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PREFÁCIO 

 

Este documento consiste na Dissertação elaborada por Sabrinne Suelen 

Santos Sampaio, de acordo com as normas do Programa de Pós-Graduação em 

Fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando à obtenção do 

título de Mestre em Fisioterapia. Esta dissertação foi desenvolvida sob a orientação 

da Profa. Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist e está estruturada da seguinte forma: 

Na Introdução, encontram-se que o referencial teórico e a problematização de 

embasamento do estudo; os  Objetivos são apresentados na forma de objetivo geral 

do estudo e objetivos específicos; na sessão Método são descritas as características 

deste estudo, materiais e instrumentos utilizados e procedimentos adotados; os 

Resultados e a Discussão estão estruturados na forma de um artigo científico, 

produzido a partir dos dados coletados. O artigo está redigido na Língua Portuguesa 

e formatado de acordo com as normas da revista científica ao qual será submetido, 

mediante as considerações da banca examinadora. Em seguida, são apresentadas 

as Considerações Finais deste estudo, onde são apontadas as principais 

contribuições e achados, limitações e sugestões para futuras pesquisas. As 

Referências utilizadas foram organizadas e formatadas de acordo com as normas 

estabelecidas pelo padrão Vancouver. Por fim, encontram-se anexados os 

documentos utilizados durante a coleta de dados e termos. 
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RESUMO 

 

Introdução: A implementação do Método Canguru (MC) tem sido recomendada em 

diversos países, como estratégia para minimizar os riscos de alterações neuromotoras 

em recém nascidos prematuros (RNPT). No entanto, pouco se sabe a influência do 

MC  sobre o desenvolvimento destes bebês. Objetivo: Acompanhar a trajetória do 

desenvolvimento motor de bebês prematuros submetidos ao MC e identificar sua 

evolução motora durante os primeiros 4 meses de vida.  Metodologia: Trata-se de 

um Estudo de Coorte realizado na Maternidade Escola Januário Cicco. Participaram 

do acompanhamento 22 RNPT, com idade gestacional menor de 37 semanas e peso 

abaixo de 2500g. Os bebês foram submetidos a 4 avaliações (Av1 a Av4). As 3 

primeiras foram realizadas nas 3 fases do MC e a quarta, no ambulatório de 

seguimento. Os movimentos generalizados (MG) dos bebês foram avaliados nas três 

etapas do MC e no seguimento; o desenvolvimento motor foi avaliado na segunda e 

terceira etapas do MC e no seguimento, por meio do Test Infant Motor Performance 

(TIMP). Para análise estatística, atribuiu-se o nível de significância de 5% e intervalo 

de confiança de 95% para todas as análises. A análise descritiva foi apresentada em 

média e desvio padrão (DP). A normalidade das variáveis do estudo foi verificada 

através do teste Shapiro Wilk. Para comparar as médias entre os grupos foi usado o 

Mann-Whitney e para as variáveis categóricas foi utilizado o teste exato de Fisher. 

Resultados: A análise dos MG mostrou melhora gradual do repertório motor. A 

amostra foi composta por 22 bebês, com idade gestacional de nascimento média de 

32 (± 1,51) semanas e tempo médio de internação de 34,65 (±14,09) dias. A avaliação 

dos MG mostrou redução de repertório alterado ao longo das avaliações sendo 86,3% 

na Av1 para 13,6%, na Av4. No TIMP, a alteração no desempenho motor foi de 63,6% 

na Av2 para 13,6% na Av4. A análise dos fatores clínicos mostrou que estão 

associados ao desenvolvimento atípico o número de consultas pré-natais (p=0,02), 

sexo (p=0,04), o apgar 1º minuto (p < 0,001), dias de O2 (p < 0,001), dias de 

fototerapia (p < 0,001) ,idade gestacional e peso de admissão na enfermaria (p < 

0,001) e (p=0,04), respectivamente. Conclusão: Bebês submetidos ao MC 

apresentaram melhora gradual dos movimentos generalizados e repertório motor com 

o aumento da idade. Ressalta-se a importância da investigação precoce do 

neurodesenvolvimento ainda em ambiente hospitalar e isso pode ser associado ao 

método canguru o qual se torna elemento chave no empoderamento e engajamento 
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familiar, tornando o ambiente hospitalar e domiciliar enriquecido com potencial para 

promover e mudar o padrão do desenvolvimento motor. 

Palavras Chave: Desenvolvimento Infantil, Recém-nascido prematuro, Método 

Canguru. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The implementation of the Kangaroo Method (KM) has been 

recommended in several countries, as a strategy to minimize the risks of neuromotor 

disorders in premature newborns (PTNB). However, little is known about the influence 

of MC on the development of these babies. Objective: Follow the motor development 

trajectory of PTNBs submitted to KMC and identify their motor evolution in the first 4 

months of life. Methodology: This is a cohort study conducted at the Maternidade 

Escola Januário Cicco. Twenty-two PTNB, with gestational age less than 37 weeks 

and weight below 2500g, participated in the follow-up. The babies were submitted to 4 

evaluations (Av1 to Av4). The first 3 were performed in the 3 phases of the MC and 

the fourth in the outpatient clinic. The generalized movements (GM) of the babies were 

evaluated in the three stages of the KM and in the segment; motor development was 

assessed in the second and third stages of the KM and in the follow-up, through the 

Test Infant Motor Performance (TIMP). For statistical analysis, a significance level of 

5% and a 95% confidence interval were assigned to all analyzes. Descriptive analysis 

was presented as mean and standard deviation (SD). The normality of the study 

variables was verified using the Shapiro Wilk test. To compare means between groups, 

the Mann-Whitney was used and for categorical variables, the Chi-square test was 

used. Results: The GM analysis showed a gradual improvement in the motor 

repertoire. The sample was composed of 22 babies, with gestational age at birth of 32 

(32) weeks and average hospitalization time of 34.65 (29) days. Generalized 

movements showed a decrease in repertoire over the course of evaluations, from 

86.3% in Ev1 to 13.6% in Ev4. In the TIMP, motor performance declined from 63.6% 

in Ev2 to 13.6% in Ev4.The analysis of clinical factors showed that they are associated 

with atypical development. number of prenatal consultations (p = 0.02), sex (p = 0.04), 

1st minute apgar (p = 0.00), O2 days (p = 0.00), phototherapy days ( p = 0.00), 

gestational age and weight of admission to the ward (p = 0.00) and (p = 0.04), 

respectively. Conclusion: Babies submitted to KM showed a gradual improvement in 

generalized movements and motor repertoire with increasing age. The importance of 

early investigation of neurodevelopment in the hospital environment is emphasized 

and this can be associated with the kangaroo method which becomes a key element 

in family empowerment and engagement, making the hospital and home environment 
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enriched with the potential to promote and change the standard of care motor 

development. 

Keywords: Child Development, Premature Newborn, Kangaroo Method. 
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1 INTRODUÇÃO 

O nascimento prematuro configura-se como uma das principais causas de 

mortalidade infantil no Brasil e um dos grandes problemas da saúde pública mundial 

(1,2). Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a cada ano, nascem 15 

milhões de recém-nascidos prematuros (RNPT) no mundo e que as complicações da 

prematuridade são as principais causas de morte entre crianças menores de 5 anos. 

Em 2015, nascimentos prematuros foram responsáveis por, aproximadamente, 1 

milhão de mortes em 2015  (3).          

 De acordo com o DATASUS, entre 2014 e 2018, o número de RNPT no Brasil 

foi de 1.618.245, com maior incidência na região Sudeste. No Nordeste, foram 

registrados 452.917 casos, sendo 15% destes (30.358), no estado do Rio Grande do 

Norte (4). Além da alta incidência da prematuridade, observa-se que as taxas de 

sobrevida de RNPT também têm aumentado, assim como as morbidades, 

frequentemente relacionadas ao neurodesenvolvimento (5,6).    

 O nascimento prematuro é caracterizado por imaturidade dos sistemas e 

órgãos necessários ao suporte da vida extrauterina, o que provoca maior risco de 

alterações durante o crescimento e desenvolvimento da criança. Estudos têm 

mostrado que quanto menor o peso e a idade gestacional do RNPT, ao nascimento, 

piores os resultados relacionados as aquisições neuropsicomotoras, quando 

comparados com os bebês a termo (7–9).      

 As sequelas associadas à prematuridade estão relacionadas não apenas às 

condições biológicas, mas também ao ambiente inóspito da unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTIN) (10). O impacto de estímulos excessivos sobre o RNPT 

pode aumentar os efeitos adversos da morbidade neonatal, pois trata-se de um 

organismo imaturo que se desenvolve em ambiente inadequado (11,12).  

      

1.1 Desenvolvimento motor do recém-nascido prematuro 

O desenvolvimento é um processo contínuo de mudanças durante toda a vida, 

porém os primeiros 12 meses, caracterizam-se por intensa maturação e plasticidade 

neural. Estes aspectos são fortemente influenciados não só pela condição saúde e/ou 

doença do indivíduo mas por determinantes ambientais e sociais (13,14).   

