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RESUMO 

Esse estudo se propôs fazer a validação da escala de Screening 

Neurológico de Pré-termo ao Termo, elaborado no decorrer do mestrado 

tomando como base os itens mais alterados nas escalas de Saint-Anne 

Dargassies, Amiel-Barrier-Shnider modificada e Prechtl. Essa escala é 

composta de 6 itens: identificação e fatores neonatais; estados de consciência; 

avaliação da postura; avaliação da movimentação espontânea; atividade 

reflexa neonatal e avaliação do tônus muscular. Entre as vantagens do 

construto proposto destacam-se: ser composta por manobras fáceis de aplicar 

e observar; ter pequena variação nas possibilidades de resposta; poder ser 

aplicada por profissionais de saúde que lidam com recém-nascidos pré-termo. 

A validação do construto proposto se deu pela análise do conteúdo e da 

confiabilidade inter-observador em relação ao observador Padrão Ouro (PO). 

Ainda dentro dos objetivos dessa pesquisa determinamos a confiabilidade da 

escala de Saint-Anne Dargassies. A amostra foi probabilística composta de 20 

recém-nascidos pré-termo (RNPT) sem complicações, nascidos e atendidos na 

Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Escola Januário Cicco, 

Natal/Brasil, no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013. Para testar a 

validade do screening proposto e a confiabilidade das escalas estruturou-se a 

coleta em: grupo I- composto pelo avaliador-1 (fisioterapeuta) e 2 

(neonatologista); grupo II - composto pelo avaliador-3 (fisioterapeuta) e 4 

(neurologista pediátrico), e pelo PO (Neurologista Infantil experiente). Cada 

grupo avaliou independentemente 10 RNPT, totalizando ao final 20 RNPT. O 

PO avaliou o n total nas mesmas condições e dias dos grupos I e II. Com essa 

metodologia e com os resultados obtidos e analisados estatisticamente, 

elaborarmos um primeiro manuscrito: Confiabilidade da escala de Saint-Anne 

Dargassies na avaliação do padrão neurológico de recém-nascidos pré-termo, 

sem complicações. Observamos uma concordância alta inter-observadores 

entre os grupos I - II em comparação com o padrão ouro na avaliação padrão 

postural (p <0,01). Em relação à avaliação dos reflexos primitivos, observou-se 

maior concordância na avaliação do reflexo palmar e do reflexo de Moro (p 

<0,01) para o grupo I em comparação com o padrão-ouro. Uma análise do 

tônus demonstrou acordo heterogêneo, sem comprometer a confiabilidade da 
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escala. Observou-se a probabilidade de igualdade entre as medidas do 

perímetro cefálico nos dois grupos em comparação com o padrão-ouro. O 

destaque do nosso estudo foi validar este construto apresentando-o como uma 

escala válida, apta para identificar alterações no padrão neurológico de pré-

termos ao termo, com evidências de ser um instrumento confiável, com alta 

capacidade para discriminar suspeitos de alteração e com grande 

reprodutibilidade no meio clínico, pediátrico e da fisioterapia pediátrica. O 

desenvolvimento desse projeto teve enfoque multidisciplinar, pois envolveu 

neurologista infantil, fisioterapeuta, neonatologista, médico especialista em 

neuro-imagem e estatístico como preconizado pela PPGCSA. 

 

Descritores: escala de Saint-Anne Dargassies; confiabilidade; exame 

neurológico; recém-nascido pré-termo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas, ocorreu um significativo aumento na 

sobrevida dos recém-nascidos pré-termos, inclusive no Brasil, fato esse 

atribuído aos avanços científicos e tecnológicos que ocorreram na assistência 

obstétrica e neonatal. [1;2]  

   Os recém-nascidos pré-termos (RNPT) são considerados uma 

população de risco não só pela prematuridade, mas também por fatores que 

os predispõem a complicações clínicas e neurológicas no período neonatal e 

no seu desenvolvimento, o que os diferenciam dos recém-nascidos de termo. 

Assim os pré-termos podem apresentar atraso no crescimento pôndero-

estatural, alterações no desenvolvimento motor, deficiência mental, perda 

auditiva, comprometimentos visuais, dificuldades de linguagem, problemas 

cardiovasculares, problemas respiratórios, déficits de atenção, hiperatividade, 

dentre outras alterações. [3-5] 

A avaliação do padrão neurológico faz parte do protocolo de 

seguimento de recém-nascidos pré-termos egressos das unidades de terapia 

intensiva neonatais, e a utilização de escalas de avaliação neurológica são 

ferramentas muito utilizadas para auxiliar os profissionais da área de saúde a 

fazer e uma avaliação funcional mais precisa. [6-8]  

Volpe argumenta que existem controvérsias no que diz respeito ao 

valor de predição dos exames neurológicos neonatais para diagnóstico de 

futura anormalidade. O mesmo ainda relata que o poder preditivo de sinais 

neurológicos isolados no período neonatal não é grande, mas que isto não 

diminui o real valor preditivo de um conjunto de sinais alterados, pois vários 

itens alterados numa avaliação neurológica sugerindo um distúrbio 

neurológico grave aumenta muito a capacidade preditiva do exame. [9] 

Golin et al desenvolveram trabalho de seguimento utilizando o 

protocolo de Dubowitz para avaliar o desempenho de pré-termos com idade 

correspondente ao termo comparando-os com o recém-nascido de termo, 

com o objetivo de relacionar os achados do período neonatal com as 

alterações no desenvolvimento. [10]  
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Destaca-se na literatura o trabalho de Saint Anne-Dargassies que teve 

como objetivo definir melhor os parâmetros de avaliação da maturidade de 

neonatos pré-termos. Ainda define que a maturação cerebral durante os 

últimos três meses de vida fetal provoca constante modificação do tônus 

muscular e de certos reflexos, independente de circunstâncias gestacionais 

desfavoráveis. Esta autora, em seu estudo com pré-termos, inclui no seu 

protocolo de exame a avaliação do tônus passivo e ativo, postura e reflexos 

para analisar a maturação neurológica desses neonatos. O grande mérito 

desse trabalho foi estabelecer o perfil dos neonatos pré-termo em relação ao 

padrão maturacional a cada duas semanas e identificar os principais itens a 

serem referendados por uma análise estatística. [11] 

Outra escala de avaliação neurológica muito utilizado em bebês 

nascidos a termo é o exame de Amiel-Barrier-Shnider, o qual é composto por 

itens fáceis de medir e observar. Essa escala avalia 5 aspectos: a capacidade 

de adaptação, tônus passivo, ativo, os reflexos primitivos e o estado geral do 

neonato. [12] Izaguirre e Guerrero utilizando essa escala com o objetivo de 

validar os escores elaboraram uma escala simplificada, mas mantendo a 

mesma sensibilidade e especificidade. [13]  

  Por outro lado Prechtl construiu a primeira escala de avaliação do 

padrão neurológico de recém-nascido termo. Essa escala contempla a 

avaliação da postura, da atividade motora espontânea, da resistência aos 

movimentos passivos, além da prova de tração, de sucção e resposta de 

Moro. [14] 

Vários trabalhos de validação de instrumentos nas diversas áreas da 

saúde foram realizados no meio científico, dentre eles podemos citar o de 

Paradela, Lourenço e Veras que validaram uma escala de depressão 

geriátrica;[15] o de Ottman et al. os quais validaram instrumento de screening 

para epilepsia;[16] o de Burns et al. que validaram instrumento de 

acompanhamento da miastenia grave;[17]  Conti, Siater e Latorre validaram uma 

escala de avaliação da insatisfação corporal para adolescentes;[18] por fim 

Cardoso et al. desenvolveram um trabalho de validade preditiva da avaliação 

do movimento  do bebê (Movement Assessment of Infants-MAI) para crianças 

pré-termo Brasileiras. [19] Na revisão de literatura não encontramos trabalhos 

sobre a validação da escala de Saint-Anne Dargassies. 
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Em estudo realizado no decorrer do mestrado[20] elaboramos um 

instrumento de avaliação neurológica para recém-nascidos pré-termos 

tomando como base os itens mais alterados nas escalas de Saint-Anne 

Dargassies, Amiel-Barrier-Shnider modificada e Prechtl. Essa escala é 

composta 6 itens tais como: identificação e fatores neonatais; estados de 

consciência; avaliação da postura; avaliação da movimentação espontânea; 

atividade reflexa neonatal e avaliação do tônus muscular. Entre as suas 

vantagens destacam-se: ser composta por manobras fáceis de serem 

aplicadas e observadas; ter pequena variação nas possibilidades de resposta; 

poder ser aplicada por profissionais de saúde que lidam com recém-nascidos 

pré-termo.  Tendo em mente os argumentos descritos acima surgiram duas 

perguntas relacionadas à pesquisa: será que essa versão de Screening 

consegue rastrear alterações do padrão neurológico em recém-nascidos pré-

termo sem complicações clínicas gerais e neurológicas na idade de 

equivalência ao termo? Será que o Screening neurológico para recém-nascido 

pré-termo ao termo (SNPTT) tem a mesma capacidade de discriminação que a 

escala de Saint-Anne Dargassies? 
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2.  JUSTIFICATIVA 

  De acordo com os achados de literatura observamos que é crescente a 

preocupação com os recém-nascidos pré-termo, todavia a grande maioria dos 

testes neurológicos é voltada para o recém-nascido de termo podendo ser 

aplicada no recém-nascido pré-termo apenas quando esse atinge a idade de 

termo, além de serem em sua maioria extensos e de difícil aplicação. 

 Estudos desenvolvidos contestam a avaliação do tônus muscular como 

um indicador de maturidade, sugerindo que a avaliação da presença ou 

ausência de certos reflexos deve ser um dos pontos considerados preditivos 

de maturação. [21;22]  

  Uma das principais finalidades do acompanhamento dos bebês pré-

termos, de muito baixo peso, é a identificação precoce de sinais de 

anormalidades do desenvolvimento para que uma intervenção apropriada 

possa ter início, na tentativa de minimizar essas alterações e integrar essas 

crianças no seio da sociedade. [23-26]  

Como tem mostrado a literatura, vários são os trabalhos de avaliação 

neurológica que se reportam a idade neonatal, os quais abrangem recém-

nascidos de termo e pré-termo. Não obstante, a maioria dos estudos trabalha 

com os pré-termos quando esses atingem a idade pós-menstrual de termo 

utilizando escalas de avaliação para o recém-nascido de termo. Essa 

observação motivou o nosso interesse e necessidade de estudar melhor a 

avaliação do padrão neurológico de recém-nascidos pré-termo ao atingir a 

idade de termo com o propósito de validar a escala de screening neurológico 

de pré-termos com base na escala construída em nosso trabalho de 

mestrado. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1. Objetivo Geral 

Validar a escala de screening neurológico proposto no nosso trabalho de 

mestrado (2010) para recém-nascidos pré-termo sem complicações clínicas e 

ou neurológicas ao atingir o termo. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 Determinar a validade de conteúdo da escala de screening neurológico 

proposto para o pré-termo ao termo. 

 Determinar a confiabilidade e a reprodutibilidade da escala de screening 

neurológico de pré-termo ao termo. 

 Comparar a capacidade de discriminação entre a escala de screening 

neurológico proposto para pré-termo ao termo e a escala de Saint-Anne 

Dagassies. 

 Determinar a confiabilidade da escala de Saint-Anne Dagassies na 

avaliação do padrão neurológico de recém-nascidos pré-termos sem 

complicações. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Caracterização da pesquisa 

O estudo foi prospectivo neonatal, do tipo validação de screening 

neurológico, realizado na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte da cidade de Natal/RN. A 

amostra foi probabilística, adotando um método de observação quantitativo 

uma vez que se propõe determinar quais os sinais neurológicos mais 

significativos a partir de sua idade gestacional. 

     O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte sendo aprovado com parecer de nº 423/2010. 

Só participaram da amostra os RNPT cujos pais ou responsáveis assinaram o 

termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

 

4.2. Amostra 

Selecionou-se 26 RNPT sem complicações, entretanto 6 foram excluídos 

por não atenderem aos critérios de inclusão: apresentou hemorragia 

intracraniana detectada no ultrassom transfontanela (1 caso); filho de mãe 

alcoolista (1); filho de mãe diabética e apresentou quadro de hipoglicemia (1 

caso) e não realizaram todas as etapas da pesquisa (3 casos). 

A amostra foi probabilística composta de 20 RNPT, não complicados, 

nascidos e atendidos na Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Escola 

Januário Cicco (MEJC), Natal/Brasil, no período de agosto de 2012 a dezembro 

de 2013 com idade variando entre 32 a 36 semanas e 6 dias de idade 

gestacional. O cálculo amostral foi feito tomando como base o número de 

neonatos pré-termos complicados ou não complicados nascidos na MEJC no 

período de 1 ano (Apêndice I). 

