficientemente estável, foi efectuada em 50% dos casos após a primeira 
semana de vida. Em dois dos casos não foi considerada, pois os recém-nasci-
dos, transferidos para outro hospital por necessidade de ventilação assistida, 
só foram readmitidos após o 30.s dia . 

Em 7 dos 10 casos observados o seguimento ocular foi considerado nulo 
e difícil nos restantes. As reacções motoras complexas, que exemplificamos 
com a contracção dos extensores do pescoço, foi considerada anormal em 
90% dos recém-nascidos, ao contrário do reflexos primitivos, por exemplo o 
reflexo de Moro, que só num deles foi considerado difícil de desencadear. 

O score global da avaliação neurológica foi inferior a 30 em 90% dos 
casos referidos. 

Caso n.e 1 (n. e de série 128) 
J.M. filho de Mãe de 28 anos de idade, residente na área urbana do Porto, 

com a frequência do 6° ano de escolaridade. Primigesta, foi seguida desde o 
3.a mês de gestação; refere reacções serológicas da sífilis positivas durante a 
gestação, tendo feito o tratamento prescrito. 

No registo de parto há referência a um período expulsivo arrastado. O 
recém-nascido nasce com Apgar de 8 ao V e 10 ao 5', pH de 7.20, a antro
pometria é adequada à idade gestacional. 

A avaliação neurológica realizada nas primeiras 24 horas de vida é consi
derada normal. O recém-nascido tem alta ao 2° dia de vida, após colheita de 
sangue venoso para provas serológicas da sífilis (positivas) e administração 
de Penicilina Benzatínica 150 000 U. 

O J. é internado por convulsões tónico-clínicas generalizadas ao l6. s dia 
de vida no Hospital Maria Pia. O rastreio séptico então realizado foi nega
tivo, a punção lombar tinha 1.5 gr/l e 93 células (11 leucócitos e 82 linfóci-
tos), VDRL negativa. O EEG apresenta "... traçado de baixa amplitude, sem 
diferenciação regional..."; a ECOtf realizada ao 18.s dia era normal. Segundo 
a RMN realizada aos 2 meses de idade, "No compartimento supratentorial 
verifica-se que os ventrículos terceiro e laterais têm grandes dimensões por 
manto cerebral muito fino e zonas multiloculadas bilaterais parieto-occipitais, 
definindo o conjunto possível relação com extensa lesão encefaloclástica. Na 
fossa posterior não são evidentes sinais de lesão". Durante o internamento 
fez várias paragens cardiorespiratórias, de que recuperou sem necessidade 
de ventilação mecânica. 
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O estudo metabólico alargado, o cariótipo e a biópsia de pele, nervo, 
músculo e recto, então realizados, não tiveram alterações valorizáveis. 

O J. tem alta ao 4° mês de vida com o diagnóstico de meningoencefalite 
herpética (?). Aos três anos de idade tem uma tetraparesia espástica com 
atraso profundo de desenvolvimento e epilepsia. 

Caso n.5 2 (n.fi de série 56 l ) 
D.A., recém-nascido filho de Mãe primigesta com 24 anos de idade, rural, 

com a frequência do 4° ano de escolaridade. Sem antecedentes familiares a 
realçar. Gestação vigiada desde o primeiro mês, diagnóstico prenatal de 
encefalocelo fronto-parietal às 27 semanas de gestação. 

Após parto por cesariana electiva às 38 semanas, o recém-nascido não 
necessita de reanimação, Apgar 8 - 9 - 10. É feita a correcção cirúrgica do 
encefalocelo ao 4° dia de vida. 

A descrição do exame neurológico neonatal foi feita na página 68. 
O quadro clínico evoluiu para uma tetraparesia espástica com microcefa-

lia, cegueira cortical e atraso profundo de desenvolvimento psicomotor. 

Caso n.e 3 (n.Q de série 575) 
R.T., filho de Mãe com 25 anos, primigesta, 4° ano de escolaridade. Sem 

antecedentes familiares ou gestacionais a salientar. A parturiente é transferida 
durante o trabalho de parto do Hospital de Matosinhos, por trabalho de 
parto estacionário. 

E feita cesariana, após tentativa de ventosa; o recém-nascido tem sinais 
clínicos e laboratoriais de encefalopatia hipoxico-isquémica (liquido amnió
tico com mecónio, Apgar 4 - 5 - 7, pH 6.74, convulsões nas primeiras 24 
horas de vida). Durante o internamento na UCIN necessita de ventilação 
mecânica entre o 2.B e o 4.s dias de vida, a TAC realizada ao 3-a dia revela 
"Hemorragia subaracnoideia extensa, generalizada, presença de sangue a 
nível ventricular ". Ao 11.a dia de vida é repetida a TAC: "necrose extensa do 
cortéx - praticamente sem cortéx viável, sem sinais de hemorragia. 
Perservação do tronco cerebral". O EEG realizado ao l6. s dia apresenta 
"...Traçados que se caracterizam pela sua baixa amplitude dum modo difuso, 
irregulares. Registam-se por vezes actividades lentas na região temporoparie
tal direita". Cariótipo e estudo metabólico realizados durante o internamento: 
normais. 
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O R. é seguido aos 3 anos de idade no Centro de Paralisia Cerebral do 
Porto (CPC) por Tetraparesia espástica com epilepsia, cegueira cortical e 
atraso profundo. 

Caso n.e 4 ( n.e de série 607) 
L.C., recém-nascido filho de Mãe com 34 anos de idade, 1 - gesta, 6.s ano 

de escolaridade, gravidez seguida de um modo irregular desde o primeiro 
trimestre. Sem antecedentes patológicos a realçar. 

Parto eutócico, recém-nascido com Apgar 2 - 2 - 3 , necessitando de reani
mação com intubação endotraqueal e ventilação assistida que mantém 
durante cinco dias (este período de internamento foi efectuado no Hospital 
de S. António, por inexistência de vagas no nosso Hospital), inicia convulsões 
com Ih e 30' de vida. Antropometria ao nascer adequada à idade gestacional, 
sem malformações aparentes, com cariótipo e estudo metabólico normais. 
Tem alta ao 22.Q dia, com o diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquémica. 
A ECOtf realizada ao 15.a dia de vida apresenta "hiperecogenecidade dos 
núcleos da base, fenda inter-hemisférica e sulcos alargados, arredondamento 
dos cornos laterais. Aspectos compatíveis com atrofia cortical generalizada". 
O EEG revela "...Actividade de base de baixa amplitude generalizada, com 
uma frequência média de 4 c/s, intercalada por inúmeras descargas, algumas 
prolongadas de pontas amplas na região temporal esquerda difundindo-se, 
frequentemente, à região homóloga do hemisfério oposto. Não se verificaram 
descargas generalizadas". 

O L. C. é seguido aos 3 anos de idade por Tetraparesia espástica com epi
lepsia, cegueira cortical e atraso profundo. 

Caso n.e 5 (n.e de série 613) 
N.M., filho de Mãe com 31 anos de idade, 2.- gesta, l.a para (um aborto 

espontâneo), seguida regularmente desde o primeiro trimestre de gravidez, 
sem antecedentes patológicos a realçar. 

Parto eutócico, recém-nascido com circular de cordão, apertada à volta do 
pescoço. O N. nasce com Apgar de 2 - 2 - 4, pH de 6.69, é reanimado (aspi
ração de secreções, 02 , intubação nasotraqueal, massagem cardíaca externa, 
adrenalina pelo tubo endotraqueal), mantém-se em apneia primária, pelo 
que é inciada ventilação mecânica, sendo transferido para o Hospital de Vila 
Nova de Gaia. Necessitou de apoio ventilatório durante 12 dias. Inicia con-
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vulsões nas primeiras 24 horas de vida, que mantém apesar da terapêutica 
anticonvulsivante. 

A TAC cerebral realizada ao 34.s dia de vida referia: "visualizam-se áreas 
hipodensas frontais e temporais bilateralmente, sem efeito de massa signifi
cativa sobre as estruturas vizinhas e que não se alteram com o produto de 
contraste". O EEG realizado aos 2 meses de idade demonstrava "... activi
dade de base de média amplitude 4-4.5 c/s, inscrevem-se algumas pontas 
lentas, amplas na região temporo-parietal direita". 

Aos três anos de idade o N. apresenta uma tetraparesia espástica, com 
graves alterações esqueléticas, sem qualquer actividade de relação, é alimen
tado por gavagem. Aos 3 anos e meio morre por intercorrência respiratória. 

Caso n.a 6 (n.Q de série 636) 
I.F , recém-nascido de Mãe com 34 anos de idade, 3-a gesta, 2.a para (um 

aborto espontâneo), com o 4.a ano de escolaridade, gestação vigiada desde o 
2° mês, sem intercorrências. Diagnóstico prenatal de hidrocefalia, apresenta
ção pélvica, é realizada cesariana electiva às 39 semanas de gestação. 

Ao nascimento peso 3330gr (P>50), comprimento 51cm (P>50), perímetro 
cefálico 37.1cm (P>95). Apgar 5 - 7 , pH 7.184, tendo necessitado de mano
bras de reanimação (aspiração de secreções, 0 2 , intubação orotraqueal), 
recuperação imediata. A Ecografia transfontanelar realizada no 2° dia de 
vida revelou "dilatação do ventrículo lateral direito e 3 a ventrículo. 
Parênquima cerebral de ecogenecidade normal"; a TAC realizada no mesmo 
dia apresenta "...cisterna magna alargada. Dilatação do 3.Q ventrículo e ven
trículos laterais (a assimetria destes está associada a porencefalia direita). 
Ausência de lesões hemorrágicas intracraneanas". 

Durante o internamento, por hipotonia generalizada com dificuldade res
piratória e gemido, é feito rastreio séptico ao 2° dia de vida - uma das 
hemoculturas foi positiva com Enterobacter Cloacae: recuperação após o 
início de antibioterapia, sem outras intercorrências. O cariótipo e o estudo 
metabólico foram normais. 

Uma TAC realizada aos 7 meses de idade refere "IV ventrículo de dimen
sões normais, dilatação do 3° ventrículo e ventrículo lateral esquerdo, à 
direita volumoso cisto porencefálico em continuação com o ventrículo lateral 
direito - discreto alargamento da cissura inter-hemisférica e sulcos corticais 
da região frontal". 
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O quadro clínico evoluiu para uma hemiparesia esquerda com, QD global 
aos 22 meses de 79 e parciais de: Postura - 59, Coordenação Visuomotora -
82, Linguagem - 93 e Sociabilização - 84. Aos 3 anos de idade QD global de 
73'272'. 

Caso n.- 7 (n. e de série 727) 
T.R., filho de Mãe com 21 anos de idade, 2.- gesta, seguida de um modo 

irregular a partir do 2" mês de gestação. Sem antecedentes familiares a realçar. 
O T. apresentava ao nascer fenda palatina com agenesia da narina 

esquerda e lábio leporino. Sem necessidade de reanimação, Apgar 9-10-10, 
tem uma antropometria adequada à idade gestacional; o perímetro cefálico 
era de 30.5 (P <50). A realização de Ecografia no período neonatal, dificul
tada pelas reduzidas dimensões da fontanela anterior, demonstrou que " ... 
não foram aparentes alterações da ecoestrutura do parênquima cerebral, ven
trículos de dimensões normais". 

A avaliação neurológica realizada ao 2° dia de vida apresenta uma hipo
tonia global com acentuada hipotonia axial, seguimento ocular nulo, reacção 
de suporte e reflexo de marcha automática de difícil despertar. Cariótipo 46 
XY 22st (variante do normal); estudo metabólico, sem alterações. 