 Nesse sentido, a Teoria dos Sistemas Dinâmicos preconiza que o 

desenvolvimento de novas habilidades não é um processo linear e necessita da 
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interação adequada entre os múltiplos subsistemas biológicos do indivíduo, tarefa e 

ambiente. Assim, o desenvolvimento neural é fundamental para a aquisição de 

habilidades motoras associadas às características próprias da criança, como 

condições clínicas e físicas, somadas a outros fatores como a prática e a oportunidade 

de interação com o ambiente, influenciando de forma decisiva no desenvolvimento 

motor (13,15).          

 Ao considerar os fatores próprios do indivíduo, o nascimento prematuro pode 

influenciar fortemente o desenvolvimento do RNPT em razão da exposição a 

condições adversas que oferecem uma série de estímulos sensoriais nocivos, como 

alto nível de ruído, não diferenciação do ciclo dia/noite, manuseio excessivo, 

experiências dolorosas e mínimo contato afetuoso, os quais podem ser danosos ao 

RNPT devido à maturidade dos sistemas e órgãos (16,17).    

 A influência negativa do ambiente sobre o RNPT é ainda mais marcante por 

coincidir com um período de alta organização neuronal, com rápido crescimento e 

diferenciação encefálica e maior plasticidade cerebral. Quando o nascimento ocorre 

entre a 24° e a 36° semanas, o desenvolvimento natural do cérebro é interrompido e 

fica exposto a estimulação externa do ambiente que pode desencadear alterações na 

formação da estrutura cerebral (7,17).       

 Estudos apontam que as anormalidades neurológicas relacionadas à 

prematuridade não estão apenas relacionadas a processos destrutivos de neurônios, 

axônios e células gliais, mas também associadas a perturbações, tais como estresse 

oxidativo e insultos hipóxicos-isquêmicos, os quais prejudicam a maturação dos 

progenitores gliais, especialmente os oligodendrócitos, levando a mecanismos de 

mielinização anormais (7,14,16,18).       

 Convém ressaltar que a hipotonia e o desenvolvimento incompleto da 

musculatura esquelética associado à compressão articular prolongada e à restrição 

de movimentos predispõem a deformidades ósseas, encurtamentos musculares e 

diminuição da mobilidade articular o que contribuem também para os atrasos no 

desenvolvimento (17,19).        

 Estudos apontam que o nascimento prematuro está associado a pior 

desempenho nos domínios motor grosso, motor fino adaptativo, pessoal/social, 

cognitivo e de linguagem receptiva e expressiva quando comparados à criança a 

termo. Essas alterações também são refletidas nas idades pré-escolares (20–23). 
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 O acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento são necessários 

para a identificação precoce de atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. 

Também é essencial minimizar os efeitos deletérios no desenvolvimento 

proporcionando intervenções precoces e alterações no ambiente de inserção do 

mesmo a fim reduzir alterações na funcionalidade e qualidade de vida e consequente 

repercussão sobre toda a vida da criança prematura (22,24,25).   

        

1.2 Método Canguru e os fatores ambientais  

O nascimento prematuro priva o bebê de experiências essenciais e 

organizadoras necessárias ao bom desenvolvimento intraútero. Assim, ao 

nascimento, o recém-nascido é apresentado a um ambiente de alta tecnologia e, 

muitas vezes, com pouca humanização, o que pode causar graves danos à sua          

maturação cerebral e interação pais/bebês (11). Buscando minimizar os efeitos do 

ambiente hospitalar sobre o bebê, tem-se adotado medidas integradas com a equipe 

multiprofissional para adoção de estratégias que reduzam os efeitos deletérios do 

meio, traçando-se uma linha de cuidados que se iniciam na gestação de alto risco e 

estendem-se por toda a infância  (26).       

 Entre as principais estratégias, voltadas ao cuidado do desenvolvimento do 

prematuro estão: redução da exposição aos estímulos ambientais deletérios; 

diminuição de procedimentos invasivos que causem dor e estresse; utilização de 

estímulos sensoriais (tátil, auditivo, visual, vestibular) que ajudem a promover 

comportamentos e posturas confortáveis e organizadoras, e apoio aos pais no seu 

papel, fortalecendo o relacionamento com seu filho (12). Além disso, como forma de 

facilitar o desenvolvimento motor, fazem-se necessárias manipulações e intervenções 

precoces relacionadas à família e o ambiente em que a criança está inserida (27,28).

 Estudos têm mostrado que, mesmo diante de todas as complicações causadas 

pela prematuridade, intervenções precoces e estímulos fornecidos pelas famílias 

possuem efeito positivo no desenvolvimento motor e cognitivo do bebê (25,27). Uma 

destas intervenções é o Método Canguru (MC), que consiste em uma estratégia 

positiva de engajamento entre família, ambiente e recém-nascido. O MC é a principal 

estratégia de humanização e cuidados no Brasil e em outros países em 

desenvolvimento. Esta abordagem foi adotada pelo Ministério da Saúde, dentro das 

políticas de humanização à assistência materno-infantil e implementada no ano de 
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1999. Esta iniciativa foi destacada como Norma de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso (11,29).                                         

 O MC consiste em um modelo de assistência perinatal com estratégias de ação 

biopsicossocial. Este método visa, através da inserção da família nos cuidados do 

bebê e o contato pele a pele dos pais com o bebê, a regularização dos sistemas 

envolvidos com a maturação do recém-nascido (11).     

 O método divide a assistência ao recém-nascido prematuro de baixo peso, em 

três etapas: a primeira possibilita o contato inicial dos pais com a equipe da UTIN e 

RNPT; a segunda, o contato pele a pele na posição do canguru em uma enfermaria, 

na qual o binômio mãe-filho estão internados juntos e os pais são encorajados ao 

empoderamento quanto o cuidado com a criança; a terceira etapa consiste no 

acompanhamento familiar ambulatorial até a criança completar 2500kg. Após essa 

fase, a criança segue com as consultas de rotina no follow up ambulatorial (30). 

 O MC baseia-se na teoria síncrono ativa do desenvolvimento que descreve o 

comportamento do bebê associado ao desenvolvimento de cinco subsistemas: 

autônomo, motor, estado, interação/atenção e regulador, onde cada um deles se 

desenvolve independentemente, no entanto, com interação entre si e com o meio 

ambiente (11,31). Ele proporciona uma organização, que reflete sobre a habilidade do 

RN em estabelecer um nível de funcionamento integrado entre os sistemas 

fisiológicos e comportamentais, promovendo assim o trabalho conjunto e harmonioso 

que afeta a sua sobrevivência e permeia todas as interações que ele executa com o 

meio, afetando diretamente seu cérebro (11). Um ensaio clínico controlado, 

realizado por Bera e colaboradores (2014), comparou o crescimento e o 

desenvolvimento entre bebês com baixo peso submetidos ao MC com outros bebês, 

com mesmas características, mas que receberam cuidados convencionais. Os 

resultados deste estudo mostrou que os recém-nascidos os quais receberam cuidados 

do MC apresentaram melhor crescimento e desenvolvimento físico (32).  

 Outros estudos apontam como benefícios do método, a redução do risco de 

mortalidade, do índice de infecções nasocomial e sepse, e diminuição do tempo de 

internação hospitalar e estresse. Além disso, sugere-se que o MC leve ao aumento 

de algumas medidas de crescimento infantil, amamentação e vínculo materno-infantil 

(5,16,33–36).           

 No entanto, apesar das evidências que enfatizam os benefícios do método, há 

carência de pesquisas relacionadas características de bebês submetidos aos MC 
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quanto aos movimentos generalizados e desenvolvimento neuromotor. Em duas 

revisões sistemáticas (33,37) pouco foi descrito acerca da influência do MC nos 

desfechos motores.           

1.3 Avaliação do neurodesenvolvimento em prematuros submetidos ao método 

canguru. 

O MC recomenda o acompanhamento do RNPT por meio de instrumentos 

padronizados que avaliem o risco de alterações do neurodesenvolvimento, tendo em 

vista que o crescimento e desenvolvimento da criança são processos dinâmicos que 

devem ser constantemente monitorados (11). Desta forma, é de primordial 

importância, a utilização de instrumentos validados e sensíveis para detectar 

alterações apresentadas por bebês com as características do RNPT.  

 Em uma revisão sistemática realizada por Novak e colaboradores (2017), foi 

recomendada a avaliação dos Movimentos Generalizados (MG) e a utilização do Test 

of Infant Motor Performance (TIMP) para a detecção de lesão neurológica e atraso no 

desenvolvimento motor, respectivamente, quando avaliadas aos 3 e 4 meses de idade 

corrigida (IC) (38).         

