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CCCCurso de urso de urso de urso de NeurodesenvolvimentoNeurodesenvolvimentoNeurodesenvolvimentoNeurodesenvolvimento

A Taxa de Prematuridade A Taxa de Prematuridade A Taxa de Prematuridade A Taxa de Prematuridade tem aumentado nos últimos anos

� Em Em Em Em PortugalPortugalPortugalPortugal:

8/100 nados-vivos são PT (< 37 sem) 
2016 – 7,8% < 37 sem (Europa – 7,7%)

em 2015 – nasceram 7260 PT, dos quais 1% (1003) com PN< 1000g)

� MundoMundoMundoMundo:

11% do total de nascimentos:
15milhões, dos quais 12,5 milhões com IG entre 37 e 32 sem
2,5 milhões com PN < 2500g

� Em 2010 Portugal era o único país da Europa a ter Estratégia Politica 
relativa a esta área da saúde com rede de referenciação e Hospitais              

de Apoio Perinatal diferenciado

Causas de Prematuridade Causas de Prematuridade Causas de Prematuridade Causas de Prematuridade :

- Tratamentos Tratamentos Tratamentos Tratamentos de procriação medicamente  de procriação medicamente  de procriação medicamente  de procriação medicamente  assistidosassistidosassistidosassistidos
- Gravidez Gravidez Gravidez Gravidez gemelar (50% são partos gemelar (50% são partos gemelar (50% são partos gemelar (50% são partos PT)PT)PT)PT)
- Maternidade tardia ou na adolescência
- Doenças crónicas da mãe
- Complicações na gravidez  (pré-eclampsia, diabetes)
- Stress, nutrição deficiente, comportamentos de risco (álcool, tabaco, drogas)

* * * * PrematuridadePrematuridadePrematuridadePrematuridade é a principal causa de Mortalidade Neonatal
Taxa de Mortalidade Infantil - 3,5/ 1000 nadosvivos

73% por prematuridade

* Aumenta a taxa de sobrevida taxa de sobrevida taxa de sobrevida taxa de sobrevida : 

� 25/26 sem - 50%
� >1000g – 95%

* Diminui o limite de viabilidade limite de viabilidade limite de viabilidade limite de viabilidade (PN e IG) 

>> logo aumenta o nº de indivíduos
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Definições:Definições:Definições:Definições:

� RNRNRNRN prépréprépré----termo  termo  termo  termo  (PT) <37 semanas

- Classificação segundo a idade gestacional idade gestacional idade gestacional idade gestacional (IG) ao nascer:

* Prematuridade tardia ou limiar  – 34 a  36 sem
* Prematuridade moderada  – 33 a 28 sem
* Prematuridade extrema < 28 sem

- Classificação segundo o peso peso peso peso ao nascer (PN):

* RN de baixo peso (RNBP)  - >1500 g e < 2499g
* RN de muito baixo peso (RNMBP) - > 1000g e < 1499 gr 
* RN de extremo baixo peso (RNEBP)  - < 1000g

Baixou a taxa de mortalidade mas tem-se mantido a taxa de morbilidademorbilidademorbilidademorbilidade:

� Paralisia Cerebral  (~ 10/15%)
� Défice sensorial – surdez e cegueira

Cerca de 50505050%%%% dos PT apresentam:

- Défice cognitivo e/ou Dificuldades de Aprendizagem
- Perturbação da Linguagem
- Défice de Atenção e Hiperactividade
- Perturbação da Coordenação Motora

Que persistem até á idade adulta, determinando menor grau de escolaridade 
e de empregabilidade

MetanáliseMetanáliseMetanáliseMetanálise:
74 estudos envolvendo  64 061 crianças 
PubMed e Embase de Jan de 1980 a Dez de 2016

< 28 sem, 28 – 33 sem ; 34- 36 sem e IG

� Avaliação do Desenvolvimento Avaliação do Desenvolvimento Avaliação do Desenvolvimento Avaliação do Desenvolvimento por comparação com RN de termo
diferentes idades - 2-4 A ;  4- 11 A ; 11 – 18 A e > 18 anos

� Qualidade e performance motora
� Problemas de comportamento - ADHD 2 a 3x mais prevalente

� Dificuldades de aprendizagem – leitura, matemática, escrita
- QI (V e R) mais baixo
- Memória de trabalho

J Allotey and al, BJOG 2018;125:16-25. 
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Avaliação do DPMAvaliação do DPMAvaliação do DPMAvaliação do DPM:

� UtilizamUtilizamUtilizamUtilizam----se as mesmas escalas que para os RN de se as mesmas escalas que para os RN de se as mesmas escalas que para os RN de se as mesmas escalas que para os RN de termotermotermotermo

