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I. Resumo 

Foi efectuada a avaliação na idade escolar (6 anos) de uma coorte de recém-nascidos 

(RN) de extremo baixo peso (EBP) ou muito prematuros (< 28 semanas), nascidos entre 

01-01-1998 e 31-12-2002 (5 anos), utilizando um questionário de avaliação de 

limitações funcionais, necessidade acrescida de serviços de saúde e dependência 

compensatória relacionados com doenças crónicas (QuiCCC).  

Ao longo do período de estudo verificou-se uma diminuição significativa das limitações 

funcionais e tendência para menor necessidade acrescida de serviços de saúde. 

O factor mais importante na ocorrência de limitações funcionais e dependência 

compensatória foi a hemorragia intra-ventricular (HIV) grave (grau ≥ 3), sendo a sua 

ausência e de pneumotórax os determinantes da sobrevivência livre de limitações ou 

dependências. As limitações sugestivas de paralisia cerebral (PC) e consequente 

dependência de terceiros foi determinada pela existência de leucomalácia 

periventricular multiquística (LPVQ). 

Em relação aos modos ventilatórios, a ventilação com pressão positiva intermitente 

(VPPI), aumentou o risco de recurso acrescido a serviços de saúde (SS), enquanto a 

ventilação de alta frequência (VAF), pelo contrário, teve um papel protector dos déficites 

neuro-sensoriais e, limiar, das limitações cognitivas, achados este geralmente 

contraditórios com os da literatura. 

A indometacina utilizada na terapêutica da persistência de canal arterial (PCA), foi um 

factor protector de dependência compensatória e, limiar, da dependência de terceiros. 

Este efeito parece ser mais abrangente que o referido na literatura, sendo importante 

esclarecer, em futuros trabalhos, o seu papel em áreas específicas do 

neurodesenvolvimento. 
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O sexo masculino e a escolaridade do cuidador principal inferior ou igual a 9 anos, 

foram os factores determinantes de limitações cognitivas, podendo levar a 

recomendação de actuação especial com estas populações mais vulneráveis. 

 

Palavras chave:  pré-termo, EBP, questionário, escolar, limitações. 
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Summary 

A cohort of extremely low birth weight or very preterm (<28 weeks) newborns, born 

between 01/01/1998 and 31/12/2002 (5 years), was evaluated at school age (6 years), 

using a questionnaire for assessment of functional limitations, compensatory 

dependency needs and increased need of health services above routine, related to 

chronic diseases (QuiCCC).  

Throughout the study period there was a significant decrease in functional limitations 

and a trend toward a decrease in the need for health services.  

The most important factor in the occurrence of functional limitations and compensatory 

dependency was severe intraventricular haemorrhage (IVH, grade ≥ 3). The absence of 

pneumothorax was the determinant of survival free of funcional limitations and 

dependencies. Limitations suggestive of cerebral palsy and dependence from the 

caregiver were determined by the existence of periventricular multiquistic leukomalacia.  

Concerning ventilation modes, intermittent positive pressure ventilation increased the 

risk of above routine use of health services, while high-frequency ventilation had a 

protective effect on neuro-sensory deficits and a borderline significance protection from 

cognitive limitations. These findings are, generally, contradictory with the literature. 

Indomethacin used in the treatment of patent ductus arteriosus had a protective effect 

on compensatory dependency needs and a borderline significance protection of 

dependence from the caregiver. This effect appears to be broader than that referred in 

the literature and it would be important to address, in future research, their role in 

specific areas of neurodevelopment.  

Male sex and caregiver's schooling of 9 years or less, were determinant of cognitive 

limitations, which may lead to recommendations of special care with these vulnerable 
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populations.  

 

Keywords:  preterm, ELBW, questionnaire, school, limitations. 
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II. Abreviaturas 

 
DBP Displasia Bronco Pulmonar 
DPB Doença Pulmonar Crónica 
EBP Extremo Baixo Peso 
ECN Enterocolite Necrotizante 
HIV Hemorragia Intra Peri Ventricular 
IG Idade Gestacional 
LPVQ Leucomalácia Periventricular Multiquística 
MBP Muito Baixo Peso 
PC Paralisia Cerebral 
PCA Persistência de Canal Arterial 
QuiCCC Questionnaire for Identifying Children with Chronic Conditions 
RCIU Restrição de Crescimento Intra-Uterino 
RN Recém Nascido 
ROP Retinopatia da Prematuridade 
SS Serviços de Saúde 
UCIN Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 
VAF Ventilação de Alta Frequência 
VPPI Ventilação de Pressão Positiva Intermitente 
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III. Introdução 

A. Sobrevivência de crianças de Extremo Baixo Peso ou Muito 
Prematuras 

Os progressos verificados em medicina perinatal e neonatal nos últimos 15-20 anos, 

nomeadamente a generalização da corticoterapia pré-natal, o investimento crescente 

em gestações de 23-25 semanas, utilização de surfactante e sua aplicação mais 

precoce, novas técnicas de ventilação mecânica e melhor nutrição, têm permitido 

aumentos dramáticos na sobrevivência de recém-nascidos (RN) de Extremo Baixo Peso 

(EBP) e com grande prematuridade1, 2. Estão referidas sobrevivências a curto prazo (até 

aos 2 anos) de 25-35% no início da década de 80, 40-55% no início dos anos 90 e 65-

70% no início da primeira década do milénio3-5. 

B. Prognóstico a longo prazo 

Tal como refere Stephens6 e outros autores, a sobrevivência é uma medida inadequada 

de sucesso nos RN muito prematuros, com elevado risco de morbilidade, devendo ser 

antes utilizado o neurodesenvolvimento a longo prazo. 

Há grande controvérsia e preocupação em relação à qualidade de vida destes 

sobreviventes, à utilização de recursos e serviços de saúde e sociais, ao aumento da 

prevalência ou do número absoluto de sobreviventes com sequelas (como paralisia 

cerebral, cegueira e surdez) e alterações do neurodesenvolvimento7-11. Desde 2000 

contudo, alguns autores referem uma diminuição da frequência de sequelas, pela 

generalização de corticoterapia pré-natal aliada a medidas de melhoria de qualidade 

centradas na redução da utilização de corticoterapia pós-natal e na incidência de sépsis 

tardia3. 

Os ainda escassos trabalhos publicados sobre o estado destas crianças muito 

prematuras na idade escolar, parecem revelar alterações funcionais, cognitivas, 
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comportamentais e sociais, não só naquelas com lesões já diagnosticadas aos 24-30 

meses de idade, mas também sequelas moderadas a graves em crianças “sem 

sequelas” ou com “sequelas ligeiras” nas idades mais precoces 12, 13. É também mais 

evidente na idade escolar, uma evolução mais desfavorável no sexo masculino12. Na 

adolescência parece alargar-se a diferença no desempenho cognitivo destas crianças 

pré-termo, mesmo nas neurológicamente intactas, sendo essas diferenças perceptíveis 

aos pais14-16. 

C. Questionnaire for Identifying Children with Chro nic Conditions 
(QuICCC) 

Em 1997 é publicado o desenvolvimento e aplicação de um instrumento de colheita de 

dados em crianças com menos de 18 anos, sob a forma de um questionário para 

aplicação em entrevista pessoal ou telefónica a um dos pais ou cuidador principal, com 

o objectivo de identificar problemas de saúde crónicos17. 

Os autores referem que, embora um diagnóstico específico seja crítico para uma 

intervenção biomédica, há outros aspectos e dimensões das situações crónicas fulcrais 

para utilização epidemiológica e planeamento. 

São avaliadas as consequências das patologias de um modo independente dos 

diagnósticos e, para serem consideradas crónicas, têm que ser situações de saúde com 

base biológica, psicológica ou cognitiva, com duração superior a 12 meses e ser 

consequência de uma doença. 

O QuICCC foi validado na versão original em inglês (americano) e na versão espanhola, 

tendo sido utilizado em estudos epidemiológicos18 e, posteriormente, também como 

instrumento de rastreio. 

Foi utilizado na Suécia19, não validado, na avaliação de crianças nascidas com 23-25 

semanas de idade gestacional, aos 10-12 anos de idade. 
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Os 3 domínios conceptuais avaliados pelo QuICCC são: limitações funcionais, 

dependência de mecanismos compensatórios e utilização de serviços de saúde 

superior ao habitual. A sua aplicação demora cerca de 10 minutos por entrevista. 

D. Objectivos 

Este trabalho, realizado numa coorte de recém-nascidos (RN) com peso ao nascer ≤ 

1000 gramas (Extremo Baixo Peso; EBP) ou muito prematuros (idade gestacional < 28 

semanas), avaliados aos 6 anos de idade, teve os seguintes objectivos: 

1. Objectivos primários 

- Determinar a sobrevivência; 

- Caracterizar as limitações funcionais, dependência e necessidades acrescidas 

de cuidados ou serviços de saúde; 

- Estabelecer a sua variação entre a primeira e a última metade do período de 5 

anos (Grupo 1: 1998-06/2000, Grupo 2: 07/2000-2002) e anual; 

2. Objectivo secundário 

- Estabelecer a sua relação com os determinantes perinatais;
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IV. Participantes e Métodos 

A. População estudada 

Estudou-se uma coorte de crianças nascidas no período de 1 de Janeiro de 1998 a 31 

de Dezembro de 2002 (5 anos), com peso ao nascer ≤ 1000 gramas ou idade 

gestacional < 28 semanas, internadas na Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais 

(UCIN) de uma maternidade de Lisboa, sobreviventes até à alta hospitalar. 

Efectuou-se um estudo de seguimento, através da aplicação de um questionário aos 

cuidadores principais das crianças aos 6-10 anos de idade, por entrevista telefónica, 

sendo as perguntas referidas à sua situação aos 6 anos de idade. 

Foram excluídas as crianças com malformações congénitas graves ou doenças 

metabólicas detectadas durante o internamento ou após a alta, os óbitos, as situações 

em que nenhum dos progenitores falava português, que não deram ou foram incapazes 

de compreender o consentimento informado.  

B. Métodos 

1. Descrição geral do estudo 

Estudo observacional longitudinal e analítico. 

2. Variáveis independentes - período neonatal 

Os dados neonatais foram colhidos prospectivamente desde 1997, no âmbito da 

participação da UCIN da Maternidade Dr Alfredo da Costa na rede neonatal “Vermont 

Oxford Network”, com objectivos de “benchmarking” e participação em estudos 

prospectivos. A base de dados da rede Vermont Oxford tem definições específicas para 

cada variável e validações a 2 níveis (software local de entrada de dados e central, na 
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sede da rede). Esta base de dados tem actualmente um formato MS Access. As suas 

variáveis são as seguintes: 

a) Identificação 

Processo clínico, nome da mãe, data do parto, ano de nascimento. 

b) Dados pré-natais 

Os dados pré-natais consistem nos dados da gravidez, como a existência de cuidados 

pré-natais, definidos como uma ou mais consultas antes da admissão para o parto, 

administração de corticóides pré-natais, gestação múltipla e, se afirmativo, nº de 

gémeos, local de nascimento (no hospital ou fora), neste caso, dia de vida da admissão. 

c) Parto 

Tipo de parto, índice de Apgar ao 1’ e 5’, reanimação ao nascer (O2, máscara, 

entubação traqueal, adrenalina, compressão cardíaca). 

d) Características do doente 

Sexo, peso ao nascer, idade gestacional (semanas e dias), malformações congénitas e 

sua descrição (codificado). 

e) Terapêuticas e intervenções no internamento 

Suporte ventilatório após saída da sala de partos: O2, ventilação convencional, 

ventilação de alta frequência, pressão positiva contínua (CPAP) nasal, CPAP nasal 

antes de qualquer ventilação invasiva. Administração de surfactante, horas e minutos 

de vida na sua administração, corticóides pós-natais por displasia bronco-pulmonar / 

doença pulmonar crónica, administração de indometacina, laqueação cirúrgica de canal 

arterial, cirurgia por enterocolite necrotizante (ECN), cirurgia de retinopatia da 

prematuridade (ROP), outra cirurgia. 
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f) Patologias e complicações 

Síndrome de dificuldade respiratória, dependência de O2 aos 28 dias de vida, às 36 

semanas de idade corrigida, pneumotórax, persistência de canal arterial (PCA), 

enterocolite necrotizante de grau ≥ IIIB (ECN), ecografia trans-fontanelar, pior grau de 

hemorragia intra-periventricular (HIV), leucomalácia periventricular quística (LPVQ), 

exame oftalmológico, pior grau de retinopatia da prematuridade (ROP), sépsis precoce, 

sépsis nosocomial a estafilococus epidermidis, sépsis nosocomial causada por outras 

bactérias, sépsis a fungos. 

g) Alta hospitalar 

Alta com dependência de oxigénio, necessidade de monitor cardio-respiratório, destino 

(óbito, transferência para outro hospital, domicílio), peso na alta, tempo de internamento 

inicial (dias), se transferido: motivo, destino final, tempo de internamento total (dias). 

 

Os dados são recolhidos durante o internamento e, no caso de transferência para outro 

hospital, são obtidos telefónicamente ou por email, até à alta para o domicílio, 

readmissão ou óbito. 

3. Dados administrativos 

Constam, desde o ano 2000, da base de dados hospitalar (Sonho) e incluem a data de 

nascimento, alta ou óbito, nº do processo clínico da criança, local de internamento, 

nome da mãe, morada, código postal, telefone e nº de processo da mãe. Os dados de 

1998-1999 foram importados para o “Sonho” de uma base de dados administrativa em 

formato “DBase III-IV”, utilizada antes do ano 2000. 
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a) Selecção dos participantes 

Fez-se por aplicação de um filtro á base de dados da rede Vermont, para os anos do 

período de estudo (1998-2002) e peso ao nascer ≤ 1000 gramas ou idade gestacional < 

28 semanas (até 27 semanas e 6 dias). 