Sem qualquer intercorrência que obrigue a internamento hospitalar até 
aos 6 meses de idade, data em que é realizada ressonância magnética cere
bral que revela "... acentuada atrofia de predomínio frontal, existindo 
também atrofia do corpo caloso..." 

Aos três anos de idade o T. tem uma tetraparesia espástica, com atraso de 
desenvolvimento psicomotor profundo. 

Caso n.e 8 (n.9 de série 822) 
L.M., filha de Mãe com 25 anos de idade, primigesta, sem antecedentes 

pessoais e familiares a realçar. Seguida desde o 3.Q mês de gestação, realiza a 
\r ecografia às 30 semanas de gestação sendo então diagnosticada microce-
falia com ventriculomegalia. 

É realizada cesariana às 39 semanas de gestação. A recém-nascida tem um 
Apgar de 6 ao 5', necessitando de reanimação com aspiração de secreções, 
0 2 , intubaçâo orotraqueal; a recuperação é imediata. A microcefalia é confir
mada, perímetro cefálico ao nascer 29cm, P<5 e a TAC realizada posterior
mente revela atrofia cortical marcada, com dilatação ventricular e agenesia 
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do corpo caloso. A TAC realizada aos 12 meses de idade apresenta agenesia 
do corpo caloso, lisencefalia e hipoplasia do vérnix. Cariótipo 46 XX, estudo 
metabólico sem alterações. 

A M. evoluiu clinicamente para uma tetraparesia espástica com epilepsia e 
atraso profundo de desenvolvimento psicomotor. 

Caso n. s 9 (n. e de série 1597) 
T.S., filho de Mãe com 39 anos, 21.- gesta, 6- para (14 abortos), 3." ano 

de escolaridade, reacções serológicas da sífilis positivas durante a gravidez. 
Seguida desde o 6° mês de gestação. 

Parto eutócico, recém-nascido do sexo masculino com nó do cordão 
umbilical, leve para a idade gestacional, proporcionado, Apgar 5 - 8 , liquido 
amniótico com mecónio, fez aspiração de secreções. 

É internado na UCIN por gemido persistente, choro gritado à manipula
ção, e policitemia (VG 70) às 12 horas, realiza permuta com albumina a 5%. 
Inicia convulsões após a permuta (hipocalcemia). Hemoculturas negativas, 
punção lombar com proteínas 2,59gr/l e 57 células/ml, VDRL e TPHA negati
vas, mas positivas no sangue venoso. A ECOtf realizada ao 9.Q dia de vida 
era normal, assim como a TAC realizada ao 1.- dia de vida. Cariótipo e 
estudo metabólico sem alterações. 

Evoluiu clinicamente para uma tetraparesia espástica com epilepsia e 
atraso profundo de desenvolvimento psicomotor. 

Caso n.e 10 (n.a de série 1781) 
J.P., filho de Mãe com 33 anos de idade, 2.- gesta, ameaça de aborta

mento no l.s trimestre, sem outros antecedentes patológicos a realçar. Fez 
ecografias prénatais - normais. 

Parto eutócico, recém-nascido com Apgar 2 - 4 - 6 , pH 6.9, fractura da 
clavícula direita; necessitando de reanimação ventilatória e ventilação assis
tida durante 48 horas, início de convulsões às 2 horas de vida. ECOtf realizado 
no 3.° dia de vida: "edema generalizado"; ao 18.B dia são já evidentes lesões 
de leucomalácia periventricular. 

A avaliação neurológica foi realizada ao 8.Q dia refere um choro gritado à 
manipulação, hipotonia axial marcada, com seguimento ocular nulo e hiper-
reflexia. 

Sem outras intercorrências, tem aos 3 anos de idade tetraparesia espástica, 
com atraso profundo cie desenvolvimento psicomotor. 

88 



IV Resultados 

Caso n.e 11 (n.e de série 1834) 
R.A., filho de Mãe com 35 anos de idade, 2i gesta, 2- para, com obesi

dade marcada (peso habitual 104 kg), sofrendo de asma extrínseca. 
Parto eutócico de termo, período expulsivo prolongado, recém-nascido 

com Apgar 4 - 5 - 7 , liquido amniótico com mecónio, pH 6.942; foi realizada 
reanimação ventilatória, iniciando ventilação assistida que manteve durante 6 
horas, convulsões que se manifestam nas primeiras 8 horas de vida. 

ECOtf ao 2.s dia de vida sem alterações. EEG ao 10e dia de vida: "...altera
ções focais actividades muito lentas, muito amplas na região temporal 
direita...". TAC cerebral aos 20 dias de vida: "...áreas de necrose cerebral dis
persas pelo parênquima cerebral..." 

A avaliação neurológica tem alterações marcadas desde os primeiros dias 
de vida, hipotonia axial, hiporeactividade, hiporeflexia, polegar em adução. 

Aos 3 anos de idade o R. apresenta tetraparesia mista com acuidade audi
tiva normal e estrabismo convergente à esquerda; atraso profundo de desen
volvimento psicomotor. 

Caso n.e 12 (n.a de série 1877) 
D.M., filho de Mãe com 26 anos, primigesta, sem antecedentes patológicos 

a realçar. Gravidez seguida desde o primeiro trimestre sem intercorrências. 
Parto auxiliado por ventosa, período expulsivo arrastado, Apgar 6 - 5 - 8 ; 

foi realizada reanimação ventilatória com aspiração de grande quantidade de 
liquido amniótico, sem necessidade de ventilação mecânica. 

Inicia convulsões multifocals, membros superiores e inferiores, ao 2° dia 
de vida com alterações marcadas do exame neurológico: choro gritado, 
hipotonia global, diminuição dos reflexos primitivos e hiperreflexia osteoten-
dinosa. Rastreio séptico negativo; punção lombar: proteínas 0.5 gr/l, glicose 
0.45 gr/l, cloretos 119 mEq/1, células 14. 

ECOtf realizado ao 7° dia considerado normal, EEG realizado ao 5.° dia 
de vida "... actividade de base de baixa amplitude com uma frequência de 4 
- 4.5 c/s; inscrevem-se actividades muito lentas e muito amplas nas regiões 
temporais com um certo predomínio à direita. Não se registam paroxismos". 
Potenciais evocados auditivos normais. 

A avaliação neurológica neonatal refere uma hipotonia axial, com choro débil, 
seguimento ocular, reflexos primitivos e osteotendinosos considerados normais. 

A TAC realizada aos 12 meses de idade menciona "... discreta assimetria 
ventricular, com ventrículo lateral esquerdo maior do que o direito, sobre
tudo na porção posterior, sem anomalias de densidade". 

Aos três anos de idade o D. tem uma hemiparesia direita; a avaliação de 
desenvolvimento refere um atraso global moderado. 

89 



Predicção do Desenvolvimento Psicomotor ã Nascença 

J). Factores de risco, em relação ao desenvolvimento 
psicomotor aos três anos de idade 

Utilizámos o método de regressão multivariada para procurar estabelecer 
uma explicação da variabilidade do Quociente de Desenvolvimento aos três 
anos de idade, através das variáveis pré e perinatais. 

No Quadro 28 poderemos observar as variáveis consideradas significativas 
em relação à variabilidade do quociente de desenvolvimento, antes de reali
zar a regressão. 

Quadro 28 • Variáveis e valor de significância (antes da regressão 
múltipla) em relação ao Quociente de Desenvolvimento 

Variável Beta in Sig 

Score neurológico neonatal .0000 
Convulsões nas primeiras 48 h de vida -.259 .0000 
Seguimento ocular .164 .0000 
Escolaridade materna .125 .0000 
Classe socio-económica -.112 .0000 
Profissão Materna -.111 .0001 
Número de ordem de paridade -.082 .0030 
Profissão Paterna -.073 .0079 
Número de cesarianas anteriores .069 .0119 
Mês em que iniciou a vigilância médica da gestação -.058 .0355 
Sexo .056 .0412 

Quadro 29 • Variáveis e valor de significância (após a regressão 
múltipla) em relação ao Quociente de Desenvolvimento 

Variável 

Score neurológico neonatal 

B 

1.348819 

Beta Sig Variável 

Score neurológico neonatal 

B 

1.348819 .234612 .0000 
Convulsões "primeiras 48h" -34.488281 -.250602 .0000 
Seguimento ocular 4.134361 .129289 .0000 
Escolaridade materna .283505 .110318 .0000 
N.a de cesarianas anteriores 3.007770 .081207 .0024 
N.e de partos maternos -.863341 -.077069 .0045 
(Constante) 85.822056 .0000 
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Depois de utilizar a regressão múltipla, as variáveis consideradas como 
independentemente correlacionadas com o Quociente de Desenvolvimento 
estão referidas no quadro 29. 

. Factores de risco para a paralisia cerebral 

Selecionando as variáveis consideradas como significativas em análise 
univariada e as consideradas como factores de risco para a paralisia cerebral, 
em estudos anteriores, realizámos a análise logística entrando cada um dos 
factores em "stepwise" . 

Do total de recém-nascidos só são analisados os casos em que todas as 
variáveis a analisar têm valores conhecidos. Assim, duas das crianças com 
paralisia cerebral no seguimento não são consideradas, por não ter sido rea
lizada a avaliação neurológica antes do mês de idade. 

Após a regressão logística, foram considerados como predictivos o score 
neurológico neonatal e a necessidade de manobras de reanimação no pós-
parto imediato. 

Quadro 30 • Variáveis consideradas predicavas na regressão logística 

Variável Log Likehood Sig 

Score neurológico neonatal -100.674 .0000 
Necessidade de manobras de reanimação -37.347 .0000 

Dos 10 casos analisados de paralisia cerebral, 7 poderiam ter sido previstos 
e as crianças consideradas como normais na avaliação neonatal tinham 99.8% 
de se manterem sem paralisia cerebral aos 3 anos de idade (Quadro 3D-

Quadro 31 * Grau depredictibilidade 

Casos previstos Percentagem correcta 

Sim Não 

Casos observados sim 
não 

7 
0 

3 
1760 

70% 
100% 

Total 99.8% 
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Quadro 32 • Variáveis não predictivas mas significativas após a 
regressão logística. 

Variável Score Sig 

Avaliação clínica do recém-nascido .1824 .0000 
Relação peso / idade gestacional .6579 .0000 
Relação perímetro cefálico / idade gestacional .1840 .0000 
Convulsões nas primeiras 24 horas 3.400 .0000 
Apgar ao 5' 1.743 .0000 
Apgar ao 10' 1.434 .0000 
Sexo .494 .0000 
Presença de mecónio .823 .0000 
Presença de malformações 1.353 .0000 
Duração do trabalho de parto .478 .0000 
Apresentação pélvica .3557 .0000 
Tipo de parto .0112 .0000 

As variáveis constantes do Quadro 32 foram consideradas como significa
tivas em relação à evolução posterior. Não têm, no entanto, valor predictivo 
em relação à paralisia cerebral. 
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V Discussão 

T/" Discussão 

. Actualidade e importância do trabalho 

1.1 Actualidade 

A organização da sociedade moderna, altamente competitiva e com 
níveis cada vez mais exigentes de capacidades intelectuais, levou à discus
são científica em torno das possibilidades de optimizar o desenvolvimento 
de crianças normais ou vulneráveis cora a criação de um ambiente familiar 
e comunitário estimulante1273 274>, à necessidade de diminuir a frequência de 
casos considerados evitáveis de deficiência1275-276', à criação de estruturas de 
apoio em relação ao deficiente profundo e, sobretudo, ao estabelecimento 
da prioridade de um conhecimento etiológico, diagnóstico e terapêutico 
que permita a estimulação e integração das crianças e adolescentes com 
"handicaps'"277 2S7). 