� Mas Idade cronológica corrigida para as 40 sem corrigida para as 40 sem corrigida para as 40 sem corrigida para as 40 sem pós concepção até aos 2 anos

� Nos extremo prematuros (< 28sem) correcção até aos 3 anos

Ex: RN nascido às 35sem com 2M (= 9 sem) de Id. Cronológica
35 sem + 9 sem = 44 sem
44 sem – 40 sem = 4 sem � 1 Mês de idade corrigida

� O que se devia estender até á entrada na escolaridade obrigatória

� Pedir sempre Rastreio sensorial:

- Ref C. ORL – rastreio auditivo
- Ref C. Oftalmologia - rastreio visual

- Nos 1ºs M de vida 1ºs M de vida 1ºs M de vida 1ºs M de vida a avaliação de desenvolvimento é essencialmente 
neuromotora:

� Tónus, postura, mobilidade, amplitude e simetria dos movimentos*

� Avaliação oromotora

� Reflexos, força muscular, motricidade grosseira

� Motricidade fina, coordenação e o equilíbrio

- É frequente alterações da postura, dos reflexos e do tónus:

� Hipertonia ou hipotonia - 50% dos casos, geralmente transitórios, e que 
desaparecem no 2º A de vida  ex: marcha em pontas

� Qualidade do movimento:

� Tremor fino ou mais grosseiro

� Fluidez e amplitude do movimento

� Controle da força para realizar a tarefa

� Alterações que persistem 

Consulta Consulta Consulta Consulta de seguimento de RN de alto de seguimento de RN de alto de seguimento de RN de alto de seguimento de RN de alto risco risco risco risco (desde 1994)

� Prematuros < 1500g e/ou < 33 sem
� Asfixia neonatal
� Ventilação > 24h
� AVC neonatal, Convulsões
� Cirurgia neonatal major ou outras patologias graves

Equipa:Equipa:Equipa:Equipa:

Neonatologistas e Pediatras do Neurodesenvolvimento
Psicóloga
Enfermeira da UCIN

Unidade Unidade Unidade Unidade de Reabilitação Pediátrica:de Reabilitação Pediátrica:de Reabilitação Pediátrica:de Reabilitação Pediátrica:
Fisiatra (2)
Terapeuta Ocupacional
Terapeuta da Fala
Técnica de Reabilitação Psicomotora

Colaboração: Oftalm, ORL, Neuropediatria, Cir.Pediátrica, 
Ortopedia, Assistente Social
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Idades Idades Idades Idades de vigilância de vigilância de vigilância de vigilância :

40 s, 3M, 6M, 9M, 12M, 15M, 18M, 24M (T.Growing Skills II)

Variável caso a caso

3,5A3,5A3,5A3,5A - Escala de Desenvolvimento Mental de Ruth Griffiths

4 A4 A4 A4 A – Avaliação da linguagem (TALC )

5A5A5A5A - Avaliação dos pré requisitos para a escolaridade (WIPSI)

8A8A8A8A - Avaliação “médico pedagógica”:

- Informação da escola 
- Conhecimentos gerais
- Leitura, Escrita, Cálculo
- Comportamento

Em 2006200620062006 - Estudo retrospectivo  da consulta:

PT  nascidos com < 1500 g
Período  1/1/1994 a 31/6/1998

� Internamentos na UCIN < 1500g - 325

� Óbitos < 1500g - 60 (18,5%)

Dos 265265265265 sobreviventes - 83 (31%) Transferidos p/ H. área de residência

182182182182 � Consulta de seguimento no HGO

52 (28,6%) - Não fizeram avaliação

130130130130130130130130 - Avaliação “Médico Pedagógica” aos 8 Anos

Paralisia Cerebral Paralisia Cerebral Paralisia Cerebral Paralisia Cerebral –––– 8%8%8%8%
Surdez ou cegueira Surdez ou cegueira Surdez ou cegueira Surdez ou cegueira –––– 0%0%0%0%

Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros ( n= 130):

� Perturbação de Comportamento – 25%

• Perturbação de Défice de Atenção e Hiperactividade

� Elevada prevalência de Dificuldades de Aprendizagem – 39%39%39%39%

Dif. específicas de aprendizagem  (41% )

� 1/3 das crianças com Dif. Aprendizagem tinham QD “normais” aos 5A 

� Má qualidade motoraMá qualidade motoraMá qualidade motoraMá qualidade motora



27-09-2018

5

Na nossa população:
n = 130n = 130n = 130n = 130

Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros Na nossa população de Prematuros ( n= 130):

� Perturbação de Comportamento – 25%

• Perturbação de Défice de Atenção e Hiperactividade

� Elevada prevalência de Dificuldades de Aprendizagem – 39%39%39%39%

Dif. específicas de aprendizagem  (41% )

� 1/3 das crianças com Dif. Aprendizagem tinham QD “normais” aos 5A 

� Má qualidade motoraMá qualidade motoraMá qualidade motoraMá qualidade motora

AsAsAsAs Competências Competências Competências Competências motoras motoras motoras motoras são adquiridas de modo continuo, progressivo e 
sequencial. 

