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Introducao: A identificação precoce de lactentes que apresentam maior risco de alterações no desenvolvimento é fundamental para que
a intervenção seja oferecida em tempo oportuno. Evidências atuais mostram que o General Movements Assessment (GMA) é o mais
sensível e específico para a identificação precoce da paralisia cerebral.

Objetivos: Descrever a classificação dos padrões de movimentos gerais em recém-nascidos prematuros que permaneceram internados
em unidades de terapia intensiva neonatais (UTINs), no período “preterm e writhing movements”.

Método: Trata-se de um estudo transversal, onde foram incluídos 28 recém-nascidos prematuros, sendo 53,6% do sexo feminino, com
idade gestacional inferior a 34 semanas, que apresentavam, no momento da avaliação, estabilidade clínica. Os participantes foram
avaliados apenas uma vez pelo GMA, a partir de 14 dias após o nascimento, até 5 semanas de idade pós-termo, em UTINs da Zona da
mata. Os 28 participantes foram sublocados em dois grupos pela idade gestacional, sendo 13 participantes com idade gestacional inferior
a 32 semanas (Grupo A), e 15 participantes com idade gestacional de 32 semanas a 34 semanas (Grupo B). Este estudo foi aprovado
junto ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora sob parecer CAAE: nº 82123317.1.0000.5147, Minas
Gerais, e todos os pais/responsáveis assinaram o TCLE.

Resultados: No grupo A, 69,2% eram de extremo baixo peso, e 30,8% muito baixo peso. Com base na avaliação do GMA, foi observado
92,3% da classificação Poor Repertoire (PR) e 7,7% da classificação Normal (N). No grupo B, 67% eram de baixo peso, 27% muito
baixo peso e 6% extremo baixo peso. Quanto a classificação no GMA, 40% apresentaram classificação PR e 60% classificação N.

Conclusão: Recém-nascidos com idade gestacional inferior a 32 semanas apresentaram maior porcentagem de classificações Poor
Repertoire, sugerindo que a fator idade gestacional interfere na qualidade da movimentação espontânea no período de “preterm e
writhing movements”."
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