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RESUMO

NIÑO-CRUZ, Gloria Isabel. Desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 12
meses pertencentes à Coorte de Nascimentos de 2015 de Pelotas, RS.2019.Tese
(Doutorado)-Programa de Pós-graduação em Epidemiologia. Universidade Federal de
Pelotas.

O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo complexo, relacionado a fatores
intrínsecos e extrínsecos, que envolvem desde fenômenos moleculares de expressão
gênica até fatores ambientais. Evidências científicas têm demostrado que os eventos
que acontecem durante o período pré-natal influenciam a capacidade da criança de
responder às demandas do ambiente, impactando sua funcionalidade. No entanto, a
maior parte das pesquisas sobre neurodesenvolvimento avaliam a exposição a
substâncias químicas, uso de vitaminas e morbidades gestacionais e sua influência em
crianças maiores de 24 meses. Apesar do interesse científico nos últimos anos sobre a
atividade física na gestação e o potencial efeito no bem-estar da criança, poucos
estudos têm avaliado sua associação com o desenvolvimento infantil. Portanto, a
presente tese de doutorado teve como objetivo avaliar a associação de fatores
socioeconômicos e demográficos, assim como a atividade física na gestação, com o
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos
de Pelotas de 2015, aos 12 meses de idade. Para tal, foram escritos uma revisão
sistemática e dois artigos originais, artigos que compõem esta tese. Os achados da
revisão sistemática sobre a associação entre atividade física na gestação e o
neurodesenvolvimento da prole sugerem que atividade física de lazer pode estar
positivamente associada com o desenvolvimento da linguagem nas crianças. No
primeiro artigo original, foram analisadas 3747 crianças pertencentes a Coorte de
Pelotas de 2015. A suspeita de atraso no neurodesenvolvimento foi avaliado com o
instrumento Oxford Neurodevelopment Assesssment (Ox-NDA). Entre os meninos, a
maior escolaridade materna foi fator protetor para suspeita de atraso nos domínios da
linguagem (RO=0,49; IC95%: 0,33-0,73) e motor (RO=0,51; IC95%: 0,32-0,85). As
meninas filhas de mães com idade ≥35 anos apresentaram maior risco de suspeita de

atraso no domínio motor (RO=2,98; IC95%: 1,59-5,63) e no escore global (RO=2,61,
IC95%: 1,46-4,69). Tanto em meninos como em meninas, o peso ao nascer 3500
gramas apresentou-se como fator protetor para suspeita de atraso no domínio motor
(RO=0,44; IC95%: 0,25-0,78 e RO=0,35; IC95%: 0,20-0,61, respectivamente) e no
desenvolvimento global (RO=0,37; IC95%: 0,22-0,64 e RO=0,32; IC95%: 0,20-0,50,
respectivamente). No segundo artigo original, um total de 1706 crianças com
informações do Ox-NDA aos 12 meses de idade, bem como acelerometria e auto-relato
da atividade física materna durante a gestação, foram incluídas no estudo. Na análise
ajustada, entre os meninos filhos de mulheres que relataram praticar ≥150
minutos/semana de atividade física de lazer observou-se associação protetora contra
suspeita de atraso no neurodesenvolvimento (RO=0,50 IC95%: 0,28-0,88). Além disso,
os meninos filhos de mulheres no segundo tercil de atividade física moderada/vigorosa
mensurada com acelerometria apresentaram um odds ratio para suspeita de atraso no
domínio de linguagem 44% menor do que os filhos de mães menos ativas. No caso das
meninas, as filhas de mulheres no segundo tercil de atividade física moderada/vigorosa
mensurada com acelerometria apresentaram um efeito protetor no domínio motor
(RO=0,52; IC95%: 0,28-0,97), em comparação às filhas de mães menos ativas. Em
resumo, conclui-se que a escolaridade materna e a atividade física durante a gestação,
bem como o peso de nascimento, são características associadas à suspeita de atraso
no neurodesenvolvimento dos filhos, aos 12 meses de idade. Porém, a associação
varia segundo o sexo e o domínio de neurodesenvolvimento avaliado. Tais achados
têm grande relevância para a saúde pública, uma vez que sugerem que a atividade
física na gestação pode ser um fator protetor contra o atraso no neurodesenvolvimento
infantil.
Palavras-chave: desenvolvimento infantil; deficiências do desenvolvimento; saúde
materno-infantil; atividade física; exercício físico; estudos de coorte

ABSTRACT

NIÑO-CRUZ, Gloria Isabel. Children neurodevelopment at 12 months of age at The
2015 Pelotas Birth Cohort. 2019. Thesis (Doctoral Thesis)- Postgraduate Program in
Epidemiology. Federal University of Pelotas.

Child neurodevelopment is a complex process subject to intrinsic and extrinsic factors
from the molecular events of gene expression to environmental inputs. Scientific
evidence confirms that experiences during the prenatal period influence the child's
capacity to respond to environmental demands, impacting on child's functionality.
However, most of the studies about neurodevelopment have assessed the effect of
exposure to chemical substances, use of vitamins and maternal diseases during
pregnancy on child neurodevelopment at 24 months of age or more. Despite scientific
interest during the last years about physical activity during pregnancy and the potentially
beneficial effects on the child's well-belling, few studies have assessed the association
between physical activity during pregnancy and offspring’s neurodevelopment. Thus, the
purpose of this doctoral dissertation was to assess the association between
sociodemographic characteristics, as well as, physical activity during pregnancy, with
child neurodevelopment at 12 months in children from the 2015 Pelotas Birth Cohort.
For this purpose, three original articles compose this dissertation. A systematic review of
the literature on the association between physical activity during pregnancy and
offspring neurodevelopment, that suggests that leisure-time physical activity practice
may have a positive association with offspring’s language neurodevelopment. One
original article including 3,747 infants from the birth cohort with complete information and
in whom suspected neurodevelopment delay was assessed. The instrument used was
the Oxford Neurodevelopment Assessment (Ox-NDA) tool. Results showed that among
boys, higher maternal education was protective against language (OR=0.49 95%CI:
0.33;0.73) and motor suspected delays (OR=0.51 95%CI: 0.32;0.85). Among girls,
higher maternal age increased the risk of suspected delay in motor domain (OR=2.98,
95%CI: 1.59; 5.63) and in the general score (OR=2.61, 95%CI: 1.46; 4.69). Birthweight

≥3500 grams, both for boys and girls was protective against suspected motor delay
(OR=0.44, 95%CI 0.25;0.78; OR=0.35, 95%CI 0.20;0.61, respectively) and the global
score (OR=0.37, 95%CI: 0.22; 0.64; OR=0.32, 95%CI: 0.20; 0.50). In adjusted analyses,
a protective effect of the recommended self-reported leisure time physical activity (≥150
minutes/week) over suspected developmental delay (global score) was observed among
boys (OR=0.50; 95%CI 0.28-0.88). In addition, boys whose mothers were at the second
tertile of daily moderate-vigorous physical activity (MVPA) (as assessed by
accelerometry) had 44% lower odds for suspected language developmental delay. Girls
from mothers in the second tertile of daily MVPA (as assessed by accelerometry)
presented a lower odds ratio for suspected motor delay (OR= 0.52; 95%CI 0.28-0.97).In
summary, we can be concluded that maternal sociodemographic characteristics and
new born characteristics, as well as, physical activity during pregnancy are associated
with suspected development delay at 12 months. However, this association varies
according to child’s sex and neurodevelopment domain. These findings have a
significant importance to the field of public health because it suggests that physical
activity practice during pregnancy may be a protective factor for suspected development
delay.

Key-words:

child development; developmental disabilities; maternal and child

health; physical activity; exercise; cohort studies
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APRESENTAÇÃO

A presente tese de doutorado foi elaborada conforme as normas do Programa de
Pós-graduação em Epidemiologia (PPGE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

O presente volume é composto de quatro seções. Inicialmente, é apresentado o
projeto de pesquisa, qualificado em outubro de 2016. Logo após, consta uma seção
com as alterações realizadas no projeto, após sua qualificação. Posteriormente, são
apresentados os relatórios de trabalho de campo dos acompanhamentos pré-natal,
perinatal e de 12 meses da Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015.
Após, encontram-se os três artigos redigidos pela doutoranda, os quais envolvem
a temática de desenvolvimento neuropsicomotor. O primeiro artigo, intitulado “Physical
activity during pregnancy and offspring neurodevelopment: A systematic review”, teve
como objetivo identificar, mediante uma revisão sistemática da literatura, as evidências
acerca da associação entre a prática de atividade física durante a gestação e o
desenvolvimento neuropsicomotor da prole. Este artigo foi publicado no periódico
Paediatrics and Perinatal Epidemiology e consta neste volume em sua versão digital.
O segundo artigo da tese, intitulado “Suspected neurodevelopment delay at 12
months of age at The 2015 Pelotas Birth Cohort”, descreve o desempenho
neuropsicomotor das crianças e avalia os fatores sociodemográficos maternos e
características da

criança

ao

nascer associadas à

suspeita

de

atraso

no

desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de idade. Este artigo, após as
considerações da banca, será submetido ao periódico Child: Care, Health and
Development.
O terceiro artigo, cujo título é “Physical activity during pregnancy and offspring
neurodevelopment at 12 months of age: The 2015 Pelotas Birth Cohort”, teve por
objetivo avaliar a associação da prática de atividade física durante a gestação
14

(mensurada por auto-relato e acelerometria) e o desenvolvimento neuropsicomotor das
crianças aos 12 meses. Este artigo, após as considerações da banca, será submetido
ao periódico JAMA Pediatrics. Os artigos estão apresentados conforme o formato
requerido pelos periódicos aos quais foram ou serão submetidos.

Após a apresentação dos artigos, uma nota à imprensa encerra o volume desta
tese.
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RESUMO
Os primeiros anos de vida constituíssem prioritários para o desenvolvimento das
crianças, isto devido as grandes mudanças derivadas de estímulos intrínsecos e
extrínsecos, especialmente no período intra-uterino, que impactam o crescimento e a
funcionalidade da criança a curto e longo prazo. Contudo, estes efeitos já estão bem
estabelecidos em crianças maiores de 24 meses, sendo pouco estudados os fatores
que influenciam o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças menores. Nesse
contexto, o presente projeto tem como objetivo geral avaliar a associação entre alguns
dos determinantes pré e perinatais do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças
de 12 meses pertencentes à Coorte de Nascimentos de 2015, Pelotas – RS, Brasil.
Conforme os artigos propostos, pretende-se avaliar a associação de fatores
socioeconômicos com o desenvolvimento das crianças aos 12 meses, bem como o
efeito da prática da atividade física materna sobre o neurodesenvolvimento aos 12
meses. Além disso, será conduzida uma revisão sistemática dos estudos sobre
atividade física na gestação e desempenho neuropsicomotor em crianças. Os estudos
propostos fornecerão evidências mais robustas sobre os efeitos a curto prazo dos
determinantes durante a gestação no desenvolvimento infantil.

i

Artigos propostos

ARTIGO 1: Prática de atividade física na gestação e desenvolvimento
neuropsicomotor: revisão da literatura
Será realizada uma busca sistemática na literatura de estudos que avaliaram o efeito da
prática de atividade física no período gestacional sobre o desenvolvimento
neuropsicomotor em crianças.

ARTIGO

2:

Determinantes

pré-natais

e

perinatais

do

desenvolvimento

neuropsicomotor em crianças de 12 meses pertencentes

à Coorte de

Nascimentos de Pelotas, RS, 2015.
Este artigo irá avaliar a associação de fatores socioeconômicos, demográficos com o
desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses de idade.

ARTIGO 3: Associação entre a prática de atividade física durante a gestação e o
desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 12 meses pertencentes à
Coorte de Nascimentos de Pelotas, RS, 2015.
O objetivo deste artigo é avaliar a influência da atividade física das gestantes sobre o
desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses em crianças pertencentes à Coorte de
Nascimentos de Pelotas, RS, 2015.

ii

1. Introdução

O desenvolvimento neuropsicomotor é um processo dinâmico, caracterizado por
mudanças que acontecem como resposta às necessidades biológicas, ambientais e
ocupacionais do ser humano. A aquisição das habilidades neuropsicomotoras segue
uma ordem e regularidade, sendo os primeiros anos de vida críticos para o
desenvolvimento. Identificar os possíveis determinantes pré- e perinatais do
desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida é fundamental para a
construção de programas que potencializem o desenvolvimento infantil (Oberklaid et al.,
2013; Black et al., 2017; Daelmans et al., 2017).

De acordo com evidências de alguns estudos, os eventos que acontecem ao longo
da gestação influem no desenvolvimento neuropsicomotor das crianças, dado que
facilitam ou inibem o processo de crescimento e desenvolvimento do feto, e afetam as
condições

pós-natais

do

bebê.

Estes

aspectos

incluem

as

características

socioeconômicas e demográficas da gestante, a exposição a sustâncias químicas
(mercúrio, chumbo, manganês, iodo), morbidades gestacionais e comportamentos no
período pré-natal, como fumar e ingerir bebidas alcoólicas (Velasco et al., 2009; Koutra
et al., 2013; Valera-Gran et al., 2014; Torres-Espinola et al., 2015).

Recentemente, alguns estudos avaliaram a relação entre a prática da atividade
física (AF) durante a gestação e o desenvolvimento infantil. A plausibilidade biológica
desta associação é fundamentada no papel que tem a AF para a formação do cérebro
(evidência observada em estudos com animais), dado que o desenvolvimento deste
órgão é facilmente afetado por estímulos internos e externos, como consequência do
fenômeno de plasticidade neuronal (Gomes Da Silva e Arida, 2015; Hellenes et al.,
2015; Polanska et al., 2015). Assim, o presente projeto de pesquisa pretende avaliar os
fatores pré-natais do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 12 meses de
idade, pertencentes à Coorte de Nascimentos de 2015, focando especialmente no
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efeito da prática da atividade física pela mãe sobre o desenvolvimento infantil no
primeiro ano de vida.
2. Revisão da literatura
2.1. Estratégia de busca e seleção dos artigos

Na revisão da literatura buscamos identificar estudos que avaliaram os
determinantes pré-natais do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças entre os 10
e 18 meses, segundo as exposições a seguir: (1) exposição a substâncias químicas, (2)
uso

de

vitaminas

ou

micronutrientes,

(3)

morbidades

socioeconômicas e demográficas e (5) hábitos de vida.

(4)

características

A busca bibliográfica foi

realizada na base de dados PubMed , não sendo delimitado o idioma das publicações,
buscando identificar estudos que tivessem sido incorporados à base de dados entre
janeiro de 2006 até setembro de

2016. Os termos de busca utilizados foram:

((((((((((prenatal) OR prenatal exposure) OR antenatal) OR pregnancy) OR pregnancy
exposure) OR pregnant) OR pregnant woman) OR pregnant women) OR determinants)
OR

pregnant

mother))

AND

(((((((((((((((neurodevelopment

children)

OR

child

neurodevelopment) OR infant neurodevelopment) OR motor development children) OR
motor development infant) OR motor development infants) OR motor development child)
OR

motor

developmental)

OR

psychomotor

development)

OR

psychomotor

development children) OR cognitive development children) OR cognitive development
child) OR cognitive development childhood) OR cognitive development infants) OR
cognitive development infancy).

Através deste procedimento de busca, foram obtidas 6163 publicações e, após a
leitura de títulos, 200 publicações foram potencialmente elegíveis para sua inclusão
nesta revisão. Em seguida, identificaram-se os artigos que atenderam aos seguintes
critérios de inclusão: (a) estudos de base populacional, (b) ensaios clínicos
randomizados

ou

coortes

prospectivas,

c)

avaliação

do

desenvolvimento

neuropsicomotor em crianças entre 10 e 18 meses, d) avaliação de exposições no
período pré-natal; e e) artigo original de pesquisa com seres humanos.
20

Após leitura dos resumos, os estudos que preenchiam os critérios de inclusão
foram lidos na íntegra. Ao final, 20 artigos atenderam a todos os critérios de inclusão.
Foram identificadas cinco categorias de determinantes pré-natais do desenvolvimento
motor: (1) exposição a substâncias químicas, (2) uso de vitaminas ou micronutrientes,
(3) morbidades, (4) características socioeconômicas e demográficas (5) hábitos de vida.

2.2 Síntese dos resultados

2.2.1 Exposição a substâncias químicas

O chumbo e o mercúrio são micro-contaminantes ambientais que não existem
naturalmente em nenhum organismo. Estes não desempenham funções nutricionais ou
bioquímicas, portanto, sua presença no organismo humano é prejudicial em qualquer
concentração. As principais vias de contaminação são o trato respiratório e
gastrointestinal, pelo qual o consumo de alimentos como o peixe e a água contribuem
para a intoxicação. Isto compromete vários sistemas fisiológicos, sendo o mais sensível
o SNC, manifestando compromissos em nível molecular e celular (Myers et al., 1997;
Bellinger, 2008).

Adicionalmente, estas substâncias podem atravessar a barreira placentária
afetando o desenvolvimento do feto. Portanto, durante os últimos anos algumas
pesquisas têm estudado o efeito da exposição destes elementos durante o período prénatal sobre o desenvolvimento da criança (Valent et al., 2013; Golding et al., 2016;
Shah-Kulkarni et al., 2016).

Considerando os critérios desta revisão, um total de três estudos de coorte
prospectiva avaliaram a exposição à substâncias químicas como mercúrio e chumbo
em diferentes momentos da gestação e sua associação com o desenvolvimento
neuropsicomotor em crianças entre os 6 e os 48 meses (Tabela 1). Dentre os achados,
um estudo feito na Inglaterra (Golding et al., 2016) com 2875 gestantes e seus filhos,
identificou uma associação positiva (RO=0,49 IC 95%:0,10-0,88 e RO=0,43 IC
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95%:0,08-0,78 ) entre o nível de mercúrio no sangue no primeiro trimestre da gestação
e suspeita de atraso no neurodesenvolvimento aos 6 e 48 meses de idade. Porém, o
estudo na Itália (Valent et al., 2013), que avaliou esta mesma substancia a partir de
uma amostra de cabelo e sangue no cordão umbilical, não encontrou nenhuma
associação significativa após o ajuste de variáveis de confusão quando o
desenvolvimento da criança foi avaliado no ambiente clinico aos 18 meses ( Tabela 1).

Finalmente, a pesquisa feita na Coréia do Sul (Shah-Kulkarni et al., 2016), não
encontrou resultados estatisticamente significativos na avaliação da associação entre
os níveis de chumbo e os índices de desenvolvimento motor e psicomotor em crianças
entre 6 e 36 meses. A falta de consistência nos achados pode ocorrer em decorrência
das diferenças metodológicas, como a semana quando foi feita a coleta da amostra na
gestante (primeiro, segundo, ou terceiro trimestre) ou o instrumento para avaliação do
desenvolvimento neuropsicomotor. Adicionalmente, outra particularidade é a forma das
análises, dado que, algumas publicações, a associação entre a exposição e o desfecho
foi avaliada com o pressuposto que esta associação fosse linear, enquanto outros
autores propuseram categorias ordenadas para estudar a relação entre estas variáveis.

Outro aspeto a considerar é o ambiente onde é avaliado o desenvolvimento
neuropsicomotor. Na pesquisa na Itália, (Valent et al., 2013), as crianças foram
avaliadas em uma clínica, o que poderia interferir no desempenho de habilidades como
comportamento adaptativo e linguagem. Além desta limitação, nos demais estudos
revisados neste componente de exposições a substâncias químicas, os autores indicam
a relevância da forma de mensuração e do tipo de indicador biológico empregado, pois
estes afetam diretamente a associação entre as variáveis de exposição e o desfecho
(Valent et al., 2013; Golding et al., 2016; Shah-Kulkarni et al., 2016).

2.2.2 Vitaminas ou micronutrientes

Existem elementos essenciais, como o sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, entre
outros. Eles são considerados como essenciais pela sua participação em processos
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Tabela 1. Estudos que avaliam a exposição a substâncias químicas
Autor, ano, local

Amostra

Exposição

Desfecho
Instrumento

Co-variáveis / Tipo de
análise

Resultados
β (valor p)
Domínios

Criança: sexo, peso ao
nascer, amamentação

Valent, 2013,
Itália

N: 606
Idade: 18
meses

(1) Nível metil mercúrio no
cabelo da gestante
(semana 20 a 32)
(2) Nível mercúrio no sangue
do cordão umbilical
(mg /L)

Desenvolvimento neuropsicomotor
Bayley III:
Domínios: cognitivo, linguagem,
motor, socioemocional e
comportamento adaptativo
(avaliação na clínica)

Gestante: consumo de
peixe, álcool, fumo, QI, IMC
pré-gestacional, estado
civil, NSE
Análise: regressão linear,
exposições incluídas no
modelo como variáveis
contínuas

Cognitivo
(1) -0,002 (0,9967)
(2) 0,052 (0,9232)
Linguagem
(1) 0,84 (0,1055)
(2) 0,41 (0,4556)
Motor
(1) -0,19 (0,6160)
(2) 0,16 (0,6849)
Socioemocional
(1) 1,8 (0,1119)
(2) 0,07 (0,9523)
Comportamento
adaptativo
(1) 0,55 (0,5556)
(2) -0,57 (0,5650)
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Autor, ano, local

Golding, 2016,
Inglaterra

Amostra

N: 2875
Idade:
6,18,30,42
meses

Exposição

Níveis de mercúrio no
sangue
(Primeiro trimestre da
gestação)

Desfecho
Instrumento

Suspeita atraso
neurodesenvolvimento
(Ponto de corte: percentil 15)

Instrumento: relato da mãe

Co-variáveis / Tipo de
análise
Criança: idade, sexo,
suporte e estimulação,
números de pessoas na
família
Gestante: depressão,
ansiedade, escolaridade,
fumo, álcool, paridade,
idade, consumo de peixe,
renda
Análise: regressão linear.
A exposição foi incluída
no modelo como uma
variável contínua

Resultados
RO (IC 95%)
6 meses
0,51 (0,10 ;1,00)
18 meses
0,49 (0,10 ;0,88)*
30 meses
0,23 (-0,08 ;0,53)
42 meses
0,43 (0,08 ;0,78)*

β (IC 95%)
Criança: IG, idade, sexo,
peso ao nascer,
aleitamento

Shah-Kulkarni,
2016, Coréia do
Sul

N: 965
Idade:
6,12,24,36
meses

Níveis de chumbo no
sangue do cordão umbilical

Desenvolvimento neuropsicomotor:
Índice Desenvolvimento Mental
(IDM)
Índice Desenvolvimento Psicomotor
(IDP)

Gestante: IMC, paridade,
escolaridade, fumo,
álcool, frequência
alimentar, cálcio, ferro,
NSE

Instrumento: Bayley III
Análise: regressão linear.
A exposição foi incluída
no modelo como uma
variável contínua

*p<0,05
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6 meses
IDM: -1,61 (-3,67 ;0,44)
IDP: -0,26 (-2,73 ;2,21)
12 meses
IDM:-2,08 (-5,23 ;1,07)
IDP: -0,70 (-3,90 ;2,49)
24 meses
IDM:-0,16 (-3,17 ;2,83)
IDP: 0,29 (-2,43 ;3,02)
36 meses
IDM:1,54 (-1,47 ;4,55)
IDP: -0,92 (-3,68 ;1,84)

celulares como: gerar o trifosfato de adenosina na mitocôndria, replicação do ácido
desoxirribonucléico, precursores da divisão celular dos astrócitos e oligoendrócitos e
a mielinização dos axônios (Benton, 2008).

Durante o período gestacional os requerimentos desses micronutrientes
encontram-se aumentados, devido ao intenso crescimento e proliferação celular,
atuando na manutenção de funções orgânicas vitais como o crescimento. Portanto,
sua deficiência pode trazer consequências para a saúde da gestante e para o
desenvolvimento fetal (Benton, 2008).

Na presente revisão, foram encontradas cinco pesquisas desenvolvidas na
Espanha (Velasco et al., 2009; Valera-Gran et al., 2014), Grécia (Chatzi et al., 2012),
México (Ramakrishnan et al., 2015) e Polônia (Polanska et al., 2016), que estudaram
a suplementação de iodo, ácido fólico, assim como, ácidos essenciais e minerais na
gravidez, com o desenvolvimento neuropsicomotor nos primeiros 24 meses de vida
(Tabela 2). Em referência ao ácido fólico, a coorte multicêntrica na Espanha (ValeraGran et al., 2014) evidenciou que os filhos das gestantes que utilizaram doses
maiores a 500 µg/d deste composto, possuem em média menor escore nas
habilidades motoras (β: -4,35 IC 95%: -8,34 ;-0,36) comparado com os filhos das
gestantes que empregaram doses entre 400 a 1000 µg/d. Este achado demonstra a
relevância de estudar os efeitos derivados de altas doses deste suplemento, dado
que o alto consumo pode levar a toxidade e alterar o desenvolvimento das crianças.

Outra pesquisa que estudou o potencial efeito do ácido fólico no
desenvolvimento neuropsicomotor foi a coorte na Grécia (Chatzi et al., 2012), nesta
oportunidade os autores reportam uma associação positiva e significativa entre a
suplementação com 5mg/d o mais de ácido fólico nas gestantes, com as habilidades
de comunicação receptiva (β= 5,5 IC 95%: 1,1-10,0) das crianças aos 18 meses,
comparado com os filhos das gestantes que reportaram um suplemento menor a
5mg/d de ácido fólico.

A suplementação com iodo foi outro elemento que mostrou ter efeitos
positivos sobre o desempenho das habilidades motoras finas e amplas em crianças
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aos 12 meses. Isto foi reportado no ensaio clínico randomizado (Velasco et al.,
2009), que estudou dois grupos: 1) uso diário de 300g de iodo e 2) placebo. Ao final
do estudo, o grupo que recebeu suplementação com iodo demonstrou uma média de
habilidades psicomotoras maior do que o grupo controle (108,7 ± 13,7 Vs 102,6 ±
14,6, p<0,05).

Por outro lado, no 2016 pesquisadores no México, (Ramakrishnan et al.,
2015) realizaram uma intervenção para avaliar o efeito do suplemento de ácidos
poliinsaturados na gestação sobre o desenvolvimento infantil em crianças aos 18
meses. Não entanto, a média de IDP e IDM dos grupos intervenção e controle não
evidenciou diferenças significativas (93,0 ± 8,9 Vs 93,3 ± 9,8 e 94,3 ±10,7 Vs
95,2±9,3).

Finalmente, o estudo de coorte com crianças de 12 meses na Polônia
(Polanska et al., 2016) que avaliou a associação entre os níveis de selênio no
sangue no primeiro trimestre da gestação e o neurodesenvolvimento das crianças,
não encontrou nenhuma associação significativa ao considerar as habilidades
cognitivas e de linguagem. Porém, a suplementação com selênio durante a gestação
encontrou-se associada positivamente com o desempenho das habilidades motoras
(β= 0,2 IC 95%: 0,1-10,0). Para concluir, o estudo deste tipo de determinantes
sugere também a importância da qualidade da medida da exposição para determinar
sua potencial associação com o desenvolvimento neuropsicomotor nas primeiras
etapas de vida.