 Estes instrumentos apresentam bons níveis de sensibilidade e especificidade 

para lesão neurológica em recém-nascido pois através dos resultados de suas 

avaliações são capazes de refletir e predizer, precocemente, lesões neurológicas que 

refletirão no desenvolvimento motor (39).          

 Os MG consistem em movimentos espontâneos que englobam todo o corpo 

com fluência, velocidade variável, amplitude e força e com apresentação de padrões 

de movimento, incluindo flexão, extensão e rotação. Variam em intensidade, força e 

velocidade, apresentando fluência e elegância (40). Os MG anormais são um 

marcador precoce de anormalidades cerebrais em bebês prematuros (41). 

 O TIMP é recomendado porque apresenta altos índice de confiabilidade e 

sensibilidade nas idades iniciais da criança (38,42). Fornece precisão ao medir o 

controle de cabeça, pescoço e tronco abrangendo a aquisição de marcos motores 

precoces até o início do rolar (24).       

 O exame neurológico e exames de imagens são preditores para o diagnóstico 

de sequelas neurológicas como a paralisia cerebral (38). Alterações e/ou ausência 

dos MG podem indicar acometimento neurológico, relacionado a disfunções nas 

estruturas cerebrais (39,41,43,44). Além disso, a combinação de diminuição do tônus 
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flexor contribui para a deficiência de movimentos antigravitacionais podendo 

enfraquecer seu movimento espontâneo e prejudicar o aprendizado de habilidades 

motoras grosseiras e, tardiamente, finas (45).      

 A ressonância magnética constitui uma ferramenta sensível na detecção e 

investigação das estruturas cerebrais do RNPT, identificando áreas lesionadas e que 

poderão acarretar alterações no neurodesenvolvimento e comportamentais a longo 

prazo (41), no entanto, nem sempre está disponível nos serviços de assistência à 

saúde, além de acarretar altos custos econômicos.    

 Diante disso, a avaliação dos MG torna-se vantajosa em relação ao custo e, 

além da sua característica não invasiva, detecta precocemente alterações 

neurológicas  permitindo o acompanhamento, encaminhamento e monitoramento das 

crianças acometidas (41,44,46).  Além disso, fornece respaldo quanto ao diagnóstico 

e detecção precoce, possibilitando intervenções rápidas e eficientes minimizando o 

risco de disfunções irreversíveis (47,48).       

 A avaliação qualitativa dos MG caracteriza-se pela facilidade de avaliação do 

método para detecção precoce de anormalidades neurológicas (49,50). Estudos 

apontam a validade preditiva do MG para detecção precoce da paralisia cerebral, 

antes dos 5 meses de idade, apresentando sensibilidade de 98% - 100%. O método 

foi validado tanto para crianças termo com encefalopatia hipóxico-isquêmica como 

para pré-termos (38,51).          

 O TIMP é um teste postural e de controle motor seletivo necessário para o 

desempenho funcional na vida diária durante a primeira infância. Foi desenvolvido 

para avaliação de bebês a partir de 34 semanas de idade até 4 meses de IC, além 

disso, o instrumento é capaz de predizer, através de seus escores, as crianças que 

poderão apresentar problemas motores em fase escolar (52).   

 Há estudos que abordam o uso do MG e TIMP na avaliação de prematuros 

(17,41) mas não há conhecimento se as crianças expostas ao MG comportam-se de 

maneira distintas ou semelhantes na avaliação de cada um desses instrumentos. 

 Considerando que existem poucos estudos de caráter longitudinal, que 

acompanharam o desenvolvimento de RNPT, desde os primeiros dias de vida, e a 

influência do MC sobre o desenvolvimento, este estudo tem como objetivo avaliar o 

desenvolvimento motor em prematuros de baixo peso submetidos ao MC, desde a 

primeira etapa até o seguimento ambulatorial (3 – 4 meses). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral         

 Acompanhar a trajetória do desenvolvimento motor de bebês prematuros 

submetidos ao MC e identificar sua evolução motora durante os primeiros 4 meses de 

vida. 

2.2 Objetivos Específicos 

• Acompanhar o desenvolvimento motor e os MG submetidos ao MC na primeira, 

segunda, terceira etapa do método e ambulatório de follow up; 

•  Avaliar a relação das variáveis clínicas com o desempenho motor dos prematuros; 

• Avaliar a relação das variáveis clínicas com o desempenho dos movimentos 

generalizados.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Delineamento e Local do Estudo 

Trata-se uma pesquisa de coorte com RNPT nascidos na Maternidade Escola 

Januário Cicco da cidade de Natal/RN e acompanhados do nascimento aos 4 meses 

de idade. 

3.2 População e amostragem        

 RNPT nascidos com idade gestacional ao nascimento entre 30 e 36 semanas 

e peso abaixo de 2,500kg foram recrutados por conveniência, durante os meses de 

outubro, novembro e dezembro de 2018. Os bebês foram selecionados por meio de 

análise dos prontuários, quando estavam internados na UTIN e na Unidade de 

Cuidados Intermediários Canguru, 2ª etapa do MC. 

3.3 Critérios de inclusão 

- RNs nascidos entre 30 e 36 semanas de gestação, de acordo com a ultrassonografia 

ou data da última menstruação;  

- Nascer na Maternidade Escola Januário Cicco;  

- Peso de nascimento inferior a 2500 g;  

- Não apresentar cardiopatia congênita e malformações genéticas;  

-Não apresentar infecções congênitas (toxoplasmose, sífilis, rubéola, citomegalovírus 

e herpes simples). 

3.4 Critérios de exclusão 

- Hemorragia intraventricular grau III e IV, sendo o diagnóstico realizado depois do 

início da adesão do RN ao estudo; 

- Desistência por parte dos responsáveis. 

3.5 Considerações Éticas 

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

Federal do Rio Grande do Norte e aprovado com o número de parecer 2.699.766, 
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respeitando os aspectos éticos relativos à pesquisa com sujeitos humanos, conforme 

a Resolução 466/12 e suas complementares. 

3.6 Instrumentos de Avaliação 

3.6.1 Ficha de Avaliação 

 A ficha de avaliação foi preenchida com dados do nascimento, antropométricos 

e clínicos, desde o nascimento até o seguimento ambulatorial. Essas informações 

foram coletadas por meio da consulta ao prontuário e entrevista com a mãe (Apêndice 

3) 

3.6.2 Ficha de acompanhamento 

 A ficha de acompanhamento (Apêndice 4) foi preenchida por entrevistadores 

que, diariamente, questionavam às mães sobre o tempo aproximado que elas 

praticavam a posição canguru por dia. 

3.6.3 Avaliação Qualitativa dos Movimentos Generalizados 

 As avaliações dos MG foram realizadas em 4 avaliações (Av1 a Av4). As 3 

primeiras foram realizadas nas 3 fases do MC e a quarta, no ambulatório de 

seguimento.            

 Os RNs foram filmados por 3 minutos, enquanto estavam acordados e deitados 

em decúbito dorsal, em superfície confortável, apenas usando fraldas. Na UTIN os 

recém-nascidos eram filmados do lado externo das incubadoras.    

 Os movimentos foram classificados por dois codificadores independentes, 

cegos para a identificação, de acordo com a análise e verificação das características 

dos movimentos espontâneos. As análises dos vídeos com divergências foram 

realizadas por um terceiro avaliador.       

 Os movimentos generalizados são classificados como normais, repertório 

pobre (poor repertoire), sincronizado limitado (cramped-synchronised), caótico 

(chaotic), fidgety contínuo, intermitente, esporádico, anormal ou ausente de acordo 

com o modelo descrito por Prechtl (53) (Anexo 1). 

3.6.3 Test of Infant Motor Performance 

O TIMP foi utilizado para avaliar o controle de cabeça, pescoço e tronco 

abrangendo a aquisição de marcos motores precoces até o rolar. Esse instrumento é 
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composto por 42 itens que avaliam o desenvolvimento do controle de cabeça, tronco 

e controle seletivo dos membros superiores e inferiores ao longo do período de 34 

semanas pós - concepcional até os 4 meses de idade corrigida. A escala é dividida 

em itens observados e executados, sendo 13 dos itens observados dicotomizados 

(em resposta presente ou ausente), e 29 itens pontuados numa escala que varia de 4 

a 7 níveis (52,54).          

 A aplicação do TIMP é de, aproximadamente, 20 minutos, iniciando pela parte 

observacional. Em seguida, foi coletada a parte eliciada, sendo permitido repetir cada 

item por até 3 vezes, escolhendo-se a melhor das três respostas para a pontuação do 

item. Caso o lactente não preenchesse todos os critérios para pontuar determinado 

item, sua pontuação é do item imediatamente anterior (Anexo 2). O instrumento foi 

aplicado por pesquisadores treinados com respeitando o estado comportamental da 

criança.           