Para as crianças com alta hospitalar final para domicílio , a partir do nº do processo 

clínico de cada registo, obtiveram-se as moradas e telefones constantes no sistema 

administrativo hospitalar (Sonho). 

Enviou-se, por carta dirigida à mãe de cada criança, informação sobre o estudo e 

convite para participação, com consentimento esclarecido e informado a ser devolvido 

assinado num envelope de correio pré-pago incluído. Nas situações de ausência de 

resposta por carta, foi tentado o contacto por telefone no sentido de eventual correcção 

do endereço e re-envio da correspondência. 

4. Variáveis dependentes - avaliação aos 6 anos de idade 

Após recepção do consentimento informado assinado, procedeu-se à colheita de dados 

estruturados, através de questionário com questões de respostas fechadas, 

administrado por entrevista telefónica ao cuidador principal (geralmente a mãe). 

As perguntas efectuadas referiram-se sempre aos 6 anos de idade da criança (entrada 

para a escola), independentemente da idade actual. 

Utilizou-se uma tradução portuguesa, não validada, do Questionnaire for Identifying 

Children with Chronic Conditions (QuICCC)17, 20 (anexo 2), composto por 39 perguntas, 

complementadas com mais 2 perguntas cada, no caso de resposta afirmativa.  

Este questionário abarca 3 domínios: 
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- Necessidade de medidas compensatórias (medicação, reacções alérgicas com 

risco de vida, dieta especial, equipamento para ver, ouvir, comunicar, andar, 

alimentar-se, vestir-se, lavar-se ou utilizar sanitários); 

- Necessidade ou utilização de serviços de saúde supe rior á média (consultas 

médicas, psicologia ou pedo-psiquiatra, apoio de assistente social ou educador, 

fisioterapia, terapia ocupacional, terapia da fala, hospitalização, cuidados médicos, 

de enfermagem, mentais ou impossibilidade de os obter, ensino apoiado ou 

especial, adaptações na escola, planos individualizados de apoio familiar, educação 

ou reabilitação); 

- Limitação funcional  (diagnóstico de atraso importante no desenvolvimento físico, 

mental ou emocional, impossibilidade de praticar ou necessidade de diminuir o 

tempo ou o esforço de qualquer actividade ou desporto quando comparado com 

crianças da mesma idade, cegueira ou grande diminuição da visão, não corrigível 

com óculos nem lentes de contacto, surdez ou grande diminuição da audição, 

necessidade de adaptações na escola ou centro de dia, como alteração do horário, 

curriculum ou aulas de ginástica, adaptação da sala de aula para acessibilidade, 

utilização de equipamento especial, necessidade de refeições especiais, transporte 

especial, ensino especial ou individual, dificuldade em entender ordens simples, em 

se fazer entender por estranhos á família, em brincar com outros, se alimentar, 

vestir, lavar ou utilizar os sanitários). 

Para uma resposta ser positiva, no caso do presente estudo, tem que estar presente 

aos 6 anos de idade da criança e durar, pelo menos, há 12 meses. Para a criança ser 

identificada como tendo um problema crónico basta ter uma resposta positiva no 

domínio em causa. 
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Foram incluídas 2 perguntas adicionais sobre a escolaridade do entrevistado  e tipo 

de família  actual (monoparental, convencional ou outra) que foram tratadas como 

variáveis independentes. 

As entrevistas telefónicas foram efectuadas por um entrevistador devidamente treinado, 

ocultado para os dados neonatais das crianças, no período de Dezembro de 2008 a 

Março de 2009. Os dados foram inseridos directamente num formulário electrónico 

(Microsoft Access), com algumas validações imediatas. 

Com as respostas ao questionário QuICCC, construíram-se também as seguintes 

variáveis dependentes [Anexo, variáveis]: 

- Limitações sugestivas de deficiência grave 6 (atraso mental [V29] ou 

limitações sugestivas de PC ou epilepsia [V1.d.1] ou cegueira [V4.e] ou surdez 

[V6.b]). 

- Limitações cognitivas  (déficite de atenção [V1.d.2], ou necessidade de ensino 

especial [V23] ou [V24.6.b] ou atraso mental [V29] ou dificuldade em entender 

ordens simples [V33]) 

- Limitações sugestivas de paralisia cerebral moderad a a grave  

(medicamentos para relaxar músculos [V1.d.3] ou equipamento especial para 

andar [V7] ou ajuda/equipamento para se alimentar [V9] ou dificuldade em 

mastigar/engolir [V10] ou dificuldade em vestir/despir roupas simples [V11] ou 

ajuda/equipamento para tomar banho [V14] ou ajuda/equipamento para usar 

sanitários [V16] ou fisioterapia [V20] ou adaptações para acessibilidade à escola 

[V24.2] ou atraso do desenvolvimento físico [V28] ou não pode participar em 

desportos ou actividades físicas [V32] ou dificuldade em se expressar [V34]); 

- Déficites neuro-sensoriais  (cegueira ou ambliopia [V4.e] ou surdez [V6]). 
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5. Métodos estatísticos 

As variáveis quantitativas foram descritas através do cálculo da média, desvio padrão 

ou mediana e amplitude interquartílica, de acordo com o tipo de distribuição; as 

variáveis qualitativas foram sumariadas através do cálculo de frequências absolutas (n) 

e relativas (%) e do intervalo de confiança de 95% (IC 95%) para as proporções. 

A comparação de proporções  foi testada através do teste do Qui-Quadrado, quando se 

verificou as condições de aplicabilidade. O Teste exacto de Fisher foi efectuado nas 

tabelas 2x2. Calcularam-se os riscos relativos (RR) e respectivos IC 95%. 

A comparação de dois grupos independentes face a uma variável quant itativa  foi 

realizada através do teste de t-Student ou do teste não paramétrico de Mann-Whitney, 

sempre que não se verificou o pressuposto da normalidade. 

Os testes estatísticos foram efectuados bilateralmente considerando um nível de 

significância de 5% (p<0,05). 

Para investigar e determinar o efeito de factores de risco, ajustados  para eventuais 

confundimentos, na ocorrência dos resultados dicotómicos estudados (variáveis 

independentes), foi efectuada uma análise de regressão logística múltipla. Todas as 

variáveis em que, na análise bivariada, se observou uma diferença com uma 

probabilidade inferior a 0,1 foram incluídas no modelo. Foram calculados os respectivos 

odds ratio (OR) e intervalos de confiança (IC) a 95%. Foi também calculado o valor p do 

modelo, o valor p do teste Hosmer and Lemeshow e a taxa de validade do modelo. 

A análise estatística foi efectuada com o software SPSS versão 13.0 para Windows 

(SPSS Inc, Chicago, IL), após depuração, validação e anonimização da base de dados. 
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Foram efectuados os seguintes estudos descritivos e analíticos: 

• Comparação da distribuição anual dos óbitos e dos inquiridos  no período de 

estudo, do grupo inquirido com o não inquirido em relação à s variáveis 

independentes  (demográficas, actuação e patologias); 

• Para o grupo estudado (inquiridos) foi determinada a prevalência das variáveis 

dependentes  (limitações funcionais, dependência compensatória, necessidade 

acrescida de serviços de saúde, dependência grave, limitações cognitivas, 

sugestivas de PC, déficites neuro-sensoriais, cegueira ou ambliopia, surdez, 

epilepsia e, finalmente, ausência de qualquer limitação ou deficiência); 

• Comparação da distribuição anual e nas 2 metades do período de es tudo, 

das variáveis dependentes ; 

• Comparação bivariada  entre variáveis independentes e dependentes; 

• Nas associações estatísticamente significativas ou relevantes do ponto de vista 

clínico, procedeu-se à investigação e determinação do efeito de factores de 

risco, ajustados  para eventuais confundimentos, na ocorrência dos resultados 

dicotómicos estudados (variáveis independentes). 

C. Considerações éticas e legais 

O projecto do presente trabalho de investigação, modelo de carta explicativa para os 

participantes, consentimento informado e esclarecido e procedimentos de anonimização 

de dados, foram aprovados pela Comissão Nacional de Protecção de Dados, 

Comissões de Ética da Maternidade Dr Alfredo da Costa (MAC) e Faculdade de 

Medicina de Lisboa, Concelho de Administração e Direcção do Serviço de Pediatria da 

MAC. Os participantes deram o seu consentimento escrito antes da realização do 

inquérito.
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V. Resultados 

A. População, selecção da amostra estudada 

No período de 5 anos do estudo, nasceram na unidade hospitalar 343 RN com EBP ou 

IG < 28 semanas. Destes, faleceram na sala de partos 15 RN e 11 tinham 

malformações congénitas. No mesmo período, foram admitidos do exterior 48 RN com 

as mesmas características. Do total de 380 RN sem malformações, sobreviveram até à 

alta 270 crianças (71,1%) (Tabela 1). 

 

Período: 01-01-1998 a 31-12-2002, 
Características: ≤≤≤≤ 1000 g ou < 28 semanas 

n = 391 
Nascidos no hospital 

N = 343 
Óbitos na SP 

N = 15 
Malformações congénitas  

N = 11 

Admitidos do exterior  
n = 48 

  
Total sem malformações admitidos UCIN 

n = 317 + 48 = 365 
  

Óbitos (inclui MSP): 

n = (95 +15) = 110 / 380  (28,9%) 
   

Vivos até à alta 

n = 270 (71,1%) 

Tabela 1- Admissões e sobreviventes até à alta hospitalar (população de estudo). 

 

 

A mortalidade anual variou entre 16,9% em 1999 e 36,7% em 2002, sendo globalmente 

de 28,9% e revelando uma tendência crescente (Tabela 2). 
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EBP ou < 28s sem malformações: mortalidade anual  

Anos Vivos n (%) Óbitos n (%) Total 

1998 46 (70,8) 19 (29,2) 65 

1999 59 (83,1) 12 (16,9) 71 

2000 51 (69,9) 22 (30,1) 73 

2001 57 (70,4) 23 (29,6) 81 

2002 57 (63,3) 33 (36,7) 90 
Total 270 (71,1) 110 (28,9) 380 

Qui-quadrado para tendências: p=0,078 

Tabela 2 - Distribuição anual da mortalidade durante o período em estudo. 

 

 

A distribuição anual das variáveis perinatais, actuação e algumas patologias revelou 

diferenças significativas nas seguintes prevalências: corticóides pré-natais, com 

aumento tendêncial ao longo dos anos, ventilação VPPI com uma diminuição acentuada 

desde 1999, ventilação VAF com um aumento acentuado desde 1999, administração de 

surfactante com diminuição desde 2000, retinopatia da prematuridade grave (grau ≥ 3) 

e morbilidade grave (variável calculada, definida como HIV grave ou ROP grave ou 

LPVQ ou ECN) com prevalência mais elevada em 1998 (Tabela 3). A prevalência de 

RCIU aumentou ao longo dos anos e a administração de corticóides para DBP foi 

menor em 2000, com um nível de significância limiar (Tabela 3). 
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Qui-quadrado (bilateral)

1998 1999 2000 2001 2002 Total
Local do parto "Outborn" N 9 8 7 6 2 32

% (coluna) 19,6 13,6 13,7 10,5 3,5 11,9
Corticóides pré-natais N 36 41 38 51 53 219

% (coluna) 78,3 69,5 74,5 89,5 93 81,1
Cesariana N 31 40 37 45 47 200

% (coluna) 67,4 67,8 72,5 78,9 82,5 74,1
Parto múltiplo N 10 7 11 19 13 60

% (coluna) 21,7 11,9 21,6 33,3 22,8 22,2
RCIU N 2 7 9 13 13 44

% (coluna) 4,3 11,9 17,6 22,8 22,8 16,3

VPPI N 45 21 14 14 9 103
% (coluna) 97,8 35,6 27,5 24,6 15,8 38,1

VAF N 19 55 48 55 50 227
% (coluna) 41,3 93,2 94,1 96,5 87,7 84,1

Surfactante N 43 49 27 37 32 188
% (coluna) 93,5 83,1 52,9 64,9 56,1 69,6

Corticóides DBP N 18 19 9 23 14 83
% (coluna) 39,1 32,2 17,6 40,4 24,6 30,7

Indometacina N 22 29 18 23 18 110
% (coluna) 47,8 49,2 35,3 40,4 31,6 40,7

Pneumotórax N 7 8 5 8 9 37
% (coluna) 22,6 19 15,6 18,2 19,6 19

Depª O2 ás 36s Idade Corri. N 6 4 5 5 4 24
% (coluna) 13 6,8 9,8 8,8 7 8,9

PCA N 18 30 17 26 20 111
% (coluna) 39,1 50,8 33,3 45,6 35,1 41,1

ECN N 2 0 0 1 4 7
% (coluna) 4,3 0 0 1,8 7 2,6

Sépsis nosocomial qq N 9 16 14 13 7 59
% (coluna) 19,6 27,1 28 23,6 12,5 22,2

HIV grave (>2) N 5 6 5 6 5 27
% (coluna) 10,9 10,2 10 10,7 8,8 10,1

ROP grave (>2) N 11 5 1 10 10 37
% (coluna) 26,2 9,1 2,2 19,6 19,6 15,2

Morbilidade grave N 19 14 5 13 18 69
% (coluna) 41,3 23,7 10 23,2 31,6 25,7

Ano de nascimento

p
0,144

0,005

0,274

0,101

0,055

< ,0001

< ,0001

< ,0001

0,057

0,258

0,971

0,808

0,288

insuf.

0,277

0,009

0,997

0,011

 

Tabela 3 – Distribuição anual das variáveis independentes na população global. 