Adicionalmente, os autores destas pesquisas tendem a estudar de forma
separada as habilidades cognitivas, socio-emocionales, comunicação e motoras e a
inclusão no modelo estatístico das exposições de forma contínua, usando em
poucos casos pontos de corte para o desfecho e as variáveis independentes. Assim,
os resultados destas analises demonstram a necessidade de compreender a
complexidade entre os determinantes pré-natais do neurodesenvolvimento entre os
10 e 18 meses de idade.
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Tabela 2. Estudos que avaliam o consumo de vitaminas ou micronutrientes
Autor, ano,
local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Co-variáveis
Análise

Média ± DP

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Velasco,2009,
Espanha

N:194
Idade:12
meses

Intervenção (INT)
cápsula de iodo (300g)

IDM
INT: 108,90 ±13,41
CONT:109,22 ±11,73

Índice Desenvolvimento
Mental (IDM)
Índice Desenvolvimento
Psicomotor (IDP)

ECR
Controle (CONT)
não recebeu cápsula de
iodo

Resultados

IDP
INT:108,74 ± 13,74*
CONT:102,65 ± 14,60

Instrumento: Bayley II

β (IC 95%)
Cognitivo
(1) 0,6 (-4,1;5,3)
(2) 0,7 (-4,5;5,8)

Chatzi,2012,
Grécia

N:553
Idade:18 meses

Coorte

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
domínios cognitivo,
comunicação receptiva e
expressiva, motor fina e
amplo e socioemotional

Uso de ácido fólico (idade
gestacional: semana 14-18)
(1) 5mg/d
(2) >5mg/d

Instrumento:Bayley III

Criança: sexo,
peso ao nascer
Gestante: idade,
paridade,
escolaridade
Análise: regressão
linear, a exposição
foi incluída no
modelo como
variável dicotômica

Comunicação receptiva
(1) 5,5 (1,1;10,0)*
(2) 5,0 (0,1;9,8)
Comunicação expressiva
(1) 4,5 (0,2;9,1)
(2) 4,7 (-0,4;9,8)
Motor fina
(1) 2,3 (-2,6;7,1)
(2) 0,4 (-5,0;5,7)
Motor amplo
(1) 1,4 (-3,7;6,4)
(2) 0,4 (-5,1;6,0)
Socioemocional
(1) -3,0 (-8,2;2,2)
(2) -1,7 (-7,8;4,0)
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Autor, ano,
local

Valera-Gran,
2014, Espanha

Amostra

N:2226
Idade:12 meses

Delineamento

Coorte

Exposição

Desfecho

Desenvolvimento
neuropsicomotor:

Suplementação ácido
fólico na gestante (µg/d),
categorias:
(1) <400
400-1000 -referência
(2)1000-5000
(3) >5000

Índice Desenvolvimento
Mental (IDM)
Índice Desenvolvimento
Psicomotor (IDP)
Instrumento: Bayley III

Co-variáveis
Análise
Criança: idade
gestacional, sexo

Ramakrishna,
2016, México

ECR

IDM
(1) 2,30 (0,38 ; 4,22)
(2) 1,53 (-0,68 ; 3,75)
(3) 0,57 (-3,43 ;4,58)

Análise: regressão
linear, exposição
incluída no modelo
como variável
ordinal

IDP
(1) 0,02 (-1,86;1,89)
(2) -0,42 (-2,62 ;1,76)
(3) -4,35 (-8,34 ;-0,36)*
Média ± DP
IDM
Grupo 1: 94,3 (10,7)
Grupo 2: 95,2 (9,3)

Índice Desenvolvimento
Mental (IDM)
Índice Desenvolvimento
Psicomotor (IDP)

(1) Suplemento de ácido
poliinsaturado
(2) Placebo

IDP
Grupo 1: 93,0 (8,9)
Grupo 2: 93,3 (9,8)

Instrumento: Bayley II

Polańska, 2016,
Polônia

N:410
Idade:12 meses

Coorte

Nível de selênio no
sangue- µg/d, coleta no
primeiro trimestre

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
domínios cognitivo, linguagem
e motor
Instrumento: Bayley III

*p<0,05
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β (IC 95%)

Gestante: idade,
NSE, emprego
(sim/não)

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
N: 730
Idade: 18
meses

Resultados

Idade e
escolaridade
materna, sexo da
criança, estado civil
da mãe
Análise: regressão
linear, a exposição
foi incluída no
modelo como uma
variável contínua

β (IC 95%)
Domínios
Cognitivo: 0,01 (-0,1 ;0,1)
Linguagem: 0,04 (-0,1 ;0,2)
Motor:0,2 (0,1 ;0,4)*

3.2.3 Morbidades pré-gestacionais e gestacionais

A saúde e o bem-estar da gestante têm implicações em curto e longo prazo
sobre a saúde dela própria e do feto. Exemplo das alterações derivadas das
morbidades gestacionais são a disfunção sistêmica causada pelo estresse oxidativo,
e a inflamação, o que leva a prematuridade, baixo peso ao nascer, restrição do
crescimento intra-uterino, e no pior dos casos, a mortalidade infantil (Fraser et al.,
2012).

Neste grupo de doenças encontra-se a pré-êclampsia, o diabetes gestacional
e a obesidade. Estas doenças caracterizam-se pela interferência na passagem de
oxigênio ao feto, criando um ambiente intra-uterino hostil, o que afetaria o
desempenho neuropsicomotor da criança posteriormente (Fraser et al., 2012).
Assim, a morbidade gestacional mais estudada, nos estudos incluídos nesta revisão,
foi o sobrepeso/obesidade (Tabela 3). Porém, duas pesquisas realizadas no 2015
(Wylie et al., 2015) (Torres-Espinola et al., 2015), não reportaram nenhuma
associação significativa desta condição com o desenvolvimento das crianças tanto
aos 12 como aos 18 meses de idade.

Com relação a saúde mental da gestante, (Koutra et al., 2013), foi observada
uma associação negativa entre os sintomas de ansiedade com as habilidades sócioemocionais de crianças aos 18 meses (β=-1,43 IC 95%:-2,63;-0,23) e dos sintomas
de depressão com as habilidades cognitivas (β=-0,82 IC 95%:-1,88;-0,25) . Outro
achado relacionado com o estudo de morbidades gestacionais é a pesquisa feita na
Noruega (Veiby et al., 2013) no ano 2013, que encontrou que os filhos de mães com
epilepsia durante a gestação apresentavam 2,0 mais chance de risco de atraso no
desenvolvimento de habilidades motoras amplas e 2,2 mais chance de risco de
atraso nas habilidades pessoal e social a os 18 meses, avaliadas a partir de um
questionário validado.

Outro das investigações que mostraram associações significativas, foi a
coorte na Espanha (Julvez et al., 2013) . Estes autores avaliaram o efeito do
hipotireoidismo no primeiro trimestre da gestação, segundo os níveis sanguíneos de
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Tabela 3. Estudos que avaliam a associação morbidades gestacionais
Autor,
ano, local

Veiby,
2013,
Noruega

Amostra

N:61,351
Idade:18
meses

Delineamento

Coorte

Exposição

Epilepsia: auto-relato materno
e registro médico
Variável dicotômica (sim/não)

Desfecho

Suspeita atraso
neurodesenvolvimento:
habilidades motoras amplas
(MA), motoras finas (MF),
pessoal-social (PS).
Instrumento: Ages and Stage
Questionnaire

Co-variáveis
Análise

Resultados

Gestante: idade, paridade,
escolaridade, fumo,
escolaridade,
ansiedade/depressão, uso
ácido fólico

RO (IC 95%)

Criança: peso ao nascer

MF:1,8 (1,0;3,4)
MA:2,0(1,1;3,7)*
PS:2,2 (1,3;3,6)*

Análise: regressão
logística, exposição
incluída no modelo como
variável dicotômica
β (IC 95%)

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Julvez,
2013,
Espanha

N:1761
Idade:11
meses

Coorte

Níveis de TSH no primeiro
trimestre da gestação: percentil
2,5, 5 e 10 de TSH

Índice Desenvolvimento
Mental (IDM)
Índice Desenvolvimento
Psicomotor (IDP)
Instrumento: Bayley III

Criança: sexo, peso ao
nascer, idade
gestacional
Gestante: idade,
escolaridade, paridade,
nível sócio econômico,
vitamina D circulante.
Análise: regressão
linear, exposição
incluída no modelo como
variável ordinal

IDM
10th: -2,23 (4,5;0,01)*
5th:-3,04 (-6,1;0,01)*
2,5th: -3,11 (-7,38;1,17)
p de tendência:0,03

IDP
10th: 0,28 (-1,94; 2,51)
5th: -1,17 (-4,20;1,86)
2,5th: -1,10 (-5,36;3,15)
p de tendência:0,77
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Autor,
ano, local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Co-variáveis
Análise

Resultados
β (IC 95%)
Ansiedade

Ansiedade: Inventário de
ansiedade de State-Trait
(variável contínua)

Koutra,
2013,
Grécia

N:223
Idade:18
meses

Coorte

Sintomas depressão: Escala de
depressão de Edimburgo
(Variável dicotômica, escore
≥13, categoria de risco,
representa suspeita de
diagnóstico de depressão)

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios cognitivo (C),
comunicação receptiva (CR),
comunicação expressiva
(CE), motor fino (MF), motor
amplo (MA) e socioemocional
(SE).
Instrumento:Bayley III

Coleta da informação entre as
semanas 28 a 32 da gestação

Criança: sexo, idade
gestacional, duração
aleitamento
Gestante: idade,
escolaridade
Análise: regressão linear,
ansiedade incluída no
modelo como variável
contínua e depressão
como variável dicotômica

C:-0,82 (-1,88;0,25)
CR: 0,12 (0,89;1,12)
CE:1,13 (0,15;-2,11)
MF:-0,17 (-1,23;0,88)
MA: 0,05 (-0,98;1,07)
SE: -1,43
(-2,63;-0,23)*
Depressão
C:-5,45 (-10,4;0,5)*
CR: 0,09 (-4,7;4,8)
CE: 2,2 (-2,4;6,8)
MF: -0,04 (-5,0;4,9)
MA: -1,53 (-6,4;3,3)
SE: -4,92
(-10,6;1,0)

Hazard Ratio
(IC 95%)

Wylie,
2015, USA

N:4901
Idade:12
meses

Coorte

IMC Pré-gestacional
Sobrepeso, Obesidade

Atingir marcos motores: ficar
em pé com apoio (FPA),
caminhar com apoio (CPA),
ficar em pé sozinho (FPS),
caminhar sozinho (CS)
Instrumento: relato materno
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Criança: sexo, idade
gestacional, peso ao
nascer
Gestante: idade,
escolaridade, estado civil,
fumo, álcool, paridade

Sobrepeso
FPA:0,91 (0,8;1,01)
CPA:0,96 (0,8;1,0)
FPS:1,01 (0,9;-1,1)
CS:0,94 (0,9;1,1)

Análise: sobrevivência

Obesidade
FPA: 1,01 (0,9;1,1)
CPA:1,08 (0,9;1,2)
FPS:1,02 (0,8;1,1)
CS: 1,02 (0,9;1,1)

Autor,
ano, local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Co-variáveis
Análise

Resultados
RO (IC 95%)
Sobrepeso

Torres,
2015,
Espanha

N: 2115
Idade:18
meses

Coorte

IMC pré-gestacional: categorias
Peso normal-Referência,
Sobrepeso
Obesidade
Diabetes gestacional

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios cognitivo (C),
comunicação receptiva (CR),
comunicação expressiva
(CE), motor fino (MF), motor
amplo (MA) e Motor (M).
Instrumento:Bayley III

Idade e escolaridade
materna, peso da
placenta, ganho de peso
na gestação
Análises: regressão
logística, exposição
incluída no modelo como
variável nominal

C) 2,45 (0,91;6,61)
CR) 0,67 (0,25;1,78)
CE)0,62 (0,22;1,77)
MF)1,41 (0,56;3,60)
MA) 0,54 (0,22;1,34)
M) 0,67 (0,27;1,69)
Obesidade
C) 0,98 (0,24;3,96)
CR) 0,46 (0,12;1,74)
CE) 0,68 (0,19;2,41)
MF)1,03 (0,31;3,41)
MA) 0,33 (0,10;1,06)
M) 0,35 (0,11;1,16)
Diabetes Gestacional
C) 2,34 (0,77;7,10)
CR) 0,52 (0,17;1,61)
CE) 0,63 (0,20;2,03)
MF) 1,06 (0,37;3,04)
MA) 0,64 (0,23;1,75)
M) 0,69 (0,25;1,92)

*p <0,05
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hormônio estimulante da tiroide TSH, considerando os percentis 2,5, 5 e 10. O
principal achado foi a associação negativa entre o 10th (β=-2,23 IC 95%:4,5-0,01) e
5th (β=-3,04 IC 95%:-6,1;-0,01) percentis de TSH e o índice de desenvolvimento
mental em crianças de 11 meses, após o ajuste das variáveis de confusão.

2.2.4 Características socioeconômicas e demográficas

Espaços sociais como a família determinam o desenvolvimento de
competências

das pessoas, como as habilidades cognitivas e motoras. Se as

crianças não desenvolvem adequadamente sua estrutura cerebral, o que é
fortemente dependente das experiências, isso compromete o processamento das
informações e com ela o processo de desenvolvimento. Assim, aspectos estruturais
referentes a fatores demográficos e socioeconômicos, como viver com outras
pessoas, renda familiar e a escolaridade da mãe influenciam o suporte e o tipo de
experiências das crianças e, portanto, seu padrão de desenvolvimento (Chapman et
al., 2002).

Nesta revisão, foi localizado apenas um estudo que avaliou os determinantes
sociais, econômicos e demográficos do desenvolvimento infantil (Tabela 4). Os
resultados deste estudo de coorte, realizado na Grécia (Koutra et al., 2012),
mostraram que ter uma alta escolaridade materna influencia positivamente o
desempenho em habilidades cognitivas aos 18 meses (β=8,80 IC 95%:4,83;12,77).
Além disso, este estúdio repostou o fato de ter irmãos encontra-se associado
negativamente com o desempenho das habilidades cognitivas (β=-2,89 IC 95%:5,34;-0,44), comunicação receptiva (β=-5,04 IC 95%:-7,26;-2,81) e motoras amplas
(β=-2,85 IC 95%:-5,16;-0,01).

2.2.5 Hábitos de vida

O desenvolvimento do cérebro pode ser facilmente afetado por fatores
internos e externos, dado que acontece uma série de eventos nos processos de
proliferação, diferenciação e migração dos neurônios, além do desenvolvimento
seletivo das sinapses. Esta propriedade plástica observada principalmente durante
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Tabela 4. Estudos que avaliam características socioeconômicas
Autor, ano,
local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Co-variáveis
Análise

Resultados
β (IC 95%)
Domínios

Koutra,
2012,
Grécia

N:605
Idade:18
meses

Coorte

IM -Idade materna e
paterna (anos)
EM- escolaridade mãe
(alta/baixa)
IR - irmãos
(sim/não)
TB- trabalho materno
(sim/não)

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios cognitivo,
comunicação receptiva,
motor amplo
Instrumento:
Bayley III

Criança: idade
gestacional, sexo, peso
ao nascer, tipo de parto
Análise: regressão
linear, as variáveis de
interesse foram
incluídas no modelo
como variáveis
dicotômicas

Cognitivo
IM:-0,07 (-0,34;0,20)
EM:8,80 (4,83;12;77)*
IR:-2,89 (-5,34;-0,44)*

Comunicação receptiva
IM:0,03(-0,22;0,28)
EM:4,29 (0,46;8;12)
IR:-5,04 (-7,26;-2,81)*
TB:4,37 (2,07;6,67)*
Motora Ampla
IM: -0,14 (-0,43;0,14)
EM:1,16 (-3,13;5,45)
IR:-2,85 (-5,16;-0,01)*
TB:3,31 (0,65;5.98)

*p<0,05
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os primeiros anos de vida, especialmente durante as primeiras fases da formação do
cérebro no ambiente uterino, destaca este período como essencial para o
crescimento deste órgão no feto (Anderson et al., 2011).

Por este motivo, hábitos de vida como fumo, o uso de drogas, álcool e a
prática de atividade física durante a gestação, são foco de interesse no estudo do
neurodesenvolvimento. Nesta revisão, quatro publicações foram incluídas, sendo
três trabalhos com delineamento observacional e um ensaio clínico randomizado
realizados, publicados entre os anos 2014 a 2016 (Tabela 5). A exposição à nicotina
de segunda mão no período pré-natal, foi estudada na Grécia em 2015 (Evlampidou
et al., 2015), os autores reportaram que o desempenho das habilidades motoras
amplas das crianças aos 12 meses é menor conforme aumenta a exposição a
nicotina durante a gestação (β= -2,92 IC 95%: -4,83;-1,16, por 10 ng/mL de nicotina).
Com relação ao fumo por parte da gestante, em outra coorte de nascimentos na
Polônia (Polanska et al., 2015) foi observada uma associação negativa com as
habilidades motoras (β= -0,6 IC 95%: -1,2;-0,01).

No caso de uso de álcool, o estudo de coorte na Polônia (Polanska et al.,
2015), observou menores escores no desempenho das habilidades cognitivas (β= 1,5 IC 95%: -5,2;2,3), linguagem (β= -0,9 IC 95%:-4,6;2,9) e motoras (β= -1,9 IC
95%:-5,9;2,1) nas crianças expostas durante o período gestacional a esta
substancia. Porém, os achados não foram significativos, quando comparados com
os filhos das gestantes que relataram não usar álcool.

A prática de AF foi analisada em três estudos. No primeiro, um ensaio clínico
randomizado desenvolvido na Nouega (Hellenes et al., 2015), os pesquisadores
alocaram 660 gestantes: (1) 330 ao grupo intervenção, que praticava exercícios de
intensidade moderada uma vez por semana; e (2) 330 ao grupo controle, que seguia
as recomendações gerais de saúde orientadas pelo médico. Posteriormente, foi
avaliado o desenvolvimento neuropsicomotor aos 18 meses dos filhos destas
gestantes, mas não foram identificadas diferenças nos escores médios de
habilidades cognitivas, motoras e linguagem. Outro estudo identificado na revisão
analisou o tempo de atividade física de lazer (AFL) mensurado com um questionário
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Tabela 5. Estudos que avaliam os hábitos de vida
Autor, ano, local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Quintiles do Índice Atividade Física
de Lazer (AFL)
Semana 18 de gestação
Jukikc,2013,
Inglaterra

N:7162
Idade:15
meses

Coorte

Tempo (h/semana)
Atividade Física de Geral (AF) entre
semana 18 a 32 da gestação
Categorias:1) >0-2, 2)>2-4, 3)>4-6,
4)>6-10, 5)>10
Instrumento: auto-relato

Suspeita de atraso nas
habilidades de
linguagem
(variável dicotômica,
escore maior a
percentil 75 representa
melhores habilidades
de linguagem)
Instrumento: Escala
modificada de
MacArthur

Co-variáveis
Análise
Gestante: idade,
paridade, renda, horas
de trabalho, fumo,
álcool, ansiedade,
depressão, consumo
de peixe
Criança: sexo, peso
ao nascer, idade
gestacional
oportunidades
estimulação na família

Resultados

RO (IC 95%)
AFL
≥27.6: 1.40 (1,13;1,74)*
AF
>10: 1,26 (1,02;1,55)*

Análise: regressão
logística

β (IC 95%)

Evlampido,2015,
Grécia

N: 599
Idade: 12
meses

Coorte

Níveis de nicotina
(amostra de urina em gestantes que
reportaram nunca fumar)

Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios cognitivo,
comunicação receptiva,
comunicação
expressiva, motor fino,
motor amplo,
socioemocional
Instrumento:
Bayley III
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Criança: sexo, peso
ao nascer, idade
gestacional
Gestante: idade,
paridade, tipo de
parto, uso de álcool
Análise: regressão
linear, a variável de
exposição foi incluída
no modelo como
contínua (10 ng/dl)

Domínios
Cognitivo
-2,03 (-4,78;0,72)
Comunicação receptiva
-1,38 (-3,97;1,22)
Comunicação expressiva
-0,19 (-1,99;1,60)
Motor fino
0,91 (-0,92;2,73)
Motor amplo
-2,92 (-4,83;-1,16)*
Socioemocional
0,40 (-1,62;2,42)

Autor, ano, local

Amostra

Delineamento

Exposição

Desfecho

Co-variáveis
Análise

Resultados
β (IC 95%)

Polańska, 2015,
Polônia

N: 538
Idade: 12
meses

Coorte

Nível de nicotina na saliva
(ng/mL)
Consumo de álcool:
(sim/não)
Atividade Física de Lazer
(AFL- horas/semana)
≥3 e ≥2,5h/semana,
<3 ou ≥3 (referência)
<2,5
Instrumento:
questionário de auto-relato
no primeiro trimestre da
gestação

Criança: sexo, idade
gestacional
Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios
Cognitivo- C
linguagem -L
motor –M
Instrumento: Bayley II
(avaliação na clínica)

Gestante: idade,
escolaridade, estado
civil
Análise: regressão
linear, exposições
incluídas no modelo
como variáveis
ordinais (atividade
física), dicotômica
(álcool) e contínua
(nicotina)

Nicotina
C: -0,3 (-0,9;0,3)
L: -0,5 (-1,1;0,1)
M: -0,6 (-1,2;-0,01)*
Álcool
C: -1,5 (-5,2; 2,3)
L: -0,9 (-4,6; 2,9)
M: -1,9 (-5,9;2,1)

AFL
C: -1,9 (-4,9;-1,1)
L: -1,4 (-4,4;1,6)
M: -1,3 (-4,6;1,9)
Média (IC 95%)

Hellenes,2015,
Noruega

N:660
330 para
cada
grupo
ECR
Idade: 18
meses

Grupo Intervenção (GI):
exercício físico de
intensidade moderada uma
vez por semana entre as
semanas 20 -36 da
gestação
Grupo Controle (GC):
recomendações de saúde
gerais

*p<0,05
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Desenvolvimento
neuropsicomotor:
Domínios
Cognitivo, linguagem
e motor

Habilidades cognitivas
GI:105 (104;107)
GC:107 (106;10)
Habilidades motoras
GI:99 (97;100)
GC:100 (99;102)

Instrumento: Bayley II
Habilidades Linguagem
GI:98 (96;100)
GC: 99 (97;100)

de auto-relato durante o primeiro trimestre da gestação e o desempenho nas
habilidades cognitivas, motoras e de linguagem das crianças aos 12 meses, mas os
resultados não evidenciaram nenhum tipo de associação significativa neste estudo
de coorte (Polanska et al., 2015).

Porém, dentre as limitações do ensaio clínico randomizado, encontra-se a
baixa taxa de adesão do grupo de intervenção, dificuldade para que os indivíduos do
grupo controle não praticassem nenhum tipo de AF e ausência de análises por
intenção ao tratar. Em relação à coorte na Grécia (Polanska et al., 2015), o nível de
AF foi mensurado só no domínio do lazer, e este trabalho foi feito em uma subamostra onde as crianças foram avaliadas no ambiente clínico, influenciando o
desfecho de desenvolvimento neuropsicomotor.

Para

concluir,

a

revisão

dos

determinantes

pré-natais

do

neurodesenvolvimento nos artigos analisados inclui limitações como o tamanho da
amostra, a qualidade e a divergência dos instrumentos para mensurar as exposições
e o desfecho, as análises globais do desenvolvimento neuropsicomotor e sua
relação linear com os fatores que afetam a força de associação entre a exposição e
o desfecho. Isto expõe a relevância de conduzir pesquisas longitudinais que
respondam as necessidades identificadas anteriormente, e assim, contribuir o
avanço do entendimento do desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de
vida.

2.3 Modelo teórico

De acordo com os referenciais teóricos e a revisão bibliográfica, a seguir,
apresentamos o modelo teórico do desenvolvimento neuropsicomotor a os 12
meses. (Figura 1)

No nível mais distal encontram-se as características socioeconômicas e
demográficas da família (representadas pela gestante e seu companheiro) e as
variáveis de sexo e idade da criança. O seguinte nível corresponde aos hábitos de
vida da mãe, exposição a substâncias químicas, uso de vitaminas e micronutrientes
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e morbidades gestacionais. Como foi descrito nos referenciais teóricos e a revisão
da literatura, cada um destes determinantes é incluído no modelo dado que a
exposição a estes fatores produz estímulos intrínsecos ou extrínsecos que
interferem com o desenvolvimento da criança.

Nível 1

Nível 2

Características
socioeconômicas
família
Figura 4.
Modelo
Renda, escolaridade,
situação laboral

Hábitos de vida
Fumo, álcool, drogas,
atividade física

Características demográficas
teórico desenvolvimento
motor aos
família
Idade, número de pessoas morando
na casa, paridade, estado civil, cor
da pele

Exposição a substâncias
químicas
Mercúrio, arsênico,
manganês, chumbo

Vitaminas ou
micronutrientes
Iodo, ácido fólico,
minerais

12

Características da
meses criança
Sexo, idade

Morbidades
Sobrepeso/obesidad
e, diabetes, anemia,
depressão,
ansiedade

Nível 3

Características do parto
Tipo de parto, complicações durante o parto

Características no recém nascido
Idade gestacional, peso ao nascer

Nível 4

Indicadores biológicos do estado nutricional
Peso para idade, altura para idade

Oportunidades de estimulação
Assistir TV, brinquedo preferido, local onde fica a
maior parte do tempo

Desenvolvimento Neuropsicomotor

Figura 1. Modelo teórico desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses
As características do parto (tipo e complicações) e do recém-nascido (idade
gestacional e peso ao nascer) correspondem ao nível três do modelo, isto baseado
no fato de que essas variáveis são influenciadas pelas condições descritas nos
níveis previamente mencionados.
O último nível, o mais proximal, inclui alguns indicadores biológicos do estado
nutricional e as oportunidades de estimulação da criança dentro da família,
representado pela disponibilidade e uso de jogos eletrônicos, tempo assistindo
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televisão, o local onde a criança fica a maior parte do tempo na casa, estudar em
creche, e o brinquedo que utiliza com maior frequência.
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3. Justificativa

Durante o processo de desenvolvimento humano tem se identificado janelas de
oportunidade para a iniciação, manutenção ou declínio de comportamentos
saudáveis (Anderson et al., 2011). Portanto, durante as últimas décadas, as
diretrizes políticas e investigativas no contexto nacional e internacional focaram seu
interesse na criação de estratégias para favorecer o desenvolvimento integral das
crianças entre os zero e cinco anos (primeira infância) (Grantham-Mcgregor et al.,
2007;

Machel,

2017).

Concomitantemente,

a

concepção

multicausal

do

neurodesenvolvimento, traz como desafio o entendimento das variações individuais
nas mudanças no desenvolvimento, manifestando a necessidade de compreender a
interação entre os fatores biológicos e contextuais que influenciam a aquisição das
habilidades no infante (Anderson et al., 2011).

Historicamente os pesquisadores do desenvolvimento infantil basearam suas
pesquisas inicialmente em populações com doenças o condições especiais (baixo
peso, prematuridade, etc), para depois dirigirem seus estudos a crianças saudáveis.
No entanto, a maior parte da literatura científica é feita em crianças maiores de 24
meses, motivo pelo qual existe escassa produção científica em crianças entre os 10
e 18 meses, e ainda mais escassos são estudos que descrevam os determinantes
pré-natais do neurodesenvolvimento. As principais limitações destas pesquisas se
centram em a mensuração destes fatores e do neurodesenvolvimento com
instrumentos de baixa qualidade, e a avaliação principalmente de determinantes
biológicos, sem considerar os comportamentos das gestantes e sua influência no
desenvolvimento infantil.

No Brasil, as coortes de nascimento de 1982, 1993 e 2004 da cidade de PelotasRS forneceram evidências importantes em relação a diversos desfechos
relacionados à saúde da criança e seu desenvolvimento (Goncalves et al., 2014;
Santos et al., 2014; Horta et al., 2015). Assim, após um intervalo de 11 anos, teve
início a Coorte de nascimentos de Pelotas 2015, que apresenta como diferencial o
acompanhamento

desde

o

período

pré-natal.

