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Evolução epidemiológica

� Importância dos follow-ups a longo prazo

� Maioria estudos apenas até aos 2 anos (pouco informativos
ex: nível cognitivo/linguagem)

� Charkaluk, Epipage, 2011: “QD ≥ 100 aos 2 anos não pode ser
utilizado como único preditor de uma escolaridade adequada aos 8A”

� Trajetórias de desenvolvimento atípicas

� Elevada prevalência de problemas mais ligeiros do
desenvolvimento nas idade pré-escolar, escolar,
adolescência e idade adulta



2ª metade gravidez

• período crítico do
desenvolvimento cerebral

• 34 sem: peso cérebro 60% do
final

• 35-41 sem: 5x volume
• Neurogénese, sinaptogenese,

arborização dendrídica

Fatores 
pré-natais

Fatores 
parto

Fatores 
pós-natais



O cérebro do prematuro

� Muito imaturo (diferenciação cortical, sulcos, vascularização,
mielinização)

� Autorregulaçao deficiente

� Padrão de vascularização diferente (centrípto) do RN termo
� Cortex/região periventricular

� Factores destabilizadores (pré e pós-natais): isquémia, hipóxia,
inflamação, atividade crítica*

� Lesão SNC: isquémica (LPV quistica/difusa); hemorrágica (HPIV +/-
EVH, +/- DV Pós-Hemorr., Hemorr. Cerebelo)

Alterações do EEG na 2ª-3ª semanas de vida associam-se a pior prognóstico aos 12-18 meses (3x ADPM e 7x PC).    
Hayasi-Kurahashi, Pediatrics 2012



Consequências
no desenvolvimento cerebral

� Perturbação do desenvolvimento cortical, migração e diferenciação
neuronal, crescimento dendrítico, mielinização, formação de sinapses
e redes neuronais

• Redução dos volumes de SB, SC cortico e subcortical, cerebelo
• Atraso na mielinização
• Aumento do volume de LCR
• Sinais de atrofia

• Mesmo na ausência de lesão neurológica visível



Sequelas graves

� Paralisia cerebral

� Pert. Desenvolvimento
Intelectual

� Défices neurosensoriais
� ROP/cegueira

� Surdez NS

Sequelas
Ligeiras-moderadas

� Dif. de aprendizagem

� Pert. linguagem

� Probl. de comportamento

� PHDA

� Problemas de socialização

Consequências
no Neurodesenvolvimento



Sequelas no Neurodesenvolvimento

1os 2 anos

• Sequelas motoras
• ADPM
• Défices sensoriais

3-5 anos

• Probl. linguagem
• Tempo em tarefa curto
• Agitação psico-motora
• Padrão comunicação 

atípico

6-8 anos...

• Dif. Aprendizagem
• Probl. Linguagem
• Pert. Coordenação
• PHDA
• Probl. Comportamento
• Probl. socialização

Trajetória “atípica”

Período 
“lua de mel”

Regresso das 
preocupações



Aprendizagem

� Processo dinâmico- integração de várias funções no SNC, promovendo
melhor adaptação do indivíduo ao meio

indivíduo ambiente

� Nível intelectual

� Atenção

� Memória

� Competências linguísticas

� Desenvolvimento emocional

� Competências neuromotoras

� Comportamento

Redes neuronais
Lesão SNC

Plasticidade neuronal



Idade Escolar- Cognição

� Nível de QI está estatiscamente associado à IG

� Diferença média de 11-12 pontos de QI (≈ 0,7-0,8 SD) entre os PT e de
termo (Bhutta JAMA 2002)

� 14 pontos de diferença (≈1SD) abaixo das 28 sem (Kerr-wilson J Public Health
2012)

� Descida de 1,5 pontos do QI/semana abaixo das 33 sem (Johnson S., Sem in
Fetal Neonatal Med, 2007)

++ Nível cognitivo 
borderline

Défices 
significativos nas 
funções cognitivas 

básicas



Idade Escolar- Cognição

Velocidade de 
Processamento

• Diretamente relacionada com a memória de trabalho e inteligência
• EPT/GPT dificuldade em manter níveis de eficiência elevados à medida 

que a tarefa complexifica ( Anderson 2014, Mulder 2011)

Atenção

• Ferramenta cognitiva crítica para aquisição de conhecimento
• Seletiva, sustentada, alternada, dividida...
• Todos os domínios estão comprometidos no EPT (-0,3-0,6 SD vs controlos, 