  A idade gestacional foi determinada ao nascimento com base no último 

período menstrual. A idade concepcional corresponde à idade pós menstrual 

ao nascimento em semanas segundo definição do Committee on Fetus and 

Newborn. [27] 

 Os RNPT foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 

A- Critérios de inclusão 
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 Foram incluídos os recém-nascidos pré-termos nascidos e atendidos na 

Unidade de Terapia Intensiva da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJEC) 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de agosto de 2012 a 

dezembro de 2013 com idade gestacional variando de 32 a 36 semanas e 6 

dias, sem complicações clínicas e/ou neurológicas e com ultrassom craniano 

normal ao nascimento e seriado.  

B- Critérios de exclusão 

Recém-nascidos pré-termos que apresentassem: 

1- mal formações do sistema nervoso central como mielomeningocele, 

hidrocefalia, anencefalia, e outras; 

2- complicações neurológicas ou clínicas gerais que levem a intubação ou 

sedação; 

3- recém-nascidos complicados pela sedação da mãe nas primeiras 48 horas 

de vida; 

4- recém-nascidos com resultado alterado no ultrassom craniano ao 

nascimento; 

5- recém-nascidos que não cumpriram com as etapas de avaliação do padrão 

neurológico e do exame de ultrassonografia seriada do cérebro estabelecido 

pela pesquisa.  

 

4.3. Construção da escala de screening neurológico de pré-termo ao 

termo 

Em trabalho desenvolvido no mestrado[20] pôde-se comprovar, por meio 

de análises estatísticas, que a escala de Saint-Anne Dargassies (Apêndice II) é 

um bom instrumento para discriminar recém-nascidos pré-termo não 

complicados com alteração do seu padrão neurológico quando comparada as 

escalas de screening do Prechtl e do Amiel-Barrier-Shnider modificada, 

utilizadas para recém-nascidos de termo. Esse estudo permitiu construir um 

screening neurológico, baseado nos itens mais alterados dessas três escalas 

para avaliar o RNPT ao termo, permitindo com isso que esse neonato de risco 

não seja avaliado com instrumentos padronizados para o neonato de termo, já 

que eles apresentam características neuromotoras e comportamentais 

distintas. 
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4.4.  Análise da Validade e Confiabilidade 

  Para testar a validade do Screening Neurológico de Pré-termos ao 

Termo (Apêndice III) e a confiabilidade das escalas estruturou-se a coleta em: 

grupo I- composto pelo avaliador-1(fisioterapeuta) e 2 (neonatologista); grupo II 

- composto pelo avaliador-3 (fisioterapeuta) e 4 (neurologista pediátrico), e pelo 

PO (Neurologista Infantil) com larga experiência e professor de neuropediatria. 

Cada grupo avaliou independentemente 10 RNPT, totalizando ao final 20 

RNPT. O PO avaliou o η total da amostra nas mesmas condições e dias dos 

grupos I e II.  

 

4.5. Aplicação do Instrumento 

  Para a aplicação das escalas os recém-nascidos foram triados e 

avaliados nos aspectos clínicos, físicos e bioquímicos, pelo neonatologista da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) nas primeiras 72 horas após o 

nascimento e identificados como aptos a compor a amostra por não 

apresentarem complicações clínicas gerais e neurológicas, e por haver 

realizado o ultrassom craniano. Em seguida aplicou-se os protocolos por cada 

grupo de coleta, com cada avaliador atuando independente, sendo respeitado o 

intervalo de 1 hora entre o exame de cada avaliador, com tempo de aplicação 

de aproximadamente 10 minutos. Na sequência a avaliação era realizada pelo 

Padrão Ouro. Os RNPT estavam bem alimentados, sendo respeitado o 

intervalo de 1 hora entre o exame de cada avaliador com tempo de aplicação 

da escala de aproximadamente 10 minutos. De modo geral, o estudo foi 

desenvolvido em três etapas: 

Etapa I 

Coleta dos prontuários maternos de dados demográficos, dos fatores de 

risco para prematuridade e do escore de Apgar pelo protocolo I. (Apêndice II) 

Etapa II  

Os recém-nascidos pré-termos selecionados foram submetidos 

inicialmente à avaliação pela escala de Saint-Anne Dargassies em até 72 horas 

após o nascimento – Protocolo II. Os recém-nascidos foram avaliados a cada 

duas semanas até atingir 37 semanas de idade pós- menstrual, ou seja a idade 

de termo. (Apêndice III)  
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Etapa III 

  Os recém-nascidos pré-termos, ao atingirem o termo, foram então 

submetidos à avaliação pelo Screening Neurológico de Pré-termos ao Termo -

Protocolo III e pela escala de Saint-Anne Dargassies- Protocolo II. Essas duas 

escalas foram aplicadas simultaneamente quando os recém-nascidos 

completaram 39 e 41 semanas de idade pós- menstrual. (Apêndice IV e III) 

 

  

Figura 1 – ESQUEMA DE REPRESENTAÇÃO DAS ETAPAS DE 

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (RNPT – recém-nascido pré-termo; 

UTIN – Unidade de terapia Intensiva Neonatal; ESD – Escala de Saint-

Anne Dargassies; SNPTT – Screening Neurológico de Pré-termos ao 

Termo; IG – idade gestacional).  

   

  A escala proposta para validação, é composta de 6 itens e contempla 

variáveis como identificação e fatores neonatais; estados de consciência; 

avaliação postural; avaliação da movimentação espontânea; atividade reflexa 

neonatal : reflexos de sucção, reflexo de Moro, reflexo de alargamento cruzado 

e reflexo de marcha automática. Essa escala screening também faz avaliação 

do tônus muscular passivo através das medidas dos ângulos calcanhar-orelha 

e poplíteo e do tônus muscular ativo através da manobra de tração.  

RNPT 

NASCIMENTO 
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DEMOGRÁFICOS 
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MATERNO 
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NEONATOLOGISTA  
UTIN 

REALIZAÇÃO 
DO 10 US 
APÓS AVALIAÇÃO 

CLÍNICA GERAL 
(TRIAGEM) 
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  Todos os recém-nascidos foram submetidos ao exame de ultrassom 

craniano seriado (USCs) iniciado nas primeiras 72 horas de vida e repetido a 

cada quinze dias até a idade de equivalência ao termo. Os exames foram 

realizados e interpretados pelo mesmo examinador sem que o mesmo 

soubesse do padrão neurológico do RNPT. Utilizou-se aparelho GE-LOGIQ 

Versão P6, com transdutor convexo de 6 a 10 MHz com diâmetro de 3 cm, pela 

técnica transfontanela anterior e posterior. Os exames foram realizados em 

cortes nos planos coronal (anterior, médio e posterior), sagital (mediano e 

paramediano) e axial. 

  Cada avaliador pontuou o desempenho motor apresentado pelo recém-

nascido pré-termo de acordo com a escala utilizada de forma independente e 

cega. 

Em cada item da escala de Saint-Anne Dargassies foi dado um escore 

com os seguintes valores: 

0   quando a resposta esperada está ausente. 

1   quando a resposta esperada foi mínima, lenta, débil ou difícil. 

2 quando a resposta foi à esperada para a idade gestacional e ou 

concepcional. 

  Esses escores foram baseados na proposta de Saint-Anne Dargassies 

quando avaliou recém-nascidos de termo. No Screening neurológico para pré-

termos ao termo utilizou-se o score 0 quando a resposta foi a esperada e 1 

quando a resposta foi alterada. (Vide Apêndices) 

  Para avaliar os ângulos articulares (Â), utilizou-se uma adaptação do 

goniômetro, já utilizado por Alves e Melo. [20] (Apêndice V) 

4.6. Oficina preparatória 

  Antes do início da coleta todos os quatro avaliadores passaram pela 

oficina preparatória ministrada por um examinador experiente e familiarizado 

com a escala há mais de 30 anos, chamado de Padrão Ouro (PO). Inicialmente 

foram estudados 6 pré-termos aplicando-se as escalas de Saint-Anne 

Dargassies para recém-nascidos pré-termos e o Screening Neurológico de Pré-

termos ao Termo. A oficina preparatória foi dividida em duas etapas. A etapa I 

da oficina foi destinada ao conhecimento dos itens avaliados pelas escalas e a 
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etapa II ao treinamento prático com o intuito de padronizar a avaliação dos 

itens de cada escala. A etapa II foi desenvolvida em 12 encontros distribuídos 

semanalmente. Os primeiros 4 encontros foram destinados a aplicação das 

escalas pelo PO em RNPT internos na MEJEC para apreciação dos 4 

avaliadores. Nos outros 8 encontros os quatro avaliadores passaram a aplicar 

os protocolos de avaliação sob a supervisão do PO. Ao final desses encontros 

fez-se discussão e ajustes da aplicação. A oficina preparatória foi finalizada ao 

final dos 12 encontros, quando os examinadores foram considerados 

familiarizados com a aplicação dos itens das escalas. 

  Deste modo a oficina preparatória desenvolvida teve por objetivo 

aperfeiçoar a aplicação das escalas pelos avaliadores e testar os protocolos de 

avaliação.  

   

4.7. Análise Estatística 

Os dados foram tabulados e armazenados no programa Microsoft Excel 

versão 2010. O banco de dados foi exportado ao software SPSS versão 20.0, o 

qual foi utilizado como principal ferramenta para fazer as análises estatísticas, 

auxiliado pelo software R versão 3.3.1. A análise da concordância entre os 

avaliadores 1 e 2 com o PO e 3 e 4 com o PO foi obtida pelo teste Binomial. Foi 

definido um nível de significância alfa de 2%, ficando o valor crítico 

estabelecido para rejeitar a hipótese de discordância de 3 discordâncias, ou 

seja, na observação de 7 concordâncias entre os avaliadores, rejeita-se a 

hipótese de que os avaliadores discordam na avaliação. Para comparar as 

medidas contínuas, utilizou-se o teste de Wilcoxon onde o nível de significância 

estabelecido para esse teste é um alfa de 5%. Caso o valor ρ do teste entre os 

avaliadores seja menor que 0,05 há grandes evidências parra a rejeição da 

igualdade entre as distribuições dos valores empregados entre os avaliadores e 

o PO. Para analisar o poder de discriminação entre as escalas utilizadas foi 

aplicado o teste C de Cochran estabelecendo-se uma margem de erro de 5% 

para os resultados e um ρ< 0,05 para rejeitar a hipótese de igualdade de 

discriminação das escalas estudadas. [28;29]  
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5. ANEXAÇÃO DE ARTIGO  

 

Título do Artigo: Confiabilidade da escala de Saint-Anne Dargassies na 

avaliação neurológica de recém-nascidos pré-termos sadios.  

REVISTA: submetido e aceito para publicação no periódico – Revista 

Brasileira de Saúde Materno Infantil, fator de impacto 0,28, qualis B3 da CAPES 

na área de Medicina II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 
 

Interrater reliability of the Saint-Anne Dargassies Scale in assessing the 
neurological patterns of healthy preterm newborns.  

Carla Ismirna Santos Alves1, João Gonçalves de Medeiros2, Luciana Arruda 
Carriço3, Nívia Maria Arraes4, Roselene Ferreira de Alencar5, Aurea Nogueira 
de Melo (aureanmelo@yahoo.com.br)1, 4.  
 

1Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, Brasil. 
2Médico da Departamento de Imagem da Maternidade Escola Januário Cicco, 
UFRN, Natal, Brasil. 
3Centro de Reabilitação Infantil, Natal/RN, Brasil 
4Departamento de Pediatria do Centro de Ciências da Saúde (CCS), UFRN, 
Natal/RN, Brasil. 
5Departamento de Fisioterapia do CCS, UFRN, Natal/RN, Brasil. 
 
 
Short title: Reliability of Saint-Anne Dargassies Scale  

 
Corresponding author: 

Aurea Nogueira de Melo. 

Rua Paulo Lira 2183, AP 1301, Imperial Candelária Tower. 

Natal/RN-CEP 59064-550 

email-aureanmelo@yahoo.com.br 

Tel: +55(84) 9990-8878 

Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aureanmelo@yahoo.com.br
mailto:aureanmelo@yahoo.com.br


25 
 

 
 

ABSTRACT  

Objectives: To assess the interrater reliability of the Saint-Anne Dargassies 

Scale in assessing the neurological patterns of health preterm newborns. 

Methods: Twenty preterm newborns met the inclusion criteria for participation 

in this prospective study. The neurologic examination was performed using the 

Saint-Anne Dargassies Scale following and having had normal serial cranial 

ultrasound. To test the reliability the study was structured as follows: group I 

(rater 1/physiotherapist; rater 2/neonatologist); group II (rater 3/physiotherapist; 

rater 4/child neurologist) and the gold standard. 