Em Portugal, a existência de uma sociedade marcadamente tradicional, 
em que a deficiência, aceite como inevitável, era mais ou menos absorvida 
pela família alargada, está ultrapassada de um modo inexorável. Se em 1950 
a população era predominantemente rural, cerca de 77%, em 1994 esta per
centagem reduz-se para 12%. A taxa de famílias com mais de cinco indivídu
os passa de 17% em I960 para 6.6% em 1991í288). 

A diminuição do número de filhos, a elevação crescente dos padrões de 
consumo e do conforto material, as ambições assumidas pelos progenitores em 
relação ao sucesso educativo, sem o qual as aspirações profissionais estão defi
nitivamente comprometidas, deixaram de ser exclusivo de um estrato social 
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superior. O número de alunos matriculados no Ensino Superior era de 24 149 
em I960, atingindo valores cerca de 12 vezes superiores em 1995 '""". 

A necessidade sentida, por imperativos éticos'"'", sociais e mesmo econó
micos, de diminuição da frequência da deficiência vem impulsionando a 
comunidade médica na direcção da medicina preventiva. 

Se um dos objectivos fundamentais da perinatologia é conseguir "... un 
cerveau intact pour la majorité des foetus..."I1331, a actualidade deste tema é 
indiscutível e demonstrada pela existência de estudos, presentemente em 
curso, realizados por organizações internacionais como a Organização Mundi
al de Saúde, de que referimos o designado European Longitudinal Study of 
Pregnancy and Childhood (ELSPAC)'2"9', cujos objectivos fundamentais são: 

1. to determine whether certain biological, environmental, social, psycho
logical and psychosocial factors are associated with the survival, health and 
ability of the fetus, infant and child. To assess whether the same factors appe
ared to be influential to a similar degree in each participating country. 

2. to identify strategies that may improve children s health and to test them 
using appropriate research methods 

Consideramos assim de actualidade internacional, e nacional, a investiga
ção orientada para os objectivos definidos nos parágrafos anteriores. 

1.2 Importância 

A necessidade de análises epidemiológicas a nível institucional, regional 
ou nacional que possibilitem a avaliação dos cuidados pré e perinatais é reco
nhecida universalmente desde o grande incremento da medicina perinatal. 

Se a repercussão desta melhoria assistencial é facilmente quantificada 
quando estudamos as taxas de mortalidade, já as alterações havidas na mor
bilidade perinatal são de uma mais complexa e laboriosa avaliação. 

A Organização Mundial de Saúde12921 sintetiza-nos esta preocupação senti
da por todos os perinatologistas: "... Here mere survival is not sufficient. If 
the reduction of perinatal mortality rates were accompanied by increased 
numbers of surviving infants who subsequently endured short, misérables 
lives, then the gain from the reduced level of perinatal mortality would be 
illusory..". 

Em Portugal, os programas instituídos'2""2931 não se fundamentaram em 
dados prévios (publicados) de morbilidade e a avaliação da relação 
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custo/benefício tem-se baseado sobretudo na evolução das taxas de mortali
dade. Existem alguns trabalhos de seguimento de Unidades de Cuidados 
Intensivos Neonatais relativos, sobretudo, a prematuros. Mas a inexistência 
de estudos prospectivos relativos à morbilidade dos recém-nascidos de 
termo, não internados em Unidades de Cuidados Intensivos é, praticamente, 
global. 

Parece-nos pois da maior actualidade e importância a realização de estu
dos sobre a morbilidade do recém-nascido que permitam o conhecimento 
das áreas mais carenciadas e a posterior criação de programas de pediatria 
preventiva adequados. 

<Z. Limitações e dificuldades 
O presente estudo corresponde a uma investigação de base institucional, 

tendo sido avaliada a população servida pelo Hospital de S. João. Os resulta
dos obtidos deverão, por isso, ser analisados como referentes a um grupo 
que, embora semelhante à população portuguesa em termos sócio-económi-
co-culturais, poderá ter sido seleccionado em termos de factores de risco 
biológico. 

O grande número de variáveis a recolher, informatizar e tratar, em refe
rência a cada um dos casos observados, associado à realização destas tarefas 
por um único investigador e à obrigatoriedade de observação de um grupo 
coorte, limitou o total da amostra ao número mínimo (já de si elevado para 
as disponibilidades) de elementos considerados significativos para a investi
gação a realizar. 

Limitações temporais, económicas e sobretudo de exequibilidade prática 
levaram-nos à necessidade de limitar o seguimento da população em estudo 
aos 3 anos de idade. Esta decisão, que na fase inicial do projecto era motivo 
de grande receio pela possibilidade de falta de adesão ao rastreio de desen
volvimento, não se demonstrou impeditiva de atingir percentagens de res
posta valorizáveis em termos epidemiológicos. 
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. Resultados 
A discussão a seguir apresentada limitar-se-á aos pontos nào abordados 

anteriormente (apresentação dos resultados) e considerados com especial 
interesse para os objectivos deste trabalho. 

3-1 Análise socio-económico-cultural 

O conhecimento da importância cias características do meio ambiente no 
desenvolvimento psicomotor infantil e a sua relação com o nível socio-eco
nómico-cultural familiar""2872''" levaram-nos a realizar uma descrição porme
norizada da amostra, fundamental quando pretendemos, para além da mor
talidade e da morbilidade, conhecer a evolução do desenvolvimento 
infantil'295'. 

A amostra global de parturientes (2265) é de uma grande homogeneidade 
em relação à raça, contando-se 98% de caucasianas. 

Em relação à idade materna, (4.0%) 91 são Mães adolescentes, com idade 
igual ou inferior a 18 anos; e (9-7%) (219) têm idade igual ou superior a 35 
anos. Estes valores não diferem significativamente (p<0.07) dos dados nacio
nais para o ano de 1992, respectivamente 4.9 e 8.9%'10222>. 

Mais de 50% da nossa amostra pertencem a uma classe social inferior 
(Quadrol). A distribuição socioeconómica não difere significativamente da 
da população portuguesa encontrada noutro estudo realizado na Consulta 
Externa do Hospital de S. Joãol433), reflectindo a população que recorre aos 
estabelecimentos públicos de Saúde. 

Em relação à Escolaridade, a distribuição global não difere de um modo 
estatisticamente significativo (p = 0.3), da verificada para a população de 
parturientes portuguesas em 1992, como se pode verificar nos dados obtidos 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para aquele ano'101. Encontra-se, 
no entanto, uma percentagem de analfabetismo superior. A diferença encon
trada na percentagem de Mães com Ensino Superior poderá ser devida a 
uma diferença de codificação: no nosso trabalho englobámos neste item 
todas as Mães com frequência de um curso superior ou equivalente, enquan
to que o INE só contabiliza as que concluíram tal curso. 

O predomínio da população urbana reflecte a zona servida pelo Hospital 
de S. João: na realidade este Hospital Central serve como referência toda a 

3 
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zona Norte d o País, mas a Área Metropolitana do Porto, com uma densidade 
demográfica muito superior à restante, é responsável pela maior parte dos 
utentes. 

A dispar idade dos dados referentes à amostra e à população em geral, p 
0.03, quan to à situação profissional das Mães (Quadro l ) , poderá ser devida 
à diferente origem da informação: na amostra, a resposta foi colhida por 
questão directa à parturiente; ao passo que os dados do INE se apoiam no 
registo cios recém-nascidos, em geral efectuado pelo Pai, o qual cultural
mente aceitará e codificará com maior frequência a profissão materna como 
"doméstica". 

A situação profissional dos Pais apresenta uma taxa de 1.3% desemprega
dos, que não difere estatisticamente da de 0.9% para os Pais cie nados-vivos 
no ano de 1992 na população portuguesa"01 , assim como as de técnicos 
superiores, 12%, e de operários especializados, 78.1%. 

O c o n s u m o de drogas psicoativas, com alterações possíveis na neurogé-
nese(29"2lr, e n o desenvolvimento psicomotor posterior129"'3"", é referido por 
0.2% das parturientes, Este valor manifestamente inferior ao referido para 
outras populações , deverá ter sido subvalorizado; não foram realizadas análi
ses de controlo, sendo questionável a credibilidade das informações obtidas 
neste per íodo de grande vulnerabilidade materna3"21. 

Em relação ao tabagismo, que alguns estudos recentes apon tam como 
impor tan te para o desenvo lv imento ps icomotor posterior, para além da 
conhecida influência na antropometria fetal, a percentagem de não fumado
ras é de 92%. Trata-se dum valor sobreponível a outros publicados para a 
mesma área populacional , sendo significativamente inferior aos de outras 
cidades europeias'-"226M0K, 'r '. 

3-2 Cuidados Médicos Prenatais 

A frequência de cuidados médicos prenatais, d e p e n d e n d o basicamente 
das condições socio-económico-culturais maternas e da atitude dos progeni
tores em relação à gestação'3""3"9', relaciona-se de um modo directo com o 
prognóst ico materno e fetal da gravidez"7"3'"31". 

As diferenças encontradas em vários países, (nos Estados Unidos 1% das 
grávidas n ã o são seguidas durante a gravidez e 2 1 % das seguidas são-no tar
diamente; em França estes valores descem, respectivamente, para 0.2 e 4%; 
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na Bélgica, para 0.5 e 13%; em Portugal, 2.7 e 14 %) reflectem as diversas 
organizações dos serviços de saúde. Os valores franceses poderão reproduzir 
o efeito positivo do incentivo económico instituído desde 1953 a todas as 
mulheres que frequentem precocemente e de um modo regular a consulta 
prenatal'312313'. 

Verificamos no Quadro 2 que a percentagem de gestações não vigiadas 
no nosso estudo é de 4.5%, sendo, como previsível, significativamente mais 
alta nas Mães adolescentes, as quais quando são seguidas também o são 
mais tardiamente: se englobarmos a adolescência tardia e considerarmos 
como idade limite para a adolescência os 18 anos, a frequência de gravide
zes não vigiadas sobe neste grupo para 15.5% e a de vigiadas só a partir do 
4.a mês de gravidez atinge 29.8%. Cerca de 50% das mães adolescentes desta 
população não foram correctamente seguidas durante a gestação. 

O início tardio dos cuidados prénatais, após o 3." mês de gestação, verifi-
cou-se em 234 Mães, 11.5% da população global. Este valor é sobreponível 
ao encontrado para a mesma área geográfica noutros estudos"1". 

No sub-grupo das Mães em que a gravidez não foi vigiada as percenta
gens da raça cigana (29.7%), de analfabetismo absoluto (46.7%), de escolari
dade inferior à obrigatória (46.7%), de adolescentes (15.5%) e a distribuição 
na classe de Graffar (média: 6%; inferior: 44.6%; e indigente: 49.4%) reflec
tem alguns dos principais motivos de não frequência dos cuidados de vigi
lância prenatal instituídos'3153lS) sublinhando a conveniência de focalizar futu
ras acções de planeamento nestas minorias, globalmente carenciadas. 

3-3 A gestante 

Poderemos verificar, no Quadro 2, que as taxas de primiparidade e de 
multiparidade da amostra diferem estatisticamente das da população em 
geral, havendo uma frequência mais baixa de primiparidade e uma taxa 
superior de multiparidade: na amostra, de 44.9 e 9.7; nas parturientes portu
guesas para o ano de 1992'2221, de 52.6 e 6.3, respectivamente (p nos dois 
casos < .001) 

A asfixia neonatal, aceite até há alguns anos como principal causa da 
morbilidade neurológica posterior, levou, entre outros factores, a um aumen
to da incidência do parto por cesariana, na tentativa de redução da incidên
cia desta patologia'317"319'. 
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A comparação entre os recém-nascidos com parto por via vaginal e por 
cesariana não demonstrou, no entanto, diferenças significativas na frequência 
de alterações neurológicas posteriores, se exceptuarmos a diminuição da 
incidência de lesões do plexo braquial e de sequelas nos recém-nascidos 
com mielomeningocelo<320). 