 

 

A proporção de contactos com sucesso foi significativamente menor em 1998 e 1999, 

em comparação com os anos seguintes (Tabela 4). 
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 Contactos obtidos / ano      n (%) 

Ano Não contactados Contactos Total  
1998 29 (63) 17 (37) 46 
1999 43 (72,9) 16 (27,1) 59 
2000 23 (45,1) 28 (54,9) 51 
2001 26 (45,6) 31 (54,4) 57 
2002 30 (52,6) 27 (47,4) 57 
Total  151 (55,9) 119 (44,1) 270 

Qui-quadrado: p = 0,011 

Tabela 4 - Distribuição anual dos contactos bem sucedidos. 

 

B. Comparação dos grupos entrevistados e não. 

Em relação ás variáveis demográficas, verificou-se no grupo entrevistado, em 

comparação com o grupo não inquirido, uma proporção significativamente menor de 

nascidos fora da MAC e aumento da corticoterapia pré-natal. O peso ao nascer foi 

menor no grupo entrevistado, com um nível de significância limiar. 

Não houve diferenças significativas nas restantes variáveis demográficas estudadas 

(IG, cuidados pré-natais, sexo, parto múltiplo ou RCIU) (Tabela 5). 

 

Inquérito     Demográficos 
Não (n=156)  Sim (n=114)  p Teste 

Peso ao nascer (g)       
Média (DP) 882 (165) 842 (162) 0,05 t 

Idade Gestacionas (sem)   
Mediana (Q1;Q3) 27,0 (26;28) 27,0 (26;28,5) 0,69 Mann-Whitney U 

Nascidos 
noutro hospital (%) 25 (16,0) 7 (6,1) 0,01 Qui-quadrado 

Cuidados pré-natais (%)  146 (93,6) 111 (97,4) 0,15 Qui-quadrado 
Corticóides pré-natais 

(%) 120 (76,9) 99 (86,8) 0,04 Qui-quadrado 

Sexo masculino (%) 76 (48,7) 55 (48,2) 0,94 Qui-quadrado 
Parto múltiplo  (%) 32 (20,5) 28 (24,6) 0,43 Qui-quadrado 

RCIU (< perc 3 para IG) 
(%) 22 (14,1) 22 (19,3) 0,25 Qui-quadrado 

Tabela 5 - Características demográficas do grupo entrevistado e não entrevistado. 

 

 

No que se refere á patologia, não se verificaram diferenças significativas entre os dois 

grupos (inquirido e não) (Tabela 6). 
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Inquérito   n (%)     Patologia 
Não (n=156)  Sim (n=114)  p Teste 

Oxigénio D28 87 (58,4) 63 (58,3) 0,99 Qui-quadrado 
Oxigénio 36 Sem IC 24 (20,7) 13 (16,5) 0,46 Qui-quadrado 

SDR 131 (84) 94 (82,5) 0,74 Qui-quadrado 
Pneumotórax 11 (7,1) 13 (11,4) 0,22 Qui-quadrado 

PCA 62 (39,7) 49 (43) 0,59 Qui-quadrado 
ECN 2 (1,3) 5 (4,4) 0,14 Fisher 

Sépsis nosocomial 
(outras bactérias) 9 (5,8) 5 (4,5) 0,66 Qui-quadrado 

Sépsis nosocomial 
(Staph epidermidis) 22 (14,1) 16 (14,5) 0,92 Qui-quadrado 

Sépsis nosocomial 
(qualquer) 36 (23,1) 23 (20,9) 0,68 Qui-quadrado 

LPVQ 8 (5,1) 4 (3,6) 0,54 Qui-quadrado 
HIV grave (>2) 16 (10,3) 11 (9,8) 0,91 Qui-quadrado 
ROP grave (>2) 20 (14,2) 17 (16,5) 0,62 Qui-quadrado 

Morbilidade grave (HIV 
ou ROP graves ou LPVQ 

ou ECN) 
37 (23,7) 32 (28,6) 0,37 Qui-quadrado 

Tabela 6 – Comparação dos dois grupos em relação a algumas patologias. 

 

Em relação à actuação (procedimentos e terapêuticas), verificou-se, no grupo 

entrevistado, uma significativa redução na utilização de ventilação convencional (VPPI), 

sem diferenças significativas nas restantes variáveis estudadas (Tabela 7). 

 

Inquérito  n (%)     Actuação 
Não (n=156)  Sim (n=114)  p Teste 

Cesariana 111 (71,2) 89 (78,1) 0,2 Qui-quadrado 

Reanimação com 
entubação 140 (89,7) 106 (93) 0,356 Qui-quadrado 

VPPI 71 (45,5) 32 (28,1) 0,004 Qui-quadrado 
VAF 127 (81,4) 100 (87,7) 0,162 Qui-quadrado 

Surfactante 114 (73,3) 74 (64,9) 0,15 Qui-quadrado 
Tempo até admin Surf (h) 

Mediana n=187 1,7 1,5 0,592 Mann-Whitney U 

Corticóides para DPC 48 (30,8) 35 (30,7) 0,991 Qui-quadrado 
Indometacina 60 (38,5) 50 (43,9) 0,373 Qui-quadrado 

Cirurgia para PCA 11 (7,1) 9 (7,9) 0,794 Qui-quadrado 
Cirurgia de ECN 1 (0,6) 5 (4,4) 0,086 F i s h e r 
Cirurgia de ROP 6 (3,8) 3 (2,6) 0,58 Qui-quadrado 

Tabela 7  – Procedimentos e terapêutica nos grupos inquirido e não. 



30                                                         Caracterização de uma coorte de RN EBP na idade escolar   
  

 

C. Prevalências 

No grupo estudado, verificam-se limitações funcionais em 34,2% das crianças, destas 

8,8% com limitações motoras sugestivas de PC, 28,9% com limitações cognitivas, 4,4 

% com limitações graves da visão (cegueira ou ambliopia) e 2,6% da audição (surdez).  

Têm deficiência grave6, definida pela presença de atraso mental, PC, epilepsia, 

cegueira ou surdez, cerca de 23% das crianças. A dependência de apoios 

compensatórios verificou-se em 28,1% dos casos. O recurso a serviços de saúde, 

superior ao habitual para as crianças da mesma idade, verificou-se em 62,3% dos 

casos.  Cerca de 4,4% das crianças têm epilepsia. Quarenta e oito por cento (48%) das 

crianças estudadas têm algum tipo de limitação ou déficite (ie: cerca de 52% não têm 

qualquer limitação ou déficite) (Tabela 8). 

 

  Prevalência (%)  IC 95% 

Limitações funcionais 34,2 25,4 43,1 

Defª grave (atraso mental, PC, 
epilepsia, cegueira ou surdez)  

22,8 15,0 30,6 

Limitações sugestivas de PC 8,8 3,5 14,0 
Limitações cognitivas 28,9 20,5 37,4 

Déficites neuro sensoriais 
(cegueira ou surdez) 6,1 1,7 10,6 

Cegueira ou ambliopia 4,4 0,6 8,2 

Surdez 2,6 0,0 5,6 

Medicação para epilepsia 4,4 0,6 8,2 

Depª compensatória 28,1 19,7 36,4 

Necessidade acrescida de SS 62,3 53,3 71,3 

Sem limitações ou dependências 51,8 42,4 61,1 

Tabela 8 – Prevalência de limitações, dependência, necessidades e respostas 
sugestivas de algumas patologias específicas. 
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D. Análise bivariada  

Comparando a prevalência de limitações, dependências e necessidades acrescidas ao 

longo dos anos de nascimento das crianças, verificam-se diferenças significativas nas 

limitações funcionais, com um valor mais elevado em 1998 e diminuição em 2002 

(Tabela 9). 

 

 Anos    n (%)   

  1998 1999 2000 2001 2002 Total p 

Limitações funcionais 11 (68,8) 5 (31,2) 5 (19,2) 12 (40) 6 (23,1) 39 (34,2) 0,01 
Defª grave  (atraso 
mental, PC, epilepsia, 
cegueira ou surdez)  

5 (31,3) 4 (25) 4 (15,4) 9 (30) 4 (15,4) 26 (22,8) 0,53 

Limitações 
cognitivas 7 (43,8) 6 (37,5) 6 (23,1) 10 (33,3) 4 (15,4) 33 (28,9) 0,26 

Limitações 
sugestivas de PC 4 (25) 1 (6,3) 3 (11,5) 1 (3,3) 1 (3,8) 10 (8,8) - 

Limitações 
cognitivas 7 (43,8) 6 (37,5) 6 (23,1) 10 (33,3) 4 (15,4) 33 (28,9) 0,26 

Déficites neuro 
sensoriais (cegueira ou 
surdez) 

1 1 2 3 0 7 (6,1) - 

Cegueira ou ambliopia 0 1 2 2 0 5 (4,4) - 
Surdez 1 0 1 1 0 3 (2,6) - 

Epilepsia 1 1 0 2 1 5 (4,4) - 

Depª compensatória 5 (31,2) 4 (25) 9 (34,6) 8 (26,7) 6 (23,1) 32 (28,1) 0,9 

Necessidade acrescida 
de SS 13 (81,2) 10 (62,5) 15 (57,7) 21 (70) 12 (46,2) 71 (62,3) 0,18 

Sem limitações ou 
dependências 5 (31,2) 7 (43,8) 15 (57,7) 12 (40) 16 (61,5) 55 (48,2) 0,23 

Tabela 9 – Comparação da distribuição anual das limitações, dependências, 
necessidades acrescidas de serviços de saúde e respostas sugestivas de algumas 
patologias específicas. 

 

 

Comparando a 1ª e 2ª metade do período de 5 anos, não se encontraram diferenças 

significativas. Parece haver uma diminuição das limitações cognitivas, sem atingir, 

contudo, significado estatístico (Tabela 10). 
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 Grupos (1ª / 2ª metade dos 5 A)     

  1ª   n (%) 2ª   n (%) Total p 

Limitações funcionais 17 (37,8) 22 (31,9) 39 (34,2) 0,52 

Defª grave (atraso mental, PC, epilepsia, 
cegueira ou surdez)  

10 (22,2) 16 (23,2) 26 (22,8) 0,9 

Limitações sugestivas de PC 6 (13,3) 4 (5,8) 10 (8,8) 0,19 
Limitações cognitivas 17 (37,8) 16 (23,2) 33 (28,9) 0,09 

Déficites neuro sensoriais  (cegueira ou 
surdez) 2 (4,4) 5 (7,2) 7 (6,1) 0,7 

Cegueira ou ambliopia 1 (2,2) 4 (5,8) 5 (4,4) 0,65 

Surdez 1 (2,2) 2 (2,9) 3 (2,6) >0,995 

Epilepsia 2 (4,4) 3 (4,3) 5 (4,4) >0,995 

Depª compensatória 13 (28,9) 19 (27,5) 32 (28,1) 0,88 

Necessidade acrescida de SS 30 (66,7) 41 (59,4) 71 (62,3) 0,44 

Sem limitações ou dependências 19 (42,2) 36 (52,2) 55 (48,2) 0,3 

Tabela 10 – Comparação da distribuição das limitações, dependências, necessidades 
acrescidas de serviços de saúde e respostas sugestivas de algumas patologias 
específicas, na 1ª e 2ª metade do período de estudo. 

 

 

Comparando a escolaridade materna (superior a 9 anos ou não) com a prevalência de 

limitações, dependência e necessidades acrescidas, verificou-se a associação 

significativa entre as limitações cognitivas e a baixa escolaridade do progenitor 

entrevistado (geralmente a mãe), estando no limiar da significância a associação com 

uma maior necessidade de serviços de saúde (Tabela 11).  
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 Habilitações 

  < 9A n (%) > 9A n (%)  Total p 

Limitações funcionais 23 (39,7) 16 (28,6) 39 (34,2) 0,21 

Defª grave (atraso mental, PC, 
epilepsia, cegueira ou surdez)  

10 (17,9) 16 (27,6) 26 (22,8) 0,22 

Limitações sugestivas de PC 3 (5,4) 7 (12,1) 10 (8,8) 0,32 

Limitações cognitivas 22 (37,9) 11 (19,6) 33 (28,9) 0,03 

Déficites neuro sensoriais  
(cegueira ou surdez) 5 (8,6) 2 (3,6) 7 (6,1) 0,44 

Cegueira ou ambliopia 4 (6,9) 1 (1,8) 5 (4,4) 0,36 

Surdez 2 (3,4) 1 (1,8) 3 (2,6) >0,995 

Epilepsia 3 (5,2) 2 (3,6) 5 (4,4) >0,995 

Depª compensatória 20 (34,5) 12 (21,4) 32 (28,1) 0,12 

Necessidade acrescida de SS 41 (70,7) 30 (53,6) 71 (62,3) 0,06 

Sem limitações ou 
dependências 24 (41,4) 31 (55,4) 55 (48,2) 0,14 

Tabela 11 – Comparação da relação entre as limitações, dependências, necessidade 
acrescida de serviços de saúde, respostas sugestivas de algumas patologias 
específicas e a escolaridade do progenitor entrevistado (≤ 9 A versus > 9 A). 

 

A família monoparental esteve associada a maior prevalência de déficites neuro 

sensoriais, havendo uma maior prevalência de crianças sem qualquer limitação ou 

dependência nas famílias convencionais (Tabela 12). 

