
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C04. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade da Criança e Adolescente

FATORES DE RISCO BIOLÓGICO EM RECÉM-NASCIDOS INTERNADOS EM 
UNIDADE DE TERAPIA NEONATAL – DADOS PRELIMINARES

CRISTIANA MEURER DE MIRANDA (Cristiana M. de Miranda) - UDESC - crismeurer.fisio@gmail.com, Simone 

Nascimento Santos Ribeiro (Simone N.S. Ribeiro ) - Universidade Federal do Estado de Minas Gerais (UFMG), Maylli 

Daiani Graciosa (Maylli D. Graciosa) - Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC), Nicole Pradi (Nicole Pradi) - Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - Universidade do Estado de 

Santa Catarina (UDESC), Aline Martins Dantas Frassetto (Aline M. D. Frassetto) - Maternidade Carmela Dutra, Gean 

Rocha (Gean Rocha) - Maternidade Carmela Dutra, Fernando Mendes Massignam (Fernando M. Massignam) - Centro 

de Ciências da Saúde e do Esporte - Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Dayane Montemezzo 

(Dayane Montemezzo) - Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - Universidade do Estado de Santa Catarina 

(UDESC)

Introdução: As condições de risco para o desenvolvimento motor (DM) dos Recém-Nascidos (RN) envolvem fatores, 

como os riscos biológicos, que podem interferir durante o período gestacional, peri e/ou pós-parto. Objetivo: Identificar 

os fatores de risco biológico para DM, e verificar a presença de possíveis associações entre eles em RN internados em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Método: Estudo transversal prospectivo com análise de prontuários de 

RN internados em UTIN de julho à dezembro de 2017. Pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres 

Humanos da UDESC sob o parecer 65975317.8.0000.0118. Elaborou-se um instrumento específico para aquisição de 

informações associadas a caracterização dos RN e itens referentes aos fatores de risco para o DM. Critérios de 

inclusão: prontuários de RN internados na UTIN durante o período proposto. As variáveis incluídas foram a Idade 

Gestacional (IG), peso ao nascer, Apgar no 1º minuto, tipo de parto, complicações neonatais e tempo de permanência 

em UTIN. Após testar a normalidade da distribuição de dados, a caracterização das variáveis foi realizada por meio de 

média e desvio padrão ou mediana e amplitude interquartílica, além de contagem de frequências (%). O teste Qui-

quadrado foi utilizado para verificar se há associação entre prematuridade (IG<37semanas) e baixo peso ao nascer 

(<2500kg), com a presença de complicações no parto e/ou neonatais e o tempo em que os RN permaneceram na UTIN. 

As variáveis foram dicotomizadas para esta análise. Utilizou-se o Statistical Package for the Social Sciences versão 20.0 

com um nível de significância de 5%. Resultados: Foram recrutados 74 prontuários de RN com média de IG de 34,9±4 

semanas ao nascer, mediana do peso ao nascer de 2,0 (4) kg, e Apgar no 1º minuto de 7,5 (9). 66,7% dos RN eram pré-

termos (IG<37semanas) e 12,3% apresentaram Apgar inferior a 4 no 1º minuto, 35,2% dos RN foram classificados como 

baixo peso ao nascer, 19,3% muito baixo peso, 7% extremo baixo peso. Os partos foram 63,2% do tipo cesariana, e 



houveram complicações neonatais em 78,8% dos casos. O tempo de internação em UTIN apresentou mediana de 9 

(17) dias. Não foi observada associação entre prematuridade e baixo peso ao nascer, com a presença de complicações 

no parto e/ou neonatais e o tempo de permanência na UTIN (p>0,05). Conclusão: A incidência dos fatores de risco 

encontrados em maior número pelos RN estudados pode ser desfavorável para o desenvolvimento motor.
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