 A pontuação total foi dada pela soma dos itens observados os quais variam 

entre 0 e 1 e os itens eliciados que variam entre 0 e 6, sendo estes últimos 

dependentes do desempenho do lactente, quanto maior a pontuação melhor o 

desempenho. A partir desse resultado foi possível encontrar o escore z e classificar o 

desenvolvimento quanto típico (Z-escore ≥-0,5) ou atípico (Z-escore <-0,5) (17). 

3.7 Procedimentos de avaliação 

A coleta foi iniciada através da seleção da amostra, que se deu após a 

verificação dos critérios de elegibilidade nos prontuários. Em seguida, os pais dos 

RNPT incluídos foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos da pesquisa 

e, os que aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice1). Os RNPT foram avaliados em 4 momentos, de acordo com 

fluxograma apresentado na figura 01.        

 A primeira avaliação neuromotora ocorreu na primeira etapa do método, nesse 

momento foram filmados os MG. O segundo momento da avaliação, quando os RNPT 

apresentavam, aproximadamente, 34 a 36 semanas de IC, foi realizado na UCINCA.  

Nesta avaliação foi realizada a filmagem dos MG e aplicado o TIMP. Além disso, 

diariamente um pesquisador se dirigiu individualmente, a cada responsável, e 

questionou quanto tempo o bebê passou na posição canguru no dia anterior.  A IC foi 

calculada descontando da idade cronológica as semanas que faltaram para a idade 

gestacional atingir 40 semanas.        
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 Na avaliação da terceira etapa do canguru, quando o RNPT retornou ao 

ambulatório para primeira consulta pós alta hospitalar, foi realizada a avaliação dos 

MG, nessa fase os RNPT tinham IC entre 38 e 40 semanas. A última fase da avaliação 

foi realizada no ambulatório de seguimento. No momento as crianças estavam com 3 

– 4 meses de idade corrigida e novamente foram filmados os MG e a avaliação com 

o TIMP foi realizada. Os procedimentos da coleta estão esquematizados na figura 1. 

Em todas as avaliações foi respeitado o conforto da criança.  

  

Figura 1. Fluxograma dos procedimentos da coleta.      
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO       

 Conforme normas do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os resultados e a discussão deste 

estudo estão dispostos no formato de um artigo científico. Após as considerações da 

banca examinadora, será submetido a revista Pediatrics.  

Artigo: Trajetória Motora dos prematuros submetidos ao Método Canguru 
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5.1 Artigo  

Trajetória Motora dos prematuros submetidos ao Método Canguru 

Título Curto: Método Canguru - A trajetória motora do prematuro 

Sabrinne Suelen Santos Sampaio (Esp)a, Gentil Gomes da Fonseca Filho (Ms)a, 

Amanda de Melo Cândido (Esp)a, Carolina Daniel de Lima Alvarez (PhD)a, Silvana 

Alves Pereira (PhD)a, Ana Raquel Rodrigues Lindquist (PhD)a 

 

Afiliação: aUniversidade Federal do Rio Grande do Norte 

Endereço para correspondência: Sabrinne Sampaio, Departamento de Fisioterapia, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Av. Senador Salgado Filho 3000, Caixa 

Postal 1524 – Campus Universitário, Lagoa Nova, CEP 59072-970, Natal – RN, Brasil. 

E-mail: sabrinne.suelen@gmail.com. 

Financiamento: O presente estudo foi realizado com o apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Divulgação financeira: Os autores não têm relações financeiras relevantes para este 

artigo a divulgar. 

Conflito de interesse: Os autores não têm conflitos de interesse relevantes para este 

artigo.  

Abreviações: 

 OMS: Organização Mundial de Saúde;  

RNPT: Recém-nascido prematuro; 

MC: Método Canguru;  

UTIN: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 

 MG: Movimentos Generalizados; 

 TIMP: Test of Infant Motor Performance;  

Avaliação: Av;  

IC: Idade Corrigida;  
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UFRN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte;  

USTF: Ultrassonografia transfontanelar. 

Resumo: Trajetória motora de prematuros submetidos ao Método Canguru com o 

TIMP e os movimentos generalizados antes da idade termo até os 3 meses de vida. 

O que se sabe sobre este assunto: O Método Canguru visa a regularização dos 

sistemas envolvidos com a maturação do recém-nascido prematuros. Evidências 

apontam benefícios do método sobre as habilidades motoras, no entanto, não há 

dados sobre como o desenvolvimento se comporta nos primeiros meses de vida 

nestes bebês.  

O que este estudo acrescenta: Ao avaliar os movimentos generalizados e o 

desempenho motor de prematuros submetidos ao Método Canguru observou-se que 

há uma presença maior de movimentos generalizados do tipo repertório pobre e 

padrão motor atípico nas primeiras semanas de vida, que ao irem envelhecendo, 

chegam aos 3 meses de vida, apresentando padrões típicos.    
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RESUMO 

Objetivo: Acompanhar a trajetória do desenvolvimento motor de bebês prematuros 

submetidos ao MC e identificar sua evolução motora durante os primeiros 4 meses de 

vida. Métodos: Trata-se de um estudo de coorte com recém-nascidos prematuros (< 

37 semanas), peso abaixo de 2500g, acompanhados a partir da 30° semana de idade 

gestacional até 4 meses de idade corrigida. A avaliação (Av) do desenvolvimento 

motor foi realizada pelos movimentos generalizados (MG) e Test Infant Motor 

Performance (TIMP) nas 3 etapas do MC: 1ª etapa - Unidade de Terapia Intensiva 

(Av1); 2º etapa - Enfermaria (Av2); 3 ª etapa - Ambulatório (Av3). A avaliação de follow 

up foi realizada entre 3 e 4 meses de idade (Av4). Resultados: A amostra foi 

composta por 22 bebês, com idade gestacional de nascimento média de 32 (± 1,51) 

semanas e tempo médio de internação de 34,65 (±14,09) dias. A avaliação dos MG 

mostrou redução de repertório alterado ao longo das avaliações sendo 86,3% na Av1 

para 13,6%, na Av4. No TIMP, a alteração no desempenho motor foi de 63,6% na Av2 

para 13,6% na Av4. Conclusão: A trajetória motora de RNPT submetidos ao MC 

apresentou uma curva ascendente com aumento dos casos típicos conforme o 

aumento da idade. O tempo em posição canguru não influenciou esse resultado, 

porém o maior tempo de internação, associado outros fatores de riscos pode ter 

influenciado a trajetória motora.        

Palavras Chave: Desenvolvimento Infantil, Recém-nascido prematuro, Método 

Canguru. 
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ABSTRACT 

Objective: Follow the motor development trajectory of premature babies (PTNBs) 

submitted to KMC and identify their motor evolution in the first 4 months of life. 

Methods: This is a cohort study with premature newborns (< 37 weeks), weight below 

2500g, monitored from the 30th week of pregnancy until 4 months of corrected age. 

Motor development was evaluated by general movements (GMs) and the Test of Infant 

Motor Performance (TIMP) in the 3 phases of KMC: 1st phase – Intensive care unit 

(Ev1); 2nd phase - Nursery (Ev2); 3rd phase - Outpatient (Ev3). Follow-up assessment 

was between 3 and 4 months of age (Ev4). Results: The sample was composed of 22 

babies, with gestational age at birth of 32 (32) weeks and average hospitalization time 

of 34.65 (29) days. Generalized movements showed a decrease in repertoire over the 

course of evaluations, from 86.3% in Ev1 to 13.6% in Ev4. In the TIMP, motor 

performance declined from 63.6% in Ev2 to 13.6% in Ev4. Conclusion: The motor 

trajectory of PTNBs submitted to KMC showed an ascending curve with an increase in 

typical cases with rising age. Time in the kangaroo position did not influence this result, 

but prolonged hospitalization, associated with other risk factors, may have influenced 

the motor trajectory.  

Keywords: Child development, Premature newborn, Kangaroo mother care. 

INTRODUÇÃO 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, a cada ano, 

nascem 15 milhões de prematuros (RNPT) no mundo (3). O aumento da sobrevida 

destes bebês provoca aumento do número de morbidades (5,6,8,55) e por este 

motivo, a prematuridade configura-se como um dos principais problemas de saúde 

pública no Brasil e no mundo (2,55).        
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 Entre as sequelas associadas está o atraso no desenvolvimento motor, 

cognitivo e da linguagem (7,9,21,22). O nascimento prematuro priva o bebê de 

experiências essenciais e organizadoras necessárias ao bom desenvolvimento 

intrauterino, podendo levar a alterações na maturação cerebral e impacto negativo na 

interação pais/bebês. Estudos têm mostrado que o engajamento e o empoderamento 

familiar são importantes estratégias para melhorar o ambiente e o desempenho do 

RNPT (27,38).          