 Tipo de Família     n (%) 

  Monop Conv Total p 

Limitações funcionais 12 (50) 27 (30) 39 (34,2) 0,66 

Defª grave (atraso mental, PC, 
epilepsia, cegueira ou surdez)  

6 (25) 20 (22,2) 26 (22,8) 0,77 

Limitações sugestivas de 
PC 3 (12,5) 7 (7,8) 10 (8,8) 0,44 

Limitações cognitivas 10 (41,7) 23 (69,7) 33 (28,9) 0,12 

Déficites neuro sensoriais  
(cegueira ou surdez) 

4 (16,7) 3 (3,3) 7 (6,1) 0,04 

Cegueira ou ambliopia 3 (12,5) 2 (2,2) 5 (4,4) 0,06 

Surdez 1 (4,2) 2 (2,2) 3 (2,6) 0,51 

Epilepsia 1 (4,2) 4 (4,4) 5 (4,4) >0,995 

Depª compensatória 10 (41,7) 22 (24,4) 32 (28,1) 0,1 

Necessidade acrescida de SS 16 (66,7) 55 (61,1) 71 (62,3) 0,62 

Sem limitações ou 
dependências 7 (29,2) 48 (53,3) 55 (48,2) 0,04 

Tabela 12 – Comparação da relação entre as limitações, dependências, necessidade 
acrescida de serviços de saúde, respostas sugestivas de algumas patologias 
específicas e o tipo de família (monoparental ou convencional). 



34                                                         Caracterização de uma coorte de RN EBP na idade escolar   
  

 

As variáveis independentes que, por análise bivariada, apresentavam uma diferença 

com uma probabilidade inferior a 0,1 (Tabela 13, Tabela 14 e 15a) e as clinicamente 

relevantes, foram seleccionadas para inclusão no modelo multivariado.  

Tabela 13 – Análise bivariada (proporções, RR, FER/FP, p), variáveis independentes e 
dependentes nominais. 

 

Tabela 14 - Análise bivariada, variáveis independentes (numéricas contínuas) e 
dependentes. 

 

 

 

 

 

n (%) RR (IC 95%)
FER 
(%)

p n (%) RR (IC 95%)
FER/ 

FP (%)
p n (%) RR (IC 95%)

FER 
(%)

p

Gravidez vigiada:  Sim 37/111 (33,3) 31/111 (27,9) 69/111 (62,2)

Não 2/3 (66,7) 1/3 (33,3) 2/3 (66,7)
Corticóides pré-N:  Sim 32/99 (32,3) 25/99 (25,3) 61/99 (61,6)

Não 7/15 (46,7) 7/15 (46,7) 10/15 (66,7)

Local parto:  Hospital 35/107 (32,7) 31/107 (29) 66/107 (61,7)

Outro hospital 4/7 (57,1) 1/7 (14,3) 5/7 (71,4)
Parto múltiplo:  Sim 10/28 (35,7) 10/28 (35,7) 21/28 (75)

Não 29/86 (33,7) 22/86 (25,6) 50/86 (58,1)

RCIU*: Sim 7/22 (31,8) 9/22 (40,9) 15/22 (68,2)

Não 32/92 (34,8) 23/92 (25) 56/92 (60,9)

Sexo:  Masculino 19/55 (34,5) 18/55 (32,7) 36/55 (65,5)
Feminino 20/59 (33,9) 14/59 (23,7) 35/59 (59,3)

Entubação ET SP:  Sim 36/106 (34) 30/106 (28,3) 67/106 (63,2)

Não 3/8 (37,5) 2/8 (25) 4/8 (50)
Surfactante:  Sim 28/74 (37,8) 18/74 (24,3) 50/74 (67,6)

Não 11/40 (27,5) 14/40 (35) 21/40 (52,5)

Ventilação:  VPPI 6/10 (60) 3/10 (30) 9/10 (90)
VAF 19/78 (24,4) 19/78 (24,4) 43/78 (55,1)

O2 ás 36 sem. IC:  Sim 8/13 (61,5) 4/13 (30,8) 10/13 (76,9)

Não 23/66 (34,8) 19/66 (28,8) 44/66 (66,7)

Indometacina:  Sim 20/50 (40) 10/50 (20) 33/50 (66)
Não 19/64 (29,7) 22/64 (34,4) 38/64 (59,4)

Corticóides pós-N:  Sim 16/35 (45,7) 11/35 (31,4) 26/35 (74,3)
Não 23/79 (29,1) 21/79 (26,6) 45/79 (57)

SDR: Sim 34/94 (36,2) 23/94 (24,5) 60/94 (63,8)

Não 5/20 (25) 9/20 (45) 11/20 (55)
Pneumotórax:  Sim 6/13 (46,2) 5/13 (38,5) 10/13 (76,9)

Não 33/101 (32,7) 27/101 (26,7) 61/101 860,4)

PCA:  Sim 20/49 (40,8) 11/49 (22,4) 33/49 (67,3)

Não 19/65 (29,2) 21/65 (32,3) 38/65 (58,5)

ECN: Sim 2/5 (40) 1/5 (20) 3/5 (60)
Não 37/109 (33,9) 31/109 (28,4) 68/109 (62,4)

HIV >3: Sim 9/11 (81,8) 7/11 (63.6) 11/11 (100)
Não 28/101 (27,7) 23/101 (22,8) 58/101 (57,4)

LPVQ:  Sim 4/4 (100) 3/4 (75) 4/4 (100)
Não 33/108 (30,6) 27/108 (25) 65/108 (60,2)

ROP >3: Sim 6/17 (35,3) 5/17 (29,4) 10/17 (58,8)

Não 28/86 (32,6) 23/86 (26,7) 54/86 (62,8)

Sépsis tardia qq:  Sim 9/23 (39,1) 9/23 (39,1) 18/23 (78,3)

Não 27/87 (31) 20/87 (23) 50/87 (57,5)

Morbil. grave**:  Sim 17/32 (53,1) 13/32 (40,6) 23/32 (71,9)

Não 20/80 (25) 17/80 (21,3) 46/80 (57,5)

Escolar. < 9A***:  Sim 23/58 (39,7) 20/58 (34,5) 41/58 (70,7)
Não 16/56 (28,6) 12/56 (21,4) 30/56 (53,6)

* RCIU:  Peso ao nascer < percentil 3 para a IG.
** Morbilidade grave:  HIV grave, ROP grave, LPVQ ou ECN.
*** Escolaridade  do cuidador principal <  9 anos.

24,2 22,9 25,6 0,090,12 1,32 (0,98-1,77)

0,23

1,39 (0,82-2,34) 0,29 1,67 (0,87-2,97)

51,0 0,06 1,25 (0,94-1,67)0,008 1,91 (1,05-3,46) 47,7 44,62,13 (1,29-3,5) 52,9 49,4 56,7

0,110,19 1,36 (1,03-1,8)

0,76

1,26 (0,69-2,29) 0,63 1,7 (0,9-3,22)

0,77 0,94 (0,61-1,44)0,95 1,1 (0,49-2,49)1,08 (0,53-2,21)

0,362,0 71,7 0,06 1,66 (1,43-1,94)

39,9 45,4 0,006

3,27 (2,46-4,35) 69,4 64,6 74,7 0,01 3,0 (1,56-5,77) 66,7

69,0 0,008 1,74 (1,47-2,06) 42,6< 0,001 2,79 (1,58-4,96) 64,2 59,82,95 (1,94-4,49) 66,1 61,5 71,1

>0,995>0,995 0,96 (0,46-2,0)

0,34

1,18 (0,39-3,56) >0,995 0,7 (0,12-4,16)

0,34 1,15 (0,87-1,53)0,28 0,69 (0,37-1,3)1,4 (0,84-2,32)

0,370,51 1,27 (0,91-1,78)

0,46

1,41 (0,74-2,71) 0,36 1,44 (0,67-3,08)

0,11 1,44 (0,76-1,77)0,49 0,57 (0,3-0,99)1,45 (0,65-3,24)

0,120,76 1,3 (0,99-1,71)

0,23

1,57 (0,95-2,59) 0,13 1,18 (0,64-2,18)

0,13 1,2 (0,9-1,6)0,34 0,58 (0,3-1,11)1,35 (0,81-2,24)

0,54>0,995 1,15 (0,82-1,63)

36,4 41,3 0,04

1,77 (1,03-3,04) 0,14 1,07 (0,43-2,63))

0,71 1,63 (1,22-2,18) 38,70,03 1,23 (0,44-3,43)2,46 (1,3-4,67) 59,4 55,4 63,7

0,120,32 1,29 (0,92-1,8)

0,47

1,38 (0,77-2,46) 0,37 0,69 (0,39-1,24)

>0,995 1,26 (0,62-2,57)>0,995 1,13 (0,33-3,9)0,91 (0,36-2,3)

0,50,39 1,1 (0,83-1,47)

0,53

1,02 (0,61-1,7) 0,9 1,38 (0,76-2,5)

0,22 1,12 (0,81-1,56)0,99 1,64 (0,89-3,02)0,91 (0,47-1,79)

0,110,43 1,29 (0,98-1,71)

0,71

1,06 (0,59-1,89) 0,97 1,4 (0,76-2,58)

0,67 0,86 (0,53-1,41)

0,71

0,57 (0,29-1,15) 0,23 2,03 (0,32-12,75)

0,12 0,92 (0,63-1,37)

>0,995

0,69 (0,38-1,28) 0,42 0,54 (0,29-1,02)

0,93 (0,41-2,1)>0,9950,27 0,84 (0,16-4,27)

Tabela 13  - Análise bivariada (proporções, RR, FER/FP, p, variáveis independentes e dependentes nominais (limitação funcional, dependência e recurso 
acrescido a serviços de saúde).

Variáveis 
independentes:

Limitação funcional Dependência compensatória Recurso acrescido a SS

IC 95% IC 95% IC 95%

0,5 (0,22-1,16)

Sim Não p (IC 95%) Sim Não p (IC 95%) Sim Não p (IC 95%)
Peso Nascer (g)* 825,4 850,6 0,43 795,3 860,2 0,054 824 871,8 0,13

IG (sem.) média [Q1, Q3]** 27 [26; 29] 27 [26; 28,1] 0,955 0,95-0,96 27,4 [26; 29,6] 27 [26; 28] 0,29 0,28-0,29 27 [25,9; 28,1] 27,6 [26,7;28,9] 0,96 0,09-0,1
Surfactante-(h vida)  média [Q1, Q3]** 1 [0,5; 2,5] 1,7 [1; 2,8] 0,046 0,04-0,05 1,2 [0,5; 2,5] 1,6 [0,9; 2,8] 0,47 0,47-0,48 1,1 [0,8; 2,4] 2 [1,3; 2,9] 0,04 0,036-0,044
* Teste t
** Mann-Whitney

Tabela 14  - Análise bivariada, variáveis independentes (numéricas contínuas) e dependentes.

Variáveis independentes:
Limitação funcional Dependência compensatória Recurso acrescido a SS
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Tabela 15 e 16a – Continuação da análise bivariada, variáveis independentes 
(nominais) e dependentes. 

 

n  (% ) R R  ( IC  95 % )
F E R  
(% )

p n  (% ) R R  (IC  9 5 % )

F E R  
/F P  
(% )

p n (% ) R R  ( IC  95 % )
F E R  
(% )

p

G ra v id ez  v ig ia d a:  S im 2 6/11 1  (2 3 ,4 ) 31 /1 1 1 (2 7,9) 69 /1 11  (6 2,2 )

N ão 0/3  (0 ) 1 /3  (3 3,3) 2 /3  (6 6,7 )

C o rt ic ó id es  p ré -N :  S im 23 /9 9  (2 3 ,2 ) 2 8 /9 9 (2 8,3) 7 /9 9  (7 ,1 )

N ão 3 /1 5 (2 0 ) 5 /15  (3 3,3) 3 /15  (20 )

L o c al p ar to :  H osp ita l 2 5/10 7  (2 3 ,4 ) 31 /1 07  (2 9) 9 /10 7  (8 ,4 )

O u tro hosp ital 1 /7  (1 4 ,3 ) 2 /7  (2 8,6) 1 /7  (1 4,3 )

R C IU *:  S im 5 /2 2  (2 2 ,7 ) 6 /22  (2 7,3) 6 /22  (2 7,3 )

N ão 21 /9 2  (2 2 ,8 ) 2 7 /9 2 (2 9,3) 2 7/92  (2 9,3 )

S e x o :  M asc u lin o 15 /5 5  (2 7 ,3 ) 2 2/55  (4 0) 6 /55  (1 0,9 )

Fem in in o 11 /5 9  (1 8 ,6 ) 1 1 /5 9 (1 8,6) 4 /5 9 (6 ,8 ) 

S ur fa ctan te :  S im 19 /7 4  (2 5 ,7 ) 2 1 /7 4 (2 8,4) 8 /74  (1 0,8 )

N ão 7 /4 0  (1 7 ,5 ) 1 2/40  (3 0) 2 /4 0  (5 )

V e n ti la çã o :  V P P I 4 /1 0 (4 0 ) 5 /10  (5 0) 1/10  (10 )

V A F 14 /7 8  (1 7 ,9 ) 1 7 /7 8 (2 1,8) 4 /7 4  (5 ,1 )

O 2 ás  3 6 se m . IC :  S im 5 /1 3  (3 8 ,5 ) 1 9 /6 6 (2 8,8) 2 /13  (1 5,4 )

N ão 14 /6 6  (2 1 ,2 ) 5 /13  (3 8,5) 7 /66  (1 0,6 )

In d o m e ta c in a:  S im 9 /5 0 (1 8 ) 1 2/50  (2 4) 1 2/50  (24 )

N ão 17 /6 4  (2 6 ,6 ) 2 1 /6 4 (3 2,8) 2 1/64  (3 2,8 )

C o rt ic ó id es  p ó s -N :  S im 10 /3 5  (2 8 ,6 ) 9 /35  (2 5,7) 9 /35  (2 5,7 )

N ão 16 /7 9  (2 0 ,3 ) 2 4 /7 9 (3 0,4) 2 4/79  (3 0,4 )

Pn e u m o tó ra x:  S im 4 /1 3  (3 0 ,8 ) 4 /13  (3 0,8) 4 /13  (3 0,8 )

N ão 2 2/10 1  (2 1 ,8 ) 29 /1 0 1 (2 8,7) 29 /1 01  (2 8,7 )