Não representando, consequentemente, a análise do tipo de parto mais 
do que uma reflexão sobre as técnicas utilizadas por uma determinada esco
la e as condições de envio das parturientes de determinada maternidade'321, 
verificamos (Quadro 4) existir uma frequência de 23.8% cesarianas. A per
centagem de forceps é praticamente nula, ao contrário da de outras materni
dades, por exemplo na Irlanda, onde oscila entre 6 e 16%(321). 

A frequência de partos por cesariana é sobreponível à nacional 
(22.l6%)'"21 e à dos Estados Unidos (22%)13221 mas superior às de outros paí
ses: Suécia; 11%'323>; Canadá; 18%'32,>. 

Realizando uma comparação entre o grupo global de parturientes e o 
daquelas em que o parto foi realizado por cesariana (Quadro 5), não encon
tramos diferenças significativas em relação à distribuição socio-económico-
cultural, ao número de abortos e ao de mortes neonatais; mas os grupos já 
são estatisticamente diferentes quanto ao número de cesarianas anteriores, 
ao tipo de gravidez, à patologia materna prévia e gestacional, à idade gesta-
cional, à duração da rotura de membranas e do trabalho de parto, ao tipo 
da apresentação e à presença de mecónio. 

A frequência referida de patologia prévia à gestação (13%) e obstétrica 
(17%) é manifestamente inferior à encontrada noutros estudos'8532632"'; a taxa 
de parto pretermo, 9-9%, ligeiramente superior à existente no território naci
onal, 8.7%, não difere desta de um modo significativo (p= .11), assim como a 
incidência de gravidez gemelar, 1.7 e 1.8% (p= .83)'222'. 

Estas incidências contrariam a hipótese inicial de haver um enviesamento 
da amostra, em termos de risco biológico, por selecção das parturientes, 
dado se tratar dum serviço de referência em Hospital Central. 

3 . 4 Frequência de prematuridade e baixo-peso 

À amostra de 2265 parturientes corresponde um total de 2310 recém-nas
cidos; neste grupo de recém-nascidos, e como referido anteriormente, a per
centagem de pretermos (9-9%) é sobreponível à da população portuguesa 
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mas, surpreendentemente, a incidência de baixo-peso (peso ao nascer inferi
or a 2500 gramas) é significativamente maior (na amostra, 12.3%; no país, 
5.5%; p=.000"IJ1) e superior à referida noutras populações'68-328' 

O predomínio de recém-nascidos leves para a idade gestacional (LIG), 
apesar cie estarmos a analisar exclusivamente os de termo, relativamente a 
outras amostras populacionais do mesmo hospital12'"', poderá justificar-se pela 
diferente selecção da população. No estudo referido as grávidas seleccio
nadas recorreram à consulta de Obstetrícia deste hospital antes das 16 sema
nas de gestação, tendo-lhes sido prestado aconselhamento higieno-dietético 
e um seguimento adequado; na nossa amostra a percentagem de gestações 
não vigiadas nos recém-nascidos cie termo é de 3-4%, significativamente 
superior à dos restantes nascituros. 

Procurando encontrar as diferenças entre o grupo de recém-nascidos LIG 
e os restantes verificamos que, para além da maior percentagem de gravide
zes não vigiadas, a incidência de patologia obstétrica, o número de Mães 
adolescentes e o cie primigestas são significativamente superiores. A distribu
ição socio-económico-cultural e o tabagismo são semelhantes entre os dois 
grupos. 

Será também no grupo de recém-nascidos LIG que encontraremos a 
maior percentagem de gemelaridade, internamentos na UCIN e em que a 
taxa de mortalidade neonatal é maior. 

3-5 Tempo médio de internamento 

Considerando a baixa incidência de morbilidade do recém-nascido de 
termo, a Academia Americana de Pediatria recomenda em 1992'329' a "alta 
precoce". Os critérios para esta norma de actuação baseiam-se num parto de 
termo, peso apropriado para a idade gestacional, exame físico do recém-nas
cido normal, um mínimo cie 6 (preferencialmente 12) horas de internamento 
durante as quais tenham ocorrido amamentação e equilíbrio térmico adequa
dos e a existência dum atendimento domiciliário pósparto convenientemente 
organizado. 

Esta orientação apoiada em benefícios psicossociais e económicos, tem 
sido questionada pela diminuição cio aleitamento materno, o reaparecimento 
cia icterícia neonatal como causa cie internamento, uma menor taxa de reali
zação do rastreio metabólico1"'"2', ea maior frequência de falsos positivos no 
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rastreio de hipotiroidismo, se realizado antes das 24h de vidaC330), que poderá 
originar. 

Na maior parte das maternidades ocidentais a duração média do interna
mento é de 1- 3 dias11"'. A maternidade do H. S. João segue este princípio: 
no subgrupo dos recém-nascidos de termo 67.7% das altas foram dadas antes 
do 3-Q dia de vida. 

A exigência de alta com termo de responsabilidade atinge, globalmente, 
valores de 16.9%, sendo sobretudo alta em determinados grupos sociais: a 
etnia cigana, 72%, e a Mãe adolescente (idade igual ou inferior a 18 anos), 
em que ocorre em 25% dos casos . 

3-O Taxas de mortalidade 

Encontrámos uma taxa de mortalidade perinatal, fetos-mortos e nados 
vivos falecidos com menos de 7 dias de vida, pesando 500 ou mais gramas 
por 1000 nascimentos'I03% de 24.8/00. Esta taxa é significativamente superior 
(p = .001) à de outras maternidades no nosso País'221335-337'. 

Deveremos salientar que a mortalidade antenatal é responsável por 39-7% 
dos óbitos, que surgem em 50% dos casos em recém-nascidos com peso 
superior a 2000 gramas. Estes valores e os factores de risco existentes nestes 
grupos levam a reflectir sobre a necessidade de uma melhor articulação dos 
cuidados de saúde primários com os diferenciados, assim como uma melho
ria do atendimento à gestante'33"1. 

A mortalidade intraparto, inexistente nos recém-nascidos com peso inferi
or a 1000 gr, é responsável por 11.8% do global de mortes, mas está sobretu
do presente nos com peso superior a 2500 gramas. 

A mortalidade dos nados-vivos com peso entre 500 e 1000 gramas é nesta 
amostra de 61.4%, significativamente mais alta do que a de outras maternida
des no nosso País'33'" sendo o seu principal componente a mortalidade neo
natal precoce, 38.7%; a mortalidade baixa para 18.2% nos recém-nascidos 
com peso entre 1001 e 1500 gramas. 

3- 7 Avaliação do risco pre eperinatal. índices de optimalidade 

Sendo o Hospital de S. João um Hospital Central de referência para toda a 
zona Norte do País, a sua Maternidade recebe gestantes de risco, orientadas 
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quer pelos Médicos Assistentes, quer pelos outros Serviços de Obstetrícia, 
para além de gestações consideradas normais e provindas da sua área de 
influência. Tem por isso especial relevo nesta população a avaliação do risco 
pré e perinatal. 

As dificuldades na obtenção de listagens exaustivas de factores de risco, no 
estabelecimento de correlações significativas com a evolução posterior e, sobre
tudo, na definição dos limites da normalidade, justificaram a tentativa, como já 
vimos, de substituição do conceito de "risco" pelo de "optimalidade"r21. 

A distribuição encontrada do score de optimalidade estabelece um valor 
médio de 42, entre o mínimo de 33 e o máximo de 44. Estes valores, corres
pondendo a percentis de 10 igual a 40 e 25 a 41, dão uma variabilidade 
muito pequena (desvio padrão de 1.8), tornando o peso relativo de cada 
item muito alto. 

Deverá, para a população estudada, ser considerado como valor normal 
de optimalidade o score igual ou superior a 42. 

3-8 Avaliação Neurológica do Recém-Nascido 

O protocolo por nós utilizado na avaliação neurológica permitiu-nos divi
dir os recém-nascidos em 3 grupos: normais, com alterações ligeiras e com 
alterações moderadas ou graves. 

O subgrupo considerado com alterações ligeiras tinha valores inferiores ao 
normal nomeadamente na avaliação do seguimento ocular e do tonus muscu
lar não apresentando anomalias de sucção ou estado de consciência. Nos 
considerados como grave ou moderadamente anormais estavam já presentes 
alterações de reflexos, da reactividade e do estado de consciência"32324339'. 

O valor percentual dos com patologia, considerando as diferentes meto
dologias de classificação, foi semelhante ao referido noutras populações"33'3241. 

A avaliação neurológica dos recém-nascidos filhos de Mães com hiperten
são (considerando como hipertensão se se verificaram simultaneamente uma 
tensão arterial máxima superior a l40mmHg e mínima superior a 90mmHg, o 
que corresponde a 2.5% das parturientes), apresentou um número significati
vamente mais elevado de alterações ligeiras (6%) na avaliação neonatal do 
que na amostra global. A percentagem de recém-nascidos leves para a idade 
gestacional (16%) era também superior ao da amostra total (11%). 
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Dos recém-nacidos com Mães hipertensas os com alterações ligeiras nor
malizaram antes do 7.y dia de vida, não sendo de referir, tal como noutros 
estudos, qualquer alteração neurológica ou de desenvolvimento psicomotor 
observável aos 3 anos de idade'34034". 

Comparando as avaliações realizadas no total de recém-nascidos e nos 
subgrupos definidos pela relação peso/idade gestacional, encontramos uma 
homogeneidade em relação à frequência de alterações moderadas ou graves 
e um predomínio das alterações ligeiras nos com peso adequado à idade 
gestacional. Estes dados não salientam as diferenças, encontradas por alguns 
autores, entre os recém-nascidos com peso inferior ao adequado para a 
idade gestacional e os proporcionados'342331". 

Nos recém-nascidos de termo com gravidez gemelar (total de 34), um 
recém-nascido apresentava alterações graves na avaliação neonatal (esta cri
ança tinha um mielomeningocelo lombosagrado e sepsis com meningite, 
tendo falecido aos 48 dias de vida), um outro (o único caso de gravidez 
gemelar com morte in utero de um dos gémeos'3511) apresentava alterações 
ligeiras na avaliação neonatal, com QD aos 3 anos de idade de 91. 

Não se verificando, por definição da amostra, a associação gemelaridade 
com prematuridade, e apesar de uma maior incidência de peso inferior ao 
adequado para a idade gestacional nos nascituros gemelares (68%), com dis-
similaridade do peso ao nascimento em seis recém-nascidos, não encontra
mos, como referido por outros autores, um aumento da morbilidade neuro
lógica nestas crianças'33236"'. 

A avaliação neurológica neonatal provou ser um método de alta sensibili
dade para a detecção de disfunção neurológica"3'361'. A percentagem de fal
sos negativos (uma criança em que a avaliação neurológica ao 8." dia de 
vida foi considerada como normal e posteriormente veio a apresentar uma 
paralisia cerebral de etiologia pósnatal) é baixa e simultaneamente a incidên
cia de falsos positivos (das 144 - 8.2% - crianças com valores de score neuro
lógico inferior a 30 só 0.6% tinham alterações neurológicas aos 3 anos de 
idade) é relativamente alta"3". 

O único item da avaliação neurológica, que isoladamente, demonstrou ter 
uma relação estatisticamente significativa com a avaliação de desenvolvimen
to posterior foi o seguimento ocular. 

Após as 37 semanas de gestação, a capacidade de fixar e seguir objectos 
deverá estar perfeitamente estabelecida"1313'"; na realidade, apesar de estudos 
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electrofisiológicos sugerirem a origem subcortical das respostas a estímulos 
visuais1"01, no recém-nascido de termo a observação de um seguimento ocu
lar persistentemente negativo é um sinal clínico a valorizar. 