Dentre

os

objetivos

deste

acompanhamento se incluem a descrição dos hábitos de vida adotados pela
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gestante como a atividade física mensurada com metodologia objetiva a partir de
acelerômetros e auto-relato das gestantes. Adicionalmente, na coorte de 2015 no
acompanhamento dos doze meses, está sendo avaliado o desenvolvimento
neuropsicomotor das crianças empregando um instrumento criado recentemente: o
Oxford Neurodevelopment Assessment (Ox-NDA) (Villar et al., 2013; Fernandes et
al., 2014). Dadas as características mencionadas anteriormente, é pertinente o
estudo do desenvolvimento neuropsicomotor nas crianças pertencentes à coorte
2015, dado que este delineamento oferece a oportunidade de identificar seus
possíveis determinantes, incluindo os hábitos de vida como a prática de atividade
física numa amostra populacional.
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4. Objetivos
4.1 Objetivo geral
Avaliar a associação entre alguns dos determinantes pré-natais e perinatais
do desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 12 meses pertencentes à
Coorte de Nascimentos de 2015 da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil.

4.2 Objetivos específicos
- Avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses nas crianças
pertencentes à Coorte de Nascimentos 2015 de Pelotas.
- Avaliar a associação de fatores socioeconômicos e demográficos, com o
desenvolvimento neuropsicomotor das crianças aos 12 meses.
- Determinar a associação entre os níveis de atividade física durante a gestação com
o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças aos 12 meses.

5. Hipótese
O melhor desempenho neuropsicomotor aos 12 meses encontra-se associado
positivamente com as características a seguir:
- Melhores condições socioeconômicas e demográficas da família
- Crianças filhas de gestantes que praticaram AF segundo as recomendações
- Crianças nascidas a termo, com adequado peso ao nascer e sem complicações no
parto.
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6. Métodos
6.1 Delineamento
Trata-se de um estudo longitudinal, mais especificamente um estudo de
coorte de nascimentos. A coorte de nascimentos de 2015 de Pelotas é a quarta
coorte de nascimentos da cidade de Pelotas - RS e possui como principal diferencial
o recrutamento da amostra desde o período pré-natal, assim como a ênfase na
prática de atividade física durante este mesmo período. A Figura 2 ilustra a os
diferentes momentos de acompanhamentos da Coorte 2015 e os subestudos que
está inclui.

Figura 2. Acompanhamentos da Coorte de Nascimentos 2015 de Pelotas, RS

6.2 População alvo
No estudo de Pré-natal, a população alvo era composta por todas as
mulheres residentes na zona urbana da cidade de Pelotas-RS, na Colônia Z3 e no
bairro Jardim América (pertencente ao município de Capão do Leão), com gravidez
confirmada e parto previsto entre dezembro de 2014 e maio de 2016. O bairro
Jardim América foi incluído no estudo para manter a comparabilidade com as
demais coortes de nascimento de Pelotas (1982, 1993 e 2004).
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No estudo perinatal todas as mães residentes na zona urbana de Pelotas,
Colônia Z3 ou no bairro Jardim América, cujos filhos nasceram no ano de 2015 nas
maternidades de Pelotas (Santa Casa de Misericórdia, Hospital Escola-UFPel/FAU,
Hospital São Francisco de Paula/UCPel, Beneficência Portuguesa e Hospital Miguel
Piltcher) eram elegíveis para conformar a coorte de nascimentos de 2015.

6.3 Logística e recrutamento da amostra

A equipe de trabalho para cada um dos acompanhamentos era composta por
professores que atuavam como coordenadores, alunos de Pós-graduação em
Epidemiologia, Educação Física e Odontologia, que participavam como supervisores
e doutorandos responsáveis da supervisão do trabalho de campo feito por uma
equipe de entrevistadoras.

Para o processo de seleção das entrevistadoras foram convocadas
entrevistadoras com nível médio completo. Estas foram submetidas a um
treinamento para a familiarização e aplicação dos blocos dos questionários,
antropometria e desenvolvimento infantil (este para a visita dos 12 meses). Ao longo
do processo de treinamento, as candidatas foram submetidas à avaliação teórica e
prática. Aquelas com melhor desempenho foram escolhidas para compor a equipe
de trabalho dos respectivos acompanhamentos. Logo após o treinamento, as
entrevistadoras selecionadas realizaram um estudo piloto, para adequação da
logística do estudo.

Durante o treinamento, as entrevistadoras foram instruídas em relação aos
aspetos como a apresentação pessoal, postura, a rotina de trabalho, a leitura do
consentimento informado, instruções gerais para preenchimento dos questionários, e
os cuidados e possíveis problemas com o tablet. Para a realização das entrevistas,
foi utilizado um tablet no modelo Samsung Galaxy Tab 3 (Sistema Operacional
Android 4.1 Jelly Bean).

Para solucionar as possíveis demandas apresentadas e a supervisão do
trabalho executado pelas entrevistadoras, os doutorandos realizaram plantões.
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Assim, duas vezes por semana era feito o downlad dos tablets pelo doutorando de
plantão e periodicamente um supervisor fazia uma busca por inconsistências (dados
incoerentes) através de um arquivo preparado para esta finalidade e executável no
software Stata versão12.0.

O controle de qualidade foi feito com 10% das entrevistas a cada duas
semanas. Foram selecionadas para esse controle questões simples e que não
apresentassem mudanças com a progressão da gestação e a saúde da criança.
Adicionalmente foram incluídas perguntas relacionadas com a aplicação de
procedimentos durante a visita.

Os principais detalhes de cada acompanhamento serão expostos a seguir.

6.3.1 Acompanhamento pré-natal

A partir do mês de abril de 2014, todos os locais de possível afluência das
gestantes foram contatados e visitados diariamente a fim de identificar as mulheres
com previsão de parto para o ano de 2015 (1º de janeiro a 31 de dezembro) na
cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Os locais de captação incluíam laboratórios
de análises, clínicas, clínicas de ultrassonografia, policlínicas, unidades básicas de
saúde, ambulatórios de hospitais, universidades e consultórios médicos privados.

Com o objetivo de divulgar a Coorte 2015, em todos os locais de captação de
gestantes foram disponibilizados folders e cartazes sobre o estudo, destacando a
sua relevância, na tentativa de estimular a gestante a entrar em contato com a
equipe do estudo para agendar a sua entrevista. Os folders também foram
distribuídos em locais onde gestantes e mulheres em idade fértil costumam
frequentar, como salões de beleza e lojas de produtos para bebês. Além disso,
foram realizadas ações junto à mídia e também, foi criado o perfil da Coorte 2015 na
rede social Facebook.

As gestantes captadas foram convidadas para participar da Coorte de
Nascimentos de 2015 e a quem aceitou foram aplicados um dos questionários:
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contato inicial, janela ou completo. A idade gestacional no momento da captação da
gestante determinava a qual questionário a mesma responderia. As gestantes
captadas com até 16 semanas de gestação respondiam primeiro ao contato inicial
(aplicado até 16 semanas de gestação). Durante a entrevista do contato inicial a
entrevistadora agendava a entrevista da janela, realizada entre 17ª e 24ª semanas
de gestação, preferencialmente na 20ª semana.

Aquelas gestantes que eram captadas a partir da 17ª semana de gestação
respondiam

ao

questionário

completo,

que

consistia

na

compilação

dos

questionários contato inicial e janela em um único questionário. Adicionalmente as
entrevistadoras tomavam fotografias das carteiras das gestantes, que foram
descarregadas semanalmente e eram disponibilizadas através do servidor do centro
de pesquisas para depois ser transcritas, digitadas duas vezes e finalmente validar
os dados contidos (resultados de exames).

Para a mensuração objetiva de atividade física com acelerômetro, esta foi
realizada no período determinado como janela (semana 16ª a 24ª de gestação).
Assim, a equipe de acelerometria programava os acelerômetros com um dia de
antecedência de acordo com a planilha de agendamento das entrevistas de janela
ou completo e no dia seguinte às entrevistadoras colocavam o monitor de atividade
física. Quando as gestantes eram detectadas já dentro do período da janela a
colocação do monitor era feita por um funcionário da acelerometria o qual se
deslocava de motocicleta até o local em que estivesse a gestante.

As instruções de uso e o dia marcado para coleta do aparelho foi sumarizada
em uma folha o qual era entregue as gestantes no momento de colocação do
acelerômetro (Anexo A). As entrevistadoras e o funcionário responsável pelas
colocações e retiradas eram instruídos a explicar como deveria usar e quanto tempo
deveria ser usado o acelerômetro. Após a explicação sobre a utilização, a gestante
era informada que o aparelho deveria ser utilizado por sete dias (calendário),
ressaltando a importância de não retirar este (nem para tomar banho, nem para
dormir, etc), sendo posicionado no centro da parte posterior do pulso da mão não
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dominante, com o ‘botão’ preto que protegia a entrada USB do aparelho voltado para
mão.

Os acelerômetros eram preparados para captar os dados com uma frequência
de detalhamento das informações de 30Hz. Para a identificação dos dados e registro
dos usuários, eram usadas na preparação do acelerômetro as seguintes
informações: (a) número identificador da Coorte (quando disponível); (b) primeiro
nome e as iniciais do sobrenome e (c) data de nascimento, e eram programados
para captar dados a partir da zero hora do dia posterior ao dia de colocação até a
zero hora do dia de coleta, totalizando sete dias completos de mensuração.

Ao fazer download dos dados, cada dado era armazenado em dois formatos
distintos, AGD e GT3X (dado bruto). Os arquivos em formato AGD eram gerados
com uma epoch de cinco segundos sendo conferido o número de dias que a
gestante utilizou o acelerômetro. Para o dado ser considerado válido, a participante
tinha que ter mantido o aparelho fixado no pulso por no mínimo um período
equivalente a quatro dias, do contrário o dado desta gestante precisaria ser
novamente coletado. Nestes casos em que os acelerômetros retornavam com
menos de quatro dias de uso, era realizado um novo contato telefônico com a
gestante, explicando a necessidade de recolocação do aparelho. Caso a gestante
não aceitasse recolocar, ela passava a ser contabilizada como perda.

Adicionalmente, eram consideradas como perda as seguintes situações:
gestantes detectadas pelo estudo após a 24ª semana gestacional, gestantes
detectadas pelo estudo entre a 16ª e 24ª semana gestacional, mas que o
acelerômetro não tinha sido colocado no momento da entrevista e após este
momento não se conseguiu mais contato com a gestante, gestantes detectadas pelo
estudo entre a 16ª e 24ª semana gestacional que colocaram o acelerômetro, mas
que os dados retornavam com poucos dias de uso (<4 dias) e após o recebimento
do aparelho não foi recolocado o acelerômetro, gestantes detectadas pelo estudo
entre a 16ª e 24ª semana gestacional as quais os acelerômetros retornavam com
poucos dias de uso, sendo recolocados, mas apresentando novamente poucos dias
de uso.
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Foram considerados critérios de exclusão gestantes: (a) com incapacidade de
deslocar-se caminhando de um lugar ao outro, (b) com orientação médica de
repouso absoluto e (c) que trabalhavam em locais onde não é permitido o uso de
qualquer tipo de pulseira, relógios, etc (ex: algumas fábricas, padarias, etc).
Ressalta-se que em relação aos critérios “b” e “c”, estas informações deveriam ser
espontaneamente

relatadas

pela

gestante,

não

sendo

perguntadas

pelas

entrevistadoras. Finalmente, como forma de agradecimento pela participação no
estudo pré-natal, a cada entrevista era entregue para a gestante um creme
hidratante personalizado com o logotipo da Coorte 2015.

6.3.2 Acompanhamento perinatal

Desde o 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2015, os quatro hospitais da
cidade de Pelotas foram monitorados diariamente pela equipe de pesquisa. Assim,
para o livre acesso às maternidades e realização da coleta de dados, as
entrevistadoras e supervisoras do campo deveriam ter autorização dos hospitais e
portarem crachá de identificação fornecido por estes.

Cada hospital tinha um sistema próprio de registro dos partos ocorridos, por
este motivo as entrevistadoras deveriam estar totalmente familiarizada com a rotina.
Todos os nascimentos/partos eram registrados, verificando a elegibilidade da mãe
com base no endereço do local de residência fornecido ao hospital, informação que
era confirmada com a mãe no momento da entrevista.
Para as mães confirmadas como elegíveis, a entrevistadora preenchia o
formulário de medidas com as informações retiradas de registros dos hospitais (sexo
da criança, peso ao nascer, e APGAR 1º e 5º minuto). Após o preenchimento dessas
informações, a entrevistadora estava apta para realizar a entrevista e as medidas do
recém-nascido. Em geral as entrevistas foram realizadas dentro das 24 horas que
sucediam os nascimentos, respeitando o estado de saúde das mães e das crianças.
No início da entrevista era realizada a leitura do Termo de Consentimento
Livre Esclarecido para a mãe, que após estar ciente do objetivo e das implicâncias
da sua participação no estudo, assinava autorizando a realização das coletas. No
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caso de nascimento gemelar, a coleta das informações obedecia a ordem de
nascimento das crianças: primeiramente eram coletadas as informações do primeiro
gêmeo, seguida da coleta das informações dos demais de acordo com o número de
nascidos no parto.

Ao final da entrevista, fotos da carteira do pré-natal eram tiradas com a
autorização da mãe para posterior transcrição e digitalização dessas informações.
As medidas antropométricas do recém-nascido (perímetro cefálico e comprimento)
eram realizadas em uma sala à parte, acertada previamente com a equipe de
trabalho de cada um dos hospitais. No momento das medidas, a entrevistadora
entregava um brinde à mãe (sacola com pacote de fraldas), solicitava mais uma vez
a permissão para levar o recém-nascido para a sala de medidas e convidava um dos
seus acompanhantes para acompanhá-la e auxiliá-la na realização das medidas.

Para o manejo do recém-nascido, antes da aferição das medidas, a
entrevistadora tinha como rotina higienizar as mãos com sabão e água e, seguido
pelo uso do álcool em gel. Para realizar a medida do comprimento, a entrevistadora
despia o recém-nascido e o colocava no antropômetro previamente higienizado com
álcool em gel. Lenços umedecidos e fraldas estavam à disposição da entrevistadora
caso fosse necessário trocar a fralda do bebê antes de entregá-lo à mãe. Em casos
de internação ou outra situação que impedisse a realização das medidas, as
medidas do recém-nascido realizadas pelo hospital deveriam ser anotadas.

Em relação aos casos de mortalidade e morbidade infantil, os bebês eram
acompanhados por outra equipe da Coorte de Nascimentos de 2015. Portanto, todos
os casos de morte fetal, anteparto e intraparto (feto com mais de 500 gramas de
peso e com mais de 20 semanas de gestação), morte infantil (crianças que
nasceram vivas, mas morreram com menos de um ano de idade) e internação das
crianças que nasceram em 2015, eram avisados imediatamente ao doutorando
supervisor, que repassava os dados à equipe responsável pelo estudo.

Assim como para os casos de morte e internação, todas as recusas
confirmadas eram repassadas pela entrevistadora diretamente ao doutorando
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supervisor que acionava imediatamente a equipe responsável pela tentativa de
reversão da recusa.

6.3.3 Acompanhamento 12 meses

As crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos de 2015 estão sendo
procuradas uma vez que completem os 12 meses de idade, estipulando uma janela
de sete dias em relação ao dia do aniversário da criança, para a realização da
entrevista e a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Para isto estão sendo
realizados contatos telefônicos e a traves das redes sociais (Facebook) com a mãe
ou pessoas próximas a ela para o agendamento das entrevistas, as quais são
realizadas geralmente na casa das participantes ou no local de preferência do
cuidador.
Um dia antes da entrevista, estão sendo realizadas ligações para a
confirmação da visita da entrevistadora no domicílio da mãe e criança. Assim, as
entrevistas agendadas estão sendo distribuídas, separadamente, para cada
entrevistadora com uma média de duas entrevistas por dia para cada uma das
entrevistadoras. As entrevistas não realizadas, estão sendo reagendadas de acordo
com a disponibilidade da mãe ou cuidador da criança.
Atualmente doze entrevistadoras (todas portando crachá e estando
uniformizadas) estão visitando as residências das mães e crianças pertencentes à
Coorte de 2015. No momento da visita a entrevistadora porta todo material de coleta
em uma mochila, este inclui: balança, antropômetro infantil, fita métrica, kit para a
avaliação do desenvolvimento infantil, acelerômetros, tablet, cartões com figuras, o
diário de campo, prancheta, lenço umedecido, álcool em gel, papel toalha e
questionário do teste de desenvolvimento infantil.
Assim, as entrevistadoras se deslocam até o local de residência da mãe e,
após a apresentação, falam sobre a participação dela e do bebê no projeto e fazem
a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da pesquisa. Uma vez que
a mãe aceite participar, esta assina uma via do Termo, do qual ela fica com uma
cópia. Após coletada a assinatura, a entrevistadora começa a aplicação do
questionário geral para o respondente no tablet, em seguida, a aplicação do teste de
desenvolvimento infantil, as medidas antropométricas e, por último, colocar o
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acelerômetro na criança conforme orientações específicas. Certamente, não é
possível seguir uma mesma sequência em todos os casos, mas as entrevistadoras
seguem a recomendação de aplicar o teste de desenvolvimento infantil quando a
criança estiver acordada e bem disposta, para isso, a entrevistadora conversa com a
mãe para saber qual o melhor momento de interagir com a criança, se no começo da
entrevista ou ao final.
Outros aspectos de logística para a aplicação do teste de desenvolvimento
infantil estão sendo seguidos pelas entrevistadoras, estas orientações incluem:
a) Explicar para a mãe que vai ser realizada uma avaliação do desenvolvimento da
criança através de atividades que a criança deve resolver sozinha;
b) Explicar para a mãe que para algumas questões, serão feitas algumas perguntas
sobre algum aspecto particular da criança e que, nesses casos, a criança não
precisará realizar nenhuma tarefa relacionada a esses itens;
c) Deixar claro para a mãe que alguns itens são para crianças de maior idade e
outros para crianças de menor idade e, assim sendo, haverá alguns itens que a
criança com idade entre 10 e 14 meses não será capaz de responder, portanto, ela
não deve se preocupar caso a criança não consiga fazer;
e) Explicar para a mãe que avaliação deve ser feita com o mínimo de interferência
de possíveis fatores que afetem a avaliação do desenvolvimento da criança, dessa
forma, a televisão deve ser desligada (assim como outros aparelhos eletrônicos) e
ela deve permanecer junto com a criança, que deverá ficar sentada no colo dela;
f) Solicitar para mãe uma mesa e duas cadeiras dentro da casa para iniciar a
aplicação do teste, a criança não pode ficar muito baixa ou muito alta em relação à
altura da mesa, pois isso pode influenciar no resultado da avaliação. No caso que a
mãe não disponha de uma mesa, a avaliação pode ser feita no sofá ou em uma
cama, utilizando uma prancheta para realizar as atividades;
Uma vez definido o local para a aplicação do teste, a entrevistadora pega o
material (questionário impresso, prancheta, caneta, e sacola com o kit) e verifica se
o questionário de avaliação no bloco de identificação tenha a informação
correspondente da criança e de sua mãe e escreve seu código e a data da aplicação
do teste.
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Finalmente, a entrevistadora inicia a aplicação do teste seguindo a ordem do
questionário, lembrando que, no caso em que a criança no consiga fazer alguma das
atividades do teste, por interferência do cuidador ou do ambiente, é indicado que a
entrevistadora marque a opção “impossível de avaliar”. Dessa forma, o item que não
pode ser avaliado não será incluído para gerar o escore total do teste. Uma vez o
teste concluído, é feita a higienização dos elementos do kit utilizando um lenço
umedecido.
Diariamente as entrevistadoras enviam um relatório para a supervisora do
trabalho de campo, quem confere o número de testes feitos com as entrevistas
agendadas. Posteriormente durante os dois dias programados para o download, as
entrevistadoras levam todos os questionários para sua revisão, o que envolve
aspectos como o preenchimento de todas as atividades e possíveis inconsistências.
Assim que resolvidas as inconsistências, os questionários são agrupados em
lotes e enviados para dupla digitação as quais são comparadas e os erros listados, a
seguir um dos digitadores realiza as correções necessárias e nova comparação. A
entrada de dados e a validação da digitação por rotina estão sendo realizada com o
programa Epidata.
Atualmente

estão

sendo

consideradas

como

perdas

da

avaliação

do

desenvolvimento infantil as crianças que moram fora da cidade de Pelotas e aquelas
em que não tem sido possível o agendamento da entrevista dentro do período de
janela definido para este acompanhamento. Como critérios de exclusão as crianças
com alguma incapacidade física relatada pela mãe ou responsável não estão sendo
avaliadas no componente de desenvolvimento infantil (malformação congênita,
síndrome de Down). No caso em que no dia da visita a criança se encontre
indisposta, pela presença de algum sintoma (febre, diarreia, resfriado) a
entrevistadora marca uma nova data para realizar o teste, considerando a janela de
sete dias.
Adicionalmente, periodicamente é conferido o estado do material que compõe o
kit do desenvolvimento infantil e a cada quatro meses é feito um re-treinamento do
protocolo de aplicação do teste de desenvolvimento infantil.
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A avaliação antropométrica das crianças envolve medidas de peso,
comprimento e perímetro cefálico. Para os pesos da mãe e da criança primeiramente
é pesada a mãe e em seguida a mãe com a criança ao colo, obtendo peso da
criança por diferença. A mãe é pesada com roupas, mas sem agasalhos pesados,
sendo anotadas as roupas que ela vestia e a criança é pesada nua, sempre que a
mãe permitiu, no caso contrário é registrado as roupas que a criança veste.
Ao final da entrevista é informado a mãe que provavelmente a próxima visita
ocorrerá aos 24 meses de idade da criança e é entregue um presente (copo infantil)
pelo primeiro aniversário da criança.

6.4 Variáveis independentes
Os determinantes do desenvolvimento neuropsicomotor analisados neste
trabalho serão:
a) Características socioeconômicas da família: renda, escolaridade.
b) Características demográficas da mãe ou família: idade materna, paridade,
cor da pele
c) Características demográficas da criança: sexo e idade
d) Hábitos de vida durante a gestação: fumo, álcool, atividade física
e) Características do recém-nascido: idade gestacional, peso ao nascer

Todas as variáveis foram coletadas nos acompanhamento pré-natal e
perinatal da Coorte de Nascimentos de 2015. Os blocos de variáveis utilizadas para
este projeto são detalhados nos Anexos B, C e D.

6.5 Desfecho
Desenvolvimento neuropsicomotor aos 12 meses. Esta variável está sendo
coletada no acompanhamento dos 12 meses da Coorte 2015.

6.6 Instrumentos de pesquisa
Para

o

levantamento

de

informações

gerais,

como

questões

socioeconômicas, demográficas e de saúde serão utilizados os questionários
utilizados nos acompanhamentos pré-natal, perinatal e 12 meses da coorte de 2015.
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A seguir serão descritos os aspetos relacionados com a mensuração da atividade
física e o instrumento para a avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor.

6.6.1 Atividade física durante a gestação:

Acelerometria: foi empregado o acelerômetro ActiGraph GT3X+ que mede a
aceleração em três eixos (x,y,z) dentro do alcance dinâmico ± 8g com uma
frequência de amostragem fixada em 30 Hz. A preparação dos acelerômetros foi
realizada através do software Actilife 6.11.7, assim como a conferência inicial dos
dados. Neste projeto, a variável de atividade física será analisada de duas formas:
(1) contínua (médias de aceleração expressas por milli-g - 1000 mg=1g = 9.81m/s2)
e (2) categórica, o tempo dispendido em atividades moderadas e vigorosas
(>100mg) será apresentado em bouts de 5 a 10 minutos.

Questionário de auto-relato: foi utilizado um questionário que compreendia
uma série de atividades físicas que a gestante referiu praticar nos últimos sete dias.
A gestante relatou o tipo de atividade, tempo e frequência
semana por pelo menos 10 minutos contínuos.

realizados na última

Neste projeto, será analisada o

tempo de atividade física de lazer (AFL) relatado pela gestante (minutos /semana).

6.6.2 Desenvolvimento neuropsicomotor: está sendo utilizado o instrumento Oxford
Neurodevelopment Assessment (Ox-NDA). Inicialmente foi realizada a adaptação
cultural do Ox-NDA e a tradução para o português por uma equipe conformada por
um médico, duas psicólogas e uma pediatra com experiência em desenvolvimento
infantil. Posteriormente os elementos do kit foram estabelecidos segundo o manual
do teste mantendo a segurança da criança. A figura 3 mostra os kit definitivo do OxNDA.
O Ox-NDA é conformado por três componentes: uma escala que avalia as
habilidades cognitivas, motoras (fina e amplas), linguagem (expressiva e receptiva),
e a função cognitiva (PARTE A), uma escala comportamental (PARTE B) com base
na observação e um questionário do comportamento da criança relatada pela mãe
que consiste em 16 itens sobre a atenção e reatividade emocional (PARTE C).
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Oxford Neurodevelopment Assessment

.

Figura 3. Kit Ox-NDA

A parte A do Ox-NDA contem em 34 itens, 15 deles avaliam o desempenho
nas habilidades cognitivas, 8 das habilidades motoras finas e amplas (Tabela 6)
utilizando uma escala tipo Likert de 5 pontos. O ANEXO E, detalha os itens do OxNDA e as possíveis opções de resposta, de acordo com as especificações do
manual deste instrumento (ANEXO F).

Tabela 6. Domínios do Ox-NDA
Domínio

No de itens

Lista de Itens

Cognitivo

15

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,16,17,18

Motor fino

4

13,19,20,24

Motor amplo

4

25,26,27,28

Linguagem geral

8

15,21,22,23,29,30,31,34

Função executiva

3

9,32,33

Total

34

Atualmente um estudo de validação aninhado a Coorte de Nascimentos de
Pelotas, RS 2015 estão acontecendo. O objetivo é validar os domínios do Ox-NDA
empregando o Bayley III aplicado por duas psicólogas com experiência em
desenvolvimento infantil, além disso vai ser avaliada consistência interna do teste e
a confiabilidade intra e entre avaliadores empregando vídeos. O ANEXO G detalha
os aspetos da logística deste estudo.
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6.7 Análise dos dados

Para a análise dos dados, será utilizado o Programa estatístico Stata versão
12.0. A análise dos dados consistirá em:

Artigo 1: Prática de atividade física na gestação e desenvolvimento neuropsicomotor:
revisão da literatura

Para realização da revisão sistemática, inicialmente serão estabelecidas as
estratégias de busca, definindo-se as bases de dados bem como os termos de
buscas. Para a seleção dos artigos, serão definidos previamente os critérios de
inclusão e exclusão dos estudos, sendo esta etapa realizada por dois revisores
independentes e as discordâncias resolvidas por um terceiro revisor.
Após a seleção dos estudos, será realizada uma descrição das características
dos mesmo, tais como: ano de publicação, local do estudo, delineamento do estudo,
faixa etária estudada, amostra e co-variáveis.
Para a meta-análise, inicialmente serão extraídos o número de indivíduos
(com e sem o desfecho) em cada grupo de exposição, a medida de efeito (RR, OR
ou β) e o intervalo de confiança ou erro padrão, para elaboração do banco de dados
para as análises posteriores.
Utilizando comandos específicos, será gerado o gráfico “Forest plot” e obtida
a estimativa da medida de efeito agrupada (“pooled effect”). A avaliação da
heterogeneidade entre os estudos será realizada de forma visual por meio do Forest
plot e aplicando-se um teste formal de heterogeneidade. A possibilidade de viés de
publicação será verificada através do gráfico “Funnel plot” e do teste Egger, sendo
realizados os ajustes necessários se detectada a presença desse viés.