PC A :  S im 9 /4 9  (1 8 ,4 ) 1 2 /4 9 (2 4,5) 1 2/49  (2 4,5 )

N ão 17 /6 5  (2 6 ,2 ) 3 7 /4 9 (7 5,5) 2 1/65  (3 2,3 )

H IV  > 3 :  S im 5 /1 1  (4 5 ,5 ) 5 /11  (4 5,5) 2 /11  (1 8,2 )

N ão 1 9/10 1  (1 8 ,8 ) 26 /1 0 1 (2 5,7) 8 /10 1  (7 ,9 )

L PV Q :  S im 4 /4  (10 0 ) 3/4  (7 5) 2 /4  (50 )

N ão 2 0/10 8  (1 8 ,5 ) 28 /1 0 8 (2 5,9) 8 /10 8  (7 ,4 )

R O P > 3 :  S im 4 /1 7  (2 3 ,5 ) 4 /17  (2 3,5) 2 /17  (1 1,8 )

N ão 18 /8 6  (2 0 ,9 ) 2 3 /8 6 (2 6,7) 8 /8 6  (9 ,3 )

S é p sis  ta rd ia  q q :  S im 7 /2 3  (3 0 ,4 ) 7 /23  (3 0,4) 3 /23  (13 )

N ão 16 /8 7  (1 8 ,4 ) 2 3 /8 7 (2 6,4) 7 /8 7  (8 )

M o rb ilid ad e  g rav e **:  S im 10 /3 2  (3 1 ,3 ) 1 2 /3 2 (3 7,5) 5 /32  (1 5,6 )

N ão 14 /8 0  (1 7 ,5 ) 1 9 /8 0 (2 3,8) 5 /8 0  (6 ,3 )

E s c o lar . cu id ad o r  < 9 A ***:  S im 16 /5 8  (2 7 ,6 ) 2 2 /5 8 (3 7,9) 7 /58  (1 2,1 )

N ão 10 /5 6  (1 7 ,9 ) 1 1 /5 6 (1 9,6) 3 /5 6  (5 ,4 )

D e fª g ra v e*

1 ,6 4  (0 ,2 6 -1 0 ,3 7 ) > 0,9 9 5

L im itaç õ es  c o g n itiv a s

1 ,16  (0 ,4-3 ,4 ) > 0,9 9 5 0 ,8 5 (0 ,3 9-1,85 ) 0 ,7 6

IC  95% IC  9 5%

L im  s u ge s tiv a s  d e PC

1 ,0 1 (0 ,3 -3 ,3 9 ) > 0 ,9 95 0 ,5 9  (0 ,09 -4 ,01 ) 0,4 8

- > 0,9 9 5 0 ,8 4 (0 ,1 6-4,27 ) > 0 ,9 95 0,93  (0 ,41 -2,1) > 0,99 5

0,35  (0 ,1-1 ,2 2) 0,1 3

1,46  (0 ,74 -2 ,9 ) 0 ,2 7 2 ,1 5  (1 ,1 5 -4 ) 0,01 2 1,61  (0 ,48 -5,4) 0 ,5 2

1 (0 ,4 2-2,35 ) 0 ,9 92 0 ,9 3 (0 ,4 4-1,97 ) 0 ,8 5 0 ,9 3  (0 ,44 -1 ,97 ) 0,8 5

1 ,4 7  (0 ,6 7 -3 ,1 9 ) 0 ,3 2 0 ,9 5 (0 ,5 2-1,72 ) 0 ,8 6 2,16  (0 ,48 -9,7) 0 ,4 9

2 ,2 3  (0 ,9 1 -5 ,4 6 ) 0,2 2 ,2 9 (1 ,0 8-4,85 ) 0 ,1 1

1 ,4 5  (0 ,34 -6 ,21 ) 0,6 4

1 ,85  (0 ,2 3 -14 ,9 5 ) 0,4 8

0 ,7 3 (0 ,4 -1 ,3 4 ) 0 ,4 0,73  (0 ,4-1 ,3 4) 0,3 1

1 ,8 1  (0 ,7 9 -4 ,1 6 ) 0 ,2 8 0 ,7 5 (0 ,3 4-1,64 ) 0 ,5 2

0 ,8 5  (0 ,44 -1 ,63 ) 0,6 1

0 ,7 8  (0 ,3 7 -1 ,6 6 ) 0 ,5 2

1 ,4 1  (0 ,7 1 -2 ,7 9 ) 0 ,3 3 0 ,8 5 (0 ,4 4-1,63 ) 0 ,6 1

1 ,4 1  (0 ,5 8 -3 ,4 6 ) 0 ,4 9 1 ,0 7 (0 ,4 5-2,56 ) > 0 ,9 95

0 ,3 2 (0 ,1 9-0,54 ) <  0 ,00 1

1 ,0 7  (0 ,45 -2 ,56 ) > 0,99 5

0 ,7 6  (0 ,41 -1 ,39 ) 0,3 60,7 (0 ,3 4-1,44 ) 0 ,3 3

5,4 (3 ,6 4-8,02 ) 0 ,0 02

2 ,4 2  (1 ,1 3 -5 ,1 9 ) 0 ,0 56

81 ,5 75 ,5 87 ,9

0,17 4

0,06 4

1 ,2 6  (0 ,29 -5 ,44 ) 0,6 7

2,3 (0 ,5 6-9 ,4 9) 0,2 5

6 ,75  (2 ,0 6 -22 ,0 8 ) 0 ,0 39

1,79  ((0 ,8 9-3 ,6 ) 0 ,1 1 1 ,5 8 (0 ,8 7-2,86 ) 0 ,1 4

0,3 2

0 ,4 33

V ar iáv e is  in d ep e n d en tes :

1 ,7 7 (0 ,8 5-3,65 )

2 ,8 9 (1 ,5 1-5,54 )

2,5  (0 ,7 8-8 ,0 5) 0 ,1 45

1 ,6 5  (0 ,7 7 -3 ,5 4 ) 0 ,2 1 0 ,7

0 ,2 2 1 ,9 3 (1 ,0 3-3 ,6 ) 0 ,05 2

1 ,1 2  (0 ,4 3 -2 ,9 1 ) 0 ,7 6 0 ,8 8 (0 ,3 5-2,22 )

1 ,1 5 (0 ,5 7-2,34 )

*  R C IU :  P eso  a o  nasce r <  pe rc en til  3  pa ra  a  IG .
** M o rb i lid ad e  g rav e :  H IV  g ra v e , R O P  g rav e , L P V Q  o u  E C N .
*** E sc o la rid a d e  do  cu idad or p rinc ipa l <  9  ano s.

48 ,2 45,1 51 ,51 ,5 4  (0 ,7 7 -3 ,1 1 )

IC  9 5%

58 ,6 54 ,7 62 ,9

53 ,4 49,9 57 ,2

65 ,4 60,9 70 ,3

2 ,2 5  (0 ,6 1 -8 ,2 1

8 5 ,2 7 8 ,9

1 ,6 2  (0 ,45 -5 ,78 )

> 0 ,9 95

92 ,0

67 ,6 62,8 72 ,6

n  (% ) R R  ( IC  9 5 % )
F E R  
(% )

p n  (% ) R R  ( IC  9 5 % )
F P  
(% )

p

C o r t ic ó id e s  p ré -n a ta is :  S im 5 /9 9  (5 ,1 ) 5 0 /9 9  (5 0 ,5 )

N ão 2 /1 5  (1 3 ,3 ) 5 /1 5  (3 3 ,3 )

L o c a l p a r to :  H os p ita l 6 /1 0 7  (5 ,6 ) 5 2 /1 0 7  (4 8 ,6 )

O u tro  h os p ita l 1 /7  (1 4 ,3 ) 3 /7  (4 2 ,9 )

R C IU * :  S im 2 /2 2  (9 ,1 ) 1 0 /2 2  (5 4 ,5 )

N ão 5 /9 2  (5 ,4 ) 4 5 /9 2  (4 8 ,9 )

S e x o :  M as c u lin o 5 /5 5  (9 ,1 ) 2 4 /5 5  (4 3 ,6 )

F em in in o 2 /5 9  (3 ,4 ) 3 1 /5 9  (5 2 ,5 )

S u r fa c ta n te  a d m in is t ra d o :  S im 4 /7 4  (5 ,4 ) 3 6 /7 4  (4 8 ,6 )

N ão 3 /4 0  (7 ,5 ) 1 9 /4 0  (4 7 ,5 )

V e n t i la ç ã o :  V P P I 3 /1 0  (3 0 ) 4 /1 0  (4 0 )

V A F 2 /7 8  (2 ,6 ) 4 1 /7 8  (5 2 ,6 )

O 2  á s  3 6  s e m . IC :  S im 0 /1 3  (0 ) 4 /1 3  (3 0 ,8 )

N ão 4 /6 6  (6 ,1 ) 3 0 /3 6  (4 5 ,5 )

In d o m e ta c in a :  S im 2 /5 0  (4 ) 2 5 /5 0  (5 0 )

N ão 5 /6 4  (7 ,8 ) 3 0 /6 4  (4 6 ,9 )

C o r tic ó id e s  p ó s -n a ta is :  S im 1 /3 5  (2 ,9 ) 1 5 /3 5  (4 2 ,9 )

N ão 6 /7 9  (7 ,6 ) 4 0 /7 9  (5 0 ,6 )

P n e u m o tó ra x :  S im 0 /1 3  (0 ) 2 /1 3  (1 5 ,4 )

N ão 7 /1 0 1  (6 ,9 ) 5 3 /1 0 1  (5 2 ,5 )

P C A :  S im 9 /4 9  (1 8 ,4 ) 2 4 /4 9  (4 9 )

N ão 1 7 /6 5  (2 6 ,2 ) 3 1 /6 5  (4 7 ,7 )

E C N :  S im 1 /5  (2 0 ) 2 /5  (4 0 )

N ão 6 /1 0 9  (5 ,5 ) 5 3 /1 0 9  (4 8 ,6 )

H IV  > 3 :  S im 2 /1 1  (1 8 ,2 ) 1 /1 1  (9 ,1 )

N ão 3 /1 0 1  (3 ) 5 4 /1 0 1  (5 3 ,5 )

L P V Q :  S im 1 /4  (2 5 ) 0 /4  (0 )

N ão 4 /1 0 4  (3 ,7 ) 5 5 /1 0 8  (5 0 ,9 )

R O P  > 3 :  S im 2 /1 7  (1 1 ,8 ) 7 /1 7  (4 1 ,2 )

N ão 2 /8 6  (2 ,3 ) 4 4 /8 6  (5 1 ,2 )

S é p s is  ta rd ia  -  q q  a g e n te :  S im 3 /2 3  (1 3 ) 9 /2 3  (3 9 ,1 )

N ão 2 /8 7  (2 ,3 ) 4 5 /8 7  (5 1 ,7 )

M o rb il id a d e  g ra v e * * :  S im 4 /3 2  (1 2 ,5 ) 1 0 /3 2  (3 1 ,3 )

N ão 1 /8 0  (1 ,3 ) 4 5 /8 0  (5 6 ,3 )

E s c o la r id a d e  c u id a  < 9 A * * * :  S im 5 /5 8  (8 ,6 ) 2 4 /5 8  (4 1 ,4 )

N ão 2 /5 6  (3 ,6 ) 3 1 /5 6  (5 5 ,4 )

4 1 ,6 4 7 ,4

8 2 ,4 7 6 ,4 8 8 ,9

4 4 ,4

0 ,3 7

A u s ê n c ia  d e  l im ita ç õ e s  o u  d e p ªs

0 ,2 3 0 ,2 7

D é f ic ite s  n e u ro s e n s o r ia is

IC  9 5 % IC  9 5 %

> 0 ,9 9 5

0 ,2 6 0 ,2 2

0 ,6 2 0 ,8

0 ,7 > 0 ,9 9 5

1 1 ,7  (2 ,2 -6 1 ,8 ) 0 ,0 1 0 ,5 2

0 ,4 6 0 ,8 5

> 0 ,9 9 5 0 ,3 7 5

0 ,5 4

0 ,2 8

0 ,4 4

> 0 ,9 9 5

> 0 ,9 9 5 0 ,2 9  (0 ,0 8 -1 ,0 6 ) 0 ,0 2 6

0 ,3 7

0 ,6

0 ,1 7  (0 ,0 3 -1 ,1 1 ) 0 ,0 1

- 0 ,1 2

> 0 ,9 9 5

0 ,3 5

9 ,7  (1 ,1 3 -8 3 ,5 ) 0 ,0 2 3 0 ,5 6  (0 ,3 2 -0 ,9 6 ) 0 ,0 2 9

5 ,6 7  (1 -3 2 ) 0 ,0 6

9 0 ,0 8 3 ,3 9 7 ,2

0 ,4 4 0 ,1 9

V a r iá v e is  in d e p e n d e n te s :

0 ,1 3

0 ,1 7

6 ,1 8  (1 ,2 -3 3 ,1 ) 0 ,0 88 3 ,7 7 7 ,5 9 0 ,3

9 1 ,5 8 4 ,6 9 8 ,8

7 0 ,7 6 5 ,7 7 6 ,1

8 3 ,0 7 6 ,9 8 9 ,5

*  R C IU :  P e so  a o  n a sc e r  <  p e rc e n ti l  3  p a ra  a  IG .
* *  M o rb i l id a d e  g ra v e :  H IV  g ra v e , R O P  g ra v e ,  L P V Q  o u  E C N .
* **  E s c o la r id a d e  d o  c u id a d o r  p r in c ip a l <  9  a n o s .