A percentagem de recém-nascidos com seguimento ocular nulo foi, na 
nossa amostra, de 0.9% (18). Deste grupo de nascituros, metade tinha um 
desenvolvimento psicomotor e uma acuidade visual normais aos 3 anos de 
idade; sete evoluíram para paralisia cerebral, um faleceu no período neona
tal; não foi possível, por mudança de residência materna, conhecer a evolu
ção do restante. 

3-9 Desenvolvimento psicomotor aos três anos de idade - relação 
com factores de risco pré e perinatais. 

A relação do desenvolvimento psicomotor com factores biológicos e 
ambienciais dificulta a avaliação da importância relativa destes factores e 
sobretudo a valorização do grau de predictibilidade de cada indicador de 
riSCO(362-370) 

A existência de variáveis, relativas às condições socio-económico-culturais 
e biológicas maternas (escolaridade, número de partos, número de cesaria
nas anteriores) e à avaliação neurológica do recém-nascido (score neurológi
co neonatal, seguimento ocular e convulsões neonatais), consideradas como 
predictivas após a regressão múltipla para o valor do quociente de desenvol
vimento, dá-nos a confirmação deste facto na nossa população. 

A importância da avaliação neurológica em termos globais, ou isolada
mente da observação de alterações sensoriais ou de tonus muscular, tem 
sido realçada em relação ao desenvolvimento psicomotor e às dificuldades 
de interacção e comportamento social que acarretam. No seguimento das 
nossas crianças o valor do score neurológico neonatal foi considerado, após 
a regressão múltipla, como tendo influência estatisticamente significativa no 
resultado da avaliação de desenvolvimento posterior aos 3 anos de 
idade(7W2U46'371-384). 

A grande importância atribuída à presença de convulsões neonatais (vari
ável com maior peso na variação do quociente de desenvolvimento — valor 
de B, Quadro 27), logo seguida do seguimento ocular, deverá ser intrepreta-
da tendo em atenção a maior importância dos factores de risco biológico nas 
idades precoces de avaliação1248"'*"M". 
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O seguimento mais prolongado (idealmente até à idade escolar) destas crianças 
poderá valorizar a influência crescente dos factores de risco ambienciais no desen
volvimento cognitivo, à medida que nos afastamos do período neonatal'3*7392'. 

Não poderemos deixar de ter em mente que, das crianças com atraso glo
bal moderado ou grave aos 3 anos de idade (total de 15), uma grande per
centagem tinha paralisia cerebral (12). Esta proporção terá influído na valori
zação dos factores perinatais, teoricamente mais reduzida no atraso mental 
isolado quando comparada com a influência deste período nas crianças por
tadoras de paralisia cerebral'393393'. 

3-10 Paralisia Cerebral: incidência e factores de risco 

Ao analisarmos os dados referentes à paralisia cerebral neste estudo tere
mos que considerar o número reduzido de casos e, consequentemente, não 
tentar extrapolar para a população em geral os resultados obtidos. 

A incidência de paralisia cerebral na nossa população (5.9%o) é manifesta
mente superior à de outros amostras, sobretudo se considerarmos que esta 
frequência é relativa a recém-nascidos de termo. As incidências referidas 
noutros trabalhos oscilam entre 1.0%o em Inglaterra'3'"', 1.3%o na Finlândia'27', 
1.4%o na Austrália'"6*, 1.56%o na Suécia"3' e 2.9%o nos Estados Unidos'32'1'. 

Na distribuição por sexos encontramos um largo predomínio do sexo 
masculino (11 das 12 crianças com paralisia cerebral eram rapazes). Outros 
estudos'396397' registam também um predomínio do sexo masculino. 

Se considerarmos a percentagem (33%) de casos em que a etiologia pre
natal foi considerada causa das alterações neurológicas, verificamos que esta 
medeia os valores referidos noutros estudos, 28%'43', 53% nas quadriplegias e 
35% nas formas não quadriplégicas'3261. A etiologia perinatal referida em 50% 
dos casos é marcadamente superior à de outras amostras, 21%"2' e 22% "6I. 

Após a regressão logística foram considerados, como predictivos para a 
presença de paralisia cerebral, o resultado da avaliação neurológica e a 
necessidade de manobras de reanimação. 

O índice de Apgar'39"', indicador da situação clínica do recém-nascido no 
período pós-parto imediato, tem sido utilizado como definindo asfixia neo
natal1399"'7'; a discussão gerada em torno da sua utilização isolada levou a que 
a Academia Americana de Pediatria recomendasse a sua associação a outros 
indicadores e só se a positividade simultânea ocorrer se considerasse estar 
em face de uma asfixia surgida no periparto'*"*3"3'. 
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O índice de Apgar ao 5' e 10' foi considerado, no nosso trabalho, como 
estando significativamente associado, mas não predictivo, da presença de 
paralisia cerebral aos 3 anos de idade. 

A presença de mecónio no liquido amniótico, indicador de trabalho de 
sofrimento fetal1"11"", tem sido utilizada como factor de risco orientador de ati
tudes a tomar na reanimação do recém-nascido'4"4161. Não parece haver cor
relação entre a presença de mecónio e a de asfixia intraparto'4n il9). 

A frequência de liquido amniótico com mecónio no total da nossa amos
tra foi de 7.7%, valor mais baixo do que o referido noutros trabalhos'"4', não 
tendo a sua presença valor predictivo. 

A importância da medida do pH fetal (com amostra de sangue colhida da 
artéria umbilical e não do couro cabeludo)'420' parece ser indiscutível para valo
res de pH<7.00 se associado a outros indicadores de asfixia perinatal19397 '2142j). 

Como a medida do pH fetal só foi realizada em 43% dos nossos recém-
nascidos, este indicador não foi incluído no modelo de regressão logística 
que utilizámos; a sua inclusão diminuiria em 33% o número de casos de 
paralisia cerebral, baixando significativamente o valor da sua predictibilida-
de. No entanto, se utilizarmos como população para a regressão logística 
somente os casos em que foi realizada a determinação do pH fetal, os resul
tados não conferem a este indicador valor predictivo. 

No subgrupo em que foi avaliado a presença de acidemia (pH<7.00) esta
va presente em 4.7% dos recém-nascidos, valor inferior ao referido noutros 
trabalhos'95'. 

A presença de convulsões neonatais, usada por alguns autores como indi
cador epidemiológico de asfixia intraparto'424 42"' e frequentemente associada a 
alterações cerebrovasculares'426"428', é um factor de risco reconhecido em rela
ção às alterações neurológicas posteriores'46-429"'32'. 

A incidência de convulsões encontrada na nossa população foi de 0.4%, 
semelhante à referida em grandes estudos prospectivos'68' e, tal como em 
outros trabalhos, considerada com não tendo valor predictivo significativo 
em relação à paralisia cerebral(42). 
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VI Conclusões 

Conclusões 

Apresentamos as conclusões essenciais, esquematizadas em dois grupos 
(A e B), por referência, respectivamente, à revisão bibliográfica efectuada e à 
investigação a que procedemos: 

A 
• Durante as últimas décadas assistiu-se em Portugal a uma melhoria sig

nificativa das condições socio-económico-culturais da população e dos indi
cadores de saúde que a ela dizem respeito. 

• O aumento da sobrevida de recém-nascidos de muito baixo peso e de 
termo criticamente doentes pode levar a uma maior incidência de crianças 
com deficiência. 

• O estudo prospectivo da morbilidade do recém-nascido de termo, 
imprescindível a uma correcta avaliação dos cuidados de saúde, não foi 
ainda realizado entre nós. 

• Existem diferenças entre os recém-nascidos de termo e pretermo relati
vamente ao tipo e percentagem de disfunções neurológicas e à vulnerabili
dade do sistema nervoso central. 

• No recém-nascido de termo, o estudo da etiologia da paralisia cerebral 
tem provado ser a etiologia prénatal responsável por uma grande maioria 
dos casos estudados. 

• É fundamental o papel da avaliação neurologia e comportamental no 
estudo cio recém-nascido, tendo em vista a necessidade de confirmar ou 
infirmar a presença de asfixia perinatal. 

VI 
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• Múltiplos são os factores (biológicos, sociais, culturais, ambienciais) 
influentes no evoluir do desenvolvimento psicomotor. 

• A procura de um sinal ou conjunto de sinais predictivos do evoluir neu
rológico do recém-nascido é uma preocupação de todos os perinatologistas. 

B 
• A amostra em análise não difere, quanto às suas características demo

gráficas, de um modo estatisticamente significativo, da restante população 
portuguesa. 

• Os factores de risco sócio-económico-cultural associam-se em determi
nadas franjas da população, de que são exemplos paradigmáticos as Mães de 
raça cigana e adolescentes. 

• Alguns dos indicadores cie saúde estudados, de que salientamos a taxa 
de mortalidade perinatal e a incidência de paralisia cerebral, são significati
vamente superiores aos referidos para o mesmo período de tempo por 
outras maternidades portuguesas (taxa de mortalidade perinatal) ou noutros 
países europeus (incidência de paralisia cerebral). 

• O modelo de avaliação neurológica utilizado demonstrou ser um méto
do de alta sensibilidade na afirmação da normalidade neurológica neonatal. 

• Nas gestações gemelares e nos nascituros leves para a idade gestacional 
não foi detectado qualquer aumento da morbilidade neurológica, 

• Encontramos um aumento das alterações neurológicas transitórias, nos 
filhos de Mães hipertensas. 

• A avaliação neurológica neonatal foi considerada como predictiva em 
relação ao desenvolvimento psicomotor e à existência de paralisia cerebral. 
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X/HTJ Sugestões 

• Os resultados obtidos através da avaliação neurológica neonatal obri
gam à implementação desta metodologia de observação em todas as obser
vações pediátricas, neste período etário. 

• Na formulação de programas de saúde perinatal e pediátrica deverá ser 
dada particular atenção às minorias étnicas e sociais. 

• O estudo efectuado dos scores de optimalidade sugere a utilização do 
valor de 42 para o limite inferior dos valores considerados normais, na nossa 
população. 

• Será do maior interesse que a adaptação e validação do Revised Denver 
Prescrening Developmental Questionaire® . realizada para os 2 — 4 anos da 
população portuguesa, seja alargada a outras idades infantis. 

• Prolongar o seguimento destas crianças até à idade escolar permitirá o 
aprofundar dos conhecimentos sobre os factores de risco no desenvolvimen
to psicomotor das nossas crianças. 

• Julgamos fundamental que estudos semelhantes ao realizado sejam 
efectuados no mesmo Hospital (avaliação da evolução verificada nos cuida
dos de saúde) e noutras áreas geográficas do nosso País. 
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VIII Resumo 

Resumo, Abstract, Résumé 

A rápida evolução do conhecimento científico e tecnológico, sentida 
durante os últimos anos, levou a mudanças radicais na sobrevida de todo o 
ser humano gravemente doente. Na medicina perinatal a maior sobrevida do 
recém-nascido pretermo, associada à diminuição da mortalidade do de 
termo, poderão contribuir para um aumento da incidência de crianças com 
deficiência. 

A necessidade de optimizar o desenvolvimento das crianças normais ou 
vulneráveis obriga, por seu turno, à tentativa de determinar quais os factores 
(biológicos, psicológicos, sociais, ambienciais) que directa ou indirectamente 
influenciam o desenvolvimento psico-motor infantil. 

Estes factos, bem como a ausência de estudos prospectivos portugueses 
que permitam conhecer a morbilidade do recém-nascido de termo, justificam 
amplamente a escolha temática realizada. 