Artigo 2: Determinantes pré-natais e perinatais

do desenvolvimento

neuropsicomotor em crianças de 12 meses pertencentes à Coorte de Nascimentos
de Pelotas, RS, 2015.
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Será

realizada

uma

abordagem

preditiva,

utilizando

as

variáveis

independentes coletadas nos acompanhamentos pré e perinatal e informadas no
modelo teórico.
O desfecho será analisado como variável contínua (escore z), através da
análise de regressão linear, para obtenção das estimativas de efeito e seus
respectivos intervalos de confiança de 95%. Para a seleção das variáveis que
permanecerão no modelo de regressão, será utilizado o processo backward, ficando
no modelo as variáveis que apresentarem valor p <0,20.
Artigo 3: Associação entre a prática de atividade física durante a gestação e o
desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de 12 meses pertencentes à Coorte
de Nascimentos de Pelotas, RS, 2015

O desfecho (desenvolvimento neuropsicomotor) será analisado como variável
contínua, através da análise de regressão linear, para obtenção das estimativas de
efeito e seus respectivos intervalos de confiança de 95%. As análises serão
ajustadas para possíveis fatores de confusão, de acordo com o modelo teórico
previamente estabelecido
6.8 Aspectos éticos
O projeto “Coorte de Nascimentos de Pelotas de 2015: a influência dos
determinantes precoces nos desfechos em saúde ao longo do ciclo vital” foi
submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Escola Superior
de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas (ESEF/UFPel) e aprovado
sob o parecer número 522.

6.9 Cronograma
O

cronograma

abaixo

apresenta

as

principais

desenvolvidas durante o período de doutorado (2015-2019).
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atividades

a

serem

Ano-semestre
Atividade

2015-1

2015-2

2016-1

2016-2

2017-1

2017-2

2018-1

2018-2

2019-1

Revisão bibliográfica
Elaboração projeto de
pesquisa
Coleta de dados
Coorte 2015
Estudo Validação
OX-NDA
Análises de dados
Redação de artigo
Defesa de teses

6.10 Divulgação de resultados
Os resultados obtidos serão divulgados a diferentes públicos, pelos seguintes
veículos:

a) produção de artigos científicos e tese de doutorado;
b) eventos científicos da área de atividade física e saúde coletiva;
6.11 Financiamento
O estudo “Coorte de Nascimentos de 2015” está sendo conduzido pelo
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas,
com colaboração da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO). Este
estudo recebe apoio financeiro da fundação inglesa Wellcome Trust, do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
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ANEXOS

Anexo A. Instruções para o uso do monitor

Universidade Federal de Pelotas
Faculdade de Medicina
Centro de Pesquisas Epidemiológicas
Coorte de Nascimentos de 2015
INSTRUÇÕES PARA USO DO MONITOR
Você está recebendo um monitor para utilizar no pulso por alguns dias. Esse
aparelho mede a quantidade de atividade física realizada.
Por favor, não retire o aparelho em nenhum momento. Caso isso aconteça,
você pode recolocar o aparelho no mesmo pulso (mão não dominante) com a
tampinha do aparelho voltada para os dedos.

IMPORTANTE!!!
O monitor deve ser utilizado durante as 24 horas do dia, até mesmo para dormir e
durante o banho.
Caso você tenha alguma dúvida quanto ao funcionamento do monitor ou queira mudar
a DATA ou HORÁRIO de busca do monitor entre em contato conosco!

Responsável: Christian Lourenço
Telefone: 3284-1300 Ramal: 377
DATA COMBINADA PARA BUSCA DO ACELERÔMETRO:
Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Data de coleta: ____/____/____
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Sex

Sáb

Anexo B. Bloco de perguntas do acompanhamento pré-natal Coorte 2015

COORTE DE 2015
ACOMPANHAMENTO PRÉ-NATAL

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
0a. A Sra. reside na zona urbana de Pelotas ou no bairro Jardim
América?
SE NÃO, ENCERRAR QUESTIONÁRIO
0b. A Sra. lembra da data da última menstruação?
SE NÂO, PULAR PARA 0D
0c. Qual a data da sua última menstruação?
Se sabe data da última menstruação, preencher automaticamente 0e (algoritmo
= DUM + 280 dias). Se não sabe, perguntar 0e.

Não 0
Sim 1
Não 0
Sim 1
/

/
Não 0
Sim 1

0c1. A Sra. tem certeza da data da sua última menstruação?
0d. DPP registrada na carteira da gestante
/

/

/

/

/

/

Solicitar a carteira da gestante e anotar a data provável do parto (DPP)
0e. Qual a data provável do parto?
SE DPP FOR ENTRE 15/12/2014 E 19/05/2016  CONVIDE A GESTANTE
PARA PARTICIPAR DO ESTUDO
0f. Data e horário de início da entrevista

a

b

:

0g. A gravidez tem quantas semanas?

BLOCO IDENTIFICAÇÃO
1.Número de identificação da gestante

ETIQUETA

2.Código da entrevistadora:
5.Qual é o seu nome completo?
6.Qual é o seu número do CPF?
7.Qual é o seu número do cartão SUS?
8.Qual é a sua data de nascimento?

/

9.Qual é a sua idade?
10.Qual é o nome completo da sua mãe?

/
anos
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BLOCO ATIVIDADE FÍSICA
Agora eu gostaria que você pensasse só nas atividades que você faz nos dias de semana, sem contar sábado
e domingo.
76.A Sra. assiste televisão todos ou quase todos os dias?

Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

SE NÃO OU IGN  78
77.Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. assiste
televisão?
(99:99 = IGN (.a))

horas

78.A Sra. usa computador na sua casa?

minutos por dia
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

SE NÃO OU IGN  80
79.Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. usa
computador na sua casa?
(99:99 = IGN (.a))

horas

minutos por dia
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

80.A Sra. trabalha fora de casa?
SE NÃO OU IGN  82
81.Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. fica
sentada no seu trabalho?
(99:99 = IGN (.a))

horas

Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

82.A Sra. anda de carro, ônibus ou moto todos ou quase todos os dias?
SE NÃO OU IGN  84
83.Em um dia de semana normal, quanto tempo por dia a Sra. fica
sentada no carro, ônibus ou moto?
(99:99 = IGN (.a))

minutos por dia

horas

minutos por dia

Agora eu vou listar algumas atividades físicas e gostaria de saber se a Sra. praticou ou não na última
semana?
84.Alongamento
Não 0
Sim 1
SE NÃO, NSA OU IGN  87
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
85.Quantas vezes?
vezes
(99 = IGN (.a))
86.Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
horas
minutos
87.Artes marciais / Capoeira / Lutas
Não 0
Sim 1
SE NÃO, NSA OU IGN  90
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
88.Quantas vezes?
vezes
(99 = IGN (.a))
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89.Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

90.Caminhada
SE NÃO, NSA OU IGN  93
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
91.Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
92.Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
93.Ciclismo / RPM / Spinning
SE NÃO, NSA OU IGN  96
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
94.Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
95.Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
96.Corrida
SE NÃO, NSA OU IGN  99
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
97.Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
98.Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
99.Danças (salão, ballet)
SE NÃO, NSA OU IGN  102
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
100.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
101.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
102.

Esportes coletivos (futebol, basquete, volei, handebol)

SE NÃO, NSA OU IGN  105
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
103.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
104.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
105.

Esportes de raquete (padel, tênis, squash)

SE NÃO, NSA OU IGN  108
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
106.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
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107.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
108.

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

horas

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
vezes

Ginástica (para gestantes, de solo, localizada)

SE NÃO, NSA OU IGN  111
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
109.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
110.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
111.

Hidroginástica

SE NÃO, NSA OU IGN  114
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
112.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
113.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
114.

Musculação

SE NÃO, NSA OU IGN  117
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
115.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
116.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
117.

Natação

SE NÃO, NSA OU IGN  120
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
118.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
119.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
120.

Outras modalidades de academia (aeróbica, step, franquias)

SE NÃO, NSA OU IGN  123
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
121.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
122.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
123.

Yoga / Pilates

SE NÃO, NSA OU IGN  126
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
124.
Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
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125.
Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
126.

horas

Outros.

SE NÃO, NSA OU IGN  129
126a. Qual?
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
126b. Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
126c. Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
127.

vezes

horas

Outros.

SE NÃO, NSA OU IGN  129
127a. Qual?
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
127b. Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
127c. Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))
128.

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)

vezes

horas

Outros.

SE NÃO, NSA OU IGN  129
128a. Qual?
NSA = gestante em repouso indicado pelo médico
128b. Quantas vezes?
(99 = IGN (.a))
128c. Quanto tempo (em média) em cada vez?
(99:99 = IGN (.a))

minutos
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)

vezes

horas
minutos
As próximas perguntas se referem somente a caminhar ou pedalar para ir de um lugar a outro, incluindo
seu trabalho, escola, cinema, lojas e outros. Pense somente naquelas atividades físicas que a Sra. fez por
pelo menos 10 minutos contínuos.
129.
Em quantos dias da última semana a Sra. andou de bicicleta
por pelo menos 10 minutos contínuos para ir de um lugar a outro? (Não
dias
inclua o pedalar por lazer ou exercício físico)
(0=nenhum; 9IGN (.a))  SE 0 (NENHUM) OU 9 (IGN), IR PARA 131
130.
Nos dias em que a Sra. pedalou para ir de um lugar a outro,
horas
minutos
no total, quanto tempo gastou por dia?
(00:00=nenhum; 99:99 IGN (.a))
131.
Em quantos dias da última semana a Sra. caminhou por pelo
menos 10 minutos contínuos para ir de um lugar a outro? (Não inclua
dias
caminhada por lazer ou exercício físico)
((0=nenhum; 9 IGN (.a))  SE 0 (NENHUM) OU 9 (IGN), IR PARA 133
132.
Nos dias em que a Sra. caminhou para ir de um lugar a outro,
no total, quanto tempo gastou por dia?
(00:00=nenhum; 99:99 IGN (.a))
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horas

minutos

Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
134.
A Sra. mudou seus hábitos de atividade física/exercício físico
após saber que está grávida?
Sim 1
SE NÃO OU IGN  147
IGN 9 (.a)
Mais 1
135.
A Sra. acha que faz mais ou menos atividade física/exercício
do que antes de saber que está grávida?
Menos 2
SE MAIS OU IGN  147
IGN 9 (.a)
Apenas diminuiu 1
136.
A Sra. apenas diminui ou parou a prática de atividade
física/exercício depois de saber que está grávida?
Parou 2
IGN 9 (.a)
Agora vamos falar sobre coisas que possam dificultar ou impedir a Sra. de praticar atividade física.
Quais dos seguintes fatores podem dificultar ou impedir a Sra. de praticar atividade física/exercícios?
Para cada fator que eu listar, por favor, responda sim ou não.
137. Ter medo ou achar perigoso para o bebê
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
138. Sentir desconforto
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
139. Se sentir cansada para praticar atividade física
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
140. Falta de informação sobre atividade física
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
141. Falta de tempo
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
142. Falta de dinheiro
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
143. Não ter local adequado
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
144. Falta de companhia
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
145. Não gostar de praticar atividade física
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
146. Outro.
Não 0
Sim 1
146a. Qual?
IGN 9 (.a)
133.
A Sra. praticava atividade física/exercícios físicos antes de
saber que está grávida?

Agora vamos falar sobre o local onde a Sra. mora.
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Sempre que eu disser perto da sua casa, quero dizer em lugares para os quais a Sra. consegue ir caminhand
menos de 15 minutos. Agora vamos falar das ruas do seu bairro.
147.
Existem calçadas na maioria das ruas perto de sua casa?
SE NÃO OU IGN  149
148.
Como a Sra. considera as calçadas perto de sua casa para
caminhar?
LER OPÇOES (exceto IGN)
149.
parques)?

Existem áreas verdes nas ruas perto de sua casa (praças ou

150.

Existem locais com acúmulo de lixo perto de sua casa?

151.

Existem locais com esgoto a céu aberto perto de sua casa?

152.
O trânsito de carros, ônibus, caminhões e motos dificulta a
prática de caminhada ou o uso de bicicleta perto de sua casa?
153.
Existem faixas para atravessar nas ruas perto de sua casa?
SE NÃO OU IGN  155
154.
Os motoristas costumam parar e deixar que as pessoas
atravessem na faixa de segurança?
155.

As ruas perto de sua casa são bem iluminadas à noite?

156.
Durante o dia, a Sra. acha seguro caminhar, andar de bicicleta
ou praticar esportes perto de sua casa?
157.
Durante a noite, a Sra. acha seguro caminhar, andar de
bicicleta ou praticar esportes perto de sua casa?
158.

Tem muitos assaltos/roubos na região onde a Sra. mora?

Agora vamos falar sobre apoio para a prática de atividade física.
Nos últimos 3 meses, com que frequência alguém da sua família...
159.
Fez atividades físicas/exercícios com a senhora
LER OPÇOES (exceto IGN)
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Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Boas 1
Regulares 2
Ruins 3
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)

160.
Convidou a Sra. para fazer atividades físicas/exercícios físicos
LER OPÇOES (exceto IGN)

161.
Incentivou a Sra. a fazer atividades físicas/exercícios físicos
LER OPÇOES (exceto IGN)

Nos últimos 3 meses, com que frequência algum amigo...
162.
Fez atividades físicas/exercícios com a senhora
LER OPÇOES (exceto IGN)

163.
Convidou a Sra. para fazer atividades físicas/exercícios físicos
LER OPÇOES (exceto IGN)

164.
Incentivou a Sra. a fazer atividades físicas/exercícios físicos
LER OPÇOES (exceto IGN)

165. Durante as consultas de pré-natal algum profissional de saúde
orientou a Sra. sobre exercícios físicos, como caminhada, por exemplo?
SE NAO OU IGN  167a
166.

O que disseram para a Sra.?

Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)
Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)
Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)
Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)
Nunca 0
Às vezes 1
Sempre 2
IGN 9 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
Que deveria fazer 1 Que deveria
reduzir ou mudar 2 Que não
deveria fazer 3
IGN 9 (.a)

BLOCO TABAGISMO
Agora vamos falar um pouco sobre cigarro.
185. A Sra. fumou nos três primeiros meses da gravidez?
SE NÃO OU IGNORADO  187
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Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)

186. Quantos cigarros, em média, a Sra. fumou por dia, nos três primeiros
meses da gravidez?
187. Atualmente, a Sra. fuma?
SE NÃO OU IGNORADO 189
188.

Quantos cigarros, em média, a Sra. fuma por dia?

189.

Seu marido/companheiro fuma?

cigarros
IGN 999 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
cigarros
IGN 999 (.a)
Não 0
Sim 1
NSA 8 (.b)
IGN 9 (.a)
cigarros
IGN 999 (.a)
Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
pessoas
IGN 99 (.a)

NSA = gestante não mora com marido/companheiro
SE NÃO OU IGNORADO  191
190. Quantos cigarros por dia, em média, seu marido/companheiro fuma?
191. Tem alguém que mora na mesma casa e fuma perto da Sra.?
SE NÃO OU IGNORADO  217
192.

Quantas pessoas?

BLOCO USO DE DROGAS
Agora vamos falar um pouco sobre drogas.
193. A Sra. usou droga durante esta gestação?
SE NÃO OU IGN  207
Qual droga a Sra. usou durante a gestação?
194. Maconha
195. Pitico
196. LSD ou ácido
197. Lança perfume/ loló
198. Heroína
199. Comprimidos para ficar chapada
200. Crack
201. Cocaína injetada
202. Cocaína cheirada
203. Cola de sapateiro
204. Ecstasy
205. Comprimidos para dormir ou ficar calma
206. Outra droga.
206a.Qual?

73

Não=0

Sim=1

Não 0
Sim 1
IGN 9 (.a)
IGN = 9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Anexo C. Bloco de perguntas do acompanhamento perinatal Coorte 2015

COORTE DE 2015 – PERINATAL

BLOCO IDENTIFICAÇÃO
0a. Qual o seu nome completo?
1. Qual é o seu número do CPF?

-

2. Qual é o seu número do cartão SUS?
3. Qual é a sua data de nascimento?

/

/

4. Qual é o nome completo da sua mãe?
bebê(s)

5. Número de bebês nascidos no parto:

Se parto múltiplo, preencha um questionário de gêmeo para cada bebê a partir do segundo bebê
Considerar como primeiro bebê, aquele que nasceu antes
6. Código da entrevistadora:
7. Hospital de nascimento do RN:

Benef. Portuguesa 1
Santa casa 2
Hosp. Clínicas 3
HE-UFPel/Fau 4
Piltcher5
Outro 6
/

Outro:

8. Data do nascimento do RN (DD/MM):

:

9. Hora do nascimento do RN (HH:MM):

masculino 1

10. Sexo do RN:

feminino 2
11. APGAR 1º minuto
12. APGAR 5º minuto
13. Data e horário de início da entrevista

13a
13b

14. Mãe HIV positivo? (não perguntar, informação do hospital)
SE SIM, PULAR PERGUNTAS  45 A 48
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/
:
não 0
sim 1
IGN 9

BLOCO RENDA FAMILIAR
Agora vou fazer algumas perguntas a respeito de sua renda familiar.
42.

No mês passado, quanto receberam as pessoas da casa? Por favor,
me fale pessoa por pessoa.
(Não anotar centavos. 9-----9=IGN)
Preencher com 00000 se não tiver renda

a R$ __ __ __ __ __
b R$ __ __ __ __ __
c R$ __ __ __ __ __
d R$ __ __ __ __ __

43. A família tem outras fontes de renda?
Preencher com 00000 se não tiver outra fonte de renda
44. Quem é o chefe da família?
SE PAI OU MÃE Erro! Fonte de referência não encontrada.
45. Até que ano o chefe da família completou na escola?
SE 3º ANO ENSINO MÉDIO OU MAIS  Erro! Fonte de referência não
encontrada.
DEMAIS RESPOSTAS  Erro! Fonte de referência não encontrada.
46. Grau:

47. Ano:

48. Ele fez faculdade?
SE NÃO OU IGN  Erro! Fonte de referência não encontrada.
49. Ele completou a faculdade?
SE NÃO OU IGN  Erro! Fonte de referência não encontrada.
50. Ele fez pós-graduação?
SE NÃO OU IGN Erro! Fonte de referência não encontrada.
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a R$ __ __ __ __ __
b R$ __ __ __ __ __
pai da criança 1
mãe da criança 2
outro 3

Fundamental/primeiro grau 1
Ensino médio/segundo grau 2
Não estudou 8
IGN 9
1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano
7º ano
8º ano
9º ano
IGN
Não 0
Sim 1
IGN 9
Não 0
Sim 1
IGN 9
Não 0
Sim 1
IGN 9

51. Qual o último nível de pós-graduação que ele.completou?
Ler opções de resposta

Especialização finalizada1
Mestrado finalizado 2
Doutorado finalizado 3
Nenhum nível completo 4
IGN 9

CLASSIFICAÇÃO ABEP/IEN
Agora vou fazer algumas perguntas a respeito de aparelhos que a Sra. tem em casa
Na sua casa, a Sra. tem:
52. Aspirador de pó?

não 0

sim 1

IGN 9

53. Videocassete?

não 0

sim 1

IGN 9

54. Máquina de lavar louças?

não 0

sim 1

IGN 9

55. Acesso à internet (via rádio, modem 3G ou cabo de operadoras – não
considerar celular)

não 0

sim 1

IGN 9

56. TV a cabo ou por assinatura? (não considerar parabólica)

não 0

sim 1

IGN 9

57. Tablet?

não 0

sim 1

IGN 9

58. Telefone fixo? (convencional)

não 0

sim 1

IGN 9

Na sua casa, a Sra. tem…? Quantos?
59. Banheiro?

0

1

2

3

4+ 9

60. Rádio?

0

1

2

3

4+ 9

61. DVD?

0

1

2

3

4+ 9

62. Geladeira?

0

1

2

3

4+ 9

63. Freezer ou geladeira duplex?

0

1

2

3

4+ 9

64. Forno de microondas?

0

1

2

3

4+ 9

65. Máquina de lavar roupas?

0

1

2

3

4+ 9

66. Microcomputador ou notebook? (não considerar Tablet)

0

1

2

3

4+ 9

67. Secadora de Roupa

0

1

2

3

4+ 9

68. Lava-louça

0

1

2

3

4+ 9

69. Televisão preto e branco

0

1

2

3

4+ 9

70. Televisão colorida

0

1

2

3

4+ 9

71. Ar condicionado (Se ar condicionado central marque o número de
cômodos servidos.)

0

1

2

3

4+ 9

72. Automóvel (somente de uso particular)

0

1

2

3

4+ 9

73. Motocicleta (somente de uso particular)

0

1

2

3

4+ 9

74. Na sua casa trabalha empregada ou empregado doméstico mensalista
(que trabalhe pelo menos 5 dias na semana)?

0

1

2

3

4+ 9

75.

A água utilizada na sua casa vem de onde?

Rede geral de distribuição 1
Poço ou nascente 2
Outro meio 3
76

76.

Considerando o trecho da rua do seu domicílio, você diria que a rua é:
(Ler alternativas)

Asfaltada/Pavimentada 1
Terra/Cascalho 2

BLOCO EXAME FÍSICO DO RECÉM-NASCIDO
Agora para encerrar o questionário eu precisaria fazer as medidas do bebê.
Essas medidas são feitas em outra sala onde estão a balança e a fita métrica.
A Sra. deseja que alguém me acompanhe com o bebê para fazermos estas medidas?
masculino 1
42. Sexo do RN
feminino 2
43. Comprimento
324a.

__ __ , __ cm

Medida realizada pela entrevistadora ou hospital?

44. Perímetro cefálico

entrevistadora 1
hospital 2
__ __ , __ cm

325a. Medida realizada pela entrevistadora ou hospital?
45. Peso ao nascer

entrevistadora 1
hospital 2
__ __ __ __ g
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Anexo D. QUESTIONÁRIO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: Ox-NDA
Universidade Federal de Pelotas – Centro de Pesquisas Epidemiológicas- Coorte de Nascimentos de 2015
ESTUDO 12 MESES
DESENVOLVIMENTO INFANTIL Ox-NDA

A.IDENTIFICAÇÃO
A.1 Nome da mãe:
A.2 Nome da criança:
A.3 Data de nascimento:

__ __ / __ __ / __ __ __ __

A.4 Número de identificação da criança:
A.5 Código da entrevistadora: __ __ __ __
A.7 Data da aplicação OX-NDA

__ __ / __ __ / __ __ __ ___

Para cada item marque a opção (única resposta) conforme o que foi observado durante a avaliação da criança

#

ITEM

OBSERVAÇÕES

Constrói uma torre de três cubos
1

2

(Demonstração=5, tentativas=5)

3 cubos em ≤ 3
tentativas

3 cubos em 4-5
tentativas

2 cubos em 5
tentativas

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Retira 3 cubos da xícara (O avaliador diz: “Olha, eu
estou colocando os cubos na xícara – um, dois e três.
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#

ITEM

OBSERVAÇÕES

Tu podes tirá-los?”)
(Demonstração = 0, mas coloque os cubos dentro da
xícara de maneira visível, antes de pedir à criança
para tirá-los, contando à medida que for colocando,
Tentativas = 3)

3

Põe 3 cubos de volta na xícara (O avaliador diz “Podes
por os cubos de volta na xícara?”
(Demonstração = 0, tentativas = 3)

Retira os 3 cubos da
xícara em ≤ 3
tentativas

Retira 2 cubos da
xícara

Retira 1 cubo da
xícara

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Põe 2 cubos dentro
da xícara em ≤3
tentativas
( 3 )

Põe 1 cubo dentro
da xícara em ≤3
tentativas
( 2 )

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 1 )

( 0 )

Tenta, mas
realização sem
sucesso

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Põe os 3 cubos
dentro da xícara em
≤ 3 tentativas
( 4 )

4

Coloca na mão do examinador um cubo quando
solicitado. (O avaliador diz: “Por favor, me dê um
cubo?”
(Demonstração=0, Tentativa=1)

Deposita com
precisão um cubo
na mão do
avaliador.
( 4 )

Aperta o brinquedo
para emitir som.

Aperta o brinquedo,
mas não o
suficiente para
emitir som.

Pega o brinquedo e
brinca com ele, mas
não o aperta

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

Olha buscando o

Olha buscando o

Começa a procurar

Não procura o
brinquedo,

Aperta o brinquedo para emitir som.
5

6

(Demonstração=2 apertos seguidos por 2 apertos,
Tentativa=1)

Deixe cair o brinquedo que emite som no chão (O
avaliador diz “Oh, onde foi o patinho?”)

0 cubo cai fora da
mão do avaliador
ou da criança, ou
ela dá ao avaliador
mais de um cubo.
( 3 )
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Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar
( 0 )

#

ITEM

(Demonstração =0, tentativas = 5 -após solicitações
verbais)

7

Encontra o brinquedo debaixo da xícara (O avaliador
esconde o brinquedo sob a xícara e diz: “Onde foi o
patinho, agora?)
(Demonstração = 0, Tentativas = 1; solicitações
verbais = no máximo 3)

8

Peça à criança para dar o brinquedo para sua mãe.
(Demonstração=0, tentativas=5)

OBSERVAÇÕES
objeto ou tenta
pegá-lo
espontaneamente.

objeto caído ou
tenta pegá-lo em ≤
3 solicitações.

o brinquedo caído,
após repetidas
solicitações (4-5).

mesmo após
repetidas
solicitações.

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Pega o brinquedo
espontaneamente
invertendo a xícara

Empurra a xícara ou
aponta para ela,
mas não recupera o
brinquedo.

Olha para a xícara,
mas não a toca.

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Dá o brinquedo
para a mãe em ≤ 3
tentativas
.
( 4 )

Dá o brinquedo
para a mãe, após
repetidas
solicitações, (4-5
tentativas).
( 3 )

Não dá o brinquedo
para a mãe ou dá e
pega de volta.

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

Encontra o brinquedo puxando a toalha correta em ≤ 3
tentativas.
9

(Não demonstre, tentativas = 3, use um brinquedo
diferente se a criança perder o interesse, teste ambos
os lados)
DIR

Pega o brinquedo
corretamente, em
uma tentativa, em
ambos os lados.

Pega o brinquedo
corretamente, em
2-3 tentativas, em
ambos os lados.

IZQ
( 4 )

( 3 )

Identifica a colher entre 5 objetos. O avaliador diz
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Não pega o
brinquedo em um
dos lados; ou puxa,
simultaneamente,
as duas toalhas, ou
agarra o brinquedo
subindo na mesa.
( 2 )

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 0 )
( 1 )

#
10

ITEM
“Qual destes é a colher?”
(Demonstração=0, Tentativas=5) Caso a criança
pegue a colher antes de você solicitá-la, escolha
outro objeto para solicitar a criança.

11

12

Identifica a meia e o pente entre 5 objetos. O
avaliador diz “Me dá a meia e o pente?”
(Demonstração=0, Tentativas=3) Caso a criança
pegue os objetos antes de você solicitá-los, escolha
outros objetos para solicitar a criança.

Finge beber de uma xícara de brinquedo colocada em
sua frente. (Demonstração=1, se não for espontâneo
na primeira tentativa, Tentativas=2)

Ergue a xícara vazia pela alça
13

(Se não tiver sido observado no item acima;
demonstração =1, tentativa =2).

OBSERVAÇÕES
A criança identifica
corretamente a
colher em ≤ 3
tentativas.
( 4 )

A criança identifica
a colher, após
repetidas
solicitações (4-5
tentativas).
( 3 )

A criança identifica
corretamente a
meia e o pente em
≤ 3 tentativas.

A criança identifica
corretamente um
objeto.

A criança tenta
identificar os
objetos, mas
nenhum é correto.

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Espontâneo.

Após uma
demonstração

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

Tentativa parcial
após uma
demonstração
( 2 )

( 1 )

( 0 )

Leva a xícara à
boca, segurando
pela com os dedos
em forma de pinça
com uma mão

Leva a xícara à
boca, agarrandocom toda a palma
da uma das mãos

Leva a xícara à
boca, agarrando-a
com ambas as
mãos.