36                                                         Caracterização de uma coorte de RN EBP na idade escolar   
  

 

E. Regressão múltipla 

Com o objectivo de investigar e determinar o efeito de factores de risco, ajustados para 

eventuais confundimentos, na ocorrência dos resultados dicotómicos estudados 

(limitações funcionais, necessidades compensatórias, recurso acrescido a serviços de 

saúde, deficiência grave, limitações cognitivas, limitações motoras, déficites neuro 

sensoriais e ausência de qualquer limitação ou dependência) efectuou-se a análise de 

regressão múltipla para cada um destes resultados. 

 

Para o modelo inicial seleccionaram-se as variáveis independentes estatisticamente 

significativas ou com probabilidade inferior a 0,1, previamente estudadas por análise 

bivariada, sendo também incluídas as consideradas clínica ou epidemiológicamente 

relevantes. No modelo final foram incluídas as variáveis independentes estatisticamente 

significativas e com probabilidade < 0,1, tendo-se utilizado o método “Backward 

conditional”. Foram calculados os respectivos odds ratio (OR) e respectivos intervalos 

de confiança a 95%. Foi também calculado o valor p do modelo (p<0,05 indica que o 

modelo é estatisticamente significativo e válido), o valor p do teste Hosmer and 

Lemeshow (p>0,05 indica que o modelo pode ser estatisticamente bem ajustado) e a 

taxa de validade do modelo. Os testes estatísticos foram efectuados bilateralmente 

considerando-se um nível de significância de 5%. A análise estatística foi efectuada 

utilizando o software estatístico SPSS®, versão 13,0. 
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Tabela 16 – Modelo com variáveis predictivas de limitações funcionais, dependência 
compensatória e recurso aumentado de serviços de saúde. 

 

Tabela 17 – Modelo com variáveis predictivas de limitações sugestivas de PC, 
deficiência grave, limitações cognitivas, neurosensoriais e ausência de qualquer 
limitação ou dependência. 

 

1. Factores associados a limitações funcionais: 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: modo ventilatório VPPI e VAF, 

horas de vida de administração de surfactante, corticóides para terapêutica de DBP e 

HIV grave. 

 

O modelo de regressão logística com as variáveis hemorragia IV grave e ventilação 

VPPI, mostrou-se estatisticamente significativo e válido (p<0,001) e estatisticamente 

bem ajustado (p=0,96). A taxa de validade do modelo foi de 73,2%. Concluiu-se que a 

Limitações Funcionais p OR
HIV grave (grau >3) 0,045 10,9 1,7 111,8
VPPI 0,09 3,6 0,8 16,1

Depª Compensatória
HIV grave (grau >3) 0,003 9,23 2,18 39,04
Indometacina terap. 0,04 0,35 0,13 0,95
Recurso aumentado a SS
Escolaridade educ. < 9A 0,028 2,8 1,1 6,8
VPPI 0,057 8,0 0,9 68

IC 95%

Lim. sugest. PC p OR
LPVQ 0,015 14,9 1,7 130,8
Corticóides para DBP 0,15 2,8 0,7 11,2

Defª Grave
HIV grave (grau >3) 0,05 3,6 0,99 13,03

Limitações cognitivas
Sexo masculino 0,01 3,2 1,3 7,7
Escolaridade educ. < 9A 0,02 2,8 1,2 6,7
Limitações neurosensoriais
HIV grave (grau >3) 0,038 24 1,20 483,4

Ausência de qq lim. ou depª p OR
Sem Pneumotórax 0,034 0,18 0,36 0,88
HIV grave (grau > 3) 0,032 0,098 0,012 0,817

Modelos de regressão logística binária (Backward Cond)

IC 95%

IC 95%
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hemorragia IV grave estava associada às limitações funcionais (p=0,009), estimando-se 

que, por cada criança sem hemorragia IV grave com limitações funcionais existem 8 

crianças com hemorragia IV grave com limitações funcionais. A utilização de suporte 

respiratório VPPI pode estar associado a um ligeiro aumento do risco de limitação 

funcional, no limiar da significância (p=0,05). Tabela 16 

2. Factores associados a dependência compensatória:  

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: corticóides pré-natais, peso ao 

nascer, medicação com indometacina, HIV grave.  

O modelo de regressão logística optimizado, que incluiu apenas as variáveis 

hemorragia IV grave e indometacina, mostrou-se estatisticamente significativo e válido 

(p=0,002) e bem ajustado (p=0,451). A taxa de validade do modelo foi de 75,9%. 

Concluiu-se que a hemorragia IV grave estava associada à dependência compensatória 

(p=0,003), estimando-se que, por cada criança sem hemorragia IV grave com 

dependência compensatória existem 9 crianças com hemorragia IV grave com 

dependência compensatória. A medicação com indometacina (p=0,039) esteve 

associada a uma diminuição significativa (efeito protector), em cerca de 65%, do risco 

de dependência compensatória (Tabela 16). 

 

3. Factores associados a recurso mais frequente a s erviços de saúde 

(superior ao habitual para crianças da mesma idade) : 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: parto múltiplo, ventilação 

VPPI, corticóides para DBP, ECN e escolaridade do progenitor entrevistado.  
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O modelo de regressão logística incluiu apenas as variáveis ventilação VPPI e 

escolaridade do progenitor, mostrou-se estatisticamente significativo e válido (p=0,005) 

e estatisticamente bem ajustado (p=0,32). A taxa de validade do modelo foi de 67,5%. 

 

A ventilação VPPI (p=0,01) esteve significativamente associada ao recurso mais 

frequente a serviços de saúde, com um risco acrescido de 3,5. O progenitor com 

escolaridade ≤ 9 anos pode estar associado a um ligeiro aumento do recurso a serviços 

de saúde (em relação ao habitual para as crianças da mesma idade), no limiar da 

significância (Tabela 16). 

4. Factores associados a deficiência grave 6 (paralisia cerebral, atraso 

mental, epilepsia, cegueira ou surdez moderada a gr ave): 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: peso ao nascer, modo 

ventilatório VAF, HIV grave e DBP.  

O modelo de regressão logística optimizado, que incluiu apenas a variável HIV grave 

mostrou-se no limiar da significância estatística e da validade (p=0,055), bem ajustado 

(p=1,0). A taxa de validade do modelo foi de 75,9%.  

Concluiu-se que a HIV grave está associada a um aumento de 3,6 vezes do risco de 

deficiência grave, no limiar da significância (p=0,051) (Tabela 17). 

 

5. Factores associados a limitações cognitivas: 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: sexo, modo ventilatório VPPI e 

VAF, HIV grave e escolaridade do progenitor entrevistado.  



40                                                         Caracterização de uma coorte de RN EBP na idade escolar   
  

 

O modelo de regressão logística incluiu apenas as variáveis sexo, habilitações literárias 

do progenitor e ventilação VAF, mostrou-se estatisticamente significativo e válido 

(p=0,002) e estatisticamente bem ajustado (p=0,960). A taxa de validade do modelo foi 

de 72,8%.  

Concluiu-se que o sexo masculino estava associado às limitações cognitivas (p=0,013), 

estimando-se que, por cada criança do sexo feminino com limitações cognitivas existem 

3 crianças do sexo masculino com limitações cognitivas. A escolaridade do progenitor 

entrevistado também esteve associada às limitações cognitivas (p=0,018), estimando-

se que, por cada criança com limitação cognitiva cujo progenitor tenha uma 

escolaridade superior a 9 anos, há 3 crianças com limitação cognitiva e progenitor com 

9 ou menos anos de escolaridade. A ventilação VAF (p=0,067) pode estar associada a 

uma diminuição do risco de limitação cognitiva (efeito protector), embora sem 

significado estatístico (Tabela 17). 

6. Factores associados a limitações sugestivas de P C: 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: corticoterapia pré-natal, modo 

ventilatório VPPI, corticóides para terapêutica de DBP e LPVQ.  

O modelo de regressão logística que incluiu as variáveis LPVQ, mostrou-se 

estatisticamente significativo e válido (p=0,014) e estatisticamente bem ajustado 

(p=0,41). A taxa de validade do modelo foi de 92%.  

Concluiu-se que a LPVQ está associada às limitações sugestivas de PC (p=0,043), 

estimando-se que, por cada criança sem LPVQ com limitações sugestivas de PC 

existem 9 crianças com LPVQ e limitações sugestivas de PC (Tabela 17). 
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7. Factores associados a déficites neuro sensoriais : 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: modo ventilatório VPPI e VAF, 

HIV grave, LPVQ.  

O modelo de regressão logística incluiu apenas as variáveis ventilação VAF e VPPI e 

persistência de PDA, também se mostrou estatisticamente significativo e válido 

(p=0,026) e estatisticamente bem ajustado (p=0,793). A taxa de validade do modelo foi 

de 93,9%.  

Em relação aos déficites neurosensoriais, concluiu-se que a ventilação VAF (p=0,021) 

tem um efeito protector significativo, reduzindo cerca de 90% a probabilidade de 

ocorrência de déficites neuro sensoriais (Tabela 17). 

8. Factores associados à ausência de limitações ou dependências: 

Seleccionaram-se as seguintes variáveis independentes: pneumotórax e HIV grave. 

O modelo de regressão logística incluiu as variáveis referidas, mostrou-se 

estatisticamente significativo e válido (p=0,001) e estatisticamente bem ajustado 

(p=0,308). A taxa de validade do modelo foi de 67%. 

Concluiu-se que a ausência de pneumotórax (p=0,033) aumentava para 5 a 

probabilidade de não ter qualquer limitação, a ausência de HIV grave aumentava para 9 

essa possibilidade (Tabela 17). 
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VI. Discussão 

O objectivo deste estudo foi caracterizar as limitações funcionais e necessidades 

acrescidas de apoios e serviços de saúde, causados por déficites crónicos, numa coorte 

de RN EBP e muito prematuros nascidos num período de 5 anos (1998-2002), 

avaliados na idade escolar (6 anos). Procurou-se também estudar diferenças nos 

resultados ao longo do período de estudo e a sua relação com os determinantes 

perinatais. 

 

As possíveis limitações deste estudo são: 

• A diferença de idades das crianças na altura da entrevista aos pais ou cuidadores (7 

a 11 anos), embora referindo-se aos 6 anos de idade (entrada na escola), pode ter 

introduzido factores como viés de memória ou revelação mais tardia de algumas 

limitações ou necessidades; 

• O facto de ser efectuado num único centro e só ter sido possível avaliar 44% dos 

sobreviventes. Contudo, a realização num único centro permite mais homogeneidade 

nas definições e na actuação e procurou-se controlar a baixa percentagem de 

contactos demonstrando a pequena diferença entre os 2 grupos; 

• O não conter um grupo de controlo constituído por crianças de termo nascidas 

durante o mesmo período, avaliadas aos 6 anos pelo mesmo método, não nos 

permite avaliar o efeito da prematuridade, que transcende os objectivos deste 

trabalho; 

• A utilização de um questionário não validado em língua portuguesa. 
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Os aspectos positivos deste estudo são: 

• O ser, tanto quanto sabemos, o primeiro trabalho efectuado numa população 

portuguesa onde se avalia, aos 6 anos, a prevalência das limitações funcionais e 

necessidades acrescidas, consequência das múltiplas morbilidades crónicas de RN 

EBP e muito prematuros; 

• O facto desta população, proveniente de 1 único centro, representar cerca de 20% 

dos RN EBP e muito prematuros do país, naquele período; 

• A utilização, na avaliação das crianças na idade escolar, de um método 

relativamente pouco dispendioso e de fácil aplicação, baseado na percepção que os 

pais ou cuidadores têm das crianças, anteriormente utilizado em língua inglesa, 

espanhola e sueca; 

• Tratar-se de um método não centrado em diagnósticos, representando muito 

provavelmente a situação real das crianças em relação á sua funcionalidade global e 

necessidade de cuidados especiais e de saúde, consequência de múltiplas 

morbilidades crónicas; 

• A ocultação do entrevistador para os dados neonatais; 

• A população estudada abarcar o actual limite de viabilidade, com elevado risco de 

mortalidade e morbilidade a curto e longo prazo, o período de estudo corresponder a 

uma era de uso generalizado de corticoterapia pré-natal, surfactante, nutrição 

parentérica total precoce, introdução de novas modalidades ventilatórias (VAF) e 

diminuição no uso de corticóides pós-natais pelo reconhecimento dos seus efeitos 

adversos a longo prazo.  

 

A mortalidade até à alta  de 29%, foi semelhante à referida na literatura para estas 

populações3, 21, com uma tendência, no limiar da significância, para aumento ao longo 

do período de estudo (Tabela 2). A análise da Tabela 3 sugere uma tendência para o 
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aumento de alguns factores demográficos associados a risco acrescido de mortalidade 

e morbilidade, tais como o parto múltiplo e a RCIU (aumento da referenciação de 

gravidezes de alto risco). Por outro lado, verificou-se também aumento de factores 

protectores, como a diminuição de nascidos noutro hospital, por aumento das 

transferências “in-útero” em situações de risco, e aumento de corticoterapia pré-natal 

para maturação pulmonar, por generalização da sua utilização na eminência de parto 

prematuro. 

No referido período assistiu-se a algumas alterações significativas na actuação , 

como a substituição da ventilação convencional (VPPI) predominante, pela ventilação 

de alta frequência (VAF), diminuição na utilização de surfactante  e variações anuais, 

no limiar da significância, na administração de corticóides pós-natais . 

Embora não haja ainda consenso em relação ao melhor modo ventilatório de RN EBP22, 

23, foi defendida, em meados da década de 90, a utilização de VAF como forma de 

diminuir a incidência de displasia pulmonar24 e a morbilidade associada, tendo sido esta 

a actuação na população estudada a partir de 1999. 

 

A utilização mais frequente e precoce de surfactante está associada a diminuição da 

mortalidade e morbilidade em RN EBP25, 26, tendo-se verificado contudo, na amostra e 

período estudados, uma diminuição significativa na sua utilização, em consequência da 

estratégia ventilatória de recrutamento alveolar prévia á eventual administração de 

surfactante, preconizada no estudo multicêntrico de Provo24. 