Para isso concorrem várias competências:

� Integridade SNC 
� Integração vestibular e proprioceptiva
� Equilíbrio 
� Destreza motora
� Força e tónus
� Capacidade visual e visuoespacial
� Capacidade motora e coordenação destas duas

E ainda motivação, perseverança, oportunidade de prática e encorajamento 
do meio/ família
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Perturbação da Coordenação motora Perturbação da Coordenação motora Perturbação da Coordenação motora Perturbação da Coordenação motora (PDM):

� Afecta 5 a 6%5 a 6%5 a 6%5 a 6% de crianças sem factores de risco

� PT e/ou Bx P ( < 32 sem e/ou < 1500g de PN) - é 10 a 15 %10 a 15 %10 a 15 %10 a 15 %

* Cafeína tem papel protetor : 

Estudo controlado , Fup de 1433 cr < 1250g

� Prevalência de PCM - 11,3%11,3%11,3%11,3% com cafeína  Vs 15,2%15,2%15,2%15,2% sem cafeína

� Grande impactoGrande impactoGrande impactoGrande impacto:

� Actividades Actividades Actividades Actividades de vida diária de vida diária de vida diária de vida diária – vestir, despir, apertar atacadores, 
cortar com tesoura, comer de garfo e faca

� SocializaçãoSocializaçãoSocializaçãoSocialização - brincadeiras com os pares, correr, andar de bicicleta

� Performance académica e Performance académica e Performance académica e Performance académica e rendimento escolar rendimento escolar rendimento escolar rendimento escolar – escrita, apresentação dos 
trabalhos, mais lentos, não terminam as tarefas, desistem

Elevada Elevada Elevada Elevada comorbilidadecomorbilidadecomorbilidadecomorbilidade ---- 50%  50%  50%  50%  têm outras patologias associadas:

* Pert. de comportamento  - PDAH
* Dif de Aprendizagem – Disgrafia, Dislexia
* Pert psiquiátricas – depressão, ansiedade, isolam/ social
* Obesidade

� Persistem no tempo até á idade adultaPersistem no tempo até á idade adultaPersistem no tempo até á idade adultaPersistem no tempo até á idade adulta

Quadro Quadro Quadro Quadro Clínico:Clínico:Clínico:Clínico:

� Dificuldades na sucção e mastigação
� Dificuldades no controle da baba
� Atraso nas etapas motoras
� Marcha em pontas ou de base alargada além dos 14 /18 M

� Acrescem ás dificuldades dos RN PT

Mas a idade de diagnóstico é tardiaidade de diagnóstico é tardiaidade de diagnóstico é tardiaidade de diagnóstico é tardia

Importante detectar detectar detectar detectar precocemente precocemente precocemente precocemente para intervir mais cedo:

Necessidade de introduzir um Método de avaliação que permita seleccionar, 
com alguma sensibilidade, as crianças que necessitam de intervenção e que 
têm maior probabilidade  de vir a apresentar dif de aprendizagem ou de 
coordenação:

2010201020102010 - TIMP (Test of Infant Motor Performance), das 34 sem aos 4M de 
idade corrigida

2011201120112011 - Alberta Infant Motor Scale,  dos 0 aos 18M de idade corrigida
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� Estudos recentes têm demonstrado maior 
eficácia dos programas de intervenção, 
quando aplicados precocemente.

� A investigação no desenvolvimento precoce 
do cérebro salienta a importância  que as 
primeiras experiencias, relações e emoções 
têm na “arquitetura do cérebro” na criação e 
reforço das conexões neurais que são a base 
para a aprendizagem.
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� Bébés pré-termo exibem frequentemente  
comportamentos indicadores de defesa tátil e 
dificuldades de auto regulação. (Smith, 1998)

� Necessidade de introduzir um método de 
avaliação inicial e selecionar as crianças para 
intervenção

� 2010 – TIMPTIMPTIMPTIMP – Test Infant Motor Performance
(34 semanas – 4 meses)

� 2011 – AIMSAIMSAIMSAIMS – Alberta Infant Motor Scale
( 0 – 18 meses)

UNIDADE  DE REABILITAÇÃO PEDIÁTRICAUNIDADE  DE REABILITAÇÃO PEDIÁTRICAUNIDADE  DE REABILITAÇÃO PEDIÁTRICAUNIDADE  DE REABILITAÇÃO PEDIÁTRICA
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� São selecionadas para avaliação as crianças 
prematuras da lista de primeiras consultas 
de Follow-up da Neonatologia.