Toca a xícara,
mas não a ergue
ou nem tenta.

Impossível
avaliar

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Após 1
demonstração.

Tentativa parcial
após uma

Nenhuma

Impossível

( 4 )
14

Alimenta a boneca quando solicitado. (O examinador
diz: “Você pode dar um pouquinho de suco para a

Espontâneo.
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A criança identifica
um objeto, mas não
é a colher.

Nenhuma
tentativa

I
mpossível
avaliar

( 2 )

( 1 )

( 0 )

#

ITEM
boneca?”) (Demonstração=1, se não for espontâneo
na primeira tentativa, Tentativas=2)

15

Identifica partes do corpo da boneca ou dela. O
avaliador diz: “Podes apontar para o teu nariz/nariz da
boneca?” Exemplos: Cabeça, olho, nariz, mão, perna.
(Testar 5 partes do corpo, máximo 3 vezes cada uma)
Cabeça
Olho
Nariz

OBSERVAÇÕES
demonstração
( 2 )

tentativa
( 1 )

avaliar
( 0 )

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 3 )

Aponta para uma
parte do corpo, mas
não identifica
nenhuma
corretamente.
( 2 )

( 1 )

( 0 )

Duas formas em ≤ 3
tentativas
( 3 )

Uma forma em ≤3
tentativas
( 2 )

Nenhuma
Tentativa
( 1 )

Impossível
avaliar
( 0 )

Todas as formas em
≤ 3 tentativas
( 4 )

Duas formas em ≤ 3
tentativas
( 3 )

Uma forma em ≤ 3
tentativas
( 2 )

Nenhuma
tentativa
( 1 )

Impossível
avaliar
( 0 )

Desenrosca a tampa
na primeira
tentativa.

Desenrosca a
tampa, após
demonstração.

Tenta, mas sem
sucesso.

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Coloca com
precisão a uva

Coloca a passa com
ambas as mãos de

Tenta, mas
realização sem
sucesso com uma

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

Identifica
corretamente 3-5
partes
( 4 )

Mão

Perna

Encaixa as formas geométricas em um tabuleiro
16

(Demonstração=0, Tentativas=3)

17

Encaixa as formas geométricas no tabuleiro girado
(objetos em uma linha). (Demonstração= 0,
Tentativas=3)

Todas as formas em
≤ 3 tentativas
( 4 )

Identifica
corretamente 1-2
partes.

Desenrosca a tampa para pegar as passas.

18

19

(Demonstração=1, se não houve sucesso na primeira
tentativa, Tentativas=2)

Coloca com precisão uma uva passa dentro de uma
pequena abertura em uma caixa.
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Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

#

ITEM

OBSERVAÇÕES

(Demonstração=1, testar ambas as mãos;
Tentativa=1)

Pegar as passas
20

21

(Observado durante o item acima, demonstração = 1,
tentativa = 1)
A criança imita 4 diferentes combinações de
consoante-vogal. Ex.:”bola”, “boca”, “pato”,
“carro”(Tentativas = 4; pode pedir para a criança
repetir depois da mãe)
Bola
Boca

Pato

22

Carro

Responde quando chamado pelo nome,
interrompendo a atividade
(Demonstração=0, Tentativas=3)

Responde a ‘‘não-não”,) quando o examinador diz
não-não.
23
(Demonstração=0,Tentativas=3)

passa dentro da
caixa, com ambas as
mãos

maneira desajeitada
ou a passa cai fora
( 3 )

( 4 )
Agarra a passa com
precisão, entre o
polegar e o
indicador, com
ambas as mãos.
( 4 )

Agarra a passa,
desajeitadamente,
usando a pinça de
uma ou ambas as
mãos.
( 3 )

Agarra a passa
usando os dedos de
uma ou ambas as
mãos.
( 2 )

Imita corretamente
3-4 combinações de
consoante-vogal

Imita corretamente
1-2 combinações de
consoante-vogal

Imita, mas não
corretamente.

Nenhuma
tentativa

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Responde
imediatamente ao
ser chamado,
quando envolvido
em uma atividade

Responde somente
ao ser chamado
pela mãe, quando
envolvido em uma
atividade

Após chamados
repetidos (2-3
tentativas).

Não responde
ao nome

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

A criança não para
de tentar alcançar o
objeto, mas olha.

A criança não
reage ao nãonão.

Impossível
avaliar

Para
imediatamente
(podendo ou não
voltar a tentar
pegar o objeto após
alguns segundos)
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Para após repetidos
(2-3) “não-não”,
(podendo ou não
voltar a tentar
pegar o objeto após
alguns segundos)

ou ambas as mãos.
( 2 )

( 1 )

( 0 )

Tenta agarrar a
passa com a
palma da mão
ou nem tenta.

Impossível
avaliar

( 1 )

( 0 )

Impossível
avaliar.

#

ITEM

OBSERVAÇÕES
( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Transfere
livremente a bola
da mão direita para
a esquerda e da
esquerda para a
direita ou atira a
bola uma vez com
cada mão.

Transfere somente
em uma direção ou
atira a bola
somente com uma
mão.

Incapaz de soltar a
bola em uma ou
mais transferências
ou não atira a bola.

Nenhuma
tentativa ou não
toca na bola.

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 4 )
Passa uma bola de uma mão para a outra ou atira a
bola uma vez com cada mão.
24
(Demonstração=1, Tentativa=1)

( 2 )

25

(Observação)
Fica em pé sozinho por mais de 3 segundos quando
colocado nesta posição.

26
(Observação ou recordatório materno)

Caminha sozinho.
27

Caminha dando 1-2
passos.

( 4 )

( 3 )

Fica em pé sem
apoio por mais de 3
segundos.

Fica em pé sem
apoio por <1-3
segundos e, então,
cai ou busca apoio
( 3 )

( 4 )

Dá 5 passos sem
apoio, com
movimentos de
caminhar
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Dá 1-3 passos sem
apoio, com
movimentos de
caminhar

( 0 )

Somente fica em pé

Fica
momentâneame
nte em pé ou
nem tenta

Impossível
avaliar

( 2 )

(1 )

( 0 )

Tenta, mas não
consegue ficar em
pé sem apoio.

Nenhuma
tentativa

Impossível
avaliar

( 1 )

( 0 )

Não consegue
caminhar,
mesmo com
apoio

Impossível
avaliar

Anda com apoio.
Caminha dando 3-4
passos.

( 1 )

( 2 )

Caminha para
frente, apoiado por

#

ITEM
(Observação ou recordatório materno)

Levanta, passando da posição sentada para a ereta.
28

29

30

(Observação ou recordatório materno)

Dois balbucios de 2-4 sílabas como papa, mama, mas
não especificamente para alguém ou algo.
(Observação)
Usa uma palavra com significado.
(Observação)

OBSERVAÇÕES
( 4 )

( 3 )

Consegue levantar
com apoio e
permanecer em pé
por 5 segundos
(cadeira/mesa/mão
de um adulto)

Consegue levantar
com apoio, mas não
permanece em pé
por 5 segundos
(cadeira/mesa/mão
de um adulto)

( 4 )

( 3 )

Espontaneamente
( 4 )
Espontaneamente e
no contexto correto
( 4 )

Usa duas palavras juntas com significado.
31

32

33

Espontaneamente e
no contexto
correto.

Mímica
( 3 )
Espontaneamente,
mas em contexto
incorreto
( 3 )
Espontaneamente,
mas em contexto
incorreto

um adulto.
( 2 )

( 1 )

( 0 )

Tenta levantar com
apoio, mas não é
capaz de fazê-lo
completamente.

Impossível
avaliar

Não consegue
levantar-se ou
nem tenta.

( 2 )
Balbucia uma
sílaba, como ma,
da, pa ( 2 )

( 1 )
Nenhuma
tentativa
( 1 )

( 0 )
Impossível
avaliar
( 0 )

Faz mímica ao
escutar.

Não usa
palavras.

Impossível
avaliar

( 2 )

( 1 )

( 0 )

Faz mímica ao
escutar.

Não usa
palavras.

Impossível
avaliar

( 2 )
Abre a primeira
caixa depois de
completar a
contagem
regressiva.

( 1 )

( 0 )

(Observação)
Uma caixa dentro de outra, com contagem regressiva
de 10 segundos (O avaliador mostra a criança uma uva
passa e diz: “Olha, eu estou colocando a passa nesta
caixa, e estou colocando a caixa pequena dentro da
caixa grande. Tu consegues pegá-la?
(Demonstração=0, Tentativa=1)

( 4 )
Pega as passas ou
abre a segunda
caixa antes de
completar a
contagem
regressiva

Abre a primeira
caixa antes de
completar a
contagem
regressiva

( 4 )

( 3 )

Boneca triste / boneca feliz; o avaliador diz: “Olha,

( 3 )

( 2 )
Dá um abraço ou
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Não tenta tocar
na caixa ou toca
na caixa mas
não tenta abríla.

Impossível
avaliar

( 1 )

( 0 )

Nenhuma

Impossível

#

ITEM

OBSERVAÇÕES

esta boneca está feliz, e esta coitadinha, está
machucada. Qual delas precisa de um carinho?” ou
“Para qual deles tu vais dar um beijinho?”

Combina palavra e gesto, quando solicitado.
34

(Não demonstre, tentativas=3, use diferentes
exemplos em cada tentativa)

Boneca triste

Boneca alegre

tentativa

avaliar

( 3 )

beijo na sua mãe ou
seu brinquedo.
( 2 )

( 4 )

( 1 )

( 0 )

Combina palavra e
gesto de forma
completa e
apropriada

Combina palavra e
gesto de forma
completa, mas
inapropriada

Combina palavra e
gesto de forma
incompleta e
inapropriada

Não combina
palavra e gesto

Impossível
avaliar

( 4 )

( 3 )

( 2 )

( 1 )

( 0 )

35

A língua materna da criança é português?

SIM ( 1 )

NÃO ( 0 )

36

A criança fala/compreende qualquer idioma que não seja sua língua materna?

SIM ( 1 )

NÃO ( 0 )

37

A criança é exposta por alguém a qualquer idioma que não seja sua língua materna por mais de 30 minutos diários, na maioria
dos dias?
A avaliação foi feita em português ?

SIM ( 1 )

NÃO ( 0 )

SIM ( 1 )

NÃO ( 0 )

38

Com que frequência os seguintes comportamentos foram observados na criança, durante a avaliação?
39
40
41
42

Afeto positive

( 3 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 1 ) A maior parte do tempo

Exploração

( 3 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 1 ) A maior parte do tempo

Facilidade de envolvimento

( 3 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 1 ) A maior parte do tempo

Cooperação

( 3 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 1 ) A maior parte do tempo
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43
44
45

Adaptabilidade à mudança

( 3 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 1 ) A maior parte do tempo

Distração

( 1 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 3 ) A maior parte do tempo

Afeto negativo

( 1 ) Nunca ou raramente

( 2 ) Algumas vezes

( 3 ) A maior parte do tempo

Mostre o cartão com as opções de resposta (escala de de 0 a 2) e marque conforme o respondido pela mãe, leia cada uma das perguntas
#
46

ÍTEM
Gosta de brincar com outras crianças

OPÇÕES
( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

Não consegue se concentrar, não consegue prestar
47
atenção por muito tempo

48

Não consegue ficar parada, é inquieta ou hiperativa

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

49

É perturbada por qualquer mudança na rotina

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

Movimentos nervosos ou tiques

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

Demonstra pânico sem uma boa razão

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

50

51
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#

ÍTEM

OPÇÕES

52

Tem coordenação ruim ou é desajeitada

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

53

Muda rapidamente de uma atividade para outra

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

54

Mudanças rápidas entre tristeza e agitação alegre

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

55

Mudanças súbitas de humor ou sentimentos

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

56

Fica chateada com frequência

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

57

Fica chateada com novas pessoas ou situações

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

58

Foge

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

59

Choraminga

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

60

Se preocupa

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro

61

Responde bem à afeição

( 0 ) Não é verdade

( 1 ) Às vezes, verdadeiro

( 2 ) Muitas vezes, verdadeiro
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1.

Retira 3 cubos da xícara

Tentativas:
Demonstração:

3 solicitações verbais
Não, mas visivelmente coloque os cubos dentro da xícara

Materiais :

3 cubos, 1 xícara

Método:
Pegue 3 cubos e a xícara e coloque-os lado a lado na mesa. Assegure-se que a criança
está prestando atenção em você. Pegue um cubo e diga, “olha, eu estou colocando os
cubos na xícara” “um” (e então coloque um cubo dentro da xícara) “dois” (e então coloque o
segundo cubo dentro da xícara) e “três” (e então coloque o terceiro cubo dentro da xícara).
Então, mostrando a xícara com os cubos para a criança, diga uma vez “Você pode tirar os
cubos da xícara?”. Se a criança não responder, solicite que ela faça isso outras três vezes.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça para a criança tirar os cubos da xícara sem que ele(a) mostre
como fazer isso.
Opções:
(4) A criança tira todos os 3 cubos da xícara em ≤3 tentativas
(3) A criança tira 2 cubos da xícara em ≤3 tentativas
(2) A criança tira 1 cubo da xícara em ≤3 tentativas
(1) A criança não tenta tirar nenhum cubo da xícara
(0) Não é possível avaliar
2.

Põe três cubos de volta na xícara

Tentativas:
Demonstração:

3 solicitações verbais
Não

Materiais:

3 cubos, 1 xícara

Método:
Uma vez que a criança tenha tirado os cubos da xícara no item 2, o examinador pede à
criança “Você pode colocar os cubos de volta dentro da xícara?”. Se a criança não tiver
tirado os cubos da xícara, o examinador vira a xícara e diz pra criança, “Você pode colocar
os cubos de volta dentro da xícara?” O examinador faz um total de 3 solicitações verbais à
criança.
* Não se esqueça de retirar a xícara da criança para o próximo item.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça para a criança colocar os cubos dentro da xícara, sem que ele
mostre como fazer isso.
Opções:
(4) A criança coloca todos os 3 cubos na xícara em ≤3 tentativas
(3) A criança coloca 2 cubos na xícara em ≤3 tentativas
(2) A criança coloca 1 cubo na xícara em ≤3 tentativas
(1) A criança não tenta colocar nenhum cubo na xícara
(0) Não é possível avaliar
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3. Coloca na mão do examinador um cubo quando solicitado (O examinador diz “Me dá um
cubo” e mantém a palma da mão aberta e estendida por 5 segundos após a criança ter
colocado 1 cubo na sua mão)

Tentativas:
1
Demonstração: Não
Materiais:
3 cubos
Método:
Coloque três cubos na mesa na frente da criança. Estenda sua mão e diga: “Me dá um cubo”. Não
recolha sua mão até que a criança tenha completado a tarefa ou espere terem se passado cinco
segundos sem obter resposta da criança. Se a criança colocar um cubo na sua palma, não recolha
sua mão, mantenha ela estendida e aberta com o cubo nela por 5 segundos e então a recolha.

Opções:
(4) Colocação precisa de um cubo na mão do examinador
(3) Colocação desajeitada, o cubo cai da mão do examinador ou a criança coloca mais de
um cubo na mão do examinador
(2) A criança tenta, mas não consegue colocar o cubo na mão do examinador *
(1) A criança não alcança nenhum cubo ou nem tenta realizar a tarefa, ou parece confusa
(0) Não é possível avaliar
* Exemplo: Crianças com alguma deficiência na coordenação motora.
4.
Aperta o brinquedo para emitir som
Tentativas:
1
Demonstração: 2 apertos, seguidos de mais 2 apertos
Materiais:
Brinquedo de apertar (pato amarelo)
Método:
Segure o pato na sua mão e mostre para a criança. Diga “Olhe, aqui está o pato”, então
aperte o pato duas vezes para emitir som e diga “O pato faz quack quack”, aperte o
brinquedo novamente para emitir som. Então alcance o brinquedo para a criança e diga
“agora você faz”.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça para a criança apertar o pato para emitir som sem mostrar a
ela como se faz.
Opções:
(4) A criança aperta o brinquedo para emitir som
(3) A criança aperta o brinquedo, mas não forte o suficiente para emitir som
(2) A criança pega o brinquedo e brinca com ele, mas não o aperta
(1) A criança não toca no brinquedo e/ou parece confusa
(0) Não é possível avaliar
5.
Deixe cair o brinquedo que emite som no chão
Tentativas:
5, seguidas por 5 solicitações verbais
Demonstração: Não
Materiais:
Brinquedo de apertar (pato amarelo)
Método:
Segure o pato na sua mão e mostre para a criança. Aperte-o e diga ‘quack quack’. Então, sem
olhar para o chão, deixe o pato cair. Espere 2 segundos e, com as palmas das mãos voltadas
para cima, diga “Oh! para onde foi o patinho?”. Pergunte à criança no máximo 5 vezes,
esperando 5 segundos após cada solicitação, antes de perguntar novamente.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça à criança para encontrar o pato sem mostrar a ela (apontando ou
olhando) como fazer.
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Opções:
(4) A criança olha para o brinquedo e tenta pegá-lo espontaneamente
(3) A criança olha para o brinquedo e tenta pegá-lo em ≤ 3 solicitações
(2) A criança olha ou começa a olhar para o brinquedo e tenta pegá-lo em 4-5 solicitações
(1) A criança não olha para o brinquedo, mesmo após repetidas solicitações
(0) Não é possível avaliar

6.
Peça para a criança dar o brinquedo de apertar para sua mãe
Tentativas:
5
Demonstração:
Não
Materiais:
Brinquedo de apertar (pato amarelo)
Método:
Uma vez que a criança tenha recuperado o pato no item anterior, olhe para ela e diga “Você
pode dar o patinho para a mamãe? A mamãe quer o patinho”. Se a criança não recuperou o
pato, inverta a xícara e diga “Olha, aqui está o patinho, agora você pode dar ele para a
mamãe?” Você pode apontar para o cuidador/mãe.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça à criança que lhe dê o pato. Ele(a) pode apontar para o pato ou
abrir a mão para pedir o pato, mas não pode tirar o pato das mãos da criança ou demonstrar
como se faz com outra criança ou pessoa.
Opções:
(4) A criança dá o brinquedo para a mãe em ≤ 3 tentativas
(3) A criança dá o brinquedo para a mãe, após repetidas solicitações, em 4-5 tentativas
(2) A criança não dá o brinquedo para a mãe, ou dá e pega de volta
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
7.
Encontra o brinquedo debaixo da xícara
Tentativas:
1, seguindo 3 solicitações verbais
Demonstação:
Não
Materiais:
Brinquedo de apertar (pato amarelo), xícara
Método:
Segure o pato, movendo-o sobre a mesa com uma mão. Diga “Olha, o pato está nadando,
quack quack’. Com a outra mão, pegue a xícara e a coloque virada sobre o pato, de forma
que ele fique completamente coberto. Com as palmas das mãos voltadas para cima, olhe
para a criança e diga “Oh, aonde foi o patinho agora? Você consegue achar o patinho?”.
Espere 2 segundos antes de perguntar novamente. Perguntar no máximo 3 vezes.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que ele peça para a criança encontrar o pato sem mostrar a ela
(apontando ou olhando) como fazer.
Opções:
(4) A criança pega o brinquedo espontaneamente invertendo a xícara
(3) A criança empurra a xícara ou aponta para ela, mas não recupera o brinquedo
(2) A criança olha para a xícara, mas não toca nela
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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8.
Encontra o brinquedo puxando a toalha correta
Tentativas:
3 de cada lado
Demonstração: Não
Materiais:
Brinquedo de apertar (pato amarelo), 2 toalhas
Método:
Coloque duas toalhas, em paralelo com ao menos 5 cm de distância entre elas. Coloque o
pato sobre a ponta de uma das toalhas, mais afastada da criança e próxima ao examinador.
Diga para a criança “Você pode pegar o patinho?”. Você pode pressionar o pato para fazer
barulho e assim encorajar a criança a pegá-lo. Permita que a criança faça três tentativas de
um lado, antes de testar o outro lado. Você pode começar o teste tanto com a toalha da
direita como com a da esquerda.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que ele motive a criança a pegar o pato. Ele(a) pode apontar para o
pato, mas não pode puxar a toalha para mostrar à criança como encontrar o pato.
Opções:
(4) A criança pega o brinquedo corretamente nos dois lados em uma tentativa
(3) A criança pega o brinquedo corretamente nos dois lados em 2-3 tentativas
(2) A criança não pega o brinquedo corretamente em um lado ou, simultaneamente, puxa as
duas toalhas ou pega o brinquedo subindo na mesa
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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9.

Identifica a colher entre 5 objetos.

Tentativas:
5
Demonstração: Não
Materiais:
5 objetos, incluindo colher
Método:
Coloque 5 objetos (xícara, colher, pente, sapato e meia) na mesa em uma linha horizontal,
com um espaço visível e com distâncias iguais entre eles. Certifique-se que os objetos
estejam voltados para a criança. Pergunte à criança “Qual é a colher?” ou “Você pode
mostrar a colher para a mamãe?”. Cuidado para não apontar para os objetos nem com os
olhos, nem com as mãos. Se a criança não der nenhuma resposta ou responder errado,
repita por mais 4 vezes. Coloque no lugar cada objeto antes de cada tentativa.
Atenção: Caso a criança pegue o objeto antes de você solicitá-lo, escolha outro objeto para
solicitar a criança.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça à criança para encontrar a colher sem mostrá-la (apontando
ou olhando) como se faz.
Opções:
(4) A criança identifica a colher corretamente em ≤3 tentativas
(3) A criança identifica a colher com solicitações repetidas e em 4-5 tentativas
(2) A criança identifica um objeto, que não a colher
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
10. Identifica a colher entre 5 objetos.
Tentativas:
5
Demonstração: Não
Materiais:
5 objetos, incluindo colher
Método:
Coloque 5 objetos (xícara, colher, pente, sapato e meia) na mesa em uma linha
horizontal, com um espaço visível e com distâncias iguais entre eles. Certifique-se
que os objetos estejam voltados para a criança. Pergunte à criança “Qual é a colher?”
ou “Você pode mostrar a colher para a mamãe?”. Cuidado para não apontar para os
objetos nem com os olhos, nem com as mãos. Se a criança não der nenhuma resposta
ou responder errado, repita por mais 4 vezes. Coloque no lugar cada objeto antes de
cada tentativa.
Atenção: Caso a criança pegue o objeto antes de você solicitá-lo, escolha outro objeto
para solicitar a criança.
Instruções ao cuidador:
Solicite ao cuidador que peça à criança para encontrar a colher sem mostrá-la
(apontando ou olhando) como se faz.
Opções:
(4) A criança identifica a colher corretamente em ≤3 tentativas
(3) A criança identifica a colher com solicitações repetidas e em 4-5 tentativas
(2) A criança identifica um objeto, que não a colher
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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11.

Identifica a meia e o pente entre 5 objetos.

Tentativas:
3
Demonstração: Não
Materiais:

5 objetos, incluindo a colher

Método:
Coloque cinco objetos (xícara, colher, pente, sapato e meia) sobre a mesa, em linha horizontal,
equidistantes e com espaço visível entre eles. Assegure-se que os objetos e suas alças ou
cabos estejam voltados para a criança. Diga para a criança: “Me dá a meia e o pente”. Cuide
para não sugerir o objeto escolhido com o seu olhar ou com a posição da sua mão. Se não
houver resposta ou se esta for errada, repita mais duas vezes. Recoloque cada objeto antes de
iniciar outra tentativa.
Atenção: Caso a criança pegue os objetos antes de você solicitá-los, escolha outros objetos
para solicitar a criança.
Instruções ao cuidador
Solicite ao cuidador que peça para a criança encontrar a meia e o pente sem mostrar (não
apontando nem indicando com o olhar) à criança como fazê-lo.
Opções:
(4) A criança identifica corretamente a meia e o pente em ≤ 3 tentativas
(3) A criança identifica um objeto corretamente
(2) A criança tenta identificar os objetos, mas nenhum deles está correto
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar

12. Finge beber da xícara quando uma xícara de brinquedo é colocada em sua frente.
Tentativas:
2
Demonstração: Sim (1 demonstração se a resposta inicial não for espontânea)
Material:
Xícara
Método:
Ofereça uma xícara à criança. Observe se a criança demonstra, espontaneamente, ou seja,
finge beber da xícara (ou tenta fazer sua mãe beber da xícara, ou oferece uma bebida ao
avaliador). Se a criança não brincar com a xícara de forma espontânea, diga a ela "Você quer
tomar um suco?". Se a criança olhar para a xícara e disser: "Está vazia", você pode dizer: "Sim,
está, mas vamos fazer de conta?". Se a criança ainda não beber da xícara, demonstre que está
bebendo da xícara, levando-a aos lábios e diga: "Huummm". Que xícara de suco boa!". Em
seguida, coloque a xícara de volta na mesa e diga: "Beba" e observe a reação da criança.
Opções:
(4) A criança finge beber da xícara espontaneamente
(3) A criança finge beber da xícara espontaneamente após 1 demonstração
(2) A criança faz uma tentativa parcial de beber da xícara após 1 demonstração, ou seja, a
criança brinca com a xícara, mas não bebe dela
(1) A criança não faz nenhuma tentativa de brincar com a xícara mesmo depois da
demonstração
(0) Não é possível avaliar
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13. Ergue a xícara pela alça
Tentativas:
2
Demonstração: Sim (1 demonstração se a resposta inicial não for espontânea)
Material:
Xícara
Método:
No item acima, observe se a criança usa (i) uma ou duas mãos para levantar o objeto e (ii) se a
criança posiciona os dedos em forma de pinça ou usa a palma da mão para erguer o objeto, ou
seja, se a criança segura a alça do objeto entre o polegar e o indicador ou em toda a palma da
mão. Se o item 12 for marcado como "nenhuma tentativa" ou "não é possível avaliar", esse item
deverá ser marcado como "não é possível avaliar". Este é um item observado simultaneamente.
Opções:
(4) A criança leva a xícara à boca segurando pela alça usando uma mão com dedos em forma
de pinça
(3) A criança leva a xícara à boca agarrando com toda a palma da mão de uma das mãos
(2) A criança leva a xícara à boca usando as duas mãos e agarrando com toda palma da mão
(1) Toca a xícara mas não a ergue ou nem tenta erguê-la
(0) Não é possível avaliar

14. Alimenta a boneca quando solicitado(a) (o avaliador diz "Você pode dar um pouco
de suco para a boneca?")
Tentativas::
Demonstração:

2
Sim (1 demonstração se a resposta inicial não for espontânea)

Material:

xícara e boneca

Método:
Coloque uma boneca e uma xícara sobre a mesa na frente da criança. Diga: "Você pode, por
favor, dar um pouco de suco para a boneca?" Ou "A boneca está com muita sede. Você pode
dar um pouco de suco para ela?". Observe se a criança pega um objeto e começa a alimentar
a boneca ou oferece a xícara para a boneca. Se a criança não começar a brincar, demonstre
para a criança, dizendo: "A boneca está com muita sede. Vou dar um pouco de suco para ela"
e, em seguida, demonstre, dando um pouco de suco para a boneca, levando a xícara ou a
colher até os lábios da boneca. Em seguida, aponte a xícara e a colher na direção da criança e
pergunte: "Você pode dar um pouco de suco para a boneca?". Observe a reação da criança.
Instruções ao cuidador:
Peça ao cuidador para pedir que a criança alimente a boneca sem que ele demonstre para a
criança como fazer, se você já demonstrou.
Observação: Este é um item "jogo simbólico", por isso é importante que a criança alimente a
boneca ou um objeto inanimado, como seu próprio brinquedo, e não uma pessoa, como sua
mãe.
Opções:
(4) A criança alimenta a boneca espontaneamente após a solicitação (ou sem solicitação)
(3) A criança alimenta a boneca após 1 demonstração
(2) A criança faz uma tentativa parcial de alimentar a boneca depois da demonstração – ela
pode pegar a xícara e, em seguida, largar; ou brincar com a boneca sem alimentá-la
(1) A criança não faz nenhuma tentativa de alimentar a boneca mesmo depois da
demonstração
(0) Não é possível avaliar
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15. Identifica partes do corpo da boneca/pessoa
Tentativas:
Demonstração:
Material:

3 instruções verbais para cada parte do corpo
Não
Boneca

Método:
Coloque a boneca na frente da criança. Olhe para a criança e diga: "Você pode apontar para o
seu nariz?" Ou "Você pode me mostrar onde está o nariz da boneca?". Dê até três instruções
verbais para cada parte do corpo. Dê à criança até 5 segundos para responder antes de pedir
novamente para que identifique a mesma parte do corpo. Você pode pedir à criança que
identifique cada parte do corpo até um máximo de 3 vezes antes de passar para a próxima
parte do corpo. Repita esse procedimento para um total de 5 partes do corpo diferentes.
Partes do corpo sugeridas comumente conhecidas por crianças de um ano são:
cabelo/cabeça, nariz, olho, mão, perna.
Instruções ao cuidador:
Peça ao cuidador para pedir que a criança aponte para seu nariz sem apontar para si mesmo
Resposta:
(4) A criança identifica 3-5 partes do corpo corretamente
(3) A criança identifica 1-2 partes do corpo corretamente
(2) A criança aponta para uma parte do corpo, mas não identifica nenhuma corretamente
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar

16. Encaixa as formas geométricas em um tabuleiro
Tentativas:
3
Demonstração:
Não
Material:
Brinquedo de encaixar - Tabuleiro com 3 peças
Método:
Encaixe as peças corretamente no tabuleiro, segurando-o no seu colo ou debaixo da mesa
para que a criança não veja você colocando as peças. Coloque o tabuleiro em cima da mesa,
em frente à criança, com a peça em forma de círculo mais próximo a ela. Retire as peças uma
a uma e coloque-as entre a borda inferior do tabuleiro e a criança, começando com o círculo.
Aponte para o tabuleiro e peça para a criança para colocar as peças. Você pode entregar uma
peça para a criança e dizer: "Onde é que isso vai?" sem apontar para o seu lugar no tabuleiro.
Tenha cuidado para não apontar com os dedos ou os olhos para nenhuma forma específica no
tabuleiro. Se não houver resposta, repita o teste no máximo três vezes. Considere a resposta
após a melhor demonstração.
Opções:
(4) A criança combina corretamente todas as formas em ≤ 3 tentativas
(3) A criança combina duas formas corretamente em ≤ 3 tentativas
(2) A criança combina uma forma corretamente em ≤ 3 tentativas
(1) A criança não faz nenhuma tentativa de iniciar a ação ou parece confusa
(0) Não é possível avaliar
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17. Encaixa as formas geométricas no tabuleiro girado
Tentativas:
Demonstração:

3
Não

Material:

Brinquedo de encaixar - Tabuleiro com 3 peças

Método:
Encaixe as peças corretamente no tabuleiro, segurando-o no seu colo ou debaixo da mesa
para que a criança não veja você colocando as peças. Coloque o tabuleiro em cima da mesa
em frente da criança. Remova as peças uma a uma, começando com o círculo. Coloque as
peças entre a borda inferior do tabuleiro e a criança. Em seguida, segure as extremidades do
tabuleiro vazio e diga: "Veja o que eu faço".
Mantendo o tabuleiro sobre a mesa, lenta e deliberadamente gire o tabuleiro em 180 graus,
tendo o cuidado de não levantar a superfície da mesa. Então diga para a criança: "Agora você
coloca as peças de volta". Tenha cuidado para não apontar com os dedos ou os olhos para
nenhuma forma específica no tabuleiro. Se não houver resposta, repita o teste no máximo três
vezes. Considere a resposta após a melhor demonstração.
Opções:
(4) A criança combina corretamente todas as formas em ≤ 3 tentativas
(3) A criança combina corretamente duas formas em ≤ 3 tentativas
(2) A criança combina corretamente uma forma ≤ 3 tentativas
(1) A criança não faz nenhuma tentativa de iniciar a ação ou parece confusa
(0) Não é possível avaliar

18. Desenrosca a tampa para pegar passas
Tentativas:
Demonstração:

2
1 se a primeira tentativa for mal sucedida

Material:

Pote com tampa de rosca, passas

Método:
O pote com tampa de rosca e as passas devem ter sido preparados antes do início da
avaliação. Coloque algumas passas no pote e feche bem a tampa. Em seguida, desenrosque
a tampa dando exatamente 1 volta e coloque na caixa de armazenamento. Apresente o pote
para a criança e diga: "Olha, tem umas passas lá. Você consegue pegá-las?". Deixe a criança
tentar pegar as passas uma vez. Se a criança não conseguir; demonstre para a criança como
desenroscar a tampa, dizendo: "Vou te mostrar como pegá-las", então, recoloque
rapidamente a tampa, enrosque-a apertando e desenrosque dando 1 volta e, em seguida,
entregue o pote para a criança, dizendo: "Agora você faz".
Opções:
(4) A criança desenrosca a tampa na primeira tentativa ou a retira puxando
(3) A criança desenrosca a tampa ou a retira puxando depois da demonstração
(2) A criança tenta pegar as passas, mas não consegue depois de 2 tentativas
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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19.

Coloca uma passa precisamente dentro da pequena abertura de uma caixa

Tentativas:
Demonstração:
Material:

1 (testar ambas as mãos)
Sim
Passas, caixa amarela retangular com buraco

Método:
Demonstre como colocar uma passa na caixa amarela retangular com buraco sobre a mesa.
Pegue a passa com o dedo indicador e o polegar usando um movimento de pinça e solte a
passa lentamente e de propósito na abertura do recipiente. Coloque uma passa sobre a
mesa próxima à mão da criança e diga para ela: "Agora, você coloca a passa na caixa". Se a
criança conseguir, coloque uma passa próxima à outra mão da criança e diga: "Agora, você
coloca a passa na caixa, mas com essa mão" e aponta para a mão da criança. Pode ser
necessário que você ou a mãe da criança segure uma das mãos da criança ao avaliar a outra
mão.
Opções:
(4) A criança coloca com precisão a passa na caixa com cada uma das mãos.
(3) A criança coloca a passa com ambas as mãos de maneira desajeitada ou a passa cai
para fora da caixa, quando ambas as mãos são avaliadas
(2) A criança faz uma tentativa, mas não consegue com uma mão ou as duas mãos
(1) A criança não faz uma tentativa de pegar a passa ou colocá-la na caixa, ou a criança
parece confusa
(0) Não é possível avaliar

20.

Pegar as passas

Tentativas:
Demonstração:

1 (testar ambas as mãos)
Sim

Material:

Passa, caixa retangular com buraco

Método:
No item 19, observe se a criança pega a passa com o polegar e o indicador e se ela faz isso
com uma ou ambas as mãos. Se o item 19 for marcado como "nenhuma tentativa" ou "não
é possível avaliar", o item 20 deverá ser marcado como "não é possível avaliar". Este é um
item observado simultaneamente.
Opções:
(4) A criança pega a passa, precisamente, com o dedo polegar e o indicador em pinça, com
ambas as mãos.
(3) A criança pega a passa desajeitadamente com o dedo polegar e o indicador em uma ou
ambas as mãos.
(2) A criança pega a passa com todos os dedos em uma ou ambas as mãos.
(1) A criança tenta pegar a passa com a palma da mão de uma ou ambas as mãos, ou não
tenta pegar a passa.
(0) Não é possível avaliar.

98

21.

A criança imita o som de 4 combinações de consoantes e vogais diferentes, p.
ex.: "bola", "boca", "pato”,” carro"

Tentativas:
4
Demonstração:
Sim
Material:
Nenhum
Método:
Peça à criança para repetir após você, dizendo: "Você consegue dizer bola? Bo-la?" Dê até
4 instruções verbais para cada tentativa e teste 4 palavras. Escolha apenas palavras
dissílabas. Você pode pedir que a criança repita após a mãe ou o cuidador, em vez de
você. Você pode administrar este item mostrando à criança um brinquedo do kit, por
exemplo, a bola, e pedindo para a criança repetir “Bo-la” depois de você. Por favor,
certifique-se de que as palavras que você escolheu são dissílabas e contém um som de
consoante e um som de vogal.
Opções:
(4) Imita 3-4 palavras corretamente
(3) Imita 1-2 palavras corretamente
(1) Imita, mas não corretamente
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar a criança

22.

Responde ao chamado de seu nome interrompendo a atividade

Tentativas:
3
Demonstração:
Não
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Quando a criança está absorvida de forma ininterrupta na alguma das atividades realizadas
durante o curso da avaliação, chame de repente pelo nome da criança uma vez. Observe
se a criança para fazer a atividade ou olha para você. Se a criança não responder, tente
novamente; para a terceira tentativa, peça ao cuidador para dizer o nome da criança
quando você der um sinal para fazer isso.
Opções:
(4) Imediatamente após ser chamado pelo seu nome quando envolvida em uma atividade .
(3) Só quando a mãe chama seu nome enquanto está envolvida em uma atividade.
(2) Após chamadas repetidas, isto é, 2-3 tentativas.
(1) Não responde ao chamado do seu nome.
(0) Não é possível avaliar.
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23.

Responde ao "não-não", por exemplo: para de tentar pegar um objeto quando a
entrevistadora diz "não-não"

Tentativas:
3
Demonstração:
Não
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Observe se a criança responde ao não parando uma atividade durante o curso da avaliação.
Opções:
(4) A criança para imediatamente (pode ou não continuar a pegar o objeto depois de alguns
segundos).
(3) A criança para na segunda ou terceira tentativa (pode ou não continuar a tentar pegar o
objeto depois de alguns segundos).
(2) A criança não para de tentar pegar o objeto, mas olha para cima.
(1) A criança não reage ao não-não.
(0) Não é possível avaliar.

24.

Passa uma bola de uma mão para outra ou atira a bola uma vez com cada mão

Tentativas:
1 (testar ambas as mãos)
Demonstração: 1
Material:
Bola de tênis
Método:
Pegue a bola de tênis e mostre-a para a criança. Diga: "Veja o que estou fazendo" e passe
a bola de uma mão para a outra. Coloque a bola em uma das mãos da criança e peça para
colocá-la na outra mão. Em seguida, peça para passar a bola de volta para a primeira mão.
Você pode apontar para a mão para a qual você quer que ela transfira a bola. Se a criança
atirar a bola com uma mão ou com as duas mãos, peça à criança para atirar a bola com a
primeira mão e após com a outra mão. Se a criança é capaz de atirar a bola, escolha a
opção (4) como resposta correta.
Resposta:
(4) Transfere livremente a bola da mão direita para a esquerda e da esquerda para a
direita/atira a bola com cada uma das mãos.
(3) Transfere em uma única direção/ atira a bola com apenas uma mão.
(2) Não consegue passar a bola em 1 ou mais transferências/não consegue atirar a bola
com nenhuma mão.
(1) Nenhuma tentativa/Não toca na bola.
(0) Não é possível avaliar.
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25. Anda com o apoio

Tentativas:
Não se aplica
Demonstração:
Não
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Observe se a criança se move pela sala, segurando nos móveis, paredes ou cuidador.
Observe se a criança consegue dar 3-4 passos com apoio. Peça ao cuidador para citar um
exemplo em que observou isso acontecer. Se isso não puder ser observado durante o curso
da avaliação, pergunte ao cuidador se a criança é capaz de se mover se apoiando.
Pergunte ao cuidador qual é o número máximo de passos que ela consegue dar antes de
parar, sentar ou cair.
Opções:
(4) Caminha dando 3-4 passos
(3) Caminha dando 1-2 passos
(2) Fica em pé (com/sem apoio)
(1) Fica em pé momentaneamente ou não faz nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar

26. Fica em pé sozinha durante >3 segundos quando colocada nessa posição

Tentativas:
Não se aplica
Demonstração:
Não
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Observe se a criança é capaz de ficar em pé sozinha por >3 segundos. Observe por quanto
tempo a criança consegue ficar sem apoio antes de sentar/cair (certifique-se de segurar a
criança antes que ela caia). Se não for possível observar durante a avaliação, pergunte ao
cuidador se a criança é capaz de ficar em pé sozinha quando colocada nessa posição.
Pergunte ao cuidador qual é o tempo máximo que a criança pode ficar em pé sozinha antes
de sentar/cair.
Opções:
(4) Fica em pé sem apoio por >3 segundos
(3) Fica em pé sem apoio por 1-3 segundos e, em seguida, cai/busca apoio
(2) Faz tentativas, mas não consegue ficar em pé sem apoio
(1) Nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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27. Caminha sozinha.

Tentativas:
Não se aplica
Demonstração:
Não
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Observe se a criança é capaz de andar sem apoio. Conte o número de passos que a
criança consegue dar sem apoio. Se não observado, pergunte à mãe se a criança consegue
andar sozinha ou se precisa de apoio. Pergunte à mãe quantos passos a criança consegue
dar sozinha sem mencionar o limite de 5 passos.
Opções:
(4) Dá 5 passos sem apoio com movimentos de passos.
(3) Dá 1-3 passos sem apoio com movimentos de passos.
(2) Anda para a frente apoiada por um adulto.
(1) Não consegue andar mesmo apoiada.
(4) Não é possível avaliar.

28. Levanta-se, passando da posição sentada para a posição em pé.

Tentativas:
Não se aplica
Demonstração:
Não
Material:
Nenhum
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Observe se a criança é capaz de levantar-se, passando da posição sentada para a
posição em pé (com ou sem apoio) e ficando em pé por 5 segundos. Fontes de apoio
podem incluir um móvel, a parede ou a mão de um adulto. Se a criança não se levantar no
curso da avaliação, pergunte ao cuidador se ela é capaz de fazê-lo.
Opções:
(4) Consegue levantar-se com apoio e fica em pé por 5 segundos
(3) Consegue levantar-se com apoio, mas não fica em pé por 5 segundos
(2) Tenta se levantar com apoio, mas não é capaz de levantar-se completamente
(1) Não consegue levantar-se da posição sentada ou não há nenhuma tentativa
(0) Não é possível avaliar
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29. Balbucia sons de 2-4 sílabas, como dada, mama, mas não especificamente

para alguma coisa ou pessoa.
Tentativas:
Não se aplica
Demonstração:
Não
Material:
Nenhum
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Durante o teste, procure ouvir combinações de consoantes e vogais que a criança produz.
Essas combinações podem consistir de 2, 3 ou 4 sílabas, por exemplo, “ma-ma”, “ga-gaga”, “da-da--ma-ma”. Se você não perceber esses sons através da observação incidental,
brinque com a criança e repita sons diferentes, como “ma-ma”, “pa-pa”, “da-da”, “ga-gaga”, “ba-ba-ba-ba”, e observe se a criança imita os sons.
Opções:
(4) Espontaneamente
(3) Imita.
(2) Balbucia sons de 1 sílaba, por exemplo: ba, ma, da
(1) A criança não balbucia.
(0) Não é possível avaliar.

30. Usa uma palavra com significado.

Tentativas:
Demonstração:

Não se aplica
Não

Material:
Nenhum
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Durante o teste, procure ouvir quaisquer palavras que a criança usa de forma espontânea e
adequada aplicada a um objeto ou situação específica, por exemplo: azul, xícara, gol, bola.
Se você não notar esses sons através de observação incidental, brinque com a criança e
mostre objetos familiares, como uma boneca, uma xícara ou uma colher, para tentar obter
alguma resposta.
Opções:
(4) A criança usa uma palavra de forma espontânea e em contexto correto.
(3) A criança usa uma palavra de forma espontânea, mas em contexto incorreto.
(2) A criança imita ao ouvir a palavra.
(1) A criança não usa palavras durante a avaliação.
(0) Não é possível avaliar.
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31. Usa duas palavras significativas juntas.

Tentativas:
Demonstração:

Não se aplica
Não

Material:
Nenhum
Observação
Este item é avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Método:
Durante o teste, procure ouvir qualquer frase de duas palavras que a criança usa de forma
espontânea e adequada aplicada a um objeto ou situação específica, por exemplo: xícara
azul, mamãe vai, mamãe xícara. Se você não notar esses sons através de observação
incidental, brinque com a criança e mostre objetos familiares, como uma boneca, uma
xícara ou uma colher, para tentar obter alguma resposta. Se a criança não responder de
forma espontânea, mostre uma xícara para a criança e diga: "xícara azul", e veja se a
criança repete “xícara azul”.
Opções:
(4) A criança usa duas palavras juntas de forma espontânea e em contexto correto.
(3) A criança usa duas palavras juntas de forma espontânea, mas em contexto incorreto.
(2) A criança imita frases de duas palavras ao ouví-las.
(1) A criança não usa frases de duas palavras durante a avaliação.
(0) Não é possível avaliar.

33.
triste de
/ Boneca
feliz com 10 segundos de contagem regressiva
32. Boneca
Caixa dentro
uma caixa
Tentativas:
1
Tentativas:
1
Demonstração:
Demonstração: Não
Não
Material:
2
uma com um curativo; outra sem curativo
Material:
2 bonecas,
caixas, passas
Método:
Método: Mostre à criança uma passa. Diga: "Olhe essa passa, estou escondendo-as
Mostre
duascaixa
bonecas
para
a criança
– aponte
para apequena”.
primeira boneca
esta
dentro as
dessa
e vou
colocá-la
dentro
da caixa
Feche eadiga:
caixa"Olha,
pequena,
émostre-a
a boneca,
ela
está
feliz".
Em
seguida,
traga
a
boneca
com
o
curativo,
mostre-a
à
criança
para a criança e diga: "E agora estou escondendo a caixa pequena" e coloque a
ecaixa
diga:pequena
"Mas esta
boneca
está grande
triste porque
ela tem
um dodói,deolha!
boneca".
Em
dentro
da caixa
e feche-a.
Certifique-se
que Pobre
você tem
a atenção
seguida,
diga:
"Qual
boneca
precisa
de
um
beijinho?"
ou
"Qual
boneca
precisa
de
uma
da criança durante o processo de esconder a caixa. Em seguida, coloque a caixa sobre
abraço?".
mesa e peça para a criança encontrar a passa. Conte de 1001 a 1010 mentalmente e
observe o quanto a criança avança no sentido de pegar a passa.
Atenção:
Asao
duas
bonecas têm que ser posicionadas na mesma distância da criança
Instruções
cuidador:
Instruções
ao
cuidador:
Peça ao cuidador para incentivar a criança a pegar a passa. Ele pode dizer: "Onde está a
Peça
ao cuidador
para incentivar
criança
dar um
beijo/abraço
dasoubonecas,
masa
passa?"
ou "Encontre
a passa", amas
não adeve
apontar
para asnuma
caixas
dizer para
garanta
que
ele
não
influencie
a
criança
a
escolher
uma
das
bonecas
apontando
ou
criança abrí-las.
reiterando
Opções: que uma das bonecas está machucada.
Opções:
(4) A criança pega a passa ou abre a segunda caixa antes da contagem regressiva
(4)
A criança dá um beijo/abraço na boneca triste.
terminar.
(3)
uma beijo/abraço
naantes
boneca
(3) AA criança
criança dá
abre
primeira caixa
da feliz.
contagem regressiva terminar.
(2)
A
criança
não
dá
um
beijo/abraço
em
nenhumaregressiva
boneca, mas
no cuidador
ou no seu
(2) A criança abre a primeira caixa após a contagem
terminar
*
próprio
brinquedo.
(1) Nenhuma
tentativa de tocar a caixa ou toca a caixa, mas não tenta abri-la.
(1)
Nenhuma
tentativa
(0) Não é possível avaliar.
(0) Não é possível avaliar *
* Marcar esta opção caso a criança tenta abrir a caixa, mas não consegue abri-la.
* Marca esta opção caso a criança pega as duas bonecas ao mesmo tempo.
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34. Combina palavra e gesto quando perguntado (NÃO demonstre)
Tentativas:
Tentativas:
Demonstração: Demonstração:
Material:
Material:
Observação
Este item pode ser avaliado durante o curso da avaliação
simultânea:
Nota
de
Não diga "tchau, tchau" no meio de uma avaliação
advertência:
Método:
Durante o teste, observe a criança para ver se ela usa espontaneamente um gesto e uma
palavra (ou palavras) em conjunto para se expressar. Alguns exemplos incluem:
1. A criança diz: "Vai" e aponta para a porta
2. A criança diz: "Suco" e aponta para seu copo
Se a criança não usa espontaneamente uma palavra e um gesto em conjunto, tente obter
uma reação dizendo (e não gesticulando):
3. "Tchau, tchau" e veja se a criança diz "tchau, tchau" e abana
4. "Pirulito que bate bate" e veja se a criança repete as palavras e dá tapinhas com as
mãos
5. "Bate palminha, bate" e veja se a criança repete as palavras e bate as mãos
Opções:
(4) A criança combina uma palavra e um gesto adequadamente.
(3) A criança combina uma palavra e um gesto de maneira inadequada.
(2) A criança combina uma palavra e um gesto de forma incompleta e inadequada.
(1) A criança não combina uma palavra e um gesto.
(0) Não é possível avaliar.

Perguntas 35 a 37
As perguntas 35 a 37 são feitas ao final da aplicação dos itens. Marque: NÃO (0), SIM (1)
para cada uma das perguntas.

35. A língua materna da criança é Português?
ATENÇÃO: Por uma questão de simplicidade e padronização, a língua "materna" ou o
"primeiro idioma" é usado para representar a língua a qual a criança foi exposta diariamente
pelo período mais longo desde o nascimento. Esse idioma pode ser ou não o idioma local no
lugar em que a criança está vivendo e não é necessário que seja o primeiro idioma/língua
materna de um ou de ambos os pais.
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36. A criança fala / compreende qualquer idioma que não seja a língua materna ?

37. A criança é exposta a qualquer idioma que não seja sua língua nativa por mais de
30 minutos diários, na maioria dos dias?
ATENÇÃO: É considerada como exposta a outro idioma, quando a criança tem contato
direto com alguma pessoa que cuide dela (pai mãe, Irma, parente, outro adulto não
parente).

Perguntas Comportamentais: Perguntas 38 - 44
As perguntas 38 a 44 devem ser preenchidas com base em sua observação do
comportamento da criança durante os itens 1 a 37 da avaliação. Você deve comentar se,
durante a sua avaliação, observou os 7 comportamentos seguintes na criança (i) na maior
parte do tempo, (ii) em alguns momentos ou (iii) nunca ou raramente. Isso deve ser uma
resposta intuitiva e momentânea sobre o comportamento da criança e não deve demorar
mais do que 10 segundos para ser completado.
Por favor, nunca complete esta seção com base em eventos retrospectivos ou em discussão
com colegas.

Comportamento

38. Afeto positivo

39. Exploração

40. Facilidade de
envolvimento

Exemplo de comportamento
Sorriso
Risada
Emissão de sons que são percebidos como expressão de
excitação, felicidade ou prazer
Abraço na mãe
Beijo na mãe
Curiosidade sobre o ambiente, objetos e pessoas
Exploração do ambiente, tocar objetos
Pedido de informações sobre objetos no ambiente
Atração para os objetos colocados longe da criança
Percepção de detalhes sobre o ambiente e questionamentos
sobre eles
Facilidade de atrair a atenção da criança para a boneca ou o
conjunto de café
Facilidade de fazer a criança se envolver na tarefa do quebracabeça
Facilidade de fazer a criança se envolver na tarefa da torre
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Comportamento

Exemplo de comportamento
Vontade da criança de responder aos pedidos, sem agitação
A criança entrega os objetos para examinador quando
solicitada
A criança realiza as tarefas (como construir uma torre, brincar
com a boneca) quando solicitada

41. Cooperação

42. Adaptabilidade às
mudanças

Confortavelmente brinca com brinquedos novos
Não se angustia com novas pessoas e ambientes
Não se angustia com novos estímulos, por exemplo: novos
jogos, novas tarefas
Atenção fraca para as tarefas
Facilmente distraível
Deixa as tarefas incompletas

43. Distração

44. Afeto negativo

Agita-se
Fica chateada
Resmunga
Chora
Fica carrancuda
Grita com raiva
Tem comportamento agressivo
Faz birra

Comportamento da Criança relatado pelo Cuidador: Perguntas 45 – 60
Para as questões 45 a 60, mostrar o cartão com as opções de resposta (escala de de 0 a 2)
e marque conforme o respondido pela mãe. Caso ela não entenda, leia novamente a
pergunta e as opções de resposta. Estas questões devem ser respondidas conforme a
percepção da mãe, não devendo ser explicadas de outra forma.
#

ÍTEM

OPÇÕES

45

Gosta de brincar com outras
crianças

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

46

Não consegue se concentrar, não
consegue prestar atenção por
muito tempo

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

47

Não consegue ficar parada, é
inquieta ou hiperativa

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

48

É perturbada por qualquer
mudança na rotina

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

49

Movimentos nervosos ou tiques

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

50

Demonstra pânico sem uma boa
razão

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro
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51

Tem coordenação ruim ou é
desajeitada

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

52

Muda rapidamente de uma
atividade para outra

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

53

Mudanças rápidas entre tristeza e
agitação alegre

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

54

Mudanças súbitas de humor ou
sentimentos

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

55

Fica chateada com frequência

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

56

Fica chateada com novas
pessoas ou situações

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

57

Foge

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

58

Choraminga

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

59

Se preocupa

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro

60

Responde bem à afeição

( 0 ) Não é
verdade

( 1 ) Às vezes,
verdadeiro

( 2 ) Muitas
vezes, verdadeiro
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Anexo F:Estudo de validação do instrumento Oxford-Neurodevelopment Assessment
(Ox-NDA) para crianças com idade entre 10-12 meses

INTRODUÇÃO
O instrumento Oxford-NeurodevelopmentAssessment (OX-NDA) (Anexo 1) foi
construído com base no INTERGROWTH-21st NeurodevelopmentAssessment (INTERNDA), originalmente desenvolvido por pesquisadores do Projeto INTERGROWTH-21st com
o objetivo de avaliar o neuro-desenvolvimento aos dois anos de idade. O INTER-NDA é uma
medida de cognição, das habilidades motoras (finas e grossas), linguagem (expressiva e
receptiva), comportamento, função executiva, atenção e reatividade sócio-emocional, para
crianças com idades entre 12 e 24 meses. A versão de 24 meses do INTER-NDA abrange a
faixa etária de 22 a 30 meses e foi avaliada em um estudo que incluiu mais de 1100
crianças no Brasil, Índia, Itália, Quênia e Reino Unido. A versão de 24 meses foi validada
contra as escalas BayleyScalesofInfantDevelopment III edition (BSID-III), sendo avaliadas a
confiabilidade e consistência interna quando administrada por entrevistadores não
especialistas.
O OX-NDA de 12 meses é uma extensão do INTER-NDA de 24 meses para faixas
etárias mais jovens. Abrange a faixa etária de 10 a 14 meses. É uma medida de 45 itens,
que consiste em uma combinação de itens administrados diretamente e observados
simultaneamente e itens relatados pela mãe. Ambas as versões (dos 12 e 24 meses) foram
projetadas para serem medidas internacionais de rastreio populacional do neurodesenvolvimento da criança. São baseadas em informação objetiva do examinador (ao invés
do julgamento subjetivo) sobre o desempenho da criança e têm como objetivo caracterizar
os desfechos da criança através de um espectro.
O desempenho da criança em cada item é relatado em uma escala de 5 pontos. Os
resultados são expressos em médias do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, da
109

coordenação motora, da atenção e reatividade sócio-emocional; bem como do
comportamento positivo, negativo e global, além de pontuações das sub-escalas para a
linguagem receptiva, linguagem expressiva e habilidades motoras finas e grossas. Ambas
as versões do instrumento (dos 12 e 24 meses) foram concebidas de modo a serem
aplicados sem a necessidade de pessoal técnico ou de infraestrutura especializada, com um
tempo médio de administração de 15-20 minutos.