2,5-3 x mais risco, Anderson Dev Neuropsychol, 2011)



Idade Escolar- Cognição

Memória

• Fundamental para o funcionamento diário
• Imediata (memória de trabalho), a longo prazo, implícita vs explícita
• No EPT/GPT todos os tipos estão comprometidos, em particular a memória de

trabalho, verbal e visual : 2,1-3,5 + risco vs controlos, Omizzolo, 2013

Perceção 
Visuoespacial

• Importante para o desempenho académico, mas também para o funcionamento
social e do dia-a-dia

• PT desempenho inferior aos controlos ( Anderson, Seminars in fetal and Neonatal Medicine,
2014)

• 30% <P15 e ecos TF neonatais N (Torrioli, Brain Dev, 2000)



Idade Escolar- Cognição

QI
Boa ferramenta 

para avaliação do 
desempenho 

cognitivo global

... pode não traduzir defeitos ligeiros 
em funções cognitivas específicas

Crianças ex-EPT com desenvolvimento “normal”, aos 6 anos, têm maior risco de
défices na capacidade de planificação, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho

Tzu-Lo Ni, Early Human Development, 2011



Interesse crescente sobre o compromisso das funções executivas
(≠’ças não explicadas pelo QI)

Idade Escolar- Cognição

• flexibilidade cognitiva
• planeamento/organização
• inibição do impulso/auto-controlo
• memória de trabalho
• estratégia
• fluência verbal

Ferramentas cognitivas de 
elevado nível, 

fundamentais para o 
desempenho académico, 
comportamental e social

� Piores desempenhos em vários domínios (-0,3 a 0,6 sd, ++ <26 semanas)

� Dificuldades mais marcadas e específicas à medida que a IG diminui

� Défices persistem no tempoà adolescência e idade adulta
Wehrle Early Human Dev, 2016

Mulder, Dev Neuropsychol, 2009



� Meta-análises mostram scores 0,38-0,77 SD abaixo dos controlos de termo
(Barre 2011)

� 1º-2º ano: menos vocalizações, menos sincronizações, jargon mais pobre,
menor complexidade fonológica nas 1as produções verbais (Bozzette 2007, D’Orico
2011)

� Diferenças para os de termo mais evidentes do 2º para o 3º ano de vida (Fasolo

2010) e aumentam dos 3 para os 12 anos (Inge L 2012)

� Dificuldades persistem no tempo em todas idades gestacionais (Putnick, J Pediatr
2017)

Sanvavini A et al Dev Disabil Res Rev 2011

Idade Escolar- Linguagem



Idade Escolar- Linguagem

� Diferenças ++ nas funções linguísticas + complexas

� Compreensão de conceitos mais elaborados

� Semântica

� Gramática

� Memória de trabalho verbal/linguística

� Consciência fonológica

� Metalinguagem

� Impacto na leitura, escrita, matemática e desempenho académico em geral

� Impacto nas funções executivas

Sanvavini A et al Dev Disabil Res Rev 2011



� Dificuldades a nível da leitura (fluência e compreensão) e escrita

� Dificuldades importantes a nível da matemática 50% <25 sem (Johnson 2009);
inclusivamente no PT tardio

� EPICure 11A: leitura -1 SD ; -1,7 SD matemática

Idade Escolar- Dificuldades de 
aprendizagem

Impacto das funções executivas, 
memória de trabalho, 

velocidade de processamento Impacto da linguagem

Marcadores preditivos independentes do 
desempenho académico

(Anderson , 2014)



Idade escolar- motricidade

� Maior prevalência de problemas motores ligeiros
� Estudo Dinamarquês 20 000 crianças: 19% de maior risco de PDC por semana de IG (Zho

Paediatr Perinat Epidemiol 2012)

� Impacto no desempenho motor global e fino

� Impacto crescente a partir da idade escolar (maior complexidade e ritmo de 
tarefa)

� Clumsy, dispraxia, disgrafia, problemas na integração sensorial e visuo-
espacial, no controlo motor, equilíbrio, consciência corporal

� Associação a QI borderline, dificuldades de aprendizagem, PHDA



Idade escolar: Comportamento

� Fenótipo comportamental do PT (Johnson and Marlow 2011)

• Desatenção/hiperatividade

• Ansiedade

• Dificuldades interação social



Idade escolar: Comportamento

� Desde cedo…

� Diferenças precoces na atenção seletiva e mantida entre PT e de
termo (van de Weijer-Bergsma, 2008)