 

A corticoterapia pós-natal sistémica foi muito utilizada nos RN MBP com o objectivo de 

diminuir a duração da ventilação invasiva, tendo sido publicados no final de 1999 

trabalhos de seguimento aos 2 anos que demonstraram um risco acrescido de PC com 

a sua utilização, o que originou recomendações de restrição à sua utilização27-30. Na 
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população de onde foi extraída a amostra estudada, verificou-se uma marcada 

diminuição na utilização de corticóides para DBP em 2000, seguida de uma utilização 

tendencialmente menor, no limiar da significância estatística. 

A proporção de participantes entrevistados foi significativamente menor para crianças 

nascidas em 1998 e 1999 (Tabela 4), pelo facto de haver uma elevada percentagem de 

erros nos dados administrativos electrónicos relativos àqueles anos, causada pela 

substituição do software administrativo no ano 2000 e alteração no sistema de 

numeração dos processos clínicos dos RN. A correcção e actualização de moradas e 

telefones só foi possível nas crianças avaliadas em consultas subsequentes periódicas, 

que foi provavelmente muito menor nas nascida e/ou seguidas noutros hospitais. Isto 

pode explicar as diferenças significativas encontradas entre o grupo entrevistado e o 

não estudado (Tabela 5), nomeadamente a menor prevalência de nascidos noutro 

hospital, mais frequente utilização de corticoterapia pré-natal e menos ventilação VPPI 

no grupo entrevistado (Tabela 7). 

Nas restantes variáveis demográficas, de patologia (Tabela 6) e terapêutica, não se 

verificaram diferenças significativas. 

De um modo global, as diferenças verificadas nos 2 grupos tendem a tornar a amostra 

de participantes estudada, com menor risco de evolução adversa, quando comparada 

com os não estudados. 

 

A prevalência de limitações funcionais  e dependência compensatória  nesta 

população foi inferior à referida na literatura (Tabela 18), o que ser pode ser devido ao 

facto da população por nós estudada ser menos imatura (IG mediana 27,0 sem., PN 

médio 842 g) do que a população estudada por Hack18 (IG média 26,4 sem. PN 810 g) 

e por Farooqi19 (IG média 24,6 sem., PN médio 765 g). 
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A necessidade acrescida de recurso a serviços de saúd e na população por nós 

estudada foi semelhante à referida para as populações mais imaturas, provavelmente 

por diferenças organizacionais dos diferentes Serviços de Saúde (Portugal, EUA, 

Suécia). 

A prevalência de crianças com deficiência grave  (atraso mental, PC, epilepsia, 

cegueira ou surdez) é semelhante à referida por Stephens6, embora este autor se 

referira a populações nascidas no início da década de 1990, com IG <26 semanas, e 

inferior à referida por Hack18, numa população EBP nascida em 1992-5. 

Embora o QuiCCC não tenha sido desenvolvido para a obtenção de diagnósticos, é 

possível extrair do questionário as respostas sugestivas de PC (sugestivas de sequelas 

motoras moderadas a graves), tendo-se obtido uma prevalência semelhante à referida 

na literatura, o mesmo se passando com os déficites neuro-cognitivos (cegueira, 

surdez) e epilepsia (Tabela 18). 

Tabela 18 – Comparação da prevalência das limitações, dependências e necessidades 
com a literatura. 

 

Hack M; JAMA 
2005

MAC MAC
Farooqui A; 

Pediatrics 2006
Nascidos em: 1992-5 1998-2002 1998-2002 1990-2
População: PN < 1000 g PN < 1000 g < 26 wks < 26 wks
Avaliados: 8 anos 6 anos 6 anos 10-12 anos
País: USA / Ohio Portugal/Lisboa Portugal/Lisboa Suécia
Demográficos: n = 238 n = 96 n = 25 n = 89
PN g: Média (DP) 810 (124) 794 (118) 741 (90) 765 (111)
IG sem: Média (DP) 26,2 (2) 27,3 (2,0) 26,7 (0,7) 24,6 (0,7)
Corticóides AN: 0,33 0,92 0,92 0,32
Surfactante: 0,84 0,84 0,26
Corticóides para DBP: 0,59 0,52 0,52
O2 @ 36 sem: 0,43 0,16 0,16 0,38
HIV grave: 0,23 0,17 0,17 0,14
ROP grave: 0,08 0,36 0,36 0,27
Taxa de mortalidade: 0,28 0,53 0,53 0,64
Qq limitação funcional: 0,64 0,36 0,32 0,64
Atraso físico: 0,17 0,04 0,00 0,21
Atraso mental / emocional: 0,26 0,04 0,04 0,36
Cegueira / amaurose: 0,08 0,05 0,08 0,27
Surdez / déficite grave audição: 0,09 0,03 0,04 0,06
Qq dependencia compensatória: 0,48 0,31 0,20 0,35
Necess. serviços além da rotina: 0,65 0,63 0,72 0,67
Educação cuidador  <  9A 0,12 0,51 0,64 0,12
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As perguntas que compõem o item limitações funcionais  englobam o atraso do 

desenvolvimento motor, mental, linguagem, limitações visuais ou auditivas graves ou 

qualquer tipo de limitação na autonomia. A prevalência de limitações funcionais foi 

significativamente mais elevada em 1998 (Tabela 9), ano em que também foi mais 

elevada a frequência de ROP e morbilidade grave (HIV grave, ROP grave, LPVQ ou 

ECN) (Tabela 3). Foi também o ano com a mais elevada prevalência de HIV grave, 

dependência de O2 ás 36 semanas de idade corrigida e pneumotórax, embora não 

significativo. 

 

Não se encontraram diferenças significativas entre a 1ª e a 2ª metade do período de 

estudo  (Tabela 10), embora seja perceptível uma diminuição nas limitações cognitivas 

e nas sugestivas de PC. 

 

Verificou-se uma associação significativa entre baixa escolaridade do principal 

cuidador  entrevistado (geralmente a mãe) e o aumento na prevalência de limitações 

cognitivas31-33, com aumento limiar da necessidade acrescida de recurso a Serviços de 

Saúde. 

 

Verificou-se também uma associação significativa entre a presença de déficites neuro-

sensoriais  e família monoparental  e, também, a ausência de qualquer limitação ou 

dependência  e família convencional . Esta associação pode dever-se à rotura familiar 

causada pela existência de uma criança com sequelas graves ou à menor estimulação 

e menos recursos, numa família originalmente monoparental. Não foi possível 

esclarecer o tipo de família na altura do nascimento da criança. Este trabalho não foi 

desenhado para estudar o peso familiar das limitações crónicas destas crianças EBP, 
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sendo muito provável que este achado seja consequência do stress e subsequente 

rotura familiar, tal como referido por vários autores34-37. 

 

Por análise multivariada , ajustando para eventuais confundimentos, a HIV grave  foi o 

factor de risco significativamente mais importante na ocorrência de limitações 

funcionais, dependência compensatória  (Tabela 16) e, globalmente, na ocorrência 

de qualquer limitação ou dependência (ou seja, a ausência de HIV grave é o factor que 

melhor prediz a ausência de qualquer limitação ou dependência ) (Tabela 17). Foi 

também um factor de risco limiar para deficiência grave  (Tabela 16). 

Está bem demonstrada a associação entre HIV grave, LPVQ e sequelas neuromotoras 

graves38-40. A hemorragia intra-peri-ventricular grave (graus 3 e 4 de Papile), 

caracterizada por extensão aos ventrículos laterais com dilatação ventricular e 

hemorragia intraparenquimatosa, é causada por perda da autorregulação vasomotora 

cerebral, alterações súbitas no débito e pressão sanguínea cerebral e infarto venoso 

das veias terminais. Com frequência as alterações circulatórias causadoras das HIV 

graves causam também lesões hipóxico-isquémicas mais difusas, por vezes com 

evolução para LPVQ. A destruição de estruturas anatómicas periventriculares e da 

substância branca, origina frequentemente sequelas neurológicas graves, como a PC 

(Tabela 17). 

 

A ventilação VPPI  não sincronizada, cuja utilização diminuiu a partir de 1999 (Tabela 

3), foi um factor de risco significativo no recurso aumentado a serviços de saúde  

(Tabela 16) e no limiar da significância para limitações funcionais  (Tabela 16), 

pensando-se que tal se pode dever ás alterações no retorno venoso e débito cardíaco 

dos movimentos respiratórios assíncronos com os do ventilador e, também, ao risco 

acrescido de pneumotórax e o seu papel no risco de HIV grave. 
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A medicação da PCA sintomático com indometacina , ajustada para outros factores 

confundentes, teve um efeito protector, reduzindo em 65% o risco de dependência 

compensatória  (Tabela 16). 

Uma metanálise com 19 ensaios clínicos aleatorizados41 conclui que a medicação com 

indometacina profilática diminui a incidência de PCA significativo e o risco de HIV grave. 

Ment42 demonstrou, por RMN funcional, melhor processamento fonológico em crianças 

prematuras do sexo masculino tratadas com indometacina profilática no período 

neonatal. Este mesmo autor demonstrou uma redução para metade na incidência de 

HIV e melhores resultados nos testes verbais em rapazes, aos 3-8 anos de idade43. 

A dependência compensatória  é constituída por perguntas envolvendo necessidade 

de ajuda ou equipamento para ver, comunicar, andar e para actividades diárias (comer, 

vestir, usar WC, etc), sendo, portanto, consequência de limitações funcionais graves . 

O nosso estudo parece demonstrar que a indometacina , mesmo usada como 

terapêutica de PCA significativo, pode ter efeitos benéficos a longo prazo, 

provávelmente por evitar lesões e sequelas neurológicas (Tabela 16). Este efeito não se 

encontra referido na literatura, devendo merecer confirmação e esclarecimento em 

trabalhos futuros. 

 

O sexo masculino  e a escolaridade do cuidador entrevistado ≤≤≤≤ a 9 anos , foram 

factores de risco significativos, relacionados com a existência de limitações cognitivas  

(Tabela 16). 

Vários autores referem que o sexo masculino, além de necessitar de mais suporte 

ventilatório e inotrópicos na 1ª semana de vida, parece também ter um risco biológico 

de base desfavorável no neurodesenvolvimento a longo prazo32, 44. 

A escolaridade materna, estimulação precoce e um ambiente estimulante têm um papel 

determinante na evolução cognitiva destas crianças, independentemente do tipo de 
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lesões neurológicas, estando também relacionado com o nível socio-económico e o 

acesso a recursos45, 46.  

A identificação precoce destas famílias e crianças, com risco mais elevado, poderá 

permitir um maior apoio social, psicológico e ensino especial, de modo a compensar 

estas desvantagens. 

 

A VAF teve um efeito protector marginal, reduzindo em cerca de 30% o risco de 

limitações cognitivas  (Tabela 16), e um efeito protector significativo nos déficites 

neurosensoriais  (Tabela 17). 

O efeito da VAF no prognóstico a curto e longo prazo não é consensual na literatura, 

havendo ensaios clínicos aleatorizados e metanálises demonstrando agravamento47-49 

do risco de HIV, LPVQ e maior prevalência de déficites neurológicos aos 2 anos de 

idade, dados opostos ao efeito protector por nós encontrado aos 6 anos. O estudo 

Provo24 refere melhores resultados nas variáveis respiratórias, sem diferenças na HIV, 

LPVQ nem ROP e Marlow23 num estudo multicêntrico, não encontrou diferenças no 

neurodesenvolvimento aos 2 anos de idade. 

Não é possível explicar com segurança o efeito protector dos déficites neurosensoriais 

pela VAF encontrado no nosso estudo, podendo especular-se uma relação com a 

menor dependência de oxigénio e seu papel na prevenção da ROP grave e noutras 

sequelas visuais ou auditivas. 

O pneumotórax  e a HIV grave  foram os factores de risco que mais afectaram a 

existência de qualquer limitação, lesão ou dependência e, pelo contrário, a sua 

ausência  teve uma forte relação com uma sobrevivência intacta aos 6 anos de idade  

(Tabela 17).  
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VII. Conclusões 

Este estudo avaliou as limitações crónicas, dependência de apoios compensatórios e 

utilização acima do normal de serviços de saúde, numa população extremamente 

prematura, utilizando um questionário aplicado ao cuidador principal de cada criança, 

simples, fácil de utilizar e de baixo custo. 

 

Ao longo dos 5 anos do estudo verificou-se um aumento significativo na utilização de 

corticoterapia pré-natal, ventilação de alta frequência (VAF) e diminuição da ventilação 

convencional (VPPI), em concordância com o verificado em estudos realizados no final 

da década de 90. 

A tendência verificada na população global, para o aumento da mortalidade e menor 

utilização de surfactante não é concordante com a maioria dos estudos publicados que 

referem, em geral, diminuição da mortalidade e aumento da utilização de surfactante. 

Esta menor utilização de surfactante pode ser explicada pela opção da sua não 

utilização profilática, dependente de uma estratégia ventilatória de recrutamento 

alveolar, não sendo possível identificar, neste trabalho, as possíveis causas da 

tendência para aumento da mortalidade.  

 

Nos sobreviventes avaliados na idade escolar (6 anos), verificou-se, ao longo dos anos, 

uma diminuição significativa das limitações funcionais  e uma tendência para menor 

necessidade acrescida de serviços de saúde , o que está de acordo com a 

diminuição verificada na morbilidade grave na população global (Tabela 3). 