 Neste sentido, programas de intervenção precoce, focados na teoria síncrono 

ativa do desenvolvimento, estão apresentando resultados positivos nos aspectos 

cognitivos e motores do desenvolvimento infantil (27,56). O Método Canguru (MC), 

embasado nesta teoria, visa a regularização dos sistemas envolvidos com a 

maturação do recém-nascido, por meio da inserção da família nos cuidados na 

internação e este método configura-se como uma estratégia positiva de engajamento 

entre família, ambiente e recém-nascido e  trata-se de um modelo de assistência 

perinatal com estratégias de ação biopsicossocial (11).    

 O MC é organizado em três etapas: a primeira, ocorre na Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN); a segunda, na enfermaria e a terceira etapa consiste no 

acompanhamento familiar ambulatorial. Após essa fase, a criança segue com as 

consultas de rotina no follow up ambulatorial. A transição entre as etapas definida pela 

evolução clínica (57), ganho de peso (11) e envolvimento do cuidador (58). 

 Evidências apontam benefícios do MC sobre o crescimento e desenvolvimento 

dos RNPT, tanto nos aspectos motores, físicos e cognitivos (32,57,59). Entretanto, 

estes benefícios foram avaliados em idades próximas aos 12 meses de vida. Assim, 

a lacuna sobre o desenvolvimento durante os primeiros meses de vida dificulta o 

acompanhamento profissional destas crianças e a identificação de crianças com maior 
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risco para o atraso motor. Além disso, o acompanhamento da trajetória motora dos 

prematuros submetidos ao MC, nesta primeira fase de desenvolvimento, pode 

favorecer o direcionamento de estratégias para o diagnóstico e estimulação precoce. 

Portanto, o objetivo do estudo foi acompanhar a trajetória do desenvolvimento motor 

de bebês prematuros submetidos ao MC e identificar sua evolução motora durante os 

primeiros 4 meses de vida.     

MÉTODO 

Desenho e local     

Trata-se de um estudo de coorte realizado em uma maternidade escola de alta 

complexidade, localizada na região nordeste do Brasil.           

Composição e recrutamento da amostra 

RNPT com idade gestacional ao nascimento entre 30 e 36 semanas, e peso 

abaixo de 2500g, foram recrutados, por conveniência, durante a 1ª etapa do MC. 

Quando incluídos no estudo, foram acompanhados durante as três etapas do MC 

(UTIN, Enfermaria e Ambulatório) e reavaliados entre 3 e 4 meses de idade corrigida. 

Não foram recrutados RNPT com diagnóstico de cardiopatias ou malformações 

congênitas e foram excluídos os RNPT que evoluíram com hemorragia intraventricular 

grau III e IV e doenças genéticas e/ou degenerativas, ou qualquer outra situação que 

impossibilitasse a mensuração do tempo na posição canguru. Para manter um número 

homogêneo de RNPT durante todas as etapas, três RNPT foram recrutados na 2º 

etapa do MC e seguidos até 3 a 4 meses.   

Fases de Avaliação 
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A avaliação (Av) do desenvolvimento motor foi realizada pelos movimentos 

generalizados (MG) e Test Infant Motor Performance (TIMP) nas 3 etapas do MC: 1ª 

etapa - Unidade de Terapia Intensiva (Av1); 2º etapa - Enfermaria (Av2); 3ªetapa - 

Ambulatório (Av3). A avaliação de follow up foi realizada entre 3 e 4 meses de idade 

(Av4). A 1ª etapa do MC consiste no contato inicial dos pais com a equipe da UTIN e 

com RNPT pelo toque, progredindo para a posição canguru. Esta posição consiste no 

contato entre tórax da mãe/pai/cuidador e o bebê, pele a pele, na posição vertical, 

com os membros flexionados; A 2ª etapa do MC inicia-se após a alta da UTIN. Na 

enfermaria, o contato pele a pele na posição do canguru é realizado sempre que a 

mãe/pai/cuidador e o bebê acharem seguro e agradável; neste período, o contato pele 

a pele ocorre forma mais contínua; A 3ª etapa ocorre desde o acompanhamento 

familiar ambulatorial até a criança completar 2500g. Após esta fase, a criança é 

acompanhada por meio consultas de rotina no follow up ambulatorial.        

 Instrumentos de avaliação          

Os dados clínicos foram anotados em um formulário de avaliação, por meio da 

consulta ao prontuário e entrevista aos pais. As variáveis maternas pré-natais 

registradas foram: idade, tipo de parto, número de consultas de pré-natal, 

intercorrências durante a gravidez. As características clínicas do RN foram: sexo, 

idade gestacional de nascimento, peso ao nascer, escore de Apgar no primeiro e no 

quinto minuto, dias de oxigenoterapia e fototerapia, tempo de permanência na 1º e 2º 

etapa do MC, peso de admissão na 2º etapa e alta hospitalar.   

 A idade corrigida (IC), utilizada para os RNPT avaliados durante o período de 

internação, foi calculada descontado da idade cronológica as semanas que faltaram 

para a idade gestacional atingir 40 semanas equivalente a termo. A partir de 40 
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semanas de idade corrigida, foi considerada a idade cronológica em meses do RN 

(11).        

Ficha de acompanhamento da posição canguru     

 Durante a segunda etapa do MC, os pais foram entrevistados pelos 

pesquisadores diariamente sobre quanto tempo o bebê havia ficado na posição 

canguru. O período de tempo mencionado foi quantificado em horas e registrado em 

um diário. 

 Instrumentos de avaliação 

 Seguindo as recomendações do uso dos MG e TIMP, para a detecção de lesão 

neurológica e atraso no desenvolvimento motor, ambos instrumentos apresentam 

bons níveis de sensibilidade e especificidade em RNPT, já nas fases iniciais da vida 

(38,43). Assim, são capazes de predizer, precocemente, possíveis alterações no 

desenvolvimento motor (39,52)  

Avaliação Qualitativa dos Movimentos Generalizados (MG) 

Os MG foram avaliados pela escala de Prechtl (53). Este instrumento fornece 

a avaliação dos movimentos espontâneos e intrínsecos desencadeados pelo cérebro 

e quando anormais são um marcador precoce de lesões neurológicas em bebês muito 

prematuros (43,60). A avaliação dos movimentos generalizados foi realizada durante 

todas as fases de avaliação.        

  Os MG de RNPT com idade cronológica ≤ 9 semanas foram classificados como 

normais quando caracterizados como fluentes (velocidade, amplitude e força variável, 

incluindo flexão, extensão e rotação dos membros) (40). Nos RNPT ≥ 9 semanas de 

idade cronológica, os MG foram considerados normais quando pequenos movimentos 
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do pescoço, tronco e membros em todas as direções e com aceleração variável (48). 

 RNPT com poor repertoire (padrão motor com sequência monótona e 

complexidade baixa), cramped-synchronised (movimentos rígidos, membros e tronco 

se contraem e relaxam simultaneamente), chaotic (movimentos de grande amplitude, 

desprovidos de fluência) ou fidgety anormal (aumento intenso da amplitude e 

velocidade), foram considerados anormais (53).            

  Os vídeos foram gravados com os bebês nos estados 3, 4 ou 5 de Brazelton, 

em uma superfície estável e confortável usando apenas fraldas. Eles foram 

posicionados em decúbito dorsal durante 3 minutos e para análise utilizamos 2 

minutos do vídeo conforme Miyagishima e colaboradores (2016) (61). Cada vídeo foi 

analisado separadamente por dois avaliadores e por um terceiro quando houve 

discordâncias. Todos os avaliadores eram experientes e capacitados para o método, 

com larga experiência com cuidado neonatal. O nível de concordância entre os 

avaliadores (kappa) foi de 0,833 na avaliação dos vídeos na Av1; 0,768 na Av2; 0,869 

na Av3 e 1,00 na Av4. O terceiro juíz foi recrutado para avaliar 1 vídeo (Av1), 2 vídeos 

(Av2), 1 vídeo (Av4).                 

 Test of infant motor performance (TIMP) 

A avaliação do desenvolvimento motor foi realizada pelo TIMP na Av2 com 34 

semanas de IC, uma vez que os RNPT apresentavam idade adequada para o teste, e 

na Av4, aos 3 – 4 meses de IC, devido a sensibilidade do instrumento na idade 

avaliada. Este instrumento é preciso ao avaliar o controle de cabeça, pescoço e tronco 

(24) (17). Apresenta altos índices de confiabilidade e sensibilidade nas idades iniciais 

da criança, principalmente entre 3 – 4 meses de idade (38).   Para realização do teste, 

o lactente deveria estar nos estados 3, 4 ou 5 de Brazelton, vestindo apenas fralda e 

deitado em superfície firme (62).        
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 A pontuação total foi dada pela soma dos itens observados os quais variam 

entre 0 e 1 e os itens eliciados que variam entre 0 e 6, sendo estes últimos 

dependentes do desempenho do lactente. Foram considerados no estudo, o escore 

bruto do teste e a classificação em típico (Z-escore ≥-0,5) ou atípico (Z-escore <-0,5) 

(17).                  