Results: High interrater agreement was observed between groups I – II 

compared with the gold standard in assessing postural pattern (p < 0.01). 

Regarding the assessment of primitive reflexes, greater agreement was 

observed in the evaluation of the palmar grasp reflex and the Moro reflex (p < 

0.01) for group I compared with the gold standard. An analysis of tone 

demonstrated heterogeneous agreement, without compromising the reliability of 

the scale. The probability of equality between measurements of head 

circumference in the two groups compared with the gold standard was 

observed. 

Conclusion: The Saint-Anne Dargassies Scale demonstrated high reliability 

and homogeneity with significant power of reproducibility and may be to identify 

preterm newborns suspected of having neurological deficits.  

  

Keywords: neonatal screening; reliability; preterm; evaluation; infant. 
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RESUMO 

Objetivos: avaliar a confiabilidade inter-observadores na avaliação do padrão 

neurológica de recém-nascidos pré-termo saudáveis pela Escala de Saint-Anne 

Dargassies. 

Métodos: vinte recém-nascidos pré-termos foram selecionados com base nos 

critérios de inclusão para participarem deste estudo prospectivo. O exame 

neurológico foi realizado utilizando a Escala de Saint-Anne Dargassies e os 

exames de ultra-som craniano seriados normais. Para testar à confiabilidade da 

escala o estudo foi estruturado da seguinte forma: grupo I (examinador 1 / 

fisioterapeuta; examinador 2 / neonatologista); grupo II (avaliador 3 / 

fisioterapeuta; avaliador 4 / neurologista infantil) e o padrão-ouro. 

Resultados: foi observado uma concordância alta inter-observadores entre os 

grupos I - II em comparação com o padrão ouro na avaliação padrão postural 

(p <0,01). Em relação à avaliação dos reflexos primitivos, observou-se maior 

concordância na avaliação do reflexo palmar e do reflexo de Moro (p <0,01) 

para o grupo I em comparação com o padrão-ouro. Uma análise do tônus 

demonstrou acordo heterogêneo, sem comprometer a confiabilidade da escala. 

Observou-se a probabilidade de igualdade entre as medidas do perímetro 

cefálico nos dois grupos em comparação com o padrão-ouro. 

Conclusão: a Escala de Saint-Anne Dargassies demonstrou alta confiabilidade 

e homogeneidade com poder significativo de reprodutibilidade podendo 

identificar recém-nascidos pré-termo com suspeita de déficit neurológico. 

Palavras chaves: screening neonatal; confiabilidade; pré-termo; avaliação; 

infante.  
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INTRODUCTION 

Technical and scientific advancements have produced satisfactory 

results in newborn care, including significant improvements in intensive care for 

preterm newborns, which has resulted in higher survival rates.1-3 

In the last two centuries, the advent of more advanced complementary 

exams has not reduced the value of the clinical assessment of newborns with 

and without either clinical or neurological complications. The use of these 

resources has enabled clinicians to predict the development neurological 

lesions with greater accuracy, as clinical assessments remain the most 

accessible patent care resource in most hospitals.4-6 

Volpe argued that the identification of isolated neurological signs during 

the neonatal period should not be considered predictive.7 However, he 

underscored that the predictive value increases when a set of altered signs are 

identified during a neurological examination, as the presence of several 

abnormalities on such an assessment is suggestive of the presence of a severe 

neurological disorder, which increases the predictive ability of the clinical exam. 

Neonatal studies on the reliability of scales that assess preterm 

newborns are related primarily to the assessment instrument for acute pain.8-

10With respect to scale reliability in assessing neurological pattern in preterm, 

Deschênes et al underscored the interrater reliability of the Amiel-Tison 

Neurological Assessment at term, showing its importance and exhibiting 

excellent reliability,11 while  Simard et al. demonstrated good validity and 

reliability in preterms and terms up to 6 years of age.12 However, Gagnon, in his 

doctoral thesis, showed that Premie-Neuro raw scores had acceptable reliability 
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and validity for use by clinicians to identify at-risk preterm infants, but that its 

classifications should be interpreted cautiously.13 On the other hand, Fernãndez 

et al. reported acceptable validity and reliability using the Spanish version of the 

Premie-Neuro scale for preterm children.14  Leroux et al. showed that 

interobserver reliability of the Amiel-Tison assessment tool is very good, and 

when performed by a highly trained examiner, the results correlate with 

developmental performance at 2 years of corrected age.15 

Thus, it is important to evaluate the reliability of assessment instruments, 

determining the skill of examiners in measuring or identifying subject or object 

differences, thereby decreasing errors inherent to diagnosis, scores or 

measurements.16 

 The Saint-Anne Dargassies Scale (SDS) is the reference for the follow-

up of preterm infants, particularly because it defines the maturational evolution 

of these newborns every two weeks until term.17 However, its assessment 

properties must be verified, as satisfactory levels of both the validity and the 

reliability of an instrument are not guaranteed when used in a population 

different from that for which its use was intended.18-20 Although the SDS is 

considered the gold standard in assessing preterm newborns, despite this little 

is currently known about it reliability.  

The aims of this study were to evaluate the reliability of the SDS in 

assessing the neurological patterns of health PTNBs, and to analyze the level of 

agreement between interrater and an rater considered the gold standard. 

METHODS  

This was a prospective study of PTNBs performed using the SDS17 who 

were born and treated in the Intensive Care Unit of Januário  Cicco Maternity 
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School (MEJC) in Natal, Brazil. The sample was calculated based on the 

number of complicated and non-complicated preterm newborns born at the 

MEJC over a one-year period. The PTNBs were assessed by a neonatologist 

for clinical, physical and biochemical aspects following birth and to defined as 

optimal to be part of the sample for not exhibit no clinical or neurological 

complications of prematurity. 

The inclusion criteria for participation in this study were as follows: a) 

being preterm newborns treated at the Intensive Therapy Unit of MEJC: b) 

having a gestational age (GA) between 32 and 37 weeks; c) exhibiting no 

abnormalities and d) having undergone serial cranial ultrasonography 

evaluations without abnormalities. PTNBs were not included if they had any of 

the following: malformations of the central nervous system (myelomeningocele, 

hydrocephaly, anencephaly, and others), neurological or clinical complications 

necessitating either intubation or sedation, maternal sedation during the first 48 

hours of life, and an abnormal cranial ultrasound, as well as failure to comply 

with the assessments and  as established via research. 

To test the reliability of the SDS and interrater agreement, the collection 

was structured as follows: group I consisted of rater/1 (physiotherapist) and 

rater/2 (neonatologist); group II consisted of rater/3 (physiotherapist) and rater/4 

(child neurologist); these groups were compared with the gold standard (GS). 

The GS is the childhood neurology professor, with a medical residency in 

pediatric neurology and exercising this specialty for at least 35 years. Each 

group independently assessed 10 PTNBs for a final total of 20 PTNBs. The GS 

assessed the total n of the sample under the same conditions and on the same 

days as groups I and II. The PTNBs were well fed, and a 1-hour interval was 
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allowed between each observer’s exam, with an application time of 

approximately 10 minutes. 

On the SDS, the following items were assessed: the cardinal points and 

the palmar, Moro, crossed extension and gait reflexes; passive muscle tone 

was examined by measuring the popliteal, foot-leg and heel-to-ear angles, and 

active tone was assessed via the observation of spontaneous movements, 

lower limb straightening, head straightening and an examination of the neck 

flexors (traction maneuver). The state of awareness was proposed by SDS, who 

classified them as sleepiness, provoked wakefulness, spontaneous 

wakefulness, wakefulness, altered wakefulness or asleep, and sedated17. The 

first neurological examination was conducted within 72 hours following birth and 

repeated every two weeks until the infant reached term. 

To assess the infants’ articular angles (A), a goniometer was specially 

adapted, per Alves and Melo.21 At the end of each item assessed by the SDS, 

the score values between 0 and 2 were estimated, where 0 was an absent 

response, 1 an altered response and 2 an expected response. 

The cranial ultrasound exams were performed and interpreted by an 

examiner blinded to the neurological patterns of the PTNBs, using a GE-LOGIQ 

P6 ultrasound machine with a convex transducer of 6 to 10 MHz and diameter 

of 3 cm, which was applied using the anterior and posterior transfontanellar 

technique. The exams were conducted in the coronal (anterior, medial and 

posterior), sagittal (median and paramedian) and axial planes. The cranial 

ultrasound was performed before the neurological exam and every two weeks 

thereafter until each infant reached term. 
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This project was approved by the Research Ethics Committee of the 

Federal University of Rio Grande do Norte, under protocol number 423/2010. 

Written informed consent was provided by the parents of all PTNBs. 

Before the application of the SDS, all four observers attended a 

preparatory workshop taught by an experienced examiner (GS). The workshop 

was divided into two stages. Stage 1 addressed the items assessed by the 

scale, and stage 2 involved practical training to standardize the assessment of 

the scale’s items. The first 4 meetings consisted of the GS applying the scale to 

PTNBs hospitalized in the MEJC to evaluate the 4 raters. During the remaining 

8 meetings, the four raters attempted the SDS under the supervision of the GS. 

The preparatory workshop concluded after 12 meetings, at which time the raters 

were considered qualified to utilize the SDS. 

The data were tabulated and stored using Microsoft Excel 2010. The 

databank was exported to SPSS 20.0 software, the primary tool with which the 

statistical analyses were performed, using R software, version 3.3.1. An 

analysis of the interrater agreement between the two groups and the GS was 

completed using the binomial test. The significance level was set at 2%, and a 

critical value of 3 disagreements was established to reject the disagreement 

hypothesis; that is, in the observation of seven interrater agreements, the 

hypothesis that the observer disagreed with the assessment was rejected. The 

Wilcoxon test was used to compare continuous measurements, with a 

significance level of 5%. If the P-value of the interrater test was less than 0.05, 

there was considerable evidence to reject the equality between the distributions 

of the values used between the observers and the GS. 
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RESULTS 

 A total of 26 PTNBs without either clinical or neurological complications 

were selected. However, the study sample was ultimately composed of 20 non-

complicated PTNBs because six were excluded from study due to the following: 

the detection of an intracranial hemorrhage during the first ultrasound exam (1 

case), signs of alcohol and drug withdrawal (1 case), signs of lethargy (1 case) 

and failure to complete each of the assessment stages of the study (3 cases). 

Of the 20 PTNBs selected, 13 (65%) were female, and 7 (35%) were male. With 

respect to gestational age, 1 (5%) was 32 weeks, 3 (15%) were 33 weeks, 9 

(45%) were 35 weeks, and 7 (35%) were 34 weeks. Regarding weight for 

gestational age, 15 (75%) were considered appropriate for gestational age and 

5 (25%) were considered small for gestational age. The resuscitation in the 

delivery room, 13 (65%) did not require resuscitation, whereas 7 did. The use of 

resuscitation resources in the delivery room were 6 (30%) required an oxygen 

hood or helmet and 1 (5%) newborn required continuous positive airway 

pressure (CPAP). 

 On the APGAR scores at 1st and 5th minutes, the PTNBs were stable, 

and those that required resuscitation in the delivery room progressed 

satisfactorily following resuscitation. During the first minute of APGAR 

screening, the following was observed: 7 (35%) had APGAR scores of 9, 9 

(45%) had APGAR scores of 8, 2 (10%) had APGAR scores of 7, and 2 had no 

record as to their 1-minute APGAR scores. Regarding the 5-minute APGAR 

score, the following was noted: 16 (80%) had a score of 9, 1 (5%) had a score 

of 8, 1 (5%) had a score of 6 and 2 (10%) had no record of their 5-minute 

APGAR scores. 
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The likely etiologies of premature deliveries were as follows: 4 (20%) with 

pre-eclampsia, 12 (60%) with premature labor, 1 (5%) with premature rupture of 

membranes, 1 (5%) with specific hypertensive disease of pregnancy, 1 (5%) 

with amniorrhexis and 1 (5%) with respiratory discomfort.  

The maternal ages were grouped as follows: 14-20 years (9/45%); 20-30 

years (7/35%); and 30-39 years (4/20%). With respect to the current pregnancy, 

9 (45%) had a single pregnancy, 8 (40%) had twins, and 3 (15%) had triplet. 

Regarding prenatal care, 11 (55%) had between 3 and 5 appointments, 5 (25%) 

had between 6-8 appointments, and 4 (20%) had between 9-10 appointments.  