 

Os factores principais, determinantes de sequelas neurológicas a longo prazo, foram a 

HIV grave  e a LPVQ, associados a limitações funcionais, dependência 
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compensatória, limitações sugestivas de PC  e efeito limiar na deficiência grave . A 

ausência de HIV grave e de pneumotórax , foram determinantes na sobrevivência 

livre de limitações ou dependências , levando-nos a suspeitar uma possível 

associação entre HIV grave, pneumotórax e ventilação VPPI, tal como referido por 

alguns autores. As medidas tomadas na prevenção da HIV grave e, provávelmente, do 

pneumotórax, deverão ter um efeito positivo na melhoria de resultados e na autonomia 

destas crianças a longo prazo. 

 

A ventilação convencional (VPPI) , aumentou o risco de recurso aumentado a SS  e 

teve um papel limiar nas limitações funcionais . A ventilação VAF, pelo contrário, teve 

um papel protector dos déficites neuro-sensoriais  e, limiar, das limitações 

cognitivas . 

A indometacina , utilizada na terapêutica de PDA significativo, foi um factor protector de 

dependência compensatória . 

As limitações cognitivas  tiveram, como factores sigificativamente determinantes, o 

sexo masculino  e a escolaridade do cuidador  inferior ou igual a 9 anos. 

 

As referências, concordantes com os resultados deste trabalho, referindo o risco 

adverso no prognóstico neurocognitivo do sexo masculino , em crianças pré-termo, 

agravado com a menor escolaridade  do cuidador principal, leva à recomendação de 

medidas para apoiar precocemente estas as crianças e as famílias com menor 

escolaridade, independentemente da existência ou não de possíveis sequelas. 

 

A ventilação VAF e a utilização de indometacina , mesmo terapêutica, parece terem 

efeito protector para alguns resultados (déficites neurosensoriais e dependência 

compensatória).  
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É urgente tomar medidas para evitar o pneumotórax e promover a estabilidade 

ventilatória e hemodinâmica, para diminuição da incidência de HIV e LPVQ, fortemente 

associados a efeitos adversos. 

 

É necessário estudar os factores responsáveis pelo aumento tendêncial da mortalidade 

desta população ao longo do período em estudo e verificar a sua correcção na 

actualidade, se possível, sem aumento da morbilidade. 

 

Um futuro estudo deverá ser prospectivo, procurando obter > 80% de contactos, 

avaliando, em idades chave, até à adolescência ou vida adulta. 

Deverá também identificar o tipo de família na altura do nascimento, se possível conter 

um grupo de controlo obtido, por exemplo, por emparelhamento com recém-nascidos de 

termo, nascidos imediatamente antes e/ou depois de cada caso; 

O questionário deveria ser aplicado em mais centros e, se possível, deveria efectuar-se 

a avaliação clínica, neurológica, comportamental e escolar dos jovens.
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VIII. Anexos 

A. Instrumentos de Colheita de Dados 

1. Identificação e dados neonatais 

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO 

Processo Clínico (Nº) 
Nome da mãe 
Morada 
CP 
Telefone 
Data Nascimento RN 
Link ID (aleatório) 

  

TABELA DE DADOS NEONATAIS 
Link ID (aleatório) 
Grupo de estudo (1ª/2ª metade) 
Ano nascimento 
Peso Nascer (gramas) 
Idade Gest (semanas) 
Idade Gest (dias) 
Local Nascimento (in/outborn) 
Dia admissão 
Cuidados pré-natais 
Corticóides pré-natais 
Parto 
Sexo 
Multiplo 
Índice de Apgar 1' 
Índice de Apgar 5' 
Reanimação ao Nascer: O2 
Reanimação ao Nascer: Máscara 
Reanimação ao Nascer: Entubação 
Reanimação ao Nascer: Adrenalina 
Reanimação ao Nascer: Massagem cardíaca 

Ecografia Trans Fontanelar 

Pior Grau Hemorragia Intra Ventricular 
Leucomalácia Periventricular Quística 

Oxigénio 

Ventilação Convencional (VPPI) 
Ventilação de Alta Frequência (VAF) 
Pressão Positiva Contínua Nasal (NCPAP) 
Pressão Positiva Contínua Nasal antes de VM 
Surfactante na Sala de Partos 
Surfactante em QQ altura 
Surfactante: horas de vida 
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Surfactante: minutos 
O2 aos 28 dias de vida 
O2 ás 36 semanas de idade corrigida 
Corticóides para Displasia BP 
Síndrome de Dificuldade Respiratória 
Pneumotórax 

Indometacina 

Persistência de Ductus Arterial 
Laqueação cirúrgica de PDA 

Enterocolite Necrotizante (ECN >= IIIB) 

Cirurgia por ECN 

Exame Oftalmológico 

Pior Grau de Retinopatia (ROP) 
Cirurgia por ROP 

Outra Cirurgia 

Sépsis precoce 

Sépsis nosocomial 
Sépsis a Staphilococcus Epididermidis 
Sépsis a Fungos 

Malformações Congénitas 

Descrição (código) 

Alta com O2 

Alta com Monitor CR 
Destino 
Peso na Alta 
Tempo de Internamento inicial 

Motivo de Transferência 

Destino Final 
Tempo de Internamento Total 
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2. QuICCC (versão individual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

1. O/A____ toma 
regularmente 
medicamentos 
receitados pelo médico 
(além de eventuais 
vitaminas)?  
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

1.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim →→→→
€ Não sabe 
 
 

1.d) 
[Se anterior SIM:]  
Os medicamentos 
que toma são para 
que problema(s)? 
    →→→→    

Sim 
1.d.1 – Convulsões/Epilepsia €€€€    
1.d.2 – Atenção/Concentração €€€€    
1.d.3 – Relaxar músculos  €€€€    
1.d.4 – Respiratório   €€€€    
1.d.5 – Alérgicos   €€€€    
1.d.6 – Outros     €€€€    
 

1.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€€€€ Não €€€€ Sim  ↓↓↓↓    
€€€€ Não sabe   ↓↓↓↓    
↓↓↓↓(1.d)     (1.d) 

2.a) Isto por um 
problema de saúde ou 
de comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

2. Algum médico lhe 
disse que o/a _____ 
necessita de uma dieta 
especial ou de evitar 
certos alimentos? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

2.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

2.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

3.a) Isto por um 
problema de saúde 
que ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

3. O/A ____ necessita 
de algum equipamento 
especial para ver 
(independentemente 
de óculos ou lentes)? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

3.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

3.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

4.d) [Se anterior SIM:]     →→→→    
O problema de visão é: 
- Num olho  € 
- Nos 2 olhos € 
- Não sabe  € 
- N/A   € 

4.a) A utilização de 
óculos ou lentes de 
contacto corrige o 
problema? 
€ Sim €€€€ Não →→→→    
€ Não sabe 
 

4. O/A ____ tem algum 
problema de visão / em 
ver? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

4.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

4.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 
4.e) 
Vê muito mal 
ou não vê (cego)? 
€ Não  €€€€ Sim
€ Não sabe 
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5.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

5. O/A ____ necessita 
de equipamento 
especial para ouvir ou 
comunicar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe sabe 

5.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

5.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

6.d) [Se anterior SIM:]   
O problema auditivo é: 
- Num ouvido € 
- Nos 2 ouvidos € 
- Não sabe  € 
- N/A   € 

6.a) A utilização de 
prótese auditiva ou 
implante coclear 
corrige o problema? 
€ Sim €€€€ Não →→→→    
€ Não usa 
 

6. O/A ____ tem 
dificuldade em ouvir ou 
tem surdez? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

6.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

6.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

7.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

7. O/A ____ necessita 
de equipamento 
especial para andar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

7.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

7.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

8.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

8. O(a)_____ tem 
dificuldade em se 
alimentar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

8.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

8.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

9.a) Isto por um 
problema de saúde ou 
de comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

9. O/a ____ necessita 
de ajuda ou 
equipamento  para se 
alimentar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

9.b) Esta situação 
existe há mais de 
1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

9.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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10.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

10. O(a)_____ tem 
dificuldade ao comer 
(mastigar, engolir,...)? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

10.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

10.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

11.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

11. O(a)_____ tem 
dificuldade em vestir 
ou despir roupas 
simples? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

11.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

11.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

14.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

14. O/a ____ precisa 
de ajuda ou 
equipamento para 
tomar banho? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

14.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

14.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

15.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

15. O(a)_____ tem 
dificuldade em usar os 
sanitários? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

15.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

15.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

12.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

12. O/a ____ precisa 
de ajuda ou 
equipamento  para se 
vestir? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

12.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

12.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

13.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

13. O(a)_____ tem 
dificuldade em se 
lavar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

13.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

13.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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19.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

19. Foi-lhe indicado 
algum plano de 
reabilitação? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

19.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

19.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

20.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

20. O/a _____ recebe 
tratamentos de 
fisioterapia, terapia 
ocupacional, t da fala 
ou psicomotricidade? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

20.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

20.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

21.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

21. O/a _____ recebe 
habitualmente 
cuidados de 
enfermagem ou 
tratamentos médicos? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

21.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

21.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

18.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

18. O/a ___ tem apoio 
regular de psicólogo, 
pedo-psiquiatra ou 
assistente social? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

18.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

18.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

17.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

17. O/a _____ vai ao 
médico ou a um 
especialista 
regularmente? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

17.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

17.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

16.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

16. O/a ___ precisa de 
ajuda ou equipamento 
para usar os 
sanitários? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

16.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

16.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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23.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

23. O/a _____ recebe 
ensino integrado 
c/apoio, ensino 
especial ou individual? 
(inclui casa ou hospital)
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

23.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

23.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

22.d) 
[Se internado:]  
Qual o motivo do(s) 
internamento(s)? 
€ N/A €€€€ Sabe →→→→    
€ Não sabe 
 

22.e)   Nº Int  
1.Respiratório  €___ 
2.Má Progr.Peso€___ 
3.Convulsões €___ 
4.Disfunção DVP€___ 
5.Meningite €___ 
6.Sépsis  €___ 
7.Cirurgia  €___ 
8.Outro _____ €___ 

22.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

22. O/a _____ esteve 
hospitalizado(a) 
alguma vez? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

22.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

22.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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24. 
[Se a criança não frequenta a escola, saltar  para a pergunta seguinte]; 
[Se a crian ça frequenta a escola]: 

Vou ler uma lista de adaptações ou medidas especiais na escola. Responda 
SIM ou NÃO se o (a) ____ necessita ou recebe alguma(s) das seguintes 
adaptações: 

Foi modificado o horário das aulas, das matérias ou das aulas de 
ginástica? 

€ Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 
O acesso á sala de aula é de modo a facilitar-lhe o acesso? 

€ Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 
Foi obtido e usa equipamento especial? 

€ Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 
Recebe almoço ou lanche especial? 

€ Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 
É fornecido transporte especial? 

€ Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 
Recebe apoio de ensino especial ou outro apoio pedagógico ou frequenta 

escola especial? 
  € Não  € Não sabe   €€€€ Sim →→→→ * 

[Se alguma resposta é SIM , passar a * 24.a)] 
[Se todas  as respostas são NÃO ou NÃO SABE , avançar para a 25.] 

24.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

24.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

24.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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25.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

25. O/a _____ recebe 
serviços de 
intervenção precoce? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

25.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

25.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

26.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

26. O/a _____ está 
num programa de 
apoio domiciliário? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

26.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

26.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

27.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

27. O/a___ necessitou 
de cuidados médicos 
ou de saúde mental 
que não pôde/não 
conseguiu frequentar? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

27.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

27.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

 

→ 
28. Algum médico ou 
especialista lhe disse 
que o(a)_______ tem 
um atraso grave  no 
desenvolvimento 
(crescimento) físico? 
 

 
 
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 
 

28.a) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

 

→ 
29. Algum médico ou 
especialista lhe disse 
que o(a)_______ tem 
um atraso grave  no 
desenvolvimento 
mental ou emocional? 

 
 
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 
 

29.a) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

30.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

30. O(a)____ tem  
limitações no tipo de 
actividade física que 
pode fazer? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

30.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

30.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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31.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

31. Comparado com 
crianças da mesma 
idade, o(a)_____ tem 
que reduzir o tempo ou 
o esforço ao praticar 
alguma actividade? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

31.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

31.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

32.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

32. O(a)___ não pode 
participar em desportos 
ou outras actividades 
físicas? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

32.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

32.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

 

→ 
33. O(a)_____ tem 
dificuldade em 
entender ordens 
simples (com excepção 
de algumas palavras)? 

 
 
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 
 

33.a) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

 

→ 
34. As pessoas que 
não são da família têm 
geralmente dificuldade 
em compreender o que 
ele(a) diz  (com 
excepção de algumas 
palavras)? 

 
 
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 
 

34.a) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
 

35.a) Isto por um 
problema de saúde 
ou de 
comportamento que 
ainda existe 
actualmente? 
€ Não €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 

35. O(a)_____ tem 
dificuldade em brincar, 
jogar ou conviver com 
outras crianças? 
€ Não  €€€€ Sim →→→→    
€ Não sabe 
 

35.b) Esta 
situação existe há 
mais de 1 ano?  
€ Não €€€€ Sim→→→→    
€ Não sabe 
 
 

35.c) Está 
relacionado com 
problemas ao 
nascer ou ter sido 
prematuro?  
€ Não €€€€ Sim 
€ Não sabe 
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• Estamos quase a terminar. Porque é importante para compararmos 

estes questionários, se não se importa, queria perguntar-lhe 

• 36. Qual o seu grau de escolaridade? [mãe / cuidador da criança]  

≤ 4º ano  € 
6º ano   € 
9º ano   € 
11º ano   € 
Bacharelato € 
Curso Sup.  € 
 
• Terminamos este questionário. 

• 37. Gostaria de lhe perguntar se quer colocar alguma questão. 

_______________________________________________ 

• Se solicitou envio dos resultados do estudo, enviá-los-emos logo que 

disponíveis para o endereço ou email que indicou. 

• O meu muito obrigado pela sua disponibilidade e colaboração. 

• Muito bom dia / Boa tarde / Boa noite. 
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