A metodologia de estudo incluiu a realização de inquéritos de âmbito sócio-
económico-cultural, de avaliação dos riscos pré e perinatais e de quantificação 
dos graus de optimalidade: a utilização de protocolos, previamente testados e 
validados, para a realização e registo da avaliação neurológica do recém-nasci
do e da avaliação do desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade. 

Observámos um gmpo coorte de parturientes e sua progénie, do Hospital em 
que trabalhamos. Esta amostra, de base institucional, não é diferente nas suas 
características socio-económico-culturais da restante população portuguesa. 

Os resultados obtidos demonstram a existência de uma taxa de mortalida
de perinatal significativamente superior à de outras instituições hospitalares 
nacionais similares, assim como uma incidência também elevada de paralisia 
cerebral na população de termo. 

VIII 
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O estudo etiológico e dos factores de risco nas crianças com paralisia 
cerebral revelou um valor ainda elevado da etiologia perinatal e valorizou a 
avaliação neurológica neonatal como predictiva das disfunções neurológicas 
posteriores. 

O desenvolvimento psicomotor aos 3 anos de idade correlacionou-se com 
variáveis de risco biológico (avaliação neurológica, seguimento ocular e con
vulsões neonatais), paralelamente a outras de ordem social (escolaridade 
materna, número de partos). 

Concluímos pela valorização da avaliação neurológica neonatal do recém-
nascido de termo, fundamental na afirmação da normalidade neurológica e 
na selecção dos recém-nascidos que necessitam de integração num progra
ma de seguimento adequado. 

Abstract 

The sudden evolution of scientific and technologic knowledge that has 
been felt for the last years has led to radical changes in the survival of the 
seriously ill human being. In what concerns perinatal medicine the survival 
of the pre-term newborn associated to the fall of the full-term newborn mortality 
may contribute to a rise of the incidence of handicaped children. 

The need to optimize the development of normal or vulnerable children 
requires, the attempt to determine which factors (biologic, psychologic, 
social, environmental) direct or indirectly influence children's psycho-motor 
development. 

These facts, as well as the lack of any prospective Portuguese studies that 
might bring information about the morbility of the full-term newborn, justify 
the chosen theme. 

The methology used in the study included socio-economic-cultural surveys 
to evaluate pre and perinatal risks and quantify optimality levels, the use of 
previously tested and validated protocols to enable the application and 
registration of the newborn's neurologic assessment and the assessment of 
psychomotor development at 3 years of age. 

We have observed a cohort group of parturients as well as their progeny 
from the Hospital we work in. This sample, of institutional origin, is not different 
in its socio-economic-cultural characteristics from the rest of the Portuguese 
population. 
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V Discussão 

The achieved results reveal the existence of a rate of perinatal mortality 
significatively higher than the one of other similar national hospital 
institutions, as well as a high incidence of cerebral palsy among full-term 
population. 

The etiologic study and the study of the risk factors among the children 
with cerebral palsy have revealed a still high value of perinatal etiology and 
has valued the neonatal neurologic assessment as predictive of later 
neurologic dysfunctions. 

The psychomotor development at 3 years of age was correlated with 
variables of biologic risk (neurologic assessment, visual pursuit and neonatal 
convulsions), along with others of the social area (mothers' education, 
number of deliveries). 

We have decided for the valorization of the full-term newborn's neonatal 
neurologic assessment, which is fundamental for the confirmation of 
neurologic normality and for selecting the newborns that need to be 
integrated in an adequate follow-up programme. 

Résumé 

L'évolution rapide des connaissances scientifiques et technologiques, 
ressentie ces dernières années, a permis des changements radicaux dans la 
survie de tout être humain gravement malade. 

Les plus grandes chances de survie du nouveau-né prématuré dans la medi
cine périnatale associées à la diminution de la mortalité de celui né à terme, 
pourront contribuer à l'augmentation de l'incidence d'enfants handicapés. 

Le besoin d'optimiser le développement des enfants normaux ou vulnéra
bles rend obligatoire, à tour de rôle, d'essayer de déterminer quels sont les 
facteurs (biologiques, psychologiques, sociaux, et de leur environnement) 
qui influencent directement ou indirectement le développement psycho
moteur infantil. 

Ces faits, tout comme l'absence d'études prospectives portugaises permettant 
de connaître la morbidité du nouveau-né à terme, justifient amplement le thème. 

Dans la méthodologie d'étude utilisée, on a réalisé des enquêtes à but 
socio-économico-culturel, évalué les risques pré et périnataux et quantifié les 
degrés d'optimalité: l'utilisation des protocoles, au préalable testés et approu
vés, pour aider à la réalisation et au registre de l'évaluation neurologique du 
nouveau-né et de l'évaluation du développement psycho-moteur à 3 ans. 
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Nous avons observé un groupe de femmes en couche et leur progéniture, 
à l'hôpital où nous travaillons. Cet échantillon, de base institutionnelle, n'est 
pas différent dans ses caractéristiques socio-économico-culturelles du reste 
de la population portugaise. 

Les résultats obtenus démontrent l'existence d'un taux de mortalité péri
natal nettement supérieur à celui d'autres établissements hospitaliers natio
naux semblables, ainsi qu'une incidence tout aussi élevée de paralysie céré
bral chez la population née à terme. 

L'étude étiologique et des facteurs de risque chez les enfants ayant une 
paralysie cérébrale a révélé un nombre encore élevé d'etiologie périnatal et a 
valorisé l'évaluation neurologique néonatale comme prédictive des dysfoncti
onnements neurologiques postérieures. 

Le développement psycho-moteur à 3 ans est lié à des variables à risque 
biologique (évaluation neurologique, suivi occulaire et convulsions néonata
les), parallèlement à d'autres d'ordre social (scolarité maternelle, nombre 
d'accouchements). 

Nous avons conclu par la valorisation de l'évaluation neurologique néo
natale du nouveau-né à terme, fondamentale pour affirmer la normalité neu
rologique et sélectionner les nouveaux-nés qui ont besoin d'intégrer un pro
gramme de suivi adéquat. 
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Anexo I 

HOSPITAL DE S. JOÀO 
SERVIÇO DE PEDIATRIA 

Dir. Prof. Doutor Norberto Teixeira Santos 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO / 1 

IDENTIFICAÇÃO 
Número de série _ _ _ _ 
Nome 

Morada 

Tipo de residência _ 
Idade da Mãe _ _ Idade do Pai 
Profissão da Mãe _ Profissão do Pai 
Classe de Graffar 

./ /. 
PARTO 
Data do Parto 
Tipo de Parto _ 
(eutócio hventosa 2; forceps 3; 

cesariana 4; extracção pélvica 4) 

Gravidez _ 
(simples 1; gemelar 2; trigemelar 3) 

Morte neonatal 
(antenatal 1; intraparto 2; posneonatal 3) 

Duracção da rotura de membranas (horas) 
Duracção do trabalho de parto (horas) 

EVOLUÇÃO 
Alta: (normal 1; com termo2) _ 
Destino após a alta: _ 
(domicílio 1; UCIN 2; Outro hospital 3; Falecido 4) 

Duração do internamento: (dias) 
Diagnóstico da alta _ _ _ _ 
CLASSIFICAÇÃO SOCIAL 

ANTECEDENTES MATERNOS 
Número de Gestações _ Paridade 
Abortamentos _ Nados-mortos _ 
Cigarros/dia _ 
Patologia Materna 

Patologia Obstétrica 

Observações 

RECÉM-NASCIDO 
Idade (horas) _ Sexo _ 
Peso (gr) _ _ _ Comprimento 
P. Cefálico Idade Gestational _ _ 
Apgar ao 1' Apgar ao 5' _ _ 
Apgar ao 10' _ _ 
Ph do cordão _ _ _ _ Cardiotocografia _ 
Malformações Tipo _ _ _ _ 
Observações 
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Anexo II 

ESCALA DE GRAFFAR 
PROFISSÃO 

1 - Directores de b a n c o , directores técnicos de empresas , l icenciados, militares de alta 
patente. 

2 - Chefes de secção administrativa ou de negócios empresariais, subdirectores , peritos, 
técnicos e comerciantes. 

3 - Ajudantes técnicos, desenhadores , caixeiros, contra-mestres, oficiais de primeira, encar
regados, capatazes, mestres de obras. 

4 - Operários especializados, motoristas, polícias, cozinheiros. 
5 - Trabalhadores manuais não especializados, jornaleiros, ajudantes de cozinha, mulheres 

de limpeza. 

NÍVEL DE INSTRUÇÃO 
1 - Ensino universitário ou equivalente (+ de 12 anos de estudo). 
2 - Ensino médio ou técnico superior (10-12 anos de estudo). 
3 - Ensino médio ou técnico inferior (8-9 anos de estudo). 
4 - Ensino primário comple to (6 anos de estudo) . 
5 - Ensino primário incompleto ou nulo. Analfabeto. 

FONTES DE RENDIMENTO 
1 - Fortuna herdada ou adquirida 
2 - Lucros de empresa, altos honorários, cargos bem remunerados . 
3 - Vencimento mensal fixo. 
4 - Salários (por semana, jorna, horas ou tarefa). 
5 - Sustento por beneficiência pública ou privada. 

CONFORTO DO ALOJAMENTO 
1 - Casa ou andar de luxo, grande, máximo de conforto. 
2 - Categoria intermédia entre 1 e 3: casa ou andar espaçoso e confortável. 
3 - Casa ou andar modesto ; em b o m estado de conservação, com cozinha e casa de banho. 
4 - Categoria intermédia entre 3 e 5. 
5 - Alojamento impróprio, barraca, quarto, andar ou casa sem conforto, promiscuidade. 

ASPECTO DO BAIRRO HABITADO 
1 - Bairro residencial elegante, caro. 
2 - Bairro residencial bom, confortável. 
3 - Ruas comerciais, estreitas e antigas. 
4 - Bairro operário, popu loso , mal arejado. 
5 - Bairro de lata. 

PONTUAÇÃO TOTAL 
De 5 a 9 pontos 
De 10 a 13 pontos 
De 14 a 17 pontos 
De 18 a 21 pontos 
De 22 a 25 pontos 
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Anexo III 

SCORE DE OPTIMALIDADE 
Antepartum (19 variáveis) 

VARIÁVEL CRITÉRIO DE OPTIMALIDADE 

1) Idade materna. : 20 -40 anos. 
2) Educação materna. : Estudos secundários ou mais. 
3) Cuidados médicos prenatais. ; Seguida em consulta especializada desde o 

; primeiro trimestre. 
4) História obstétrica de abortos : Não (definindo aborto e nadomorto desde 

ou nadomortos. as 28 sem. até aos 7 dias). 
5) Anemia materna durante a gravidez. i Não (definida como RBC<3300000 

ou Hb <10 gr/l ou Hct <35%). 
6) Hemorragias durante a gravidez. Não. 
7) Placenta prévia. : Não. 
8) Atraso de crescimento intrauterino (fetal). ; Não (percentil de peso igual ou inferior ao 

percentil 5). 
9) Hipertrofia fetal ; Não (percentil de peso igual ou superior ao 

percentil 95). 
10) Líquido amniótico durante a gravidez ; Quantidade normal; sem sangue ou mecónio 

na rotura de membranas. 
11 ) Deficiente aumento de peso materno : Não; (< ou igual a 7Kg.). 

durante a gravidez. 
12) Excessivo aumento de peso materno Não; (> ou igual a 18Kg.) 

durante a gravidez. 
13) Proteinuria ou edema generalizado. 

durante a gravidez. 
13) Proteinuria ou edema generalizado. ; Não; (definida como < 0.5 g/l/24h). 
14) Hipertensão. : Não; (definida como; tensão sistólica > ou 

igual a 140mmHg e diastólica < ou 
igual a 90mmHg). 