OBJETIVO
Adaptar e validar o instrumento Oxford NeurodevelopmentAssessment (OXNDA)para a avaliação da cognição, habilidades motoras, linguagem, comportamento,
atenção e função executiva em crianças aos 12 meses de idade.

HIPÓTESES
O instrumento OX-NDA mostrará concordância com Bayley Scales of Infant
Development III edition (BSID-III) aos 12 meses e terá boas propriedades de teste-reteste e
confiabilidade entre avaliadores.

METODOLOGIA
- Critérios de elegibilidade
Crianças com deficiências graves de audição ou visão serão excluídas da
participação, uma vez que estas podem confundir significativamente a cognição, a
linguagem e os escores comportamentais. Os gêmeos serão excluídos do estudo de
validação porque o crescimento e desenvolvimento do cérebro de gemelares ainda não são
conhecidos.
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- Logística
O estudo de validação do OX-NDA será aninhado ao acompanhamento de 12
meses de idade das crianças pertencentes à Coorte de Nascimentos de 2015 de Pelotas.
Um grupo de 100 crianças irá participar no estudo de validação. Nenhuma destas crianças
poderá haver feito testes neuropsicológicos antes deste estudo. As crianças serão avaliadas
em dois dias consecutivos aos 12 meses ± 2 semanas de idade:50 crianças serão avaliadas
quanto ao neuro-desenvolvimento no primeiro dia com a BSID-III e no dia seguinte utilizando
o OX-NDA; as 50 crianças restantes serão avaliadas utilizando o OX-NDA no primeiro dia e
a BSID-III no dia seguinte. Assim, 50 crianças serão avaliadas usando o primeiro o OX-NDA
e depois o BSID-III; e 50 crianças serão avaliadas utilizando primeiro o BSID-III e depois o
OX-NDA.
As avaliações não serão realizadas no mesmo dia, a fim de evitar fadiga e tédio que
poderiam contribuir para diferenças nas pontuações.
- Pessoal de campo
Todos os entrevistadores que aplicarão o OX-NDA serão treinados por um
especialista em OX-NDA seguindo protocolo de treinamento do Projeto INTERGROWTH21st. O treinamento incluirá elementos de adaptação cultural do OX-NDA e tradução para o
português. Os examinadores serão selecionados de modo a incluir pelo menos um pediatra
e pelo menos dois não-especialistas assistentes de pesquisa, o que irá permitir a análise do
grau de aderência ao protocolo e a confiabilidade da pontuação entre especialistas e nãoespecialistas.
- Metodologia de análise
- Análise da validade do OX-NDA
Os totais, escores médios e o escore Z do OX-NDA para cada sub-escala serão
calculados e comparados com as correspondentes sub-escalas do BSID-III usando quatro
métodos estatísticos, como recomendado por Lee(3) e Bland& Altman(4):
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(1) testes t para medidas repetidas para a pontuação dos indivíduos para cada teste (OXNDA e BSID-III);
(2) coeficientes de correlação intra-classe (CCI) individuais para concordância absoluta
entre os escores do OX-NDA e BSID-III;
(3) testes de discordâncias e concordâncias; e
(4) as diferenças entre os escores do OX-NDA e BSID-III em escores Z serão plotadas
contra a pontuação do BSID-III (Bland-Altman) para identificar se os escores OX-NDA
diferem sistematicamente em diferentes níveis da BSID-III.
- Análise da confiabilidade do OX-NDA
A avaliação da confiabilidade do OX-NDA também será realizada. Para cada
examinador, 10 aplicações do OX-NDA e BSID-III serão gravadas em vídeo. O mesmo
examinador irá avaliar essas gravações 2 semanas após a avaliação inicial. As pontuações
da avaliação ao vivo e gravada serão utilizadas para determinar o teste re-teste de
confiabilidade do OX-NDA e BSID-III para cada examinador, usando o Kappa de Cohen. As
10 gravações de vídeo de maior qualidade serão selecionadas, avaliadas e codificadas por
todos os examinadores e por um avaliador brasileiro 'padrão-ouro', simultaneamente. A
confiabilidade padrão entre avaliadores e o avaliador-ouro será calculado usando kappa de
Cohen.
- Análise da consistência interna do OX-NDA
Os dados das avaliações OX-NDA aos 12 meses também serão utilizados para
determinar a consistência interna do instrumento nessa faixa etária, utilizando alphas de
Cronbach. Para avaliar a extensão com que cada sub-escalado OX-NDA contribui para o
escore de desenvolvimento neurológico global aos 12 meses de idade, a unidimensionalidade das sub-escalas serão avaliadas por meio de análise fatorial confirmatória.
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ALTERAÇÕES PROYECTO DE PESQUISA
_______________________________________________________________

Após a qualificação do projeto de pesquisa, algumas modificações foram
realizadas em relação às análises que haviam sido previstas no projeto de pesquisa.

Uma das principais modificações foi no artigo de revisão intitulado: Prática de
atividade física na gestação e desenvolvimento neuropsicomotor: revisão da
literatura. No projeto de pesquisa havia sido previsto conduzir uma meta-análise.
Porém, o pequeno número de artigos sobre o tema disponíveis na literatura, assim
como a diferença nos instrumentos utilizados pelos autores para avaliar o
desenvolvimento neuropsicomotor limitaram a elaboração desta análise.

Em relação ao segundo artigo previsto no projeto de pesquisa (intitulado
Determinantes pré-natais e perinatais do desenvolvimento neuropsicomotor em
crianças de 12 meses pertencentes à Coorte de Nascimentos de Pelotas, RS, 2015),
o desfecho foi analisado como variável dicotômica. O ponto de corte para suspeita
de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor foi definido como o valor igual ou
inferior ao percentil 10 da distribuição dos escores de cada domínio (cognitivo, motor
e linguagem), bem como o valor igual ou inferior ao percentil 10 da distribuição do
escore global, tendo como referência a totalidade de crianças com informação de
desenvolvimento neuropsicomotor na Coorte de Nascimentos de Pelotas, 2015.

As variáveis independentes selecionadas neste trabalho foram coletadas no
acompanhamento perinatal e incluíram idade, escolaridade, paridade e cor da pele
auto-referida maternas, renda familiar, sexo da criança, peso ao nascer e
prematuridade. Assim, o segundo artigo mudou seu título, passando a Suspected
neurodevelopment delay at 12 months of age at The 2015 Pelotas Birth Cohort.

Finalmente, para o terceiro artigo, além de o neurodesenvolvimento
psicomotor ser incluído nas análises como variável dicotômica (suspeita de atraso
no neurodesenvolvimento, tal como definido no segundo artigo), a avaliação de
atividade física praticada pela gestante e mensurada com acelerometria foi
analisada considerando como critério bouts de 1 e 5 minutos.

RELATÓRIOS DOS TRABALHOS DE CAMPO
__________________________________________________________________

Como parte do projeto de formação do Programa de Pós-graduação em
Epidemiologia, é requerido que os doutorandos participem do trabalho de campo do
estudo, cujos dados serão utilizados para a elaboração dos artigos que compõe a
tese de doutorado.
A doutoranda participou, juntamente com a equipe de pesquisadores da
Coorte de Nascimentos de 2015, do planejamento, condução e supervisão de três
acompanhamentos: acompanhamento pré-natal, no qual atuou como responsável
pelo gerenciamento do banco de dados no ano 2015, na revisão dos instrumentos
de

pesquisa,

bem

como

na

seleção,

treinamento

e

re-treinamento

das

entrevistadoras. E, nos acompanhamentos dos 12 e 24 meses (anos 2016 e 2017),
a doutoranda foi responsável pela supervisão do componente de desenvolvimento
infantil.
Os artigos desenvolvidos na presente tese de doutorado utilizaram dados
destes

três

acompanhamentos

da

Coorte

de

Nascimentos

de

2015

(acompanhamentos pré-natal, perinatal e de 12 meses). Neste volume, serão
apresentados os relatórios de campo destes acompanhamentos.
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1. Apresentação
A coorte de Nascimentos Pelotas 2015 caracterizou-se pelo acompanhamento das mães ainda
durante a gestação, diferenciando-se assim das demais coortes. Para tanto, todas as gestantes com
data provável de parto (DPP) entre 15 de dezembro de 2014 e 16 de maio de 2016 foram
consideradas elegíveis para responder ao questionário da Coorte 2015. Estas datas foram estimadas
contemplando duas possíveis situações: em primeiro lugar, a possível margem de erro no cálculo da
IG e, consequentemente na DPP; e em segundo lugar, considerando a possível ocorrência de
nascimentos pré-termo.
A localização e recrutamento das gestantes elegíveis consistiu em um grande desafio, tendo em
vista se tratar de um elemento novo na já bem consolidada metodologia das Coortes de Nascimentos
de Pelotas (1982-1993-2004). Todas as etapas do trabalho de campo, desde sua preparação, são
descritos a seguir.
Além da coleta de dados via entrevistas face a face, outras duas estratégias de coleta de dados
foram utilizadas: acelerometria e saúde bucal, as quais foram conduzidas como estudos a parte, mas
que ocorreram paralelamente ao acompanhamento pré-natal. Tanto a colocação do acelerômetro
quanto o exame de saúde bucal realizado por um dentista eram conduzidos ao final da entrevista
com aquelas gestantes que se encontravam entre a 16ª e 24ª semana de gestação.
2. Preparação para o trabalho de campo
A partir de março de 2013 a equipe de pesquisadores responsáveis pela Coorte de 2015 e alguns
doutorandos passaram a realizar reuniões mensais para discutir todos os aspectos da preparação
para o trabalho de campo dos acompanhamentos previstos para a Coorte 2015. Durante essas
reuniões eram discutidos em detalhes aspectos da logística de cada acompanhamento e construção
dos questionários, os quais eram apresentados a todos os participantes, a cada reunião. Eram
discutidos, prioritariamente, aspectos do acompanhamento pré-natal, o qual seria o primeiro a
iniciar.
A equipe de trabalho do acompanhamento pré-natal iniciou em outubro de 2013 a organização e
preparação do trabalho de campo, modificações e a testagem dos questionários. Semanalmente ou
quinzenalmente, ocorriam reuniões para a definição de estratégias de captação de gestantes e de
coleta dos dados.
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2.1 Estratégia para captação de gestantes
Na preparação deste acompanhamento e durante o campo diversas estratégias foram utilizadas
com objetivo de localizar as gestantes elegíveis. Primeiramente foi elaborada uma lista de todos os
estabelecimentos de saúde que atendessem a gestantes e constituíssem, portanto, um possível local
de captação. Esta lista foi elaborada com base em estratégia de captação semelhante, utilizada pelo
Intergrowth 21st, estudo que avaliou o crescimento intrauterino através da realização de ultrassom
nas gestantes de Pelotas no período de 2010 a 2013. As listas (Anexo 1) contavam com nome,
endereço e telefone de clínicas de ultrassonografia, laboratórios de análises clínicas, consultórios
médicos, unidades básicas de saúde, hospitais, ambulatórios e policlínicas da cidade de Pelotas.
A segunda etapa da preparação para o campo ocorreu entre outubro de 2013 e março de 2014,
e consistiu na visitação de todos os locais constantes na lista. De maneira geral, as visitas a clínicas de
ultrassom, laboratórios, policlínicas e UBS eram realizadas pelas doutorandas e pós-doutoranda e as
visitas a hospitais e ambulatórios eram realizadas pelos coordenadores. As visitas a consultórios
particulares eram realizadas por acadêmicos do curso de medicina. Quando havia alguma dificuldade
de contato com algum dos estabelecimentos, a coordenadora Mariangela Freitas da Silveira era
comunicada e tentava contato com os locais. As visitas tinham como objetivo estabelecer uma
pessoa responsável pelo contato com o estabelecimento, obter informações sobre o número de
gestantes atendidas por mês em cada local e disponibilidade de sala para realização de entrevistas,
informar o responsável pelo estabelecimento sobre a realização do estudo e solicitar colaboração do
estabelecimento para a realização do mesmo. Na ocasião era entregue uma carta de apresentação
da Coorte 2015 assinada pelos coordenadores (Anexo 2). Ao fim da visita era informado ao
responsável que, assim que fosse definida a estratégia de captação para aquele local, a equipe da
coorte entraria em contato novamente, para acertar maiores detalhes.
Com a informação sobre o fluxo de gestantes por mês em cada local em mãos iniciou-se a
definição de estratégias de captação para cada local.
Nos ambulatórios do Hospital Escola UFPEL, da Faculdade de Medicina UFPEL e da UCPEL, bem
como as UBS PAM Fragata e FRAGET foi identificado grande fluxo de gestantes e disponibilidade de
sala para realização de entrevistas. Nestes locais foi definido que seria designada uma
entrevistadora, denominada “fixa com sala”, para ficar em tempo integral, abordando as gestantes,
convidando-as a participar do estudo e realizando a entrevista.
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Em algumas clínicas de ultrassom identificou-se grande fluxo de gestantes, entretanto, em
nenhuma delas havia sala disponível para entrevistas. Nestes locais estipulou-se que uma
entrevistadora, denominada “fixa sem sala”, faria a abordagem das gestantes na sala de
espera/recepção, a convidaria a participar do estudo e agendaria a entrevista imediatamente. Como
as clínicas de ultrassom localizam-se na região central da cidade, foi definido que uma mesma
entrevistadora ficaria responsável pela captação em mais de uma clínica. As clínicas sob
responsabilidade de cada entrevistadora fixa foram definidas por proximidade geográfica.
Nos demais locais, os quais foram identificados com menor fluxo de gestantes a estratégia de
captação adotada foi a “autorização de contato”. Esta estratégia consistia em deixar em local visível
uma folha explicando o estudo e solicitando a gestante o preenchimento dos dados de contato, para
posterior agendamento. Foi solicitado também que o responsável pelo atendimento direto à
gestante apresentasse brevemente o estudo e entregasse a autorização de contato para que a
gestante devolvesse preenchida. Periodicamente, uma entrevistadora fixa sem sala visitava esses
locais para obter as autorizações de contato preenchidas e entregar mais material. No caso
específico das UBS, o recolhimento/entrega de material era realizado por um motoboy,
especialmente designado para a função.
2.2 Divulgação
Com o objetivo de divulgar a Coorte 2015, em todos os locais de captação de gestantes foram
disponibilizados folders e cartazes sobre o estudo, destacando a sua relevância, na tentativa de
estimular a gestante a entrar em contato com a equipe do estudo para agendar a sua entrevista.
Os folders também foram distribuídos em locais onde gestantes e mulheres em idade fértil
costumam frequentar, como salões de beleza e lojas de produtos para bebês. Além disso, foram
realizadas ações junto à mídia.

Divulgação na imprensa local e em redes sociais
Com o objetivo de divulgar o acompanhamento pré-natal foram publicadas e divulgadas
matérias nas rádios e jornais locais.
Ao início do campo, duas entrevistas foram dadas, uma pelo coordenador Fernando Cesar
Wehrmeister e outra pela coordenadora Prof. Mariangela Freitas da Silveira, respectivamente. Uma
foi realizada na Rádio Universidade no dia 08 de agosto de 2014, enquanto a outra foi para o jornal
Diário Popular no dia 19 de julho de 2014 (Anexo 3).
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Também,

foi

criado

o

perfil

da

Coorte

2015

na

rede

social

Facebook

(https://www.facebook.com/coorte2015?fref=ts).
Participação de reuniões de gestantes
Outra estratégia utilizada para a divulgação foi a participação de reuniões de gestantes
realizadas periodicamente pelo convênio médico UNIMED. A professora Dra. Mariangela Freitas da
Silveira, assistiu a reunião do mês de agosto. Nesta ocasião, as gestantes eram convidadas a
participar da coorte e eram entregues folders e termos de autorização que logo eram recolhidos por
entrevistadoras da equipe.
Participação de reuniões de equipe em UBS
Nas UBS de maior fluxo de gestantes, foram realizadas visitas nas quais as supervisoras de
trabalho de campo e/ou coordenadores, explicavam o estudo solicitando a colaboração da equipe de
trabalho correspondente a cada unidade. Na ocasião da visita, foram entregues termos de
autorização, folders e cartazes.
2.3 Desenvolvimento e testagem dos questionários
Os questionários foram elaborados pela doutoranda Marília Arndt Mesenburg com base nas
discussões realizadas durante as reuniões com os coordenadores. O questionário baseou-se no
questionário perinatal da Coorte de Nascimentos Pelotas 2004, no questionário do estudo
Intergrowth 21st e incluiu ainda outros temas julgados relevantes.
Foram elaborados três tipos de questionários: contato inicial, janela e completo. A idade
gestacional no momento da captação da gestante determinava a qual questionário a mesma
responderia. As gestantes captadas com até 16 semanas de gestação respondiam primeiro ao
contato inicial (aplicado até 16 semanas de gestação). Durante a entrevista do contato inicial a
entrevistadora já agendava a entrevista da janela, realizada entre 17ª e 24ª semanas de gestação,
preferencialmente te na 20ª semana. Aquelas gestantes que eram captadas a partir da 17ª semana
de gestação respondiam ao questionário completo, que consistia na junção dos questionários
contato inicial e janela em um único questionário.
Os questionários foram elaborados na versão papel e, posteriormente, inseridos no formato
digital para serem aplicados através do uso de tablets. A doutoranda Maria Carolina Borges,
juntamente com a empresa Inove e o grupo da informática do Centro de Pesquisas Epidemiológicas
(CPE), foi responsável por esta tarefa.
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Em março de 2014 os questionários foram testados pelos doutorandos em gestantes não
elegíveis para a Coorte 2015. O teste foi realizado com o objetivo de avaliar o tempo de aplicação, a
compreensão por parte das entrevistadas e o funcionamento do tablet.
Os questionários utilizados no acompanhamento pré-natal da Coorte de Nascimentos Pelotas
2015 estão apresentados no Anexo 4. No Quadro 1 são apresentados os blocos temáticos
contemplados em cada questionário.
No quadro abaixo, são apresentados os blocos correspondentes a cada questionário:
Blocos

Questionários
Contato inicial

Janela

Completo

CRITERIOS DE ELEGIBILIDADE

X

X

X

BLOCO IDENTIFICACAO

X

X

X

BLOCO CARACTERISTICAS DA MÃE

X

BLOCO PRÉ NATAL

X

BLOCO MORBIDADE PRÉ GESTACIONAIS

X

BLOCO USO DE MEDICAMENTOS

X

BLOCO CARACTERISTICAS DO PAI

X

X
X

X
X

X

X
X

BLOCO ATIVIDADE FISICA

X

X

BLOCO FELICIDADE

X

X

BLOCO USO DE ÁLCOOL

X

X

X

X

BLOCO USO DE DROGAS

X

X

BLOCO SAUDE BUCAL

X

X

X

X

X

X

X

X

BLOCO TABAGISMO

X

BLOCO DADOS PARA CONTATO

X

QUESTIONARIO EDIMBURGO*
CARTEIRA GESTANTE**

X

*Teste psicológico Edimburgo
**Para completar o bloco CARTEIRA DA GESTANTE, eram tiradas fotos da carteira da gestante e/ou
resultados de exames e ultrassonografia, que logo eram transcritos para o questionário em papel e
finalmente digitados num banco de dados específico (para mais detalhes ver seção Carteira da
gestante).
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2.4 Manual de instruções
O manual de instruções (Anexo 5) do estudo servia como guia e apoio para os entrevistadores e
supervisores de campo. Ele era utilizado no caso de dúvidas, tanto no registro de informações no
tablet, quanto para esclarecer questões relacionadas ao tipo de resposta. Um exemplar impresso
fazia parte do material de cada entrevistadora.
2.5 Seleção e treinamento de entrevistadoras
Nos meses de março e abril de 2014 ocorreu a seleção e recrutamento de pessoal para trabalhar
no acompanhamento. A seleção não teve divulgação, pois a secretária da coorte de 2015 contava
com uma lista de pessoas que trabalharam nos acompanhamentos das outras coortes, para as quais
foi enviada uma ficha de inscrição (Anexo 6) convidando-as para formar parte da equipe de
entrevistadoras do acompanhamento pré-natal. Os requisitos para trabalhar no estudo eram ser de
sexo feminino, maior de 18 anos de idade, possuir ensino médio completo e disponibilidade de
horário para cumprimento de jornada de trabalho de 44 horas semanais. Após análise das fichas de
inscrição, foram selecionadas 30 pessoas para participaram do treinamento dos questionários.
Sob responsabilidade das doutorandas e pós-doutoranda da equipe pré-natal, foi realizado um
treinamento teórico-prático entre os dias 28 e 30 de março de 2014. A secretária da coorte (Mariana
Haertel) auxiliou na organização das atividades. O treinamento incluiu: (a) apresentação geral da
coorte e instruções gerais a respeito do trabalho e postura adequada da entrevistadora; (b) leitura de
cada bloco do questionário geral e do manual de instruções com o objetivo de fornecer as instruções
específicas de cada questão; (c) aplicações simuladas entre as próprias candidatas; (d) treinamento
de uso do tablet.
Ao final de cada dia, dramatizações eram realizadas com a intenção de desenvolver a capacidade
de manejo do tablet das candidatas e como uma forma das doutorandas avaliarem o desempenho de
cada uma. Ao final do treinamento, foi cedido um turno para as entrevistadoras estudarem o manual
de instruções. Por fim, foi realizada a prova escrita (Anexo 7).
As candidatas treinadas foram avaliadas através de uma prova teórica. A seleção levou em
consideração também aspectos como pontualidade, postura e desempenho durante o treinamento,
avaliado pelas doutorandas e pela secretária.
Um total de 16 candidatas foram aprovadas, sendo 15 selecionadas como entrevistadoras e uma
como responsável pela Central de Agendamento (CA).
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Todas as candidatas aprovadas participaram de estudo piloto, realizado nos dias 07 e 08 de maio
de 2014, no ambulatório da Faculdade de Medicina e no estudo Interbio 21st, no qual as candidatas
realizavam uma entrevista com gestante não elegível para a Coorte 2015, sendo assistida por uma
doutoranda e pela pós-doutoranda. Cada candidata realizou pelo menos duas entrevistas, uma em
papel e uma no tablet. A partir do desempenho durante o treinamento e o estudo piloto, as
candidatas foram alocadas em três grupos com diferentes funções. Este ponto será detalhado no
tópico trabalho de campo.
Durante o treinamento e o estudo piloto surgiram situações até então não previstas, respostas
não contempladas e não presentes no manual de instruções ou ainda, problemas com o manejo do
tablet. As orientações para estas situações foram inseridas no manual de instruções, o qual era
atualizado em tempo real, ainda durante o treinamento.
Antes de irem a campo, as entrevistadoras selecionadas recebiam um treinamento sobre o
exame de saúde bucal. Tal treinamento era realizado pela equipe responsável pela saúde bucal, da
Faculdade de Odontologia UFPEL.
Houve desistências por parte das entrevistadoras durante o trabalho de campo e, portanto,
surgiu a necessidade de realização de novos processos seletivos para preenchimento das vagas. Ao
todo foram realizados dois treinamentos, sempre no modelo descrito acima.
2.6 Equipe de trabalho
Após a seleção da equipe de entrevistadoras, o trabalho de campo do acompanhamento prénatal da Coorte 2015 iniciou com a seguinte equipe:
- Dois coordenadores - Mariangela Freitas da Silveira e Fernando Cesar Wehrmeister
- Quatro supervisoras de campo: doutorandas Marília Arndt Mesenburg, Maria Carolina Borges e
Romina Buffarini e pós-doutoranda Ludmila Entiauspe
- Um responsável pela resolução das inconsistências: Marília Arndt Mesenburg
- Dois responsáveis pelo banco de dados: Marília Arndt Mesenburg e Cauane Blumberg
- Uma secretária, a qual era responsável por auxiliar as supervisoras de campo e por questões
administrativas e relativas a pagamento, distribuição de vales transporte, compra e reposição de
material, contato com fornecedores, etc.
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- Uma responsável pela central de agendamento: encarregada de agendar as entrevistas com as
gestantes captadas e repassar a agenda para as entrevistadoras.
- Cinco entrevistadoras fixas com sala: lotadas em serviços de saúde com grande afluência de
gestantes que possuíam a função de captar e realizar a entrevista imediatamente
- Cinco entrevistadoras fixas sem sala: lotadas em clínicas de ultrassom com grande afluência de
gestantes, tinham como função realizar a captação da gestante e entrar em contato com a central de
agendamento para marcar a entrevista.
- Cinco entrevistadoras itinerantes: tinham a função de realizar as entrevistas agendadas pelas fixas
sem sala, via central de agendamento.
- Bolsistas de iniciação científica: realizavam atividades diversas, tais como digitação do controle de
qualidade, transcrição das imagens das carteiras da gestante e exames, ligações para controle de
qualidade e para confirmação de entrevistas.
- Em março de 2015 foi designada uma entrevistadora exclusivamente para a função de resolução de
pendências, as quais eram aquelas entrevistas que não eram realizadas por motivo de ausência da
gestante no dia e horário combinado.
No decorrer do trabalho de campo, a equipe sofreu modificações. As doutorandas Maria Carolina
e Romina Buffarini fizeram parte da equipe até o mês de setembro de 2014, quando se ausentaram
por ocasião do doutorado sanduíche no exterior. A partir de março de 2015 foram incorporadas a
equipe as doutorandas do PPGE Keila Mascarello e Gloria Isabel Niño Cruz, e a doutoranda da ESEF
Maria Laura Resem Brizio. Por ocasião do afastamento por licença maternidade da doutoranda
Marília Arndt Mesenburg, em julho de 2015, a doutoranda Maria Laura Resem Brizio assumiu o
download de entrevistas, a resolução de inconsistências e pendências com entrevistadoras e a
doutoranda Gloria Isabel Niño Cruz assumiu a responsabilidade sobre o banco de dados, juntamente
com o doutorando Cauane Blumberg. A doutoranda Keila Mascarello assumiu a responsabilidade
sobre a transcrição das imagens da carteira da gestante.
3. Logística relacionada à coleta dos dados
O trabalho de campo teve início em 13 de maio de 2014.
Como mencionado no item “preparação para o trabalho de campo”, a captação das gestantes se
deu, principalmente via entrevistadoras fixas com sala e fixas sem sala, nos estabelecimentos de
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saúde com grande fluxo de gestantes. Com o decorrer do campo surgiram outras formas de
captação: contato espontâneo via telefone ou pelo Facebook e indicação.
A captação de gestantes em clínicas de ultrassom com grande fluxo de gestantes era realizada
por um grupo de cinco entrevistadoras denominadas “fixas sem sala”, uma vez que ficavam locais
fixos, mas não realizavam entrevistas por não haver sala ou local adequado disponível. Cada
entrevistadora fixa sem sala era responsável por um grupo de estabelecimentos, definido segundo
organização espacial e horários de maior fluxo de gestantes. O número de locais sob
responsabilidade de cada entrevistadora variava de acordo com a demanda de gestantes do local. A
entrevistadora ficava na sala de espera de cada local e abordava cada gestante que chegava ao
estabelecimento, convidando-a para participar do estudo e fornecendo os esclarecimentos
necessários. Diante de uma resposta positiva, a entrevistadora entrava em contato com a central de
agendamento e, levando em conta a disponibilidade da gestante, agendava dia, horário e local para
realização da entrevista. Caso a gestante negasse a participação no estudo, a entrevistadora fixa sem
sala tentava obter o máximo de informações possíveis, para que a central de agendamento tentasse
novamente convencer a gestante a participar do estudo. Uma vez por semana a equipe de
entrevistadoras fixas sem sala comparecia ao CPE para relatar o andamento das atividades, possíveis
problemas nos locais e buscar material.
Captação e realização de entrevistas nos serviços de saúde de grande afluência de gestantes
Alguns serviços de saúde foram identificados como sendo de grande fluxo de gestantes. São
eles: ambulatório do Hospital Escola da UFPEL, ambulatório da UCPEL, ambulatório da Faculdade de
Medicina da UFPEL, PAM Fragata, FRAGET e UBS Dunas. Para cada um destes locais, os quais havia
sala disponível para realização de entrevistas, foi designada uma entrevistadora, denominada “fixa
com sala”. Nestes locais o trabalho da entrevistadora fixa com sala consistia em abordar a gestante,
convidando-a a participar do estudo e realizar a entrevista imediatamente. Caso a gestante não
pudesse naquele momento, mas se dispusesse a fazer a entrevista outro dia, a entrevistadora fixa
com sala entrava em contato com a central de agendamento, que imediatamente agendava dia,
horário e local, de acordo com a disponibilidade da gestante. Caso a gestante recusasse participar do
estudo, a entrevistadora fixa com sala tentava obter o máximo de informações possíveis (no mínimo
nome e telefone) para que a central de agendamento tentasse novamente convencer a gestante a
participar do estudo. A equipe de entrevistadoras fixas com sala comparecia ao QG da Coorte 2015
uma vez por semana para descarregar as entrevistas realizadas, relatar o andamento no trabalho e
possíveis problemas e buscar material.
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Entrevistas domiciliares ou no local de preferência da gestante
As entrevistas agendadas pelas fixas sem sala, pelas fixas com sala e por aquelas gestantes que
entravam em contato espontaneamente com a Coorte 2015, eram distribuídas pela responsável pela
central de agendamento para a equipe de “entrevistadoras itinerantes”, assim denominadas por não
ficarem em um local fixo, se deslocando aos locais determinados pelas gestantes para realização das
entrevistas. A grande maioria das entrevistas era feita no domicílio da gestante, entretanto algumas
preferiam fazer a entrevista em outros locais como o local de trabalho ou o CPE.
A responsável pela central de agendamento (CA) Caroline Barragan constituiu peça fundamental
durante todo o trabalho de campo. Era de sua responsabilidade o repasse das entrevistas agendadas
para as entrevistadoras itinerantes. Cada entrevistadora itinerante recebia no dia anterior a agenda
de trabalho do dia seguinte, onde constava o nome da gestante, informações de endereço e telefone
para contato e, sempre que possível, outras informações relevantes para o direcionamento do
questionário como idade gestacional, data da última menstruação e data provável do parto. De posse
dessas informações a entrevistadora itinerante se deslocava até a casa da gestante. Chegando à casa
da gestante, a entrevistadora se apresentava e se certificava que a gestante havia compreendido sua
participação no estudo e que não tinha mais dúvidas sobre o mesmo. Ao final de cada dia, cada
entrevistadora enviava, por email, para a central de agendamento um relatório sobre as entrevistas
realizadas, conforme anexo (Anexo 8).
Locais de baixo fluxo de gestantes e unidades básicas de saúde
Em locais com volume pequeno de atendimentos como laboratórios de análises clinicas e
consultórios médicos, e nas unidades básicas de saúde, os funcionários responsáveis pelo contato
com as gestantes eram solicitados a convidar a gestante a participar do estudo e entregar uma
autorização de contato (ANEXO 9), a qual a gestante preenchia com informações de identificação e
contato. Essa autorização era recolhida semanalmente e encaminhada para a central de
agendamento, que contatava a gestante e procedia ao agendamento da entrevista. O recolhimento
das autorizações nos laboratórios e consultórios médicos era realizado pelas entrevistadoras fixas
sem sala e o recolhimento nas UBS era realizado por um motoboy, especialmente designado para a
função.
Demanda espontânea
Algumas gestantes entravam em contato espontaneamente com a central de agendamento
para obter informações sobre como participar do estudo. A maioria relatava ter visto alguma
reportagem sobre o estudo ou ter pego o folder de divulgação distribuído em um dos locais citados
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anteriormente. Ainda, algumas gestantes referiam ter visitado a página da Coorte 2015 no Facebook
ou ter recebido indicação de algum conhecido para participar. Sempre que alguma gestante entrava
em contato espontaneamente com a equipe, a responsável pela central de agendamento explicava
todos os aspectos da participação no estudo e agendava a entrevista, que era repassada às
entrevistadoras itinerantes.
3.1 Central de agendamento
A central de agendamento (CA), sob responsabilidade da auxiliar de pesquisa Caroline Barragan,
consistiu em um ponto chave para a realização de todo o trabalho de campo do acompanhamento
pré-natal. Era de responsabilidade da CA a marcação de todas as entrevistas com gestantes captadas
pelas entrevistadoras fixas e pela demanda espontânea. Além disso, a CA entrava em contato com a
gestante um dia antes da entrevista com o objetivo de confirmá-la. Inicialmente, uma única pessoa
realizava este trabalho. Com o decorrer do trabalho de campo e o aumento do número de
entrevistas, uma entrevistadora utilizava o turno da manhã para auxiliar o trabalho.
3.2 Uniforme
Todas as entrevistadoras receberam um kit de trabalho que incluía duas camisetas e dois
moletons identificados com o logotipo das coortes de nascimentos de Pelotas (Figura 1). As
entrevistadoras foram orientadas a se deslocar para o trabalho e realizar entrevistas somente
vestindo o uniforme.
Figura 1: Uniforme das entrevistadoras do acompanhamento pré-natal da Coorte de Nascimentos
Pelotas 2015.
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3.3 Plantões
Inicialmente, nos dias úteis, plantões diários eram realizados pelas supervisoras de campo.
Durante todo o dia estava presente no QG da Coorte 2015 pelo menos uma supervisora. Com o
afastamento de duas doutorandas em setembro de 2014, os plantões passaram a ser realizados por
telefone quando alguma outra atividade impedia o comparecimento das supervisoras ao QG.
Durante os fins de semana, as entrevistadoras eram orientadas a, diante de qualquer problema sério,
entrar em contato com as supervisoras por telefone, via Facebook (grupo fechado do
acompanhamento pré-natal Coorte 2015) ou por whatsapp.