When asked about complications during pregnancy, 1 (5%) had a urinary 

tract infection (UTI) and high blood pressure (HBP), 5 (25%) had anemia, 3 

(15%) experienced only HBP, 3 (15%) exhibited both HBP and anemia; 2 (10%) 

had a UTI, and 6 (30%) women reported having no complications during 

pregnancy. Regarding the trimester in which the aforementioned complications 

occurred, 2 (10%) developed complications during the first trimester, 9 (45%) 

developed complications during the second trimester, 3 (15%) developed 

complications during the third trimester, and 6 (30%) denied having any 

complications.  

Regarding the type of delivery, 11 (55%) underwent a cesarean delivery, 

and 9 (45%) a vaginal delivery. Regarding their presentations at delivery, 15 

(75%) were born with a cephalic presentation, 3 (15%) with a pelvic 

presentation, and 2 (10%) with no record of their presentation at the time of 

delivery. 
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Table 1 shows the interrater agreement in the assessment of postural 

patterns between groups I and II; 100% agreement was noted between rater/1 

and the GS (p < 0.01) for the four assessments of postural pattern; however, 

between rater/2 and the GS, the first assessment had a lower index of 

agreement (90%). However, the P-value remained significant (p < 0.01) and 

100% agreement was noted in the postural assessment between observer/3 

and rater/4 compared with the GS (p < 0.01). 

Table 2 demonstrates the likelihood of significant interrater agreement in 

the evaluation of head circumference between groups I and II compared with 

the GS. The group I P-values for the head circumference measurements in the 

four SDS assessments were 0.944, 1.000, 0.905 and 0.915, and the P-values 

for group II were 0.634, 0.833, 0.259 and 0.191. 

The assessments of the infants’ primitive reflexes demonstrated that the 

highest rate of interrater agreement between group I and the GS was noted in 

the assessment of the palmar grasp and Moro reflexes, with a P-value of 0.01 

for the four assessments (Table 3). Significant agreement was noted between 

raters 3 and 4 and the GS with respect to the assessment of the infants’ 

primitive reflexes. The interrater agreement was not homogeneous, as 

observed in the assessment of the palmar grasp and Moro reflexes in group I. 

Group II exhibited greater heterogeneity between the observers and the GS 

(Table 4). 

Table 5 display   the level of agreement between the group I and group II 

raters and the GS regarding articular angles and demonstrates that all 

measurements of the popliteal angle (PA) were significant for group I; however, 

the strongest agreement was noted between rater/2 and the GS. The 
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measurements of only the foot-leg angle (FLA) demonstrated significant 

agreement for group I in the second, third and fourth assessments. All 

measurements of the heel-ear angles (HEA) in group 1 were considered 

significant. 

Significant interrater agreement in the assessment of the PA was noted 

in only the fourth assessment, with a P-value of 0.01 for both raters/3 and 4 

compared the GS, as demonstrated in Table 5. The measurements of the HEA 

exhibited significant agreement only between rater/3 and the GS in the third and 

fourth assessments (P-values: p = 0.01). Rater 4 and the GS agreed 

significantly in all four assessments of the foot-leg angle. With respect to the 

HEA assessment in group II, significant agreement was noted only between 

rater 3 and the GS in the first and third assessments, and between rater 4 and 

the GS in the first three assessments. 

The assessment of active tone in the PTNBs demonstrated significant 

homogeneity between the group I and II raters and the GS on the upper limb 

rebound test, with a P-value of 0.01 for the four group assessments. During the 

spontaneous movements exam, all group I assessments obtained significant 

agreement, with a P-value of 0.01. In group II, this agreement was significant 

only for the assessments of this item between rater/4 and the GS, as rater/3 

and the GS agreed significantly only on the evaluation of spontaneous 

movement in assessments 2th, 3th and 4th (P-value: p = 0.01).  

Regarding the traction maneuver, which assessed muscle flexor 

strength, significant agreement was noted among all of the group I 

assessments, with a p < 0.01 for all of the assessments in this group. 
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Significant agreement in the four group II assessments was noted only between 

rater/3 and the GS. Interrater agreement was considered significant only 

between rater/4 and the GS for the first, second and fourth assessments, with p 

< 0.01 for the first and second assessments and a P-value of 0.02 for the 4th 

assessment. 

DISCUSSION 

In this study, three parameters exhibited an important relationship in 

defining healthy preterm infants, parameters such as birth weight for gestational 

age, APGAR score and premature birth etiology. In our study, birth weight for 

gestational age was considered adequate in 75% of the sample, suggesting 

good maturational evolution among these PTNBs.22-24 

According to the literature, when the APGAR score is below seven 

following the 5th minute, special attention must be paid to these newborn infant, 

even in the absence of altered laboratory exams.25 The PTNBs of this study 

exhibited 1 and 5minute APGAR scores greater than or equal to 7, confirming 

that these newborns evolved satisfactorily. 

Bittar and Zugab reported that spontaneous prematurity accounts for 

75% of cases and results from premature labor.26 Moreover, the etiology is 

considered complex or multifactorial or unknown, which hinders the 

implementation of preventive measures. The data from our study are similar to 

those obtained by these authors, as 12 of the participants (60% of the sample) 

went into premature labor without a secondary etiology. 

The neurological examination is an important part of the newborn 

assessment, whether the infant in question is term or preterm, and is a useful 
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tool for identifying newborns that require follow-up due to the risk of 

neurodevelopmental abnormalities.27 It is important that the scale and the 

research method are used correctly to identify newborns suspected of having 

abnormalities and to differentiate these patients from those with normal 

development. 

According to Noble and Boyd, there is increasing evidence regarding the 

impact of prematurity on brain development.28 The authors report that 

approximately 10 to 15% of extreme PTNBs are diagnosed with cerebral palsy 

and that there is growing evidence of premature birth effects persisting into 

school age, adolescence and adulthood, which categorize premature birth as a 

severe public health problem. 

Sampath et al.29 report that even preterm newborns with normal cranial 

ultrasound results are susceptible to neurodevelopmental alterations, 

reinforcing the importance of performing the neurological exam in conjunction 

with valid and reliable instruments such as the SDS to identify infants suspected 

of having developmental disorders. 

The use of standardized assessments has become increasingly 

necessary in clinical practice. Studies have demonstrated that this need exists 

in all areas of medicine.30 The choice of an adequate instrument with which to 

study PTNBs should be a concern for researchers, as these instruments must 

be both valid and reliable for this population. 

The results of interrater agreement in the present study demonstrated 

significant indices in most of the items assessed by the SDS. An analysis of the 

interrater agreement noted in determining the postural patterns of the PTNBs 
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demonstrates significant agreement between both the group I and II raters and 

the GS, indicating that the SDS is reliable in evaluating postural patterns.  

The primitive reflexes of the 20 PTNBs also exhibited strong agreement 

between the group I and II raters and the GS. This significant agreement in 

assessing primitive reflexes further strengthened the reliability of this scale for 

the follow-up of these high-risk newborns. 

Although the statistical analysis of the articular angles also demonstrated 

heterogeneity between the group I and II raters and the GS, this heterogeneity 

did not compromise the significant level of agreement, which also reinforced the 

reliability of this assessment instrument. 

The interrater agreement observed in the utilization of the SDS may have 

resulted from differences in both the experience and the performance of the 

raters, in addition to previous training in the preparatory workshop that 

preceded the data collection. 

The present study had some limitations. The first regards the sample of 

20 preterm newborns; however, it is important to relate that we studied only 

preterm with no clinical or neurological complications, a factor that restricted the 

sample n of the study. Thus, the homogeneous nature of the groups analyzed 

to determine reliability minimized this problem. Other factor should be 

considered the number of examiners (n=5) and only one of whom was 

considered GS. However, in spite of these limitations SDS can be considered 

for future validations in studies using more examiners, in order to confirm our 

findings. 
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The strength of this study was to demonstrate that the SDS exhibits both 

high reliability and homogeneity and may be considered a scale with accurate 

reproducibility. Our results allow us to recommend it as an assessment 

instrument for PTNBs without either clinical or neurological complications. We 

also believe that the use of the SDS is a good reference for the follow-up of 

preterm infants, as in addition to demonstrating high reliability. 

In conclusion, the use of this SDS for the follow-up of PTNBs is strongly 

recommended during prematurity period. It should be utilized every 15 days by 

professionals who work with   preterm newborns. Given its reliability and 

practicality, we have no doubt that it will enable health professionals (pediatric 

neurologists, neonatologists, pediatricians, physiotherapists and neonatal 

nurses) to identify premature newborns suspected of having neurological 

deficits.  

In conclusion, our data pointed strong agreement among examiners 

using the SDS to screen pre-term newborn with high neurologic risk. We 

suggest the use of this SDS for the follow-up of PTNBs during prematurity 

period. It should be utilized every 15 days by professionals who work with   

preterm newborns. Given its reliability and practical feasibility, that it will useful 

to health professionals: pediatric neurologists, neonatologists, pediatricians, 

physiotherapists and neonatal nurses to identify premature newborns suspected 

of having neurological deficits. 
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Table 1 Agreement between group I and group II raters and the gold standard in assessing 

the postural patterns of 20 preterm newborns using the Saint-Anne Dargassies Scale. 

Type of assessment Interrater agreement 

 
 R1 and GS                     R2 and GS 

  % agreement P-value % agreement P-value 

PP 1SDS   100% <0.01 90% <0.01 

PP 2SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PP 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PP 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

 
  

    

 
 R3 with GS                     R4 with GS 

  %  agreement P-value % agreement P-value 

PP 1SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PP 2SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PP 3SDS   100% <0.01 90% <0.01 

PP 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PP = postural pattern; R1 = rater/1; R2 = rater/2; R3 = rater/3; R4 = rater/4; GS = gold 

standard; SDS = Saint-Anne Dargassies Scale. 
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Table 2 Significance between the group I and II raters and the gold standard in the 

measurements of head circumferences, and biauricular and anteroposterior parameters of 

20 preterm newborns. 

Type of Assessment Interrater agreement 

 
 R1 and GS R2 and GS 

 P-value P-value 

HC 1SDS  0.944 0.634 

HC 2SDS   1.000 0.833 

HC 3SDS   0.905 0.259 

HC 4SDS   0.915 0.191 

    

BA 1SDS  0.198 0.015 

BA 2SDS   0.010 0.030 

BA 3SDS   0.016 0.009 

BA 4SDS  0.030 0.058 

    

AP 1SDS  0.028 0.032 

AP 2SDS   0.009 0.014 

AP 3SDS  0.014 0.013 

AP 4SDS  0.030 0.022 

    

 
 R3 and GS R4 and GS 

 P-value P-value 

HC 1SDS   1.000 0.048 

HC 2SDS   0.013 0.035 

HC 3SDS   0.581 0.179 

HC 4SDS  0.077 0.122 

    

BA 1SDS  0.233 0.462 

BA 2SDS   0.156 0.035 

BA 3SDS   0.362 0.076 

BA 4SDS  0.227 0.309 

    

AP 1SDS  0.498 0.622 

AP 2SDS   0.931 0.671 

AP 3SDS   0.160 0.049 

AP 4SDS   0.172 0.097 

 HC = head circumference; BA = biauricular; AP = anteroposterior; R1=rater/1; R2 = rater/2; 

R3 = rater/3;R4 = rater/4; GS = gold standard; SDS = Saint-Anne Dargassies Scale. 
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Table 3 Agreement between the group I raters and the gold standard regarding the 

assessment of the primitive reflexes of 20 preterm newborns using the Saint-Anne 

Dargassies Scale. 

Type of 
Assessment Interrater agreement 

 
                R1 and GS R2 and GS 

  % agreement P-value % agreement P-value 

CPR 1SDS   80% <0.01 80% <0.01 

CPR 2SDS   100% <0.01 90% <0.01 

 CPR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

CPR 4SDS   90% <0.01 90% <0.01 

       

PGR 1SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PGR 2SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PGR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PGR 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

MR 1SDS   100% <0.01 100% <0.01 

MR 2SDS   100% <0.01 100% <0.01 

MR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

MR 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

CER 1SDS   70% 0.02 80% <0.01 

CER 2SDS   90% <0.01 90% <0.01 

CER 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

CER 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

AGR 1SDS   90% <0.01 90% <0.01 

AGR 2SDS   90% <0.01 100% <0.01 

AGR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

AGR 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

CPR = cardinal points reflex; PGR = palmar grasp index; RM = Moro reflex; CER = crossed 

extension reflex; AGR = automatic gait reflex; R1 = rater/1; R2 = rater/2; GS = gold standard; 

SDS = Saint-Anne Dargassies Scale. 
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Table 4 Agreement between group II raters and the gold standard regarding the assessment 

of the primitive reflexes of 20 preterm newborns using the Saint-Anne Dargassies Scale. 