15) Diabetes, gestacional ou crónica. : Não. 
16) Infecção materno-fetal grave. : Não (definida com a ausência de sintomas 

no recém-nascido). 
17) Toxicodependência. ; Não. 
18) Alterações médicas ou cirúrgicas, Não (intercorrências banais, como infecções 

não obstétricas, durante a gravidez. do tracto respiratório superior, excluídas). 
19) Alterações cardiotocográficas : Sem padrões anormais, definidos por; 1 tra-

durante a gravidez ; çado com alterações médias com diminuição 
; dos movimentos fetais, 2 traçados moderada

mente anormais. 
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Anexo IV 

SCORE DE OPTIMALIDADE 
Intrapartum (16 variáveis) 

VARIÁVEL CRITÉRIO DE OPTIMALIDADE 
1) Início do trabalho de parto. Espontâneo (sem indução). 
2) Rotura prematura de membranas. Não (definido como rotura < ou igual a 12 horas). 
3) Cicatriz uterina. Não. Sem cirurgia uterina prévia. 
4) Apresentação fetal. Cefálica. 
5) Bradicardia durante o parto. Não (definida como <100 por + de 10 minutos). 
6) Taquicardia durante o parto. Não (definida como >150 por + de 10 minutos). 
7) Desacelerações do ritmo cardíaco 

durante o parto. 
Não (definida como + de 10) 

8) Variabilidade do ritmo cardíaco 
durante o parto. 

Boa. (sem diminuição durante >10 minutos) 

9) Alterações no cordão umblical 
(prolapso, nó verdadeiro, cordão 
entre outras) 

curto. 
Não 

10) Hemorragia durante o parto. Não. 
11) Cesariana de urgência durante o parto. Não. 
12). Cesariana electiva antes 

ou durante o parto 
Não 

13) Parto distócico ou disfuncional. Não. 
14) Duração excessiva do período expulsivo. Normal (definida como menor que 5 horas). 
15) Parto instrumental. Não. 
16) Liquido amniótico durante o parto. Claro (sem mecónio ou sangue). 

Anexo V 
SCORE DE OPTIMALIDADE 

Intrapartum (9 variáveis) 

VARIÁVEL CRITÉRIO DE OPTIMALIDADE 
1) Respiração ou choro espontâneo. 

. 2) Manobras de reanimação,. 

. 3). Apgar ao. .Is. minuto, 
4) Apgar ao 5a minuto. 
5) Caput succedaneum. 

Sim (definido como imediato; isto é, demo
ra para iniciar movimentos respiratóri-
os.menQx.ou.iguala.1 minuto).. 

Nenhuma. 
Definido como maior, ou igual a,8, 
Definido como maior ou igual a 8. 
Não. 

6) .Lesão craniofacial, 
7) Traumatismo esquelético 

ou nervoso durante o 

Nenhuma.. 
Nenhum, (por exemplo, sem paralisia de 

Erb ou fractura da.clavícula) parto. 
8) Aspiração mecomal. Não. 
9) Transferência para cuidados intemiédios ou i Não. 

Unidade cie Cuidados Intensivos Neonatais. ;  

160 



Anexos 

Anexo VI 

HOSPITAL DE S. JOÃO 
SERVIÇO DE PEDIATRIA 

Dir. Prof. Doutor Norberto Teixeira Santos 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO / 2 

Data d o e x a m e / / I d a d e (dias )_ 

T i p o d e a l i m e n t a ç ã o : (seio l; biberão 2; misto 3; gavagem 4) 
I n t e r v a l o d e s d e a ú l t ima refeição: (horas) _ _ 
Es t ád io inicial: 

1) S e g u i m e n t o ocu la r : (inexistente 0. difícil 1. perfeito 2) 

2) A b r a ç o : (assimétrico ou ausente 0. ultrapassa a linha média 1. não chega à linha média 2) 
3) Â n g u l o p o p l í t e o : ( >110 ou assimétrico 0, >90<110 1, < 90 2) 
4) R e t o r n o e m f lexão d o s a n t e b r a ç o s : (assimétrico ou ausente 0. fraco 1, vivo e repetível 2) 

5) R e t o r n o e m f l exão d a s p e r n a s : (assimétrico ou ausente 0. fraco 1. vivo e repetível 2) 
6) C o n t r a c ç ã o d o s f lexores d o p e s c o ç o : (anormal ou ausente 0. fraca 1. excelente 2) 
7) C o n t r a c ç ã o d o s e x t e n s o r e s d o p e s c o ç o : (anormal ou ausente 0. fraca 1, excelente 2) 
8 ) P r e e n s ã O p a l m a r : (assimétrico ou ausente 0. fraco 1, vivo e repetível 2) 
9 ) P r e e n s ã O p l an t a r : (assimétrico ou ausente 0. fraco 1, vivo e repetível 2) 

10) R e s p o s t a à t r a c ç ã o : (ausente 0. fraca 1, viva e repetível 2) 
11) R e a c ç ã o d e s u p o r t e : (ausente 0, fraca 1, viva e repetível 2) 
12) Ref lexo d e m a r c h a au tomát i ca : (ausente 0, fraco 1, vivo e repetível 2) 
13) Ref lexo d e M o r o : (ausente 0. fraco 1, vivo e repetível 2) 
14) Ref lexo d e s u c ç ã o : (ausente 0, fraco 1. vivo e repetível 2) 
15) Aler ta : (coma 0, letargia 1, normal 2) 
16) C h o r o : (ausente ou excessivo 0, fraco 1, normal 2) 
17) Ac t iv idade : (ausente ou excessiva 0, fraca 1, normal 2) 

S c o r e G l o b a l : 

A v a l i a ç ã o G l o b a l : (normal 1, assimétrico 2, score inf a 25 3) 

161 



Predicção do Desenvolvimento Psicomotor ã Nascença 

Anexo VII 

Revised Denver Prescrening Developemental Questionnaire * 
Nome da criança* 
Nome da pessoa que responde ao inquérito 
O que é essa pessoa à criança?1* «Pai «Mãe •Avô/ó «Tio/a «Outro familiar 
O seu filho tem alguma doença? Qual? 
Frequenta algum infantário? Qual? 

1. Usa a colher entornando pouco? 
O seu filho, a é capaz de comer sozinho usando uma colher ou um garfo sem entornar muito? 

Sim Não (23-2) PS 

2. Ajuda em casa em tarefas simples? 
O seu filho/a é capaz de arrumar os seus brinquedos ou de levar um prato ã cozinha, se você lho pedir? 
Responda Sim só se ele consegue acabar urna dessas tarefas. 

Sim Não (23-21 PS 

3- Chuta uma bola pequena? 
Consegue dar um pontapé numa bola pequena, do tamanho de uma bola de ténis, sem se segurar a nada e de modo a 
que a bola vá para a frente? Se a criança empurrar a bola arrastando o pé, responda Não. 

Sim Não (2a) GM 

4. Tira uma pintarola de um frasco? 
O seu filho/a é capaz de tirar um feijão ou uma pintarola de um frasco, se você lhe mostrar como se faz? 

Sim Não ( i a ) KM A 

5. Risca sozinho? 
Sem lhe segurar a mão e sem lhe mostrar o que quer. se você lhe der um lápis e um papel, ele risca sozinho"' Responda Não 
se ele a bate ou chupa no lápis, mas não risca. Responda Sim se ele a desenha sem ajuda. 

Sim Não (2a-l I FMA 

6. Constrói uma torre de 4 cubos? 
O seu filho a consegue por 4 cubos uns em cima dos outros sem que caiam? 
Trata-se de cubos pequenos, de cerca de 3 cm de lado, e não maiores tio que isso. 

Sim Não (2a-2) FMA 

7. Usa frases de duas palavras? 
Quando fala.usa duas palavras juntas, como "quero leite" ou "dá a bola"? 

Sim Não (2a-3) 

8. Nomeia uma figura? 
O seu filho a pode saber o nome de várias coisas: pediamos-lhe. no entanto, que lhe perguntasse o que ê cada uma 
destas figuras. Não ajude. Só interessa o nome do que está representado; se a criança imitar a voz <por exemplo: "miau") 
conta como um Não. 

Consegue dizei" o nome tie. pelo menos. 1 delas? 
Sim Não (2:i-(D i. 

9. Atira a bola para a frente? 
É capaz tie atirar uma bola dobrando o braço (não de baixo para cima nem com o braço esticado), a uma distância de 
cerca de 1 metro, tentando acenar em si? 

Sim Não <2;i-~l GM 
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10. Entende ordens? 
É importante que dê estas ordens com cuidado. Não aponte ou olhe quando dá a ordem ao seu filho/a? 
"Põe o papel no chão" • "Põe o papel na cadeira" • "Dá o papel à mãe" 
Ele/a cumpriu todas as três ordens? 

Sim Não (2a-8) L 

11. Veste a roupa? 
O seu filho/a é capaz de vestir qualquer peça de vestuário (camisola, calções ou calçar sapatos)? 

Sim Não (3a) PS 

12. Tira uma pintarola sozinho/a? 
O seu filho/a é capaz de tirar um feijão ou uma pintarola do frasco sem que lhe mostre como se faz? 

Sim Não ( 3a ) FMA 

13- Imita uma linha vertical? 
Não ajude ou corrija o seu filho. Faça uma linha ao lado da desenhada em baixo. Diga à criança: "desenha um risco como 
eu fiz". A criança pode nào o fazer: nesse caso responda Não. 

Olhe para os exemplos e classifique o desenho d o a seu filho/a. 

Respona Sim A Responda Nào t ^ \ * 

V 7/ < \ -^ 
Sim Não (3a) F 

14. Salta no mesmo lugar? 
Sem deixar que o seu filho/a tome lanço, diga-lhe para saltar por cima da folha de questionário colocada no chão. Saltou 
com os pés juntos na tentativa de passar por cima da folha? 

Sim Não (3a) GM 

15. Anda de triciclo? 
O seu filho/a é capaz de andar de triciclo pelo menos 2 metros para a frente? Responda Não se o seu filho nunca andou de 
triciclo apropriado ao seu tamanho. 

Sim Não (3a) GM 

16. Lava e limpa as mãos? 
É capaz de lavar e secar as mãos sozinho, de maneira a que não seja preciso ir lavar-lhas de novo? Responda não se você 
nào o deixa lavar e limpar as mãos 

Sim Não (3a-2)PS 

17. Saltita num pé só? 
Sem o/a deixar tomar lanço, diga-lhe para saltar a pé coxinho todo o tempo que puder. Se necessário, mostre-lhe como se 
faz. Deixe-o fazer 3 tentativas. Calcule, contando devagar, o tempo em segundos que ele consegue saltar. Responda que sim 
só se ele consegue saltar 2 segundos ou mais, pelo menos em duas das três tentativas? 

Sim Não (3a-2) GM 

18. Saltita para a frente? 
Sem o deixar tomar lanço, diga-lhe para saltar por cima da folha de questionário e para a frente. Consegue saltar sem tocar 
na folha? 

Sim Não (3a-2) GM 

19- Usa palavras no plural? 
O seu filho/a usa o "s" no fim das palavras quando quer dizer que é mais do que uma coisa, por exemplo, bolachas, bolas, 
carros? 

Sim Não (3a-2) I. 
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20. Copia uma roda? 
Diga ao seu filho para desenhar um círculo igual ao da folha. Não diga roda ou bola; diga "desenha uma figura como esta" e 
aponte para o desenho em baixo. Não ajude ou corrija o seu filho/a. Defxeo fazer três tentativas. 

