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RESUMO

Alterações nas amplitudes articulares no prematuro de alto risco podem ser sugestivas de disfunções neuromotoras, sinalizando presença de 
lesões no sistema nervoso central (SNC) do tipo da síndrome hipoxico-isquêmica ou do Kernicterus. Este estudo teve como objetivo verificar o 
grau das amplitudes articulares no recém-nato prematuro.  A amostra foi composta por recém-natos prematuros (RNPT) com idade gestacional 
abaixo de 36 semanas e 6 dias ao nascimento, nascidos no Hospital Alcides Carneiro, na cidade de Petrópolis, no período de Abril/2010 à 
Agosto/2014. Foram incluídos no estudo RNPT que apresentaram fatores de risco para lesão no SNC nos períodos: pré-natal, perinatal e pós-
natal, com necessidade de cuidados específicos na UTI neonatal. A amostra foi de conveniência, composta de 103 RNPT. Foi realizada uma 
investigação comparativa das amplitudes articulares encontradas na literatura preconizadas para os prematuros nascidos com até 32 semanas de 
IG (idade gestacional) a 40 semanas de IG com as dos RNPT.  Instrumento de avaliação: na pesquisa em questão foi utilizado o Protocolo de 
Triagem Neuromotora Neonatal, trata-se do exame físico do RNPT para detectar sinais neurológicos indicadores de paralisia cerebral, Gonçalves 
(2010). Para a aplicação do protocolo o RNPT precisa apresentar-se clinicamente estável. O exame físico foi realizado quando o RNPT estava 
apresentando 38 semanas de idade corrigida, com variação de mais ou menos três dias, após a alta hospitalar no ambulatório de seguimento. 
Para a coleta de dados, inicialmente foi solicitado aos responsáveis do prematuro o resumo de alta hospitalar para obtenção de dados inerentes 
ao tempo de internação e condições do parto, tipo de parto, se houve asfixia, condições do bebê ao nascimento: Apgar, peso, necessidade de 
oxigênio, Ballard. Seguiu-se então para aplicação do protocolo do exame físico de Gonçalves que inclui a pesquisa de alguns reflexos primitivos, 
das posturas do recém-nato, sinal de roda denteada e amplitudes articulares. Para aplicação do teste o prematuro deve estar desnudo, 
preferencialmente uma hora antes da próxima dieta. Deve ser aplicado com o prematuro nos estados de consciência 4, 5 e 6. Cada teste aplicado 
teve seu resultado registrado, os quais compuseram o banco de dados desta pesquisa. Os prematuros que apresentaram sinais indicativos de 
lesão central foram incluídos imediatamente no programa ISME (Intervenção Sensório-Motora Essencial). Tratamento estatístico: para a análise 
estatística, utilizou-se a média com plotagem das amplitudes articulares obtidas na testagem. Foi utilizado o instrumento estatístico, não 
paramétrico, com referência de testagem projetada no valor de p < 0.05. Os dados obtidos foram tratados através de análise qualitativa e não 
paramétrica, pelo teste Chi2, utilizando-se como referência a devida angulação de cada segmento apresentada na literatura específica utilizada 
neste estudo. Os resultados obtidos apontaram percentual significativo de anormalidade, detectado pelas amplitudes articulares diminuídas em 
todos os itens pesquisados. No ângulo tíbio-társico prevalência do ângulo igual a 90° em 71,24% dos casos bilateralmente, o resultado do ângulo 
poplíteo bilateral apontou para o ângulo igual e menor que 90° em 58,25% dos casos, assim como, no ângulo coxofemoral com 61,17% dos casos 
igual e menor que 90°. Quanto a postura da pelve, na postura em prono, foi identificado forte influência do reflexo tônico labiríntico patológico 
que impõe a postura de anteroversão pélvica foi encontrada em 67,96% dos casos. A variável diminuição da amplitude articular apresentou 
associação com a resposta anormal dos reflexos primitivos p < 0,001. Em conclusão, a diminuição das amplitudes articulares associados a 
respostas anormais dos reflexos primitivos são características da presença da hipertonia e sugerem a presença da lesão cerebral nos prematuros, 
influenciaram negativamente no desenvolvimento motor global do prematuro.
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