Type of assessment Interrater agreement 

 
 R3 and GS R4 and GS 

  % agreement P-value % agreement P-value 

CPR 1SDS   50% 0.213 60% 0.076 

CPR 2SDS   80% <0.01 90% <0.01 

CPR 3SDS   90% <0.01 100% <0.01 

CPR 4SDS   80% <0.01 100% <0.01 

       

PGR 1SDS   100% <0.01 90% <0.01 

PGR 2SDS   90% <0.01 80% <0.01 

PGR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PGR 4SDS   90% <0.01 90% <0.01 

       

MR 1SDS   50% 0.213 60% 0.076 

MR 2SDS   90% <0.01 100% <0.01 

MR 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

MR 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

CER1SDS   40% 0.787 70% 0.02 

CER 2SDS   50% 0.213 40% 0.787 

CER 3SDS   70% 0.02 60% 0.076 

CER 4SDS   60% 0.076 70% 0.02 

       

AGR 1SDS   80% <0.01 80% <0.01 

AGR 2SDS   90% <0.01 90% <0.01 

AGR 3SS   70% 0.02 90% <0.01 

AGR 4SDS   80% <0.01 80% <0.01 

RPC = cardinal points reflex; PGR = palmar grasp; RM = Moro reflex; CER = crossed 

extension reflex; AGR = automatic gait reflex; R3 = rater/3; R4 = rater/4; GS = gold standard; 

SDS = Saint-Anne Dargassies Scale. 
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Table 5 Agreement between the group I and II raters and the gold standard in the 

assessment of the articular angles of 20 preterm newborns using the Saint-Anne Dargassies 

Scale. 

Type of assessment Interrater agreement 

  
 

R1 and GS R2 and GS 

  % agreement P-value % agreement P-value 

PA 1SDS   70% 0.02 80% <0.01 

PA 2SDS   80% <0.01 80% <0.01 

PA 3SDS   100% <0.01 100% <0.01 

PA 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

FLA 1SDS   50% 0.213 60% 0.787 

FLA 2SDS   70% 0.02 90% <0.01 

FLA 3SDS   80% <0.01 70% 0.02 

FLA 4SDS   80% <0.01 80% <0.01 

       

HEA 1SDS   90% <0.01 100% <0.01 

HEA 2SDS   90% <0.01 80% <0.01 

HEA 3SDS   70% 0.02 70% 0.02 

HEA 4SDS   80% <0.01 80% <0.01 

 
  

    

 
 R3 and GS R4 and GS 

  % agreement P-value % agreement P-value 

PA 1SDS   20% 0.299 50% 0.213 

PA 2SDS   50% 0.213 50% 0.213 

PA 3SDS   60% 0.076 60% 0.076 

PA 4SDS   80% <0.01 90% <0.01 

       

FLA 1SDS   60% 0.076 70% 0.02 

FLA 2SDS   60% 0.076 70% 0.02 

FLA 3SDS   80% <0.01 80% <0.01 

FLA 4SDS   100% <0.01 100% <0.01 

       

HEA 1SDS   80% <0.01 70% 0.02 

HEA 2SDS   60% 0.076 70% 0.02 

HEA 3SDS   90% <0.01 70% 0.02 

HEA 4SDS   60% 0.076 30% 0.599 

PA = popliteal angle; FLA = foot-leg angle; HEA = heel-ear angle; R1 = rater/1; R2 = rater/2; 
R3 = rater/3; R4 =rater/4; GS = gold standard; SDS = Saint-Anne Dargassies Scale. 

 

 



48 
 

 
 

ANNEX 1 - PROTOCOL II-SAINT- ANNE DARGASSIES PROTOCOL 

Group: Chart: Sex: Gestational age: 

Capurro: Weight: Height: Ultrasound: 

Name: Mother’s age: 

Complications at birth: (     ) No          (     ) Yes 

NEWBORN NEUROLOGICAL ASSESSMENT 

Status of the exams: 1, 2, 3, 4, 5, 6. STATUS [     ]  DATE:____/____/____ 

Status 1: Status 2: Status 3: Status 4: Status 5: Status 6: 

Sleepiness Provoked 

wakefulness 

Spontaneous 

wakefulness 

Wakefulness and 

altered sleep 

Sedated Others: 

POSTURAL ASSESSMENT 

32 -33 weeks 

___/___/___ 

Status   (   ) 

34-35 weeks 

___/___/___ 

Status   (   ) 

36-37 weeks 

___/___/___ 

Status   (   ) 

38-39 weeks 

___/___/___ 

Status   (   ) 

40-41 weeks 

___/___/___ 

Status   (   ) 

LL Flexion 

Turns Head 

(   ) 

Batrachian 

(   ) 

4 MM semiflexion 

(   ) 

4 MM semiflexion 

(   ) 

4 MM semiflexion 

(   ) 

Abnormal postural response ( 0 ) Asymmetric postural response ( 1 ) Expected postural response ( 2 ) 

Cephalic perimeter____ 

Biauricular__________ 

Anteroposterior______ 

Cephalic perimeter  ______ 

Biauricular_____________ 

Anteroposterior__________ 

Cephalic perimeter ______ 

Biauricular_____________ 

Anteroposterior__________ 

Cephalic perimeter  ____ 

Biauricular__________ 

Anteroposterior_____ 

Cephalic perimeter ___ 

Biauricular__________ 

Anteroposterior______ 

ITEMS 

REFLEXOS 

32-33 weeks 

Status (    ) 

34-35 weeks 

Status (    ) 

36-37 weeks 

Status  (  ) 

38-39 weeks 

Status  (  ) 

40-41 weeks 

Status  (  ) 

Cardinal 

Points 

Reflexes 

Perfect Response 

(    ) 

Perfect Response 

(    ) 

Perfect Response 

(   ) 

Perfect Response 

(   ) 

Perfect Response 

(   ) 

Palmar grasp 

reflex 

Strong tonic reaction 

beyond the forearm. 

(    ) 

Perfect Response 

(    ) 

Perfect Response 

(   ) 

Perfect Response 

(   ) 

Perfect Response 

(   ) 

 Moro reflex 

Complete, there is 

abduction reaction 

of the upper limbs 

and fingers 

(    ) 

Abduction of the arms, 

but the upper limbs 

are still influenced by 

the quickness of the 

response 

(    ) 

Perfect classic 

response 

(   ) 

Perfect classic 

response 

(   ) 

Perfect classic 

response 

(   ) 

Crossed 

extension 

After flexion, very 

wide abduction 

occurs 

(    ) 

After flexion, 

abduction occurs but 

to a lesser degree 

(    ) 

Perfect response 

(   ) 

Perfect response 

(   ) 

Perfect response 

(   ) 

Automatic gait  

 

No response 

(    ) 

Evident but short 

(    ) 

Evident but short 

(    ) 
Evident but short 

(    ) 

Automatic and 

supporting the entire 

sole of the foot 

(    ) 

No response ( 0 ) Minimal, slow, weak or difficult response ( 1 ) Expected response ( 2 ) 



49 
 

 
 

NEONATAL REFLEX MOTOR ACTIVITY 

MUSCLE TONE ASSESSMENT 

PASSIVE 

TONE 

32 -33 weeks 

___/___/____ 

Estado (    ) 

34-35 weeks 

___/___/____ 

Estado (    ) 

36-37 weeks 

___/___/____ 

Estado (    ) 

38-39 weeks 

___/___/____ 

Estado (    ) 

40-41 weeks 

___/___/____ 

Estado (    ) 

 Popliteal 

angle 

A< 140º  R_______ 

(    )         L______ 

A 90º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 90º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 90º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 90º       R_______ 

(    )         L_______ 

Foot-leg angle 
A< 35º    R______ 

(    )         L______ 

A 30º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 10º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 10º       R_______ 

(    )         L_______ 

A 10º       R_______ 

(    )         L_______ 

Heel-ear angle 
A 110º     R______ 

(    )         L______ 

A 100º     R_______ 

(    )         L_______ 

A 100º – 90º R____              

(    )              L_____ 

A 100º – 90º R______              

(    )                  L_____ 

A 100º – 90º R____             

(    )              L_____ 

Upper limb 

rebound 
Upper Limb / 

(    ) 

Moderate hypotony 

(    ) 

Mild Hypotony 

(    ) 

Mild Hypotony 

(    ) 

Mild Hypotony 

(    ) 

ACTIVE 

TONE 
32 -33 weeks 

Status (    ) 

34-35 weeks 

Status (    ) 

36-37 weeks 

Status (    ) 

38-39 weeks 

Status (    ) 

40-41 weeks 

Status (    ) 

Spontaneous 

movements 

Wide, lasting and 
new limb 

movements 
(     ) 

Lasting and evident 
limb movements 

(     ) 

Excellent  
Lower Limbs 

(    ) 

Excellent  

Lower Limbs 

(     ) 

Excellent  

Lower Limbs 

(      ) 

Lower Lomb 

straightening 

Lowerlimb rough 

sketch 

(    ) 

Lower limb rough 

sketch  

(    ) 

Excellent 

Lower limb 

(    ) 

Excellent 

Lower Limb 

(    ) 

Excellent 

Lower Limb 

(    ) 

Head 

straightening 

rough sketch of the 

true reflex 

(    )  

True reflex but slow 

(    ) 

Normal true reflex 

(    ) 

Normal true reflex 

(    ) 

Normal true reflex 

(    ) 

Neck flexors No movement 

(    ) 

Head rotates over 

the shoulder 

(    ) 

 

Seeks the axis 

(    ) 

Seeks the axis 

(    ) 

Seeks the axis 

(    ) 

No response or total hypotony ( 0 ) 
Minimal, slow, weak, difficult or altered 

response ( 1 ) 
Expected response ( 2) 

 

WEEKS EXPECTED SCORE 

32-33 WEEKS 28 

34-35 WEEKS 28 

36-37 WEEKS 28 

38-39 WEEKS 28 

40-41 WEEKS 28 

Final score:______________________________________________________________________________________ 

Comments:____________________________________________________________________________________ 

OBS: In measures of articular angles, consider adequate responses with a margin of error of ± 10%. 
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6. COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES 

Na realização deste trabalho utilizamos uma amostra probabilística 

composta de 20 RNPT, não complicados, nascidos e atendidos na Unidade de 

Terapia Intensiva da Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), Natal/Brasil, 

no período de agosto de 2012 a dezembro de 2013, cujas características 

clínico-demográficas estão descritas na tabela 1 (Apêndice VI). A estimativa do 

η e os critérios de inclusão e exclusão, já descritos no método, foram 

determinantes para a seleção da amostra final o que permitiu validar a escala 

de Screening Neurológico de Pré-termos ao Termo e testar a confiabilidade e a 

reprodutibilidade das escalas estudadas.  

Ao elaborarmos nossa escala de screening suscitou algumas questões: 

qual a confiabilidade da escala de Saint-Anne Dargassies (ESD) na avaliação 

do padrão neurológico em pré-termos? Na revisão de literatura não 

encontramos referência acerca dessa questão, embora ela seja uma escala 

referendada mundialmente por seu longo tempo de uso na prática da 

neonatologia. Será que uma escala simplificada teria a mesma capacidade de 

discriminação que a escala de Saint-Anne Dargassies? Esse screening, que 

propomos realizar sua validação, é confiável para detectar RNPT com 

alterações na idade de equivalência ao termo? 

Existem várias formas de averiguar a fiabilidade de um método (teste ou 

medição), nosso estudo estruturou a coleta de forma a repetir exatamente o 

mesmo teste, sobre os mesmos indivíduos comparando os resultados obtidos 

pelos examinadores cegos em relação ao examinador considerado Padrão 

Ouro, com o intuito de assegurar a confiabilidade das escalas e para validar os 

itens que compõem a escala de Screening Neurológico de Pré-termos ao 

Termo (SNPTT).   

Segundo Schweigert esse método de verificação da fiabilidade é 

chamado de fiabilidade inter-observador (inter-observer reliability ou inter-judge 

reliability).[30] Nesse caso pretendeu-se averiguar se diferentes observadores 

(avaliadores), ao utilizarem os mesmos métodos (ESD e SNPTT), obteriam ou  

não resultados consistentes e concordantes na detecção de pré-termos com 

alteração do seu padrão neurológico ao termo. 
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Rothstein relata que a validade pode ser definida como a evidência de 

que um teste mede o que se propõe a medir, bem como se a medida obtida 

pode ser legitimamente usada para se fazer inferências. Nesse contexto ele 

relata ainda que para essa propriedade (validade) a confiabilidade é 

essencial.[31]  

A validade pode ser classificada em: a) validade de face - definida por 

um conjunto de estudiosos experiente quando um teste faz o que se propõe a 

fazer; b) a validade de constructo - baseada num argumento lógico que suporta 

a ideia de que a medida reflete o que quer ser medido; c) validade de 

conteúdo- quando o teste reflete a variável que é definida; d) validade critério-

relacionada - derivada da noção de que a validação para uma inferência pode 

ser justificada pela comparação de uma medida obtida com alguma outra 

padronizada e e) a validade convergente - segundo a qual só podemos fazer 

uma inferência no presente, ao contrário da preditiva - quando a medida 

permite inferir algo sobre o futuro. [31;32]  

Para a validação de conteúdo é necessário fazer um "mapa" dos 

diversos aspectos do objeto de estudo (RNPT) e compará-lo com os itens do 

instrumento que se pretende validar. Nesse caso as características do pré-

termo quanto ao seu padrão postural, atividade reflexa primitiva, tônus 

muscular e atividade motora espontânea estão bem definidas na literatura.  