Análise Estatística 

A normalidade dos dados foi verificada pelo teste Shapiro-Wilk. A análise 

descritiva foi apresentada em média, desvio padrão, medianas e quartis. Para 

comparar as médias entre o grupo de prematuros foi usado o teste T para amostras 

independentes, para as variáveis paramétricas, e o teste Mann-Whitney para variáveis 

não paramétricas. Para as variáveis categóricas foi utilizado o teste exato de Fisher. 

Foi adotado o nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95% para todas 

as análises.   

 Procedimentos Éticos 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, sob o parecer de 

número 2.699.766, respeitando os aspectos éticos relativos à pesquisa com sujeitos 

humanos, conforme a Resolução 466/12 e suas complementares. Todos os 

responsáveis pelos bebês da amostra assinaram um Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e de autorização para uso de vídeo e imagens.   

 RESULTADOS 

         Foram recrutados 22 RNPT, avaliados nas 3 fases do MC e em um follow up, 

conforme figura abaixo (Figura 1).       
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Figura 1: Quantitativo RNPT e avalições em cada fase do MC com suas respectivas 
exclusões ao longo das fases. 

 

 

 

 

 

      

A tabela 1 apresenta as variáveis maternas, biológicas e clínicas dos RNPT nos 

períodos pré, peri e pós-natais. 

Tabela 1: Características maternas e clínicas pré, peri e pós-natais dos RNPT 

avaliados durante o estudo. 

Pré Natal    

Idade gestacional                  32 (± 1,51)*   

Idade Materna                  27,90 (± 4,91)*   

Consultas Pré-natais                  6 (2 – 8)   

Gestação                  2 (1 - 4)   

Abortos                  0 (0 – 1)   

Perinatal    

Sexo Masculino              45,5%   

Feminino               54,5%  

Peso ao Nascer (gramas)                 1629,68 (± 334,82)*   

Apgar 1° minuto                  6 (1 – 9)   

Apgar 5° minuto                  8 (6 – 9)   

Pós Natal    

Dias de internação hospitalar                  34,65 (±14,09)*   

Dias VMI                   2,30 (±4,68)*   

Dias O2                   0 (0 – 2)   

Peso admissão 2ª etapa                 1716,13 (±225,53)*   
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Dias de internação (Canguru)                 17,55 (± 10,77)*   

Média posição canguru 
(horas) 

                3,67 (0 – 13)   

Valores apresentados em média ± desvio padrão* e mediana (máximo – mínimo) 

A figura 2 apresenta a trajetória motora dos RNPT nas quatro avaliações, dos 

RNPT. 

Figura 2: Trajetória motora dos MG e desempenho motor dos RNPT nas quatro fases 
de avaliação.  

 

 

 

 

 

Na 1ª etapa observa-se que 89,5% da amostra apresentou MG anormais 

(repertório pobre: 16 RNPT e movimentos caóticos: 1 RNPT), na 2ª etapa, 45,5% 

(repertório pobre: 6 RNPT, movimentos caóticos: 2 RNPT e cramped-syncrhonized: 2 

RNPT), na 3ª etapa apenas 18,2% da amostra permaneceu com MG anormais 

(movimentos caóticos: 2 RNPT e cramped-syncrhonized: 2 RNPT) e no follow up 

apenas 3 lactentes com movimentos caóticos e cramped-syncrhonized mantiveram 

alterados da amostra. Na avaliação do desempenho motor com o TIMP, na 2ª etapa, 

63,6% apresentaram desenvolvimento atípico e no follow up apenas 13,6%. 

 A trajetória motora não apresentou associação com as variáveis pré, peri e 

pós–natais, exceto para as variáveis inseridas na tabela 2.  Observa-se que não houve 

diferença estatística entre os grupos avaliados com os MG e o TIMP, na 2ª, 3ª etapa 

e follow up. Ao comparar os dias de internação na 2ª etapa e a média de horas na 
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posição canguru não foram encontradas diferenças entre grupos para os resultados 

da ultrassonografia transfontanelar (USTF) e os desfechos motores.  

Tabela 2: Variáveis pré, peri e pós-natais dos RNPT avaliadas durante o estudo. 

 MG TIMP 

Fase 2 GT 

(n=12;54,5%

) 

GA 

(n=10;45,5%) 

P 

valor 

GT 

(n=8; 36,4%) 

GA 

(n=14; 63,6%) 

P 

valor 

Nº Consultas 5 (2 - 8) 7 (3 – 8) 0,28 5 (3-6) 7 (2-8) 0,02* 

Apgar 1° minuto   7,5 (3 – 9) 6 (1 – 8) 0,22 8 (4-9) 4,5 (1-9) 0,00* 

Fototerapia 5 (0 – 13) 7 (0-11) 0,42 2 (0-9) 7 (2-13) 0,00* 

IG adm 

enfermaria 

34 (± 1,08)**   35 (±1,49)**  0,40 35 (33-36) 34 (33-37) 0,00* 

Fase 3       

Dias O2 0 (0 – 0) 1 (0 – 2) 0,00* - - - 

Peso adm 
enfermaria 

1760, 83 

 (± 207,58)** 

1515,00   

   (± 214, 28)** 

 

0,04* 

- - - 

Fase 4       

Idade Mat. 27,26 

(±4,99)** 

         32  

(±0,00)** 

0,00* 27,26 (±4,99)     32 (±0,00) 0,01* 

Sexo (Masc)     36,8%                100%              0,04*       36,8%                 100% 0,78 

Dias  internação    15,52    

(±10,42)** 

20,33 

 (± 15,04)** 

0,04* 31,68 

(±13,02)** 

48,33 (±7,37) 0,04* 

Peso adm 

enfermaria 

1764,73  

(±191, 03)** 

1408,33        

(± 202,56)** 

0,04* 1764 

(±191,03) 

1408 

(±202,56) 

0,00* 

Dias de 

internação 

(Canguru) 

16,15 (±9,81) 18 (±7,81) 0,06 16,15 (±9,81) 28 (±7,81) 0,06 

Média  canguru 

(horas) 

3,3 (0 – 13) 1,4 (1 – 8) 0,59 3,35 (0-13,3) 1,47 (0-3,3) 0,59 

USTF - - 0,52 - - 0,52 

Valores apresentados em média ± desvio padrão** e mediana (máximo – mínimo) 

DISCUSSÃO 

Durante a Av1, 89,5% dos bebês prematuros apresentaram movimentos de 

repertório pobre antes de atingirem 40 semanas e ao longo das 4 avaliações, 3 bebês, 
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persistiram com MG alterados, apresentando movimentos classificados como 

cramped - synchronised e caotic. Quando o bebê nasce prematuro, há uma hipotonia 

global associada a uma instabilidade dos seus subsistemas. Além disso, somam-se 

fatores perinatais agudos os quais podem favorecer a predominância do repertório 

motor pobre seja predominante nos primeiros dias de vida (60). Com o tempo, no 

entanto, há uma evolução na movimentação espontânea, que pode ser decorrente do      

processo maturacional da prematuridade (63), dos efeitos ambientais e os cuidados 

hospitalares que os RNPT são submetidos (64).                       

 Na primeira avaliação, 89,5% da amostra e nas 3 avaliações subsequentes 

(Av2, Av3 e Av4), os movimentos anormais foram observados em 45,5%, 18,2% e 

13,6%, respectivamente. Corroborando com nossos achados, um estudo longitudinal 

realizado com 54 prematuros, não submetidos ao MC, com a idade gestacional entre 

28 e 40 semanas pós conceptual, relatou que RN com menor IG apresentaram 

repertório motor pobre, mas houve uma melhora gradual entre as 30 e 40 semanas. 

Esse resultado reforça a influência da evolução maturacional do sistema nervoso 

associado ao apoio do cuidado na unidade hospitalar (63).                                                                      

 Na segunda etapa do MC, foi possível observar diminuição no número de 

crianças com MG anormais (45,5%). O mesmo resultado se manteve entre a segunda 

e a terceira etapa método. Apenas 18,2% da amostra se manteve com o repertório 

motor alterado. Esse processo de melhora na organização do repertório motor e dos 

movimentos generalizados pode ser decorrente do padrão flexor estimulado pelo 

contato pele a pele, iniciado na UTIN e mais frequente na enfermaria. O padrão flexor 

adotado pela criança durante a posição canguru pode modular o tônus muscular do 

prematuro, favorecendo os movimentos em flexão em detrimento do padrão extensor, 

característico do RNPT (59).                                           
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  De acordo com a Teoria Síncrono Ativa do Desenvolvimento, este contato 

prolongado, associado ao padrão flexor, proporciona uma organização que se reflete 

sobre a habilidade do RN em estabelecer um nível de funcionamento integrado entre 

os sistemas fisiológicos e motor comportamentais, refletindo positivamente no seu 

processo maturacional (65).          

  Um estudo comparativo de coorte, realizado com prematuros entre 28 e 32 

semanas de idade gestacional, identificou que os bebês submetidos ao contato 

contínuo pele a pele tinham movimentos mais harmoniosos e suaves com melhores 

amplitudes e respostas menos assimétricas quando comparados a RNPT submetidos 

a cuidados convencionais (66).                                  

