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Introdução e objetivos: O desenvolvimento motor é um processo contínuo
e inerente à idade cronológica da criança. No entanto, existem fatores de
risco que podem alterá-lo. O método Prechtl apresenta-se como um grande
aliado na identificação precoce de sequelas neurológicas através da
observação dos general movements (GMs) que são modulados pelos
geradores de padrão central (GPCs). Diante disto, o objetivo deste estudo foi
verificar a associação entre os GMs com os fatores de risco para atraso do
desenvolvimento motor.

Métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal aprovado pelo Comitê
de Ética da Faculdade Estácio do Recife sob protocolo CAAE:
45936815000005640. Para avaliação dos GMs foi utilizado o método Prechtl
através da análise das filmagens dos bebês por duas pesquisadoras
previamente treinadas e certificadas pelo método. Foi realizada uma
filmagem na idade pré-termo com duração de 3 minutos. A filmagem das
crianças, que estavam em supino e apenas de fraldas, foi realizada uma hora
antes da dieta. Nenhuma manobra ou facilitação foi permitida durante as
gravações. A análise dos dados foi realizada através da utilização do
software SPSS versão 21.0 para Windows. Foram calculados o OR e os
respectivos IC.

Resultado: 44 prematuros, com idade gestacional média de 30,97 semanas,
foram incluídos no estudo. As associações feitas entre as variáveis
independentes e a dependente indicaram: prematuridade (OR: 3,42; IC: 0,55
a 21,17), baixo peso ao nascer (OR: 2,75; IC: 0,44 a 16,89), hipóxia neonatal
(OR: 0,20; IC: 0,03 a 1,27), hiperbilirrubinemia (OR: 3,84; IC: 0,62 a 23,85),
síndrome do desconforto respiratório (OR: 1,37; IC: 0,24 a 7,71), sepse (OR:
1,70; IC: 0,15 a 18,44), fumo (OR: 0,75; IC: 0,07 a 7,89), álcool (OR: 1,12;



IC: 0,11 a 11,2), infecção urinária (OR: 0,26; IC: 0,04 a 1,61) e anemia
gestacional (OR: 2,03; IC: 0,21 a 19,49).

Discussão e conclusão: Neste estudo verificou-se que 86% dos bebês
avaliados apresentarem qualitativamente poucos movimentos ou sequência
repetitiva nos GMs. Alertando o avaliador sobre alterações no cérebro, visto
que, são modulados pelos GPCs. Embora sejam escassos estudos que se
propuseram a realizar essas associações, seria previsto haver associação
significativa com os GMs anormais. No entanto, os resultados não
mostraram associação significativa entre os fatores de risco neonatais e
maternos com os GMs anormais.
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