Tendo em mente os parâmetros que avaliam as características do RNPT 

citadas anteriormente, podemos afirmar que o Screening Neurológico de Pré-

termo ao Termo apresenta, em sua construção, itens que contemplam a 

avaliação do padrão postural, reflexos primitivos, tônus muscular e atividade 

motora espontânea, o que nos permitiu detectar dentro da amostra 

selecionada, RNPT clinicamente estáveis, mas com suspeitas de alteração de 

seu padrão neurológico. 

Como referido anteriormente, a organização da coleta em grupos de 

avaliadores cegos comparados com o avaliador PO também foi disposta com o 

intuito de averiguar a validade do construto em teste, pois como refere 

Rothstein[31] a validação de um instrumento nos remete também a 

confiabilidade na reprodução de suas medidas por outros examinadores sobre 
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o mesmo objeto, no nosso caso o RNPT.  Nesse contexto foi analisado a 

concordância inter avaliadores, avaliadores do grupo I e II em relação ao 

avaliador PO, permitindo assim determinar a confiabilidade do construto 

proposto e consequentemente sua validade. 

Desse modo as tabelas 2 e 3 (Apêndices VII e VIII) mostram a 

concordância entre os avaliadores do grupo I e II respectivamente em relação 

ao PO e o índice de validade de conteúdo (IVC) para os itens avaliados no 

Screening Neurológico de Pré-termo ao Termo. Na avaliação do padrão 

postural, da movimentação espontânea, dos reflexos primitivos, manobra de 

tração e mensuração do ângulo poplíteo obteve-se um IVC de 100% com 

concordância inter avaliadores, tanto do grupo I como do grupo II em relação 

ao avaliador PO com p valor significante - p< 0,01.  

Por outro lado, ainda nessas tabelas, mostramos que o IVC e a 

concordância, entre os avaliadores dos grupos I e II em relação ao Padrão 

ouro, na avaliação do ângulo calcanhar-orelha não foram significantes, embora 

o IVC encontre-se acima de 50%. Tal achado pode estar relacionado com a 

dificuldade de mensurar o ângulo calcanhar-orelha, pois para se conseguir uma 

aferição segura é necessário à presença de um colaborador para estabilizar a 

articulação coxo-femural. (Apêndice VII e VIII) 

Pela análise estatística, podemos afirmar que houve uma alta 

concordância entre os avaliadores tanto do grupo I como do grupo II em 

relação ao avaliador considerado PO na aplicação da escala screening. Essa 

concordância nos permite afirmar que esse construto pode ser considerado 

validado para identificar, em RNPT, alterações do padrão postural, reflexos 

primitivos, tônus muscular e atividade motora espontânea. Assim esse 

construto foi validado com base na confiabilidade, evidenciada pela 

concordância apresentada entre os avaliadores e o avaliador PO e na validade 

dos seus itens, os quais demonstraram avaliar os diferentes aspectos 

neuromotores do RNPT, deixando claro que cada item desse Screening 

Neurológico de Pré-termo ao Termo avaliou o que se propôs avaliar, a validade 

de conteúdo. 
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A avaliação da confiabilidade de instrumentos já validados tem sido uma 

prática comum, Almeida et al realizou estudo para confirmar a validade e a 

confiabilidade da Alberta Infant Motor Scale (AIMS) pois esse instrumento tem 

sido utilizado em vários estudos no Brasil por ser considerado útil e prático na 

avaliação do desenvolvimento motor de lactentes pré-termos. [7] 

O artigo anexado é o primeiro fruto do nosso banco de dados e nos 

permitiu analisar e discutir a confiabilidade da escala de Saint-Anne 

Dargassies. [11] Essa é uma escala considerada padrão ouro mundialmente 

referendada, sendo aceita, entre os especialistas renomados e experientes na 

área, como uma escala validada. Embora conceitualmente validada, até hoje a 

comunidade científica não havia analisado sua confiabilidade. A literatura é 

clara e diz que não basta a uma escala ser validada, ela precisa também ser 

confiável e reprodutível. [7]  

Assim esse nosso manuscrito relata um estudo provavelmente inédito, 

por não termos encontrado referências na literatura pertinente.  

Analisando os dados apresentados no artigo podemos argumentar que a 

ESD apresenta alta concordância na avaliação do padrão postural e dos 

reflexos primitivos o que nos permite dizer que existem evidências de que a 

avaliação desses itens, ainda na idade de prematuridade, podem servir de 

parâmetro de seguimento no primeiro ano de vida desses RNPT sem 

complicações. 

Para Schweigert atestar a confiabilidade de um instrumento de avaliação 

perpassa pela averiguação, por meio de análise da consistência e significância 

das respostas obtidas por esse método. [30] Sendo assim podemos dizer que a 

escala de Saint-Anne Dargassies é uma escala confiável para o seguimento de 

recém-nascidos pré-termo, ainda no período de prematuridade, pois a resposta 

dos avaliadores do grupo I e II em relação ao PO para os itens avaliados nessa 

escala mostraram-se consistentes e concordantes, o que nos permite inferir 

que essa escala tem grande poder de reprodutibilidade o que é evidenciado 

quando os avaliadores concordaram significantemente com o PO na avaliação 

repetida do mesmo RNPT. 
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Associado a aplicação das escalas, nosso estudo fez também o 

acompanhamento do crescimento cefálico nos 20 RNPT, durante o período de 

prematuridade até a idade de termo, através das medidas da circunferência 

cefálica, medida biauricular e anteroposterior. No nosso seguimento a medida 

da circunferência craniana destacou-se como uma medida segura para 

acompanhar a evolução do crescimento cefálico nas primeiras semanas de 

vida, pois a probabilidade de concordância entre os avaliadores cegos em 

relação ao PO foi mais significante do que nas medidas biauricular e 

anteroposterior.  

Essa evolução pode ser analisada nos gráficos 1 e 2 pelas medidas do 

perímetro cefálico dos RNPT avaliados pelo grupo I, grupo II e pelo padrão 

ouro, ao atingirem a idade de equivalência ao temo (39 e 41 semanas de idade 

gestacional). Ainda demonstram um bom acordo dessas medidas em todos os 

examinadores. Essa boa evolução do crescimento cefálico durante o período 

da prematuridade, caracteriza que de fato esses neonatos não apresentavam 

complicações clinicas e/ou neurológicas. (Apêndices IX e X) 

O uso de duas escalas para avaliar os recém-nascidos pré-termo na 

idade equivalente ao termo, teve a finalidade de comparar a capacidade de 

discriminação das duas escalas, uma vez que a escala de Saint-Anne 

Dargassies foi considerada estatisticamente um bom instrumento para detectar 

prematuros suspeitos de alteração do padrão neurológico em nosso trabalho 

desenvolvido no mestrado. [20] Relembramos que nosso construto tem uma 

apresentação mais sintética e por isso mesmo foi que questionamos se esse 

Screening Neurológico de Pré-termo ao Termo teria o mesmo poder de 

discriminar RNPT suspeitos como à escala de Saint-Anne Dargassies.  

Como podemos observar a tabela 4 (Apêndice XI) mostra que o poder 

de discriminação de RNPT suspeitos de alteração do padrão neurológico pelo 

Screening Neurológico de Pré-termo ao Termo permaneceu semelhante ao 

poder de discriminação da escala de Saint-Anne Dargassies. As evidências 

demonstram que mesmo com um quantitativo de itens inferior a escala de 

Saint-Anne Dargassies o screening proposto ainda foi capaz de identificar os 
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RNPT com alteração do padrão neurológico com a mesma precisão que a 

ESD. 

Consideramos que o grande mérito cientifico do nosso estudo foi validar 

o Screening Neurológico de Pré-termo ao Termo, para identificar alterações no 

padrão neurológico, com evidências de ser um instrumento confiável, com alta 

capacidade para discriminar suspeitos de alteração em um seguimento de 

neonatos de risco e com alta aplicabilidade na prática de profissionais que 

lidam com pré-termos. Pelos argumentos apresentados ressaltamos a 

importância de se utilizar escalas de avaliação padronizadas para o recém-

nascido pré-termo que sejam validadas, confiáveis e com capacidade de 

discriminar aqueles com possíveis alterações de seu padrão neurológico.  

Concluímos que a Escala de Saint-Anne Dargassies e o Screening 

Neurológico de Pré-termos ao Termo demonstraram alta confiabilidade e 

homogeneidade na sua aplicação, podendo ser consideradas com alta 

reprodutibilidade, o que nos permite recomendá-las como instrumento de 

avaliação para o RNPT sem complicações clínicas e neurológicas durante o 

período de prematuridade até a idade de equivalência ao termo ressaltando a 

maior praticidade da escala proposta em nossa pesquisa. 

Não podemos deixar de relatar as limitações do nosso estudo em 

especial o pequeno η amostral, embora ele tenha sido definido 

estatisticamente. Outro aspecto a ser considerado e que justificam a limitação 

da amostra é o fato de a Maternidade Escola Januário Cicco ser referência 

para recém-nascidos de risco, refletindo com isso na dificuldade de selecionar 

recém-nascidos pré-termo sem complicações clínicas e/ou neurológicas. 

Durante esses quatro anos de desenvolvimento do projeto de doutorado 

me proporcionaram um crescimento intelectual consistente e, com certeza, 

representaram um avanço nos conhecimentos adquiridos no período do 

mestrado, repercutindo no meu amadurecimento profissional e no 

aperfeiçoamento do método cientifico. No mestrado pesquisei a escala de 

Saint-Anne Dargassies comparativamente com as escalas de Amiel-Barrier-

Shnider modificada e Prechtl que me permitiu construir um Screening de 

avaliação do padrão neurológico próprio para o recém-nascido pré-termo. No 
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doutorado me dediquei ao processo de validação desse construto, fruto da 

pesquisa do mestrado.  

Por ser fisioterapeuta, vejo que na prática diária, os recém-nascidos pré-

termos são avaliados pelos profissionais da área da saúde através de escalas 

validadas para recém-nascidos de termo o que, na grande maioria das vezes, 

culmina com a não detecção adequada dos pré-termos com riscos de desvios 

do seu neurodesenvolvimento. A falta de escalas de avaliação específicas para 

o pré-termo pode ter relação com o grande índice de crianças pré-termo 

diagnosticadas com alteração tardiamente, o que limita a intervenção precoce e 

favorece o crescimento de dificuldades dessas crianças na idade escolar. 

Essas constatações despertaram em mim interesse para aprofundar 

esse assunto, sentindo necessidade de estudá-lo com mais afinco, com o 

intuito de contribuir com o conhecimento cientifico já existente trazendo 

respostas às dúvidas e indagações locais e do meu ambiente de trabalho. Sem 

dúvidas, ainda há muito que se investigar nessa área e os resultados gerados a 

partir dessa pesquisa fizeram surgir novos questionamentos que buscarei 

responder no decorrer de minha atividade cientifico profissional. Não temos 

dúvidas que a grande contribuição desse estudo foi à validação do screening 

neurológico voltado para o recém-nascido pré-termo, o qual foi validado pelo 

rigor do método e pela análise estatística. Esse novo screening de triagem 

neurológica poderá ser utilizado na pratica clinica no Brasil e em países com as 

mesmas condições socioeconômicas de nosso país e atende a uma premissa 

importante almejada pelo Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde 

(PPGCSA) da UFRN que é o de desenvolver trabalhos inéditos nas teses de 

doutorado.    