  A avaliação dos GM é importante por sinalizar precocemente, antes da idade 

termo, indicadores lesão neurológica (60). Aos 3 – 5 meses de idade, os GM com 

anormalidade ou ausência dos movimentos fidgety constituem uma ferramenta 

confiável para identificação de crianças com risco significativo de desenvolver 

paralisia cerebral, apresentando sensibilidade entre 91 e 100% (50). Ao acompanhar 

os bebês no seguimento ambulatorial, apenas 13,6% das crianças persistiram com 

padrão anormal de movimentos espontâneos. Esses movimentos foram classificados 

como cramped - synchronised e caotic nas três etapas do método, e aos 3 – 4 meses 

de IGC apresentaram alterações nos movimentos de fidgety.        

 De acordo Miyagishima e colaboradores (2016) (44), no último trimestre de 

gestação, os bebês desenvolvem padrão flexor e uma hipertonia fisiológica, através 

da movimentação intra útero. No entanto, quando o parto ocorre prematuramente, o 

tônus muscular associado à ação da gravidade desencadeia um padrão motor 

caracterizado pelo predomínio da musculatura extensora (17).   

 Dessa forma, a combinação da diminuição do tônus flexor contribui para a 
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deficiência de movimentos antigravitacionais podendo enfraquecer seu movimento 

espontâneo e prejudicar o aprendizado de habilidades motoras grosseiras. O TIMP é 

um teste recomendado porque apresenta altos índice de confiabilidade e sensibilidade 

nas idades iniciais da criança (38).      

 Estudos apontam o impacto positivo do MC no desempenho motor de 

prematuros, no entanto, não há estudos que descrevam e abordem o benefício do 

método na trajetória motora nas fases iniciais do desenvolvimento (32,57,59,67). 

Guimarães e colaboradores (2011) realizaram o único estudo que avaliou prematuros 

submetidos ao MC, na idade equivalente ao termo com o TIMP. Ao comparar as 

variáveis idade gestacional e peso ao nascer, dias de internação e tempo de canguru 

entre o grupo de prematuros com desenvolvimento típico e atípico, não foram 

observadas diferenças significativas. Os autores referidos ressaltam que a falta de 

correlação isolada desses fatores com o padrão motor avaliado no TIMP, pode ser 

pelo fato de que a influência destes se dê de forma sinérgica, o que não é possível de 

mensurar estatisticamente em estudos com populações pequenas. Não foi avaliada a 

relação entre a posição canguru e os desfechos sobre o desenvolvimento (68).                                                                        

 Ao analisar a comparação e/ou associação entre variáveis clínicas, estruturais 

e ambientais, foi observado que os RNPT que apresentaram alterações motoras 

tiveram menor apgar 1º minuto, maiores dias de oxigenoterapia, maior número de dias 

de fototerapia, menor idade gestacional e peso de admissão na UCINCA e maiores 

dias de internação. Estas variáveis estão relacionadas com maiores intercorrências e 

morbidades, que podem influenciar diretamente o desenvolvimento motor 

(21,22,59,69,70).           

 Ao considerarmos o número de consultas pré-natais, estudos apontam que o 

número de visitas pré-natais não é, por si só, um fator de prevenção ao parto 
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prematuro mas, associado a isto, a qualidade do pré-natal e a adesão ao mesmo por 

parte das mulheres (71). Estudos apontam que a relação com a idade, principalmente 

avançada, pode estar associado a maiores complicações durante as gestações em 

idades mais avançadas, como eclampsia e diabetes (72).    

 Apesar de não observarmos associação entre os resultados da USTF e as 

alterações na trajetória motora, as 3 crianças com alterações no repertório motor aos 

3 – 4 meses, apresentaram também alterações na USTF, como a hemorragia 

periventricular grau I e cistos periventriculares, assim a avaliação dos MG e TIMP 

aliados à USTF constituem uma alternativa precisa para o acompanhamento do 

neurodesenvolvimento já que no Brasil, há dificuldade no acesso ao exame de 

Ressonância Magnética pois nem sempre está disponível nos serviços de assistência 

à saúde, além de acarretar altos custos econômicos (38,41).   

 Desse modo, infere-se que os piores resultados no desenvolvimento motor 

podem estar associados a maiores morbidades associadas ao período de internação 

hospitalar, já que todos foram submetidos ao MC. Assim, sugere-se que novos 

estudos sejam realizados a fim de comparar os RNPT com maiores morbidades com 

os que não tiveram.         

 Para as crianças que obtiveram desempenho motor atípico foram dadas 

orientações aos pais de incentivo a realização de práticas de estimulação precoce por 

meio da família e dados os devidos encaminhamentos para os serviços de fisioterapia 

ofertados na região. Entre as limitações do estudo estão o pequeno número da 

amostra. 

 CONCLUSÃO 

         Ao avaliar os movimentos generalizados e o desempenho motor de prematuros 

submetidos ao MC observou-se uma curva ascendente com aumento dos casos 
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típicos conforme o aumento da idade. A persistência de movimentos espontâneos 

anormais identificadas precocemente antes da idade termo, foi associada a alterações 

no desenvolvimento aos 3 – 4 meses de idade. Ressalta-se a importância da 

investigação precoce do neurodesenvolvimento ainda em ambiente hospitalar, 

utilizando os instrumentos MG e TIMP como alternativa para países de baixa renda, 

que possuem dificuldade no acesso aos exames de imagem. Além disso pode-se 

associar ao MC, o qual se torna elemento chave no empoderamento e engajamento 

familiar, tornando o ambiente hospitalar e domiciliar enriquecido com potencial para 

promover e mudar o padrão do desenvolvimento motor. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao avaliar os movimentos generalizados e o padrão motor dos prematuros 

submetidos ao Método Canguru nas três etapas do método e no seguimento 

ambulatorial, foi possível observar que: 

•  Os movimentos generalizados e o padrão motor de prematuros submetidos ao 

Método Canguru apresentaram variação ao longo do tempo com decréscimo dos 

movimentos anormais e no repertório motor atípico, proporcional ao aumento da 

idade;  

• A persistência de movimentos espontâneos anormais identificadas precocemente 

antes da idade termo, foi associada a alterações no desenvolvimento aos 3 – 4 meses 

de IGC, reforçando a importância da investigação precoce desde os primeiros dias de 

vida;  

• A influência negativa de fatores clínicos pré-natais e pós-natais variaram ao longo 

das fases, demonstrando que algumas variáveis estão relacionadas não só a fatores 

biológicos, mas também ambientais; 

• A importância da avaliação dos movimentos generalizados e padrão motor como 

ferramentas do seguimento do prematuro de baixo peso, em virtude da alta 

sensibilidade com RNPT encontradas; 

• A necessidade de estudos que façam o seguimento a longo prazo e acompanhem 

neurodesenvolvimento das crianças submetidas ao método canguru. 
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – UFRN 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Esclarecimentos  

 
Este é um convite para você participar da pesquisa: Avaliação do desenvolvimento 

motor, cognitivo e perceptual em prematuros de baixo peso submetidos ao Método 
Canguru, que tem como pesquisador responsável Ana Raquel Rodrigues Lindquist. Esta 
pesquisa pretende estudar o desenvolvimento motor, visual e respiratório do seu bebê 
durante e após a aplicação do método canguru.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é avaliar os benefícios do método 
canguru no desenvolvimento motor, cognitivo e perceptual do seu bebê, através da 
avaliação e identificar possíveis alterações facilitando o tratamento pelos serviços 
especializados. Caso você decida participar, você deverá autorizar, seu bebê será 
submetido(a) às avaliações até os 4 anos de idade, que avaliam o desenvolvimento 
neurológico, visual e respiratório do seu bebê, através da aplicação de instrumentos 
confiáveis e seguros. Também serão utilizados questionários sobre as intercorrências na 
gestação, o uso do método canguru, os aspectos sociais, ambientais e comportamentais 
da criança.  

Estas avaliações serão realizadas em momentos diferentes, primeiramente ele 
será acompanhado mensalmente durante a internação no hospital e após a alta ele será 
acompanhado a cada visita no ambulatório do hospital que o bebê estava internado, 
Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC). Durante a realização ocorrerá avaliações 
com um período máximo de 50 minutos. Caso aceite participar da pesquisa também 
teremos acesso aos dados referentes ao histórico gestacional e neonatal disponíveis 
prontuário médico da mãe e do bebê na Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC).  