� Peso <  1500gr e/ou
� IG <  32 semanas

Authors: Suzann K. Campbell,  Gay L. Girolami,  Thubi H.A. Kolobe, 

Elizabeth Y. Osten,  Maureen C. Lenke (1999)

Avalia o controle postural e os movimentos 

selectivos necessários a um desempenho motor 

funcional  

� Aplicado por F.T; T.O. 

� Unidades de Neonatalogia

� Consulta de follow-up de crianças em risco de 

ADPM

� Programas reabilitação 

� Programas de intervenção precoce



27-09-2018

10

� Avalia controle cabeça, tronco e movimentos 

seletivos dos membros 

� Usado em bebés de termo e prematuros

� 34 semanas  - 4 meses – Bebés prematuros

� Até às 17 semanas – Bebés de termo

� 42 itens (13 + 29)

� 21-45 min de administração

� Items Observados Items Observados Items Observados Items Observados –––– 13 13 13 13 

� avaliam a variedade de movimentos   espontâneos  
( presentes ou ausentes)

� capacidade de controlar seletivamente os 
diferentes segmentos e realizar movimentos  anti 
gravidade 

� Items Provocados Items Provocados Items Provocados Items Provocados –––– 29292929
�Avaliam a capacidade de organizar 
respostas posturais adequadas  ( ao ser 
pegada, posicionada e estimulada de 
diversas maneiras)
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� Capacidade discriminativa para crianças com 
vários graus de risco para desenvolvimento 
motor baseado nas condições medicas 
perinatais

� Capacidade preditiva para o desenvolvimento 
motor aos 12 meses
◦ 92% sensibilidade
◦ 76% especificidade
◦ 72% sensibilidade para desempenho motor na pre-
escola
◦ 91% sensibilidade  aos 3 meses

TIMPTIMPTIMPTIMP

� A investigação mostrou que um “cutoff” de - .5 
SD abaixo da média tem alta sensibilidade para 
diagnosticar atrasos de desenvolvimento motor 
nos bebés de risco.

� Bebés cuja pontuação > ---- .5 SD .5 SD .5 SD .5 SD têm 90% de 
probabilidade de continuar a ter um 
desenvolvimento motor típico quando avaliados 
aos 4-5 anos.
MédiaMédiaMédiaMédia
< -.5 SD

Média baixa     Média baixa     Média baixa     Média baixa     
>-.5 SD
< -1 SD

Abaixo da médiaAbaixo da médiaAbaixo da médiaAbaixo da média
>-1
< -2

MtMtMtMt abaixo da abaixo da abaixo da abaixo da 
médiamédiamédiamédia
>-2 SD

2011 2011 2011 2011 ---- AIMS (Alberta AIMS (Alberta AIMS (Alberta AIMS (Alberta InfantInfantInfantInfant Motor Motor Motor Motor ScaleScaleScaleScale) ) ) ) 
para monitorização  do desenvolvimento

Martha C. Piper
Johanna Darrah (1994)
Faculty of Rehabilitation Medecine -University of Alberta – Canada

� 0 aos 18 meses
� Avaliar e identificar crianças com atraso no 
desenvolvimento motor 

� Medir mudanças no desempenho motor
� Orientar e medir a eficácia de programas de 
intervenção
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� Avalia o perfil motor 
� Quatro posições 
◦ Decúbito ventral 
◦ Decúbito Dorsal
◦ Sentado 
◦ Pé

� Pontuação quantitativaPontuação quantitativaPontuação quantitativaPontuação quantitativa
◦ < P5 / P5 / P10 / P25 / P50 / P75 / P90 / > 
P90
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� As crianças com avaliação TIMP dentro da média
não necessitam de intervenção (follow up
desenvolvimento com AIMS)

� As crianças muito abaixo da média necessitam de
uma intervenção regular

Nas restantes é implementado
precocemente um programa de
intervenção com periodicidade
variável de acordo com o
resultado do teste.

� INTERVENÇÃO  INTERVENÇÃO  INTERVENÇÃO  INTERVENÇÃO  ---- ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo::::

� Favorecer o desenvolvimento psicomotor da 
criança ao máximo das suas capacidades 

�Ensino à família.
� Manipulação
� Posicionamento
� Brincar