O desenvolvimento do trabalho nos proporcionou uma experiência 

prática em conjunto com vários profissionais como: neonatologista, 

neurologista infantil, fisioterapeutas, médicos especialistas em imagens e 

bioestatísticos. Dessa forma, houve a integração de várias áreas do 

conhecimento cientifico na execução da pesquisa, atendendo as expectativas 

do PPGCSA da UFRN, cujo objetivo central é promover uma visão e atuação 

tanto multi como interdisciplinar.   
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8. ABSTRACT 

This study aimed to validate the Neurological Screening scale from preterm 

to term, it was elaborated during the master's thesis and based on the most 

altereted items into the Saint Anne Dagrassies scale, as well as Amiel-Barrier-

Shnider modified and Prechtl scales. This scale is composed of 6 items: 

Identification and neonatal factores; States of awareness; Postural assessment; 

Evaluation of spontaneous moviment; Neonatal reflex activity and evaluation of 

mucle tone. Among the advantages of the proposed scale stand out: To be 

composed by maneuvers easy to apply and observe; To have small variation in 

response possibilities; To be applied by health professionals which work with 

preterm newborns. The validation of the proposed scale was given by the 

analysis of the content and the interraters reliability in relation to the Gold 

Standard observer (GS). Still on the aims of this research we determined the 

reliability of Saint-Anne Dargassies scale. The sample was probabilistic and 

composed of 20 healthy preterm newborn (PTNB), born and treated at the 

Intensive Care Unit in the Januário Cicco Maternity School, Natal/Brazil, from 

August 2012 to December 2013. To test the validity of the proposed screening 

and the reliability of the scales the colection was structured in: group I – 

consisted of rater /1 (physiotherapist) and 2 (neonatologist); group II – consisted 

of rater /3 (physiotherapist) and 4 (pediatric neurologist), and by the GS (a 

childhood neurology expert). Each group independently assessed 10 PTBNs for 

a final amount of 20 PTBNs. The GS assessed the total n of the sample under 

the same conditions and in the same days as groups I and II. Through this 

methodology and with the results obtained and statistically analyzed, a first 

manuscript was developed: Reliability of the Saint-Anne Dargassies scale of the 

neurological pattern of healthy preterm newborns. We observed a high 

interrater agreement between groups I – II compared with the gold standard in 

assessing postural pattern (p < 0.01). Regarding the assessment of the 

primitive reflexes, greater agreement was observed in the evaluation of palmar 

grasp reflex and the Moro reflex (p < 001) to the group I in relation to the gold 

standard. An analysis of tone demonstrated heterogeneous agreement, without 

compromising the reliability of the scale. The probability of equality between 

measurements of head circumference in the two groups compared with the gold 
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standard was observed. The highlight of our study was to valid this construct 

presenting it as valid scale, capable to identify alterations in the neurological 

pattern from preterm to term, with evidences of being a reliable instrument 

which has capacity to discriminate disorder suspects and with a great 

replicability in clinical, pediatric and physiotherapic settings. The development of 

this project had a multidisciplinary approach since it involved childhood 

neurology experts, physiotherapists, neonatologists, neuroimaging experts and 

statistics experts, as recommended by the PPGCSA. 

 

Descriptors: Saint-Anne Dargassies scale; Reliability; Neurological 

examination; Preterm newborn. 
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9. APÊNDICES 

9.1 – APÊNDICE I 

 
CÁLCULO AMOSTRAL 

η =  N x 0,25 x (z α/2)2  

      0,25 x (z α/2)2+(N-1) x E2 

Onde: 

η = tamanho mínimo da amostra; 

N= tamanho da população estudada; 

E= margem de erro; 

Zα/2= valor da curva normal. 

OBS: foi estipulado uma margem de erro de 5% e um grau de confiança de 

95%. 

 

RESULTADO DO CÁLCULO AMOSTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Idade 
Gestacional 

Tamanho da 
população 

Proporção η 

Termo 4084 84,9% 302 

Pré-termo 702 14,6% 52 

Pós-termo 26 05% 2 

TOTAL 4812 100% 356 
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9.2 – APÊNDICE II 
 

PROTOCOLO I – PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO MATERNO–NEONATAL 
  IDENTIFICAÇÃO 

Protocolo número: Grupo: Prontuário: 

Nome: 

Data de nascimento:__/__/__ Naturalidade: 

Nome da Mãe: 

Nome do Pai: 

Profissão/ocupação: Mãe Pai: 

Escolaridade: Mãe: Pai: 

Endereço: 

 

Telefone para contato: 

Médico responsável: Diagnóstico clínico: 

Data de avaliação:__/__/__ Data da alta hospitalar:__/__/__ 

 

ANTECEDENTES MATERNOS: Idade atual:___________ 

Antecedentes obstétricos: 

Consultas Pré-natais: 

(     ) Não (     ) Sim Nº de consultas: 

Local: 

Antecedentes Patológicos: 

(     ) Nenhum (     ) Hipertensão (     ) Anemia (     ) Problemas cardíacos 

(     ) Asma (     ) Diabetes (     ) Síndrome HELLP  

(     ) Infecções: (     ) Outros: 

Antecedentes familiares: 

Patologias: 

Gestação atual: 

Intercorrência nesta gestação: 

(     ) Hipertensão Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Anemia Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Problemas Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

Gesta: Para: Abortos: 

A termo: (     ) Vaginal (     ) Fórceps (     ) Cesário (     ) Vivos (     ) natimorto (     ) neomorto 

Prematuro: (     ) Vaginal (     ) Fórceps (     ) Cesário (     ) Vivos (     ) natimorto (     ) neomorto 

Pós-termo (     ) Vaginal (     ) Fórceps (     ) Cesário (     ) Vivos (     ) natimorto (     ) neomorto 

Intercorrências nas gestações e partos anteriores: 

(     ) Única (     ) Dupla Idade gestacional: 

DUM: USG: 

Mudança de parceiro nesta gestação: (     ) Sim                   (     ) Não 
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cardíacos 

(     ) Asma Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Diabetes Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Síndrome HELLP Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Infecção Trimestre gestacional: 1º 2º 3º 

(     ) Nenhuma (     ) Outros: 

Intercorrência durante o parto: 

(     ) Descolamento de placenta (     ) Rotula uterina (     ) Nenhuma 

(     ) Rotula precoce da bolsa (     ) Prolapso de cordão (     ) Outros: 

Duração do trabalho de parto: 

Período expulsivo: 

(     ) Rápido (     ) DifÍcil 

(     ) Lento (     ) Normal 

Tempo: 

Hábitos de vida: 

Tabagismo: (     ) Não (     ) Sim Qual? Nº/dia: 

Etilismo: (     ) Não (     ) Sim Qual? Nº/dia: 

Drogas elícitas: (     ) Não (     ) Sim Qual? Qtde/dia: 

Manuseio de substâncias tóxicas: (     ) Não (     ) Sim Qual? Qtde/dia: 

Situação de stresse: 

Estado nutricional: 

(     ) Bom (     ) Regular (     ) Mau (     ) Estatura: 

Peso pré-gestacional: Peso prévio ao parto: 

Exames realizados: 

Data Ig Tipo Resultado 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Internamento: 

Níveis tensionais: 

Diagnóstico do internamento: 

Crise convulsiva: (     ) Pré-parto (     ) Parto (     ) Pós-parto 

Crise convulsiva: 

Observada por: Freqüência da crise: 

Controle de convulsão após               minutos 

Medicação: 

Duração: (     ) Breve (     ) Longa (     ) Estado de mal 
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Recidiva das crises: (     ) Não (     ) Sim Nº: 

Exames complementares: 

Tipo Resultado 

  

  

  

  

  

FATORES NEONATAIS: 

Sexo: (     ) F (     ) M Idade gestacional: 

Peso: Comprimento: 

Capurro: Tempo de internação do berçário: 

Período cefálico Perímetro torácico: 

Apresentação: Medicamentos: 

Ultra cenografia cerebral: 

Inicial: 

 

Final: 

Apgar: 

(     ) 1º Minuto (     ) 5º Minuto (     ) 10º Minuto 

Choro: 

(     ) Forte (     ) Não chorou 

(     ) Fraco (     ) Não sabe 

Cianose: 

(     ) Sim (     ) Não (     ) Não discriminado 

Líquido amniótico: 

(     ) Claro (     ) Meconial (     ) Hemorrágico (     ) Outros 

Crescimento intra-uterino: 

(     ) AIG (     ) PIG (     ) GIG (     ) Não discriminado 

Reanimação na sala de parto: 

(     ) Não  

(     ) Sim (     ) 02 Inalatório 

(     ) VPP (     ) VPP+Massagem cardíaca 

(     ) VPP+Massagemcardíaca+Drogas (     ) Intubação 

   

Recém-nascido prematuro (     ) Semanas  (     ) Termo 

(     ) 28semanas (     ) 30semanas (     ) 32semanas (     ) 34semanas 

(     ) 36semanas (     ) 38semanas (     ) 40semanas  

Conclusão: 

Recém-nascido prematuro não complicado (   ) 

Recém-nascido prematuro complicado (   ) Geral____________________ 

(   ) Neurológico_______________ 

(   ) Ambos____________________ 
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9.2 – APÊNDICE III 
 

PROTOCOLO II- PROTOCOLO DE SAINT- ANNE DARGASSIES 

Grupo: Prontuário: Sexo: Idade gestacional: 

Capurro: Peso: Estatura: Ultra-sonografia: 

Nome: Idade da mãe: 

Complicações ao nascimento: (     ) Não          (     ) Sim 

AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA DE PREMATUROS 

Estado do iniciodo exames: 1, 2, 3, 4, 5, 6. ESTADO [     ]  DATA:____/____/____ 

Estado 1: Estado 2: 

 

Estado 3: Estado 4: Estado 5: Estado 6: 

Sonolência Vigília provocada Vigília espontânea Vigília e sono 
alterado 

Sedado Outros: 

AVLIAIÇÃO POSTURAL 

32 -33semanas 

___/___/___ 

Estado   (   ) 

34-35 semanas 

___/___/___ 

Estado   (   ) 

36-37 semanas 

___/___/___ 

Estado   (   ) 

38-39 semanas 

___/___/___ 

Estado   (   ) 

40-41 semanas 

___/___/___ 

Estado   (   ) 

Flexão MMII 

Roda cabeça 

(   ) 

Batráquio 

(   ) 

Semiflexão 4 MM 

(   ) 

Semiflexão 4 
MM 

(   ) 

Semiflexão 4 MM 

(   ) 

Resposta postural anormal ( 0 ) Resposta postura assimétrica ( 1 ) Resposta  postural esperada ( 2 ) 

Perímetro cefálico ____ 

Bi-auricular__________ 

Antero-posterior______ 

Perímetro cefálico _____ 

Bi-auricular___________ 

Antero-posterior_______ 

Perímetro cefálico ____ 

Bi-auricular__________ 

Antero-posterior______ 

Perímetro cefálico ______ 

Bi-auricular____________ 

Anteroposterior__________ 

Perímetro cefálico____ 

Bi-auricular__________ 

Antero-posterior______ 

ATIVIDADE REFLEXA NEONATAL 

ITENS 

REFLEXOS 

32-33 Semanas 

___/___/____ 

Estado (    ) 

34-35 Semanas 
___/___/____ 

Estado (    ) 

36-37semanas 
___/___/___ 

Estado (  ) 

38-39semanas 
___/___/___ 

Estado  (  ) 

40-41semanas 
___/___/___ 

Estado  (  ) 

Reflexos dos Pontos 

Cardinais 

Resposta perfeita 

(    ) 

Reflexo perfeito 
(    ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Resposta de 

preensão dos dedos 

Forte reação tônica 
sobre passa o 

antebraço. 
(    ) 

Reflexo perfeito 
(    ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Reflexo perfeito 
(   ) 

Reflexo de Moro 

Completo, há reação 
abdução dos MMSS e 

dedos 
(    ) 

Abdução dos braços, mas 
os MMSS ainda estão 

influenciados pela 
vivacidade da resposta 

(    ) 

Resposta clássica 
Perfeita 

(   ) 

Resposta clássica 
Perfeita 

(   ) 

Resposta clássica 
Perfeita 

(   ) 

Alargamento 
cruzado 

Após a flexão, 

aparece Abdução 

muito ampla 

(    ) 

Após a flexão aparece 
Abdução só que menos 

ampla 
(    ) 

Resposta perfeita 
(   ) 

Resposta perfeita 
(   ) 

Resposta perfeita 
(   ) 

Marcha 

Automática 
Sem resposta 

(    ) 
Sem resposta 

(    ) 
Sem resposta 

(    ) 

Evidente mas breve 

(    ) 

Automática e 

apoiando toda a 

planta do pé 

(    ) 

Resposta ausente ( 0 ) Resposta mínima, lenta, débil ou difícil ( 1 ) Resposta esperada ( 2 ) 
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AVALIAÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR 

TÔNUS 
PASSIVO 

32 -33 Semanas 

___/___/____ 
Estado (    ) 

34-35 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

36-37 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

38-39 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

40-41 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

Â poplíteo 
Â < 140º  D____ 

(    )         E____ 

Â 90º       D_____ 

(    )         E_____ 

Â 90º       D_____ 

(    )         E_____ 

Â 90º       D_______ 

(    )         E_______ 

Â 90º       D_______ 

(    )         E_______ 

Â pé-perna 
Â < 35º    D____ 

(    )         E____ 

Â 30º       D_____ 

(    )         E_____ 

Â 10º       D_____ 

(    )         E_____ 

Â 10º       D_______ 

(    )         E_______ 

Â 10º       D_______ 

(    )         E_______ 

Â Calcanhar 
orelha 

Â 110º     D____ 

(    )         E____ 

Â 100º     D_____ 

(    )         E_____ 

Â 100º – 90º D____              

(    )              E____ 
Â 100º – 90º D______              
(    )               E______ 