O 
s e classifique o desenho do/a seu filho/a. (^ 
t~% V* ^ T \ Responda Não ^ ^ VftjB J i «■»,» x * _ 

Olhe para os exemplos e classifique o desenho do/a seu filho/a 
Responda Sim 

O seu filho/a desenhou um círculo? Sim Não C3a3) FMA 

21. Imita uma ponte? 
Para responder à questão precisa de 6 pequenos cubos. Diga ao seu filho/a para olhar com cuidado enquanto você faz 
uma ponte. Coloque 2 cubos lado a lado com um pequeno espaço entre eles. Coloque um terceiro em cima, de modo a 
que a ponte se pareça com a da figura. Dê depois 3 cubos ao seu filho para que ele construa uma igual. Deixe a que 
você fez à vista, de maneira a que ele possa copiar. Não aponte para a passagem. O seu filho construiu uma ponte que 
se parece com a da figura? 

Sim Não (3a4) FMA 
22. Constrói uma torre de 8 cubos? 
O seu filho é capaz de pôr 8 cubos uns por cima dos outros sem que eles caiam? 
Devem usarse cubos pequenos, de cerca de 3 cm de lado, 

Sim Não (3a4) FMA 

H 
crib 

23. Brinca em jogos com outras crianças? 
Joga aos polícias e ladrões, gato e rato ou outras brincadeiras em que tem que cumprir regras e fazer de conta? 

Sim Não (2a8) L 
24. Veste-se sozinho? 
O seu filho a é capaz de se vestir ou despir (sem ter que apertar os botões ou dar laços) sem ajuda? Responda Não se a 
criança precisa de mais ajuda do que dízeremlhe o que deve fazer. 

Sim Não (3a6) PS 
25. Diz o seu nome e apelido? 
Sem que você lho diga antes para ele repetir, o seu filho/a é capaz de dizer como se chama e qual o nome da sua famí
lia? A criança pode usar o diminutivo (por exemplo: Tó, Nené) que em casa lhe dão em vez do nome próprio. Respoda 
Não se ele/a não o consegue dizer de maneira a que se perceba. 

Sim Não (3a9) L 

* Siga com todo o cuidado as instruções de cada pergunta; só as respostas que correspondem exactamente ao que o seu filho faz nos podem 
ajudar a conhecêlo melhor. 

** Faca um círculo em volta da resposta certa (por exemplo: (^ShiT) Não) 

l Wm. Frankemburg, M.D.1975,1986 
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Anexos 

DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS' 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO MÃES 

VARIÁVEL 
NUMPX 
RESID 

DESCRIÇÃO 
Número do paradox 

CATEGORIAS VARIÁVEL 
NUMPX 
RESID 

DESCRIÇÃO 
Número do paradox 

VARIÁVEL 
NUMPX 
RESID Tipo de residência 1 Urbana 

2 Rural 
3 Degradada 

ESCOL Ano de escolaridade materna (último ano que concluiu) 
IDMAF. Idade da mãe (anos) 
PFMAE Profissão materna 

1 Directora de empresa, 
banco, Universitária 

2 Chefe de secção 
3 Ajudante técnica, caixeira 
4 Operária especializada 
5 Operária não especializada 
6 Estudante 
7 Doméstica 
8 Desempregada 
9 Reformada 

IDPAI 
PFPAI 

Idade do pai (anos) IDPAI 
PFPAI Profissão do Pai 1 Director de Banco. 

Universitário 
2 Chefe de Secção 
3 Ajudante Técnico 
4 Operário especializado 
5 Operário não 

especializado 
6 Estudante 
8 Desempregado 
9 Reformado 
10 Falecido 

GRAFFAR Classe Social de Graffar 1 Superior 
2 Média alta 
3 Média 
4 Inferior 
5 Indigente 

RAÇA Raça 1 Caucasiana 
2 Cigana 
3 Negra 

VIGIL Assistência durante a gravidez : Õ não vigiada 
n.a de mês em que iniciou 
em mmHg MIN Tensão Arterial Mínima 

Õ não vigiada 
n.a de mês em que iniciou 
em mmHg 

MAX Tensão Arterial Máxima em mmHg 
GESTA Número de Gestações 
PARA Paridade 
ABORT Número de abortos 
NÀDMR Número de nadomortos 
CIG Número de cigarros por dia 
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DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS (cont.) 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO — MÃES 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO CATEGORIAS 
AUMPES ; Aumento de peso na gestação (kg) 
PATMAE1 Patologia Materna 1 ICD 9th revision 
PATMAE2 Patologia Materna 2 ICD 9th revision 
PATOBS1 Patologia Obstétrica ICD 9th revision 
PATOBS2 Patologia Ostétrica 2 ICD 9th revision 
INDUC Indução 0 

1 
não 
sim 

CESANT Número de cesarianas anteriores 
DATAPAR Data do par to 
TPPAR Tipo de par to 

1 
2 
3 
4 
5 

Eutócico 
Ventosa 
Fórceps 
Cesariana 
Extracção pélvica 

TPGRA Tipo de gravidez 1 
2 
3 
4 

Simples 
Gemelar 
Trigemelar 
Quadrigemelar 

MORNEO Morte neonatal 
1 
2 
3 
4 

Antenatal 
Intraparto 
Pósparto 
Pósneonatal 

DURACPA Duração do trabalho de parto 1 
2 

<8h 
> 8 h 

ROTURA Duração de rotura de membranas 1 
2 

<8h 
>8h 

APRES Tipo de apresentação 1 
2 
3 
4 

Cefálica 
Pélvica 
Face 
Transversa 

MECONI Mecónio 0 
1 

não 
sim 

HRPAR Hora do par to 

166 



Anexos 

DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO - RECÉM-NASCIDO DE TERMO 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO CATEGORIAS 
SEXO Sexo do recém-nascido 1 

2 
Masculino 
Feminino 

PESO Peso gramas 
CP Comprimento centímetros 
PC Perímetro Cefálico centímetros 
IG Idade Gestacional semanas 
APGAR1 Apgar ao primeiro minuto 
APGAR5 Apgar ao 5.B minuto 
APGAR10 Apgar ao 10.e minuto 
PH Ph fetal 
REANI Manobras de reanimação 1 

2 
não 
sim 

CONVUL Convulsões d o RN 1 
2 

não 
sim 

MALFOR1 Malformações do RN ICD 9th revision 
MALFOR2 Malformações do RN ICD 9th revision 
ALTRIT Alterações de ritmo cardíaco : 

do RN 1 
2 
3 

Bradicardia 
Taquicardia 
Não referida 

ALTA Tipo da Alta 1 
2 

3 

Normal 
C/ termo de 
responsabil idade 
Falecido 

DEST 
Destino do RN 1 

2 

3 

4 

Domicílio 
Unidade de 
Neonatologia 

Transferido para 
outro Hospital 
Consulta 

INTER 
DIAGN1 

Duração d o Internamento Dias INTER 
DIAGN1 Diagnóstico de altal ICD 9th revision 
DIAGN2 Diagnóstico de alta2 ICD 9th revision 
DATAEX Data da observação 
IDRN Idade do RN Dias 
TPALI Tipo de al imentação d o RN l 1 

2 
3 
4 

Seio 
Artificial 
Misto 
Gavagem 
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DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS (cont.) 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO — RECÉM-NASCIDO DE TERMO 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO CATEGORIAS 
INTERV Intervalo desde a última 

mamada /minu tos 
ESTAD Estádio inicial 1 

2 
3 
4 
5 
6 

Sono profundo 
Sono ligeiro 
Semi-alerta 
Alerta 
Choro 
Outros, p.e.. coma 

SEGUI Seguimento ocular 0 
1 
2 

Inexistente 
Difícil 
Perfeito 

ABRAÇO Abraço 0 
1 
2 

Assimétrico ou ausente 
Ultrapassa a linha média 
Quase chega à linha média 

POPLI Angulo popl í teo 0 
1 
2 

>110s ou assimétrico 
>90<110a 

<90'-' 
FLXBRA Retorno em flexão dos 

antebraços 
0 
1 
2 

Ausente ou assimétrico 
Lento 
Enérgico e reprodutível 

FLXPER Retorno em flexão das pernas 0 
1 
2 

Ausente ou assimétrico 
Lento 
Enérgico e reprodutível 

FLXPES Contracção dos flexores 
do pescoço 

0 
1 
2 

Ausente ou anormal 
Fraca 
Excelente 

EXTPES Contracção dos extensores 
do pescoço 

0 
1 
2 

Ausente ou anormal 
Fraca 
Excelente 

PREPAL Preensâo palmar 0 
1 
2 

Ausente ou assimétrica 
Incompleta 
Perfeita 

PREPLT Preensào plantar 0 
1 
2 

Ausente ou assimétrica 
Incompleta 
Perfeita 

RESPTRAC 

SUPOR 

Resposta à tracção 0 
1 
2 

Ausente 
Fraca 
Excelente 

RESPTRAC 

SUPOR Reacção de supor te 0 
1 
2 

Ausente 
Fraco ou Transitório 
Excelente 
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DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS (cont.) 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO — RECÉM-NASCIDO DE TERMO 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO 
0 

CATEGORIAS 
Ausente MARCHA : Reflexo de marcha automática 0 

CATEGORIAS 
Ausente 

1 Fraco 
2 Excelente 

MORO : Reflexo de Moro 0 Ausente 
1 Fraco 
2 Excelente 

SUCÇÃO : Reflexo de sucção 0 Ausente 
1 Fraco 
2 Excelente 

ALERTA ; Grau de alerta 0 Coma 
1 Letárgico 
2 Normal 

CHORO : Tipo de Choro 0 Ausente ou excessivo 
1 Fraco 
2 Normal 

ACTIVI : Actividade espontânea 0 Ausente ou excessiva 
1 Fraca 
2 Normal 

SCORE Score neurológico 
AVALIA Avaliação global 1 Normal 

2 Assimétrico 
3 Inferior a 25 
4 Hipotónico 
5 Hipertónico 
6 Não observado 

SCANT : Score de risco antenatal 
SCINT ; Score de risco intrapartum 
SCRN : Score de risco do RN 
FOLLOWUP i Follow-up 1 Inquéri to-mãe 

2 Inquérito-pai 

3 Inquérito-avó 
4 Inquérito-outro 
5 Inquérito+consulta 
6 Consulta 
7 Nenhum 
8 Mudou 
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DESCRIÇÃO DE VARIÁVEIS (cont.) 
AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DO RECÉM-NASCIDO — RECÉM-NASCIDO DE TERMO 

VARIÁVEL DESCRIÇÃO CATEGORIAS 
DOENÇA ; doença 1 Nenhuma 

2 Asma 
3 Gastrointestinal 
4 Atraso 
5 Paralisia cerebral 
6 Nervoso 
7 Outra 
8 Epilepsia 
9 Mielomeningocelo 
10 Tuberculose 
11 Anemia 
12 Down 
13 Cardiopatia congénita 
14 Hiperargininemia 
15 Hemofilia 
16 Ictiose lamelar 
17 Torcicolo congénito 

CRECHE : Frequência de infantário 1 não 
2 sim 
3 ama 

IDADE i Idade na observação Meses 
IDDCONS i Idade de Desenvolvimento 

; obtida na consulta 
QDCONS i QD global,obtido na consulta 
QDINQ ! QD global,obtido no inquérito 
SOCIAL : QD parcial (sociabilização) 
MOTRFINA : QD parcial (motricidade fina) 
MOTRGRO i QD parcial (motricidade 

grosseira) 
LINGUAGE ; QD parcial (linguagem) 
DIAGNOST i Diagnóstico 1 Normal 

2 Atraso global 
3 Paralisia cerebral - tetra 
4 Paralisia cerebral - diplegia 
5 paralisia cerebral -

hemiplegia 
6 Atraso linguagem 
7 Mielomeningocelo 

FALECIDO I falecido 1 não 
2 sim 
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