� Diferenças no processamento da informação visual (habituação e
desabituação) durante o período neonatal ( Kavek e Bornstein, 2010)

Impacto futuro no funcionamento atencional, cognitivo e 
comportamental

Sanvavini A et al Dev Disabil Res Rev 2011



Idade escolar: Comportamento

� PHDA
� Aumento do risco diretamente proporcional ao decréscimo da IG

� 1,3x (35-36 sem) à 2,1x (23-28 sem), Linstrom, 2014

� Mesmo após exclusão de PDI

� Predomínio da desatenção (< hiperatividade)



Idade escolar: Comportamento

� Ansiedade

� 23-24%: +3x risco vs termo de problemas psiquiátricos (Johnson S, 2014)

� ++ sintomas internalizantes (>>ansiedade, stress e <<depressão)

� = risco de comportamentos externalizantes (POD, PC)

Pediatrics 2009



Idade escolar: Comportamento

RR de PEA aumenta com a diminuição da IG

RN muito baixo peso (RNMBP): RR 3,05

PEA

Sensibilidade do MCHAT?



Idade escolar: Comportamento
PEA

Fenótipo da PEA em RNPT diferente do fenótipo de PEA em RN termo (?)

• RNPT com mais dificuldades na comunicação e interação social e 
menos comportamentos repetitivos/interesses restritivos/esteriotipias
(?)

• Comportamento autistic-like (trajetória atípica)

• Faltam estudos comparativos 

Poucos estudos...

• 8% <26s versus 0% controlo (Johnson, 2010)

• 3% <28s versus 1,2% >37s (Kuzniewicz, 2014)



PT tardio

� Cada vez mais estudos

� Cérebro ainda ainda em desenvolvimento, mais susceptível aos eventos
agressores

� Pior preparação escolar, piores resultados a nível da leitura, matemática e
linguagem expressiva (Woythaler M, Pediatrics 2015)

� QI ligeiramente mais baixos e maior incidência de problemas de atenção,
comportamentais e escolares em geral ( Talge NM, Pediatrics 2010; Jong, Seminars in Fetal and
Neonatal Medicine, 2102)



Idade Escolar- Prognóstico

� EP têm mais insucesso escolar (15-34% retenções)

� EP maior necessidade de EE: 25% MBP, até 62% EBP

� PTG/T : melhoria do desempenho com a
intervenção, vs EPT com problemas mais
persistentes e emergentes

Johnson S, Marlow N. Arch Dis Child 2016

Importante identificar e intervir precocemente

SNIPI

EE

Hornman, jpeds, 2017



Prognóstico

� Estudos longitudinais (décadas de 70-80):

� Dificuldades cognitivas persistem no tempo

� Menor % alcança o ensino superior e maior % opta por solução
vocacional

� Maiores dificuldades na interacção social

� Mais comportamentos de risco (consumos, crime, act. sexual)

� Menor % reprodutibilidade…/co-habitação

Contudo, maioria dos EP tem 
uma vida independente, auto-

sustentável, iguais taxas de 
empregabilidade e boa 

qualidade de vida



Prognóstico
Neuroimagem

� Correlação imagem/ND pouco definida- défices mesmo na ausência de lesão
cerebral

� ↓ volume SB, SC à ↓ sinaptogenese à ↓ cognição, linguagem,
memória de trabalho

� Estudos fRM : padrões de ativação das redes neuronais alterados (Wehrle 2016)

� Deficiente conecção entre córtex posterior e pré-frontal--> impacto nas FE
(Skranes 2009)

Valorização do potencial de recuperação e reorganização
cerebral, integrado num contexto multifactorial



Conclusões
� O perfil do Ex-PT tem particularidades e frequentemente descreve

uma trajectória atípica

� Dificuldades cognitivas podem tornar-se evidentes e estabilizar
apenas em idades mais tardias persistindo até à idade adulta

� Estas dificuldades traduzem frequentemente défices nas funções
executivas e podem não ser explicadas pelo QI

� Défices na velocidade de processamento verbal e memória de
trabalho: 2 marcadores preditores do funcionamento académico

� Fenótipo neurocomportamental do PT :desatenção, ansiedade e
dificuldades de interação social



Conclusões

� Prematuridade é um problema em crescendo… com impacto a longo
prazo à follow-ups até idade adulta

� Melhor compreensão da rede complexa de factores determinantes no
prognóstico, mas ainda insuficiente

Sinalização e intervenção hospitalar e comunitária são
fundamentais