A avaliação do desenvolvimento neurológico será realizada por meio de perguntas 
e respostas do seu bebê aos estímulos e brinquedos, com isso observa-se os movimentos 
espontâneos e os padrões de desenvolvimento, respectivamente, através de vídeos. Para 
avaliação visual serão utilizados 2 instrumentos que realizam movimentos que permitem 
observar a função visual do seu bebê. A avaliação respiratória será realizada por meio de 
exame físico e com uma câmera fotográfica que filmará. A respiração da criança por dois 
minutos para posterior avaliação. Todos os procedimentos serão registrados em áudio, 
vídeo e/ou fotografia. Estes registros poderão ser utilizados em publicações científicas ou 
para divulgação ao público, após assinatura de autorização de registro e exibição de 
imagem. Durante a realização do estudo pode ocorrer riscos: por fazer uso de imagens, 
dados clínicos e pessoais do seu bebê.  

 
 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ___________________ (rubrica do Pesquisador)  
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O estudo apresenta risco de perda de confidencialidade e divulgação indevida de 
informações pessoais e imagens, para assegurar e diminuir os riscos, os dados serão 
armazenados nos computadores do Laboratório de Inovação e Análise da Marcha (LIAM) 
coordenado pela professora Ana Raquel Rodrigues Lindquist, localizado no 
Departamento de Fisioterapia da UFRN, favorecendo a manipulação apenas por pessoas 
envolvidas na pesquisa. Pode acontecer desconfortos em se tratando do protocolo de 
avaliação que ocorrerá na UTIN, na enfermaria canguru e no ambulatório os riscos que o 
seu bebê será exposto são relacionados a perda de temperatura durante a avaliação, 
irritação, risco de queda e cansaço, que será minimizado através da realização das 
coletas de dados e avaliações por profissionais da saúde capacitados e treinados no 
manejo e assistência à criança, em um ambiente fechado, sem interferência de ventos 
através de janelas ou similares, com luz artificial independente do horário.   
 As mãos da pessoa que irá avaliar estarão envoltas com luvas para neutralizar a 
temperatura e para manuseio do RN serão utilizados materiais hipoalergênicos e 
descartáveis. Além disso, durante a avaliação, será solicitado a sua presença ou um 
segundo responsável para acompanhar os procedimentos, para que, em caso de choro, 
ou se o bebê fizer suas necessidades fisiológicas, o mesmo receba os cuidados e 
acalentos diretamente do familiar, caso o acompanhante da criança se sinta incomodado 
com as avaliações as mesmas serão suspensas.  

A ordem de realização das avaliações respeitará o tempo do bebê, isto é, se ele 
estiver dormindo será aguardado o tempo do mesmo acordar voluntariamente para 
avaliação, se a criança apresentar sinais de cansaço físico as avaliações serão 
canceladas sendo remarcadas para outro momento. E você terá como benefício o 
acompanhamento e detecção precoce de possíveis alterações respiratórias e no 
desenvolvimento neuromotor, sensorial e cognitivo do recém-nascido prematuro.  

Ao identificarmos alterações nas avaliações de alguma criança, a mesma será 
encaminhada aos serviços especializados no departamento de Fisioterapia da UFRN e 
no serviço de fisioterapia ambulatorial inserido no ambulatório de seguimento da 
maternidade.  

Em caso de algum problema que ele(a) possa ter, relacionado com a pesquisa, 
ele(a) terá direito a assistência gratuita que será prestada pelos serviços de saúde da 
rede através do encaminhamentos pelos pesquisadores.  

Em caso de algum problema que você possa ter relacionado com a pesquisa, você 
terá direito a assistência gratuita que será prestada pelos pesquisadores. Durante todo o 
período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas com o pesquisador responsável Ana 
Raquel Rodrigues Lindquist ligando para (84) 996688896.  

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em 
qualquer fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas 
em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que 
possa lhe identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa 
em local seguro. Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 
assumido pelo pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 
será indenizado.  

 
 

__________________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ___________________ (rubrica do Pesquisador)  
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Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 
Ética em Pesquisa – instituição que avalia a ética das pesquisas antes que elas comecem 
e fornece proteção aos participantes das mesmas – da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, nos telefones (84) 3215-3135 / (84) 9.9193.6266, através do e-mail 
cepufrn@reitoria.ufrn.br ou pelo formulário de contato do site <www.cep.propesq.ufrn.br>. 
Você ainda pode ir pessoalmente à sede do CEP, de segunda a sexta, das 08:00h às 
12:00h e das 14:00h às 18:00h, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Campus Central. Lagoa Nova. Natal/RN. CEP 59078-970. Este documento foi impresso 
em duas vias uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável Professora 
Ana Raquel Rodrigues Lindquist.  

 
Consentimento Livre e Esclarecido  

 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados 

serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios 
que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em 
participar da pesquisa: Avaliação do desenvolvimento motor, cognitivo e perceptual em 
prematuros de baixo peso submetidos ao Método Canguru, e autorizo a divulgação das 
informações por mim fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que 
nenhum dado possa me identificar.  
 
Natal, __________________________________.  

 
_______________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 
 
 
 

Impressão datiloscópica do participante  
 
 
Declaração do pesquisador responsável  

 
Como pesquisador responsável pelo estudo: Avaliação do desenvolvimento motor, 

cognitivo e perceptual em prematuros de baixo peso submetidos ao Método Canguru, 
declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos 
metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante 
desse estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do 
mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido 
estarei infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho 
Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  
Natal, 11 de abril de 2018. 
 

____________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Profa. Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist 
 

_________ (rubrica do Participante/Responsável legal) ___________________ (rubrica do Pesquisador) 
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Apêndice 2 - Termo de Autorização para uso de Imagens  
 

Termo De Autorização Para Uso De Imagens (Fotos E Vídeos) 
 
Eu, ______________________________________________, AUTORIZO a Profa. 
Dra. Ana Raquel Rodrigues Lindquist, coordenadora da pesquisa intitulada: 
“Avaliação do desenvolvimento motor, cognitivo e perceptual em prematuros de 
baixo peso submetidos ao Método Canguru” a fixar, armazenar e exibir a minha 
imagem por meio de fotos e vídeos com o fim específico de inseri-la nas informações 
que serão geradas na pesquisa, aqui citada, e em outras publicações dela 
decorrentes, quais sejam: revistas científicas, congressos e jornais.  

A presente autorização abrange, exclusivamente, o uso de minha imagem para 
os fins aqui estabelecidos e deverá sempre preservar o meu anonimato. Qualquer 
outra forma de utilização e/ou reprodução deverá ser por mim autorizada.  
O pesquisador responsável Ana Raquel Rodrigues Lindquist assegurou-me que os 
dados serão armazenados em formato digital em um banco de dados, sob sua 
responsabilidade, por 5 anos, e após esse período, serão destruídas.  
Assegurou-me, também, que serei livre para interromper minha participação na 
pesquisa a qualquer momento e/ou solicitar a posse de minhas imagens.  
 
Natal (__/__/__). 
 
 
 
 
 
 
 

Assinatura do participante da pesquisa 
___________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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Apêndice 3 – Ficha de Avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO RN:                                                                                                       PRONTUÁRIO: 

OBSERVAÇÕES:_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO 

FICHA COLETA PROJETO CANGURU 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS DA UTI NEONATAL E ENFERMARIA 

DIAGNÓSTICO:_________________________________________________________________________________ 

ANTIBIOTICOTERAPIA:( )S( )N___________DIAS__/___________DIAS__/___________DIAS:__/__________DIAS:__ 

TIPO DE ACESSO: ( )CENTRAL( )PERIFÉRICO LOCALIZAÇÃO:__________DIAS:___ 

LOCALIZAÇÃO:__________DIAS:___N°INTUBAÇÕES:_____N°EXTUBAÇÃO ACIDENTAL:_______N°EXTUBAÇÃO 

PROGRAMADA:_____DIAS DE VMI:_____DIAS DE VNI:______DIAS DE CPAP:_____DIAS DE 

OXIGENOTERAPIA:_____ANEMIA:( )S( )N TRANSFUSÃO:( )S( )N QUANTAS:_____CORTICOIDE:( )S( )N 

DIAS:____CONVULSÕES:( )S( )N CONTROLADA COM MEDICAMENTO:( )S( )N MEDICAMENTO 

ANTICONVULSIVANTE:_____________DIAS:____ PESO DA ADMISSÃO NA ENFERMARIA:_________ 

IG DA ADMISSÃO:___________ PESO DA ALTA:________ IG DA ALTA:________DIAS DE VIDA DA ALTA:___________ 

 

 
EXAMES COMPLEMENTARES 

TESTE DO OLHINHO:_____________________________________________________________________________ 

TESTE DA ORELHINHA:___________________________________________________________________________ 

TESTE DO PEZINHO:____________________________________________________________________________ 

TESTE DO CORAÇÃOZINHO:_______________________________________________________________________ 

ULTRASSOM TRANSFONTANELA:___________________________________________________________________ 
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Apêndice 4 – Ficha de acompanhamento do Método Canguru 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Avaliação Quantitativa dos Movimentos Generalizados (MÉTODO DE 

PRECHTL’S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Anexo 2 - Test of Infant Motor Performance 
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