Â 100º – 90º D____             
(    )                E____ 

Rebote dos 
MMSS 

MMSS em 

/ 
(    ) 

Hipotonia 

moderada 

(    ) 

Hipotonia leve 

(    ) 

Hipotonia leve 

(    ) 

Hipotonia leve 

(    ) 

TONUS ATIVO 

32 -33 Semanas 

___/___/____ 
Estado (    ) 

34-35 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

36-37 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

38-39 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

40-41 Semanas 
___/___/____ 
Estado (    ) 

Movimentos 
espontâneos 

Movimentos 

amplos e 

duradouros e 

novos nos 

membros 

(     ) 

Movimentos 
duradouros e 
evidentes nos 

membros 
(     ) 

Excelente  
MMII 
(    ) 

Excelente  
MMII 
(     ) 

Excelente  
MMII 
(      ) 

Endireitamento 
de MMII 

Esboço de MMII 
(    ) 

Esboço de MMII 
(    ) 

Excelente 
MMII 
(    ) 

Excelente 
MMII 
(    ) 

Excelente 
MMII 
(    ) 

Endireitamento 
da cabeça 

Esboço do 
reflexo 

verdadeiro 
(    ) 

Reflexo verdadeiro 
mas lento 

(    ) 

Reflexo verdadeiro 
normal 

(    ) 

Reflexo verdadeiro 
normal 

(    ) 

Reflexo verdadeiro 
normal 

(    ) 

Flexores de 
pescoço 

Nenhum 
movimento 

(    ) 

Cabeça gira sobre 
o ombro 

(    ) 
 

Busca o eixo 
(    ) 

Busca o eixo 
(    ) 

Busca o eixo 
(    ) 

Resposta ausente ou hipotonia total 
( 0 ) 

Resposta mínima, lenta, débil ou difícil ou 
Resposta alterada ( 1 ) 

Resposta esperada ( 2) 

Score final: ______________________________________________________________________ 

Comentários:_____________________________________________________________________ 

SEMANAS SCORE ESPERADO 

32-33 SEMANAS 28 

34-35 SEMANAS 28 

36-37SEMANAS 28 

38-39 SEMANAS 28 

40-41 SEMANAS 28 

OBS: Nas medidas dos ângulos articulares considerar como adequado as respostas com 

margens de erro de 10% para mais ou para menos. 

 

Referência: adaptado da Escala de Saint-AnneDargassies11. 
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9.3 – APÊNDICE IV 
PROTOCOLO III - SCREENING NEUROLÓGICO DE PRÉ-TERMOS AO TERMO 

    1-IDENTIFICAÇÃO E FATORES NEONATAIS: 

Neonato: Mãe: 

Sexo: (     ) F (     ) M Idade gestacional: 

    

Peso: Comprimento: 

Capurro:                Apresentação:                Tempo de internação do berçário:               Perímetro torácico: 

 Perímetro cefálico Medicamentos: 

Ultra sonografia cerebral: 

Inicial:                        Final: 

Apgar 1º. Apgar 5º. Apgar 10º. 

   2-ESTADOS DE CONSCIÊNCIA 

 

1-Sonolência 

 

 
2-Vigília Provocada 

 

3-Vigília Espontânea 

 

 

4-Vigília e Sono Alternado 

 

 
5-sedado 

   3-AVALIAÇÃO DA POSTURA 

39 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 41 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 

 
(    ) normal 

 
(    ) normal 

 
(    )alterada 

 
(    )alterada 

   4-AVALIAÇÃO DA MOVIMENTAÇÀO ESPONTÂNEA     

   5-  ATIVIDADE REFLEXA NEONATAL 

REFLEXOS 39 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 41 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 

Sucção  
 

 

Reflexo de Moro   

Alargamento Cruzado   

Marcha Automática  
 

Resposta normal ( 0 ) 
 

  Resposta alterada ( 1 ) 

   6-AVALIAÇÃO DO TÔNUS MUSCULAR 

TÔNUS PASSIVO 39 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 41 SemanasData____/____/____ Estado (   )  

Ângulo Calcanhar Orelha 
 

Â 100º – 90º  (      ) D________ 
                                   E________ 

Â 100º – 90º(      ) D________ 
                                   E________ 

Ângulo Poplíteo 
90º  (     )                 D________ 

                                   E________ 
90º   (     )                 D________ 

                                   E________ 

X= ESPERADO >= ACIMA DO ESPERADO < = ABAIXO DO ESPERADO 

TONUS ATIVO 39 SemanasEstado (    ) 41 SemanasEstado (    ) 

Manobra de Tração  
 

Resposta normal ( 0 )     Resposta alterada ( 1 ) 

 
CONCLUSÃO:(   )  Normal( nenhum item alterado)     (   ) Suspeito ( 1 ou mais item alterado )      

39 SemanasData___/____/____ Estado (    ) 41 SemanasData____/____/____ Estado (    ) 

 
(    ) normal 

 
(    ) normal 

 
(    )alterada 

 
(    )alterada 
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9.4 – APÊNDICE V 

 

 

Figura 2 A 

 

 

Figura 2 B 

 

Figura 2 – Goniômetro adaptado para avaliar os ângulos articulares     

(2 A – medida do ângulo pé-perna; 2 B – medida do ângulo poplíteo). 
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9.6 – APÊNDICE VI 

Tabela 1.  Características clínico-demográficas dos 20 recém-nascidos 

pré-termos sem complicações clínicas e neurológicas. 

 

 

 

 

 

Número de Pacientes 20 Percentual 

Sexo Masculino/Feminino 7/13 35% / 65% 

IDADE GESTACIONAL 

32 sem3 32 semanas 1 5% 

33 semanas 3 15% 

34 semanas 7 35% 

35 semanas 9 45% 

GANHO PONDERAL 

Adequado para a Idade 
Gestacional 

15 75% 

Pequeno para a Idade 
Gestacional 

5 25% 

REANIMAÇÃO EM SALA DE PARTO 

Não foram reanimados 13 65% 

Foram reanimados 7 35% 

ETIOLOGIA DA PREMATURIDADE 

Trabalho de Parto prematuro 12 60% 

Pré–Eclâmpsia 4 20% 

Ruptura precoce da membrana 
aminiótica 

1 5% 

Doença hipertensiva crônica 1 5% 

Aminiorexe 1 5% 

Desconforto Respiratório 1 5% 
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9.7 – APÊNDICE VII 

Tabela 2 – Análise da concordância do Screening Neurológico de pré-termo ao termo 

do grupo I em relação ao Padrão Ouro pelo teste binomial. 

Tipo de Avaliação 
Cruzamento Entre os Avaliadores   

 Av1 com PO Av2 com PO   

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p   

Padrão Postural 1S   100% <0,01 100% <0,01   

Padrão Postural 2S   100% <0,01 100% <0,01   

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p  

Mov. Espontânea 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Mov. Espontânea 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p   

R. deSucção 1S   100% <0,01 100% <0,01   

R. de Sucção 2S   100% <0,01 100% <0,01   

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p  

R. de Moro 1S   100% <0,01 100% <0,01  

R. de Moro 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p  

REC. 1S   90% 0,011 100% <0,01  

REC. 2S   90% 0,011 100% <0,01  

 
  IVC Valor – p IVC Valor - p  

Marcha reflexa 1S   90% 0,011 100% <0,01  

Marcha reflexa 2S   90% 0,011 100% <0,01  

 
  IVC Valor – p IVC Valor - p  

Ângulo CO 1S   70% 0,172 60% 0,377  

Ângulo CO. 2S   80% 0,055 70% 0,172  

 
  IVC Valor – p IVC Valor - p  

Ângulo Poplíteo 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Ângulo Poplíteo 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p  

Manobra Tração 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Manobra Tração 2S   90% 0,011 90% 0,011  

Abreviaturas: 1S- primeira avaliação do screening; 2S- segunda avaliação o screening; 

mov.- movimentos; R.- reflexo;REC- reflexo de extensão cruzada; CO- calcanhar-

orelha. 
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9.8 – APÊNDICE VIII 

Tabela 3 – Análise da concordância do ScreeningNeurológico de pré-termo ao termo 

do grupo II em relação ao Padrão Ouro pelo teste binomial. 

Tipo de Avaliação 
Cruzamento Entre os Avaliadores   

 Av3 com PO Av4 com PO   

 

  IVC Valor – p IVC Valor - p   

Padrão Postural 1S   100% <0,01 100% <0,01   

Padrão Postural 2S   100% <0,01 100% <0,01   

 

  IVC Valor - p IVC Valor - p  

Mov. Espontânea 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Mov. Espontânea 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor - p IVC Valor - p   

R. deSucção 1S   100% <0,01 100% <0,01   

R. de Sucção 2S   100% <0,01 100% <0,01   

 

  IVC Valor - p IVC Valor - p  

R. de Moro 1S   100% <0,01 100% <0,01  

R. de Moro 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor - p IVC Valor - p  

REC. 1S   90% 0,011 100% <0,01  

REC. 2S   90% 0,011 100% <0,01  

 
  IVC Valor - p IVC Valor - p  

Marcha reflexa 1S   90% 0,011 100% <0,01  

Marcha reflexa 2S   90% 0,011 100% <0,01  

 
  IVC Valor - p IVC Valor - p  

Ângulo CO 1S   70% 0,172 60% 0,377  

Ângulo CO. 2S   80% 0,055 70% 0,172  

 
  IVC Valor - p IVC Valor - p  

Ângulo Poplíteo 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Ângulo Poplíteo 2S   100% <0,01 100% <0,01  

 

  IVC Valor - p IVC Valor - p  

Manobra Tração 1S   100% <0,01 100% <0,01  

Manobra Tração 2S   90% 0,011 90% 0,011  

Abreviaturas: 1S- primeira avaliação do screening; 2S- segunda avaliação do 

screening; mov.- movimentos; R.- reflexo;REC- reflexo de extensão cruzada; CO- 

calcanhar-orelha. 
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9.9 – APÊNDICE IX 

 

                                Gráfico 1A                                                                             Gráfico 1B 

Gráfico 1 – Evolução da circunferência cefálica dos 10 recém-nascidos pré-

termo não complicados avaliados pelo grupo I e Padrão Ouro na idade de 

equivalência ao termo. Gáfico 1 A – Perímetro cefálico com 39 semanas de 

idade gestacional; Gráfico 1B – Perímetro cefálico com 41 semanas de idade 

gestacional. 

Abreviaturas: PC AV1 T- perímetro cefálico avaliador 1 na idade de termo; PC 

AV2 T- perímetro cefálico avaliador 2 na idade de termo;PC PO T- perímetro 

cefálico Padrão Ouro na idade de termo. 
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9.10 – APÊNDICE X 

 

                            Gráfico 1A                                                                      Gráfico 1B 

Gráfico 2 – Evolução da circunferência cefálica dos 10 recém-nascidos pré-

termo não complicados avaliados pelo grupo II e Padrão Ouro na idade de 

equivalência ao termo. Gáfico 1 A – Perímetro cefálico com 39 semanas de 

idade gestacional; Gráfico 1B – Perímetro cefálico com 41 semanas de idade 

gestacional. 

Abreviaturas: PC AV3 T- perímetro cefálico avaliador 3 na idade de termo; PC 

AV4 T- perímetro cefálico avaliador 4 na idade de termo;PC PO T- perímetro 

cefálico Padrão Ouro na idade de termo. 
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9.11 – APÊNDICE XI 

Tabela 4 – Sensibilidade da escala de Saint-Anne Dargassies e do Screening 

Neurológico de recém-nascidos pré-termo ao termo pelo teste de Cochran nos 

grupos I e II em relação ao Padrão Ouro. 

Abreviatura: ESD- escala de Saint-Anne Dargassies.  

Escalas N Soma 

Grupo 1- Avaliadores 1, 2 e PO 

 

Percentual de normais Percentual de suspeitos Valor - p 

ESD 10 10,00 0,0 100,0 
0,187  

Screening 10 10,00 0,0 100,0 

Escalas N Soma 

                                                 

Grupo 2 – Avaliadores 3, 4 e PO 

 

Percentual de normais Percentual de suspeitos Valor - p 

ESD 10 10,00 0,0 100,0 
0,187  

Screening 10 10,00 0,0 100,0 