3.4 Brinde
Como forma de agradecimento pela participação no estudo, a cada entrevista era
entregue para a gestante um creme hidratante personalizado com o logotipo da coorte 2015 (Figura
2).
Figura 2: Brinde entregue as gestantes entrevistadas no acompanhamento pré-natal da
Coorte de Nascimentos Pelotas 2015.
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3.5 Controle de qualidade
O controle de qualidade era de responsabilidade da pós-doutoranda Ludmila Entiauspe e
funcionava da seguinte maneira: semanalmente, 10% das gestantes entrevistadas eram sorteadas
aleatoriamente. Estas recebiam uma ligação telefônica, realizada por um bolsista de iniciação
científica, na qual respondiam a uma versão reduzida do questionário e também a questões sobre a
percepção e satisfação relativa ao trabalho da entrevistadora. Essa versão reduzida do questionário
era então duplamente digitada no programa Epidata para posterior checagem das inconsistências. O
formulário do controle de qualidade está apresentado no Anexo 10.
Outra forma de controle de qualidade era a percepção de gestantes conhecidas de algum dos
membros da equipe da Coorte 2015. Essa comunicação podia ser espontânea, quando a gestante
ficava insatisfeita com algum aspecto da entrevista e entrava em contato, ou ainda o membro da
equipe, sabendo a ocorrência da entrevista, entrava em contato com a gestante para perguntar
sobre a sua percepção a respeito da entrevista e do trabalho da entrevistadora.
O controle de qualidade era realizado ainda através da percepção dos dentistas, os quais
realizavam o exame de saúde bucal ao final da entrevista, sobre o trabalho das entrevistadoras.
Sempre que percebiam algum problema ou atitude que prejudicasse a coleta de dados e o
andamento da entrevista, as supervisoras e coordenação era comunicada, sempre no sentido de
crítica construtiva, visando manter a qualidade do trabalho.
3.6 Reversão de recusas
Todas as recusas identificadas durante o trabalho de campo eram encaminhadas para a central
de agendamento que, imediatamente, repassava a informação para os coordenadores e para a pósdoutoranda Ludmila Entiauspe, responsáveis pela reversão das mesmas. Eram realizadas cinco
tentativas de contato. Era considerada recusa quando a gestante declarava claramente não querer
participar do estudo ou quando não era obtido contato após cinco tentativas.
É importante ressaltar que muitas das recusas não eram passíveis de tentativa de contato para
reversão, pois ocorriam no momento da captação das gestantes, que muitas vezes recusavam até
mesmo fornecer dados de identificação e contato.
3.7 Reuniões
Semanalmente eram realizadas reuniões de equipe para discussão de eventuais problemas no
trabalho de campo e definição das medidas a serem tomadas para solucioná-los. Destas reuniões
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participavam coordenadores, supervisoras de campo, secretária, responsável pela central de
agendamento, responsável pela acelerometria e responsável pela parte de saúde bucal.
Reuniões com as entrevistadoras eram realizadas semanalmente, mas separadamente do
restante da equipe. As entrevistadoras fixas sem sala reuniam-se com a pós doutoranda Ludmila
Entiauspe uma vez por semana, todas no mesmo horário.
Já as entrevistadoras fixas com sala e itinerantes reuniam-se com a supervisora Marília Arndt
Mesenburg e, logo após seu afastamento por licença maternidade com a supervisora Maria Laura
Resem Brizio, às quintas-feiras, por ocasião da sincronização dos tablets para download das
entrevistas realizadas. Por haver uma grande demanda de entrevistas, cada entrevistadora tinha seu
horário de reunião. A sincronização era feita as quintas-feiras pela manhã, turno no qual era marcada
apenas uma entrevista para cada entrevistadora, permitindo assim seu comparecimento ao QG da
coorte. Nessa ocasião eram discutidos problemas no campo e eventuais solicitações das
entrevistadoras.
Reuniões gerais com a equipe completa de entrevistadoras eram realizadas mediante
necessidade.
4. Banco de dados (descarrego e inconsistências)
Como mencionado no tópico acima, a sincronização dos tablets para download das entrevistas
era realizada semanalmente, as quintas feiras. Na ocasião também era realizado o download das
fotos da carteira da gestante ou exames, obtidas durante a entrevista.
Neste dia, cada entrevistadora que tinha realizado entrevista desde a quinta-feira da semana
anterior comparecia ao QG da coorte. A doutoranda responsável pelo banco de dados e resolução de
inconsistências Marília Arndt Mesenburg realizava a sincronização dos tablets, download das fotos,
ouvia as dúvidas e pendências sobre o trabalho de campo e orientava as entrevistadoras sobre a
conduta correta em cada caso.
Após a sincronização de todos os tablets, o responsável pela extração dos bancos, doutorando
Cauane Blumberg era avisado sobre o término e procedia então a extração dos dados para um banco
em formato “.dta”. Neste banco era rodado o script para detecção de inconsistências, previamente
elaborado pela doutoranda Marília Arndt Mesenburg. Um relatório de inconsistências era
disponibilizado para a doutoranda responsável, via drop box. As inconsistências apontadas no
relatório eram transferidas para uma planilha de Excel (Anexo 11) e então solucionadas. O prazo para
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resolução das inconsistências era de uma semana após o download da entrevista. Logo, uma
entrevista realizada em um domingo e sincronizada na quinta feira, deveria ser “limpa” até a quintafeira da semana seguinte. As alterações necessárias no banco eram feitas pelo doutorando Cauane
Blumberg, após o recebimento da planilha com as inconsistências resolvidas. A planilha com a
resolução era enviada, geralmente, as sextas-feiras e no mesmo dia o banco de dados final, já com as
alterações, era disponibilizado.
As fotos das carteiras ou exames eram salvas no computador pessoal da doutoranda e,
posteriormente em um pen drive, que era por sua vez entregue ao doutorando Cauane Blumberg,
que salvava as imagens em um Dropbox específico para armazenamento das imagens.
A partir de junho de 2015, a sincronização para download de entrevistas, download de fotos e
resolução de inconsistências ficou sob responsabilidade da doutoranda Maria Laura Resem Brizio.
5. Transcrição das imagens da carteira da gestante e exames
As imagens oriundas das fotografias realizadas durante as entrevistas e descarregadas
semanalmente eram disponibilizadas através do servidor do centro de pesquisas para a doutoranda
Keila Mascarello que distribuía as imagens aos cinco transcritores semanalmente, as sextas-feiras,
sendo aproximadamente 200 imagens para cada um.
Os transcritores transcreviam as imagens em formulário específico (Anexo 12) e entregavam
semanalmente, as terças-feiras, para digitação. Além de contato direto com a doutoranda
responsável pela transcrição, os transcritores tinham disponível um manual de orientações para caso
de dúvidas (Anexo 13).
Durante a transcrição as imagens eram renomeadas com o ID de identificação de cada gestante,
mantendo-se ainda cópias das imagens com a identificação original.
6. Número de entrevistas
Como citado anteriormente, foram elaborados três tipos de questionários: contato inicial, janela
e completo. A idade gestacional no momento da captação da gestante determinava a qual
questionário a mesma responderia. As gestantes captadas com até 16 semanas de gestação
respondiam primeiro ao contato inicial (aplicado até 16 semanas de gestação). Durante a entrevista
do contato inicial a entrevistadora já agendava a entrevista da janela, realizada entre 17ª e 24ª
semanas de gestação, preferencialmente na 20ª semana. Aquelas gestantes que eram captadas a
132

partir da 17ª semana de gestação respondiam ao questionário completo, que consistia na junção dos
questionários contato inicial e janela em um único questionário.
Durante o período de 13 de maio de 2014 a 31 de dezembro de 2015, período do trabalho de
campo, foram realizadas 2414 entrevistas no questionário contato inicial, 2123 entrevistas no
questionário janela e 2014 entrevistas no questionário completo.
7. Principais resultados
Ao todo participaram do acompanhamento pré-natal 4426 gestantes. O principal local de
captação das gestantes para a participação do acompanhamento foram as clínicas de ultrassom
(47,4%).
Sobre as características das gestantes, a média de idade foi de 27 anos, 83,4% moravam com o
companheiro e 70,4% eram brancas. A respeito da escolaridade das mesmas, 53% completaram o
ensino médio, destas 65% completaram a faculdade e 53,7% fizeram pós-graduação. A maior parte
da amostra apresentou comportamento sedentário, ou seja, não realizavam exercícios físicos
regularmente (91,1%).
No bloco pré-natal pode-se observar que 97,5% das mulheres no momento da realização da
entrevista estavam fazendo o pré-natal, sendo o principal lugar o consultório médico (36,7%), 46,3%
planejaram a gravidez, 1,7% engravidaram através de fertilização artificial, 1,6% estavam grávidas de
gêmeos, 54,6% já tinham engravidado anteriormente, 16,7% relataram algum parto prematuro e
32,2% algum aborto. A média de peso pré-gestacional e atual foi de 67,4 e 72 kg, respectivamente. A
média de altura da amostra foi de 161,8 cm. Em relação às vacinas durante o pré-natal, 81,7% das
gestantes não se vacinaram contra o tétano, 76,3% não se vacinaram contra a hepatite-B, 63,4% não
se vacinaram contra a gripe e 94% não se vacinaram contra a coqueluche, sendo que destas, 43,6%,
47,7%, 64,1% e 76,8%, respectivamente, não se vacinaram por falta de indicação médica. A respeito
da amamentação, 98,6% das gestantes pretendiam amamentar, sendo que 26,5% gostariam de
amamentar até quando o bebê quisesse. O tipo de parto de preferência das gestantes foi o parto
normal (65,8%).
As morbidades pré-gestacionais mais prevalentes na amostra foram anemia (32,8%), depressão
(18%), asma ou bronquite (16%) e hipertensão (12,6%). Em relação às morbidades gestacionais,
11,6% das gestantes apresentavam hipertensão, 6,3% alguma incapacidade física, 5,7% sangramento,
4,3% diabetes e 1,1% doença cardíaca.
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No bloco características do pai, observou-se que a média de idade foi de 30 anos, 70,1% dos pais
eram brancos, 46,9% completaram o ensino médio, destes 60,2% completaram a faculdade e 46,1%
fizeram pós-graduação. Sobre a prevalência de morbidades, 16,2% tinham asma ou bronquite.
Sobre o comportamento sedentário, 89,6% das gestantes assistiam televisão todos os dias,
sendo a média/dia de aproximadamente 4 horas. 47,2% usavam computador na sua casa, sendo a
média/dia de aproximadamente 2 horas. 52,7% das mulheres não trabalhavam fora de casa, sendo a
média/dia que a mesma permanecia sentada no trabalho era de aproximadamente 4 horas. A
respeito do deslocamento, 63,5% se deslocavam utilizando carro, moto ou ônibus.
As atividades físicas preferidas pelas gestantes foram a caminhada (55,7%), alongamento
(27,6%), musculação (15,7%), ginástica (11,3%) e yoga/pilates (5,5%). 59,7% não praticavam
atividades físicas antes da gestação, 38% mudaram seus hábitos após a gestação, sendo que 83,9%
mudaram seus hábitos para menos. As principais razões das gestantes não realizarem atividades
físicas foram por ter medo ou achar perigoso para o bebê (66%), sentir-se cansada (57,2%) e sentir
desconforto (57,2%).
No bloco álcool, 55,4% relataram não ter tomado álcool desde que engravidaram. Das 28,5%
que tomaram alguma bebida alcoólica nos últimos trinta dias, a bebida mais citada foi cerveja (79%).
Em relação ao fumo, apenas 17,9% das gestantes tinham fumado nos últimos três meses, 11,3%
fumavam atualmente e 21,5% dos seus companheiros fumavam. No bloco uso de drogas, pode-se
observar que 98,9% das gestantes não usaram drogas durante a gestação.
No bloco saúde bucal 43% das gestantes relataram considerar a saúde dos seus dentes boa,
78,1% escovavam os dentes três vezes por dia, 40% usavam fio dental às vezes, 56,8% não tinham
sangramento durante a escovação, no último ano 60,8% das gestantes tinham consultado um
dentista, sendo que destes 61,3% foram em um consultório particular e a principal razão foi consulta
de rotina (52,2%). Apenas 13,3% das gestantes tinham recebido orientação sobre como cuidar de
seus dentes e dos dentes do seu filho, sendo esta orientação dada na maioria dos casos por um
dentista (76,6%).
8. Descrição dos resultados do controle de qualidade pré-natal Coorte 2015
O controle de qualidade (CQ) era realizado a cada 15 dias com os bancos completos e parciais de
cada questionário (contato inicial, janela e completo).
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Cada um dos bancos contém variáveis de identificação da gestante como o nome completo, o
código de identificação da gestante e da entrevistadora. Além disso, foram incluídas outras variáveis
com opção de resposta sim ou não como: morar com um companheiro, gravidez prévia, assistir
televisão quase ou todos os dias, hipertensão antes da gravidez, uso de computador em casa,
mudança de hábitos de atividade física após saber que estava grávida e se o acelerômetro foi
colocado no pulso.
A primeira parte do presente relatório contém a análise de concordância entre os bancos
completos de pré-natal e o banco de CQ.
Controle de Qualidade Bancos Pré-natal
Parte 1
A. Bloco 1: Características do Banco
- Número de observações: 209
- Percentual correspondente ao banco final: 10,4%
-Tipo de Banco: Completo

B. Bloco 2: Resultados Analises de Concordância
Tabela 1. Percentual de Concordância e o Índice de Kappa das variáveis do Banco Completo
VARIÁVEL

PERCENTUAL
CONCORDÂNCIA

ÍNDICE
KAPPA

Mora com marido/companheiro
Gravidez prévia
Hipertensão pré gestacional

96,0
98,0
91,0

0,82
0,96
0,55

Assiste televisão todos ou quase
todos os dias

92,2

0,42

Usa computador na sua casa
Mudou hábitos de AF

79,0
72,0

0,58
0,37

Acelerômetro foi colocado
no pulso

86,0

0,72
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C. Bloco 3: Monitor de Atividade Física (Uso sim/não) e Número de dias de uso

Figura 1. Uso do monitor nas gestantes no momento da entrevista

Figura 2. Dias do uso do acelerômetro das gestante
D. Bloco 4: Aspectos da entrevista
Figura 3. Pontualidade da entrevista
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Figura 4. Avaliação da Entrevistadora

Figura 5. Comentários sobre Entrevistadora

Figura 6. Avaliação do dentista
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Figura 7. Comentários sobre Dentista

Parte 2
A. Bloco 1: Características do Banco
- Número de observações: 244
- Percentual correspondente ao banco final: 10,1%
-Tipo de Banco: Contato Inicial

B. Bloco 2: Resultados Analises de Concordância
Tabela 2. Percentual de Concordância e o Índice de Kappa das variáveis do Contato Inicial

VARIÁVEL
Mora com marido/companheiro
Gravidez prévia
Hipertensão pré gestacional

PERCENTUAL
CONCORDÂNCIA
97,2
99,0
94,0
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ÍNDICE
KAPPA
0,89
0,97
0,75

C. Bloco 3:Aspetos da entrevista
Figura 8. Pontualidade da entrevista

Figura 9. Avaliação da Entrevistadora
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Figura 10. Comentários entrevistadora

Parte 3
A. Bloco 1: Características do Banco
- Número de observações: 212
- Percentual correspondente ao banco final: 11,4%
-Tipo de Banco: Janela

B. Bloco 2: Resultados Análises de Concordância
Tabela 1. Percentual de Concordância e o Índice de Kappa das variáveis do Banco Janela
PERCENTUAL
CONCORDÂNCIA

ÍNDICE
KAPPA

Assiste televisão todos ou quase todos os
dias

88,2

0,34

Usa computador na sua casa

78,3

0,54

Mudou hábitos de AF

70,2

0,41

Acelerômetro foi colocado

90,1

0,68

VARIÁVEL
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C. Bloco 3: Monitor de Atividade Física-Uso (sim/não) e Número de dias de uso

Figura 11. Uso do monitor nas gestantes no momento da entrevista

Figura 12. Dias do uso do acelerômetro das gestantes

D. Bloco 4: Aspectos da entrevista

Figura 13. Pontualidade da entrevista
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Figura 14. Avaliação entrevistadora

Figura 15. Comentários Entrevistadora

Figura 16. Avaliação Dentista
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Figura 17. Comentários Dentista

9. Recusas
As gestantes que no momento da captação, mulheres que responderam um questionário
(contato), mas no momento da confirmação da janela ou àquelas que concordaram em agendar uma
entrevista (questionário contato, janela ou completo), mas no momento da confirmação da mesma
se recusaram a participar do estudo eram repassadas para uma planilha e dois professores
(Mariangela Freitas da Silveira e Fernando César Wehrmeister) e uma Pós-Doutoranda (Ludmila
Entiauspe) eram responsáveis em tentar reverter essas recusas.
A reversão de recusas eram realizada em 5 tentativas em horários e dias diferentes, após
essas 5 tentativas, a gestante era considerada recusa definitiva. Ao todo, 329 gestantes se negaram a
participar do estudo sem realizar nenhuma entrevista e 21 mulheres responderam ao questionário
contato, mas se negaram a continuar participando do estudo no momento da confirmação da
entrevista janela.

Anexo 1) Listas de estabelecimentos de saúde visitados

Relação dos locais de captação das gestantes
Laboratórios de Análises Clínicas
Código

Nome do local

Endereço

101

FORA DE HORA

Rua Andrade
Neves, 2339

102

HU UCPEL

Rua Marechal
Deodoro, 1123

103

LAB HU-UFPEL
(BIOCELERIS)

Rua Santos
Dumont, 220
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104

LABORATORIO
ANTONELLO

Rua Pe. Anchieta,
1620

105

LABORATORIO ARY
COSTA

Rua Félix Cunha,
760

106

LABORATORIO ARY
COSTA - AREAL

Av. São Francisco
Paula, 3532

107

LABORATORIO ARY
COSTA - TRES
VENDAS

Rua Santa Clara,
343

108

LABORATORIO
BIOCLINICO DR
MAURICIO ABREU
LIMA GUIMARAES

Rua Quinze de
Novembro, 713

109

LABORATORIO BIRCK

Rua 15 Novembro,
467

110

LABORATORIO
MANOEL MAIA

Rua Piratinino de
Almeida, 21

111

LABORATORIO
NOVARA

Rua Pinto Martins,
701

112

LABORATORIO
NOVARA - AREAL

Domingos de
Almeida, 1755

113

LABORATORIO
NOVARA - FRAGATA

Duque de Caxias,
390 - Shopping
Fragata

114

LABORATORIO
OSWALDO CRUZ

Rua Voluntários da
Pátria, 1197

115

LABORATORIO
OSWALDO CRUZ FRAGATA

Rua Carlos
Gotuzzo
Giacoboni, 1089 lj
1

116

LABORATORIO PINTO
E KANAAN / CHECKUP

Rua Gal Osório,
924

117

LABORATORIO
ROUGET PEREZ

Rua XV de
Novembro, 451

118

LABORATORIO
SANCTI

Rua Gonçalves
Chaves, 454

119

LABORATORIO UNIAO
DE ANALISES
CLINICAS

Pça Piratinino de
Almeida, 20

120

LEIVAS LANG

Rua Anchieta,
2445

121

MAURICIO
GUIMARAES VIP

Rua Antônio dos
Anjos, 825
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UNIMED PELOTAS
COOPERATIVA DE
TRABALHO MEDICOLABORATORIO

122

Rua Almirante
Barroso, 2297

Clínicas de Ultrassonografia
Código

Nome do local

Endereço

201

BENEFICIENCIA – CDI

Rua Andrade Neves, 915

202

CLINICA CENTRUS

Rua Marechal Deodoro, 800

203

CLINICA DA IMAGEM

Rua Santa Tecla, 605

204

CLINICA SPECIALITTE

Rua Voluntários da Pátria, 1767

205

CLINICA TESLA

Rua XV de Novembro,469

206

CLINICAMP

Rua XV de Novembro, 1100

207

CLINIMAGEM

Rua Voluntários da Pátria, 1215

208

CLINRAD

Rua Tres de Maio, 1045

209

DR JOSE AUGUSTO ASSUMPCAO CRESPO
RIBEIRO

Rua Gonçalves Chaves, 3117

210

DR RAHAL

Rua XV de Novembro, 501

211

DRA FERNANDA LOPEZ

Rua Pe. Anchieta, 2105 s 411

212

DRA LORENA MARQUES

Rua Mal Deodoro, 1139

213

DRA SILVIA SERRES

Rua Mal. Deodoro, 547 - S 101

214

DRA TATIANE BILHALVA

Rua Padre Anchieta 3248

215

HU UCPEL

Rua Marechal Deodoro, 1123

216

HU UFPEL

Rua Professor Araujo, 538

217

RADIOLOGUE

Rua General Osório, 1537

218

SAAVEDRA ULTRASSOM - EVELISE RIBEIRO

Rua Senador Mendonça, 103

219

SANTA CASA

Rua Praça Piratinino de Almeida, 53

220

VISSOM

Rua General Osório, 275

221

VISTA X - HOSPITAL MIGUEL PILTCHER

Rua Andrade Neves, 3006
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Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Código

Nome do local

Endereço

301

ARCO IRIS

Av. Pery Ribas, 523

302

AREAL FUNDOS-UFPEL

Av. Domingos José de almeida,4265

303

AREAL I

Rua Apolinário de Porto Alegre,290

304

BALSA

Rua João Tomas Munhoz, 270

305

BARRO DURO

Praça Aratiba, 12

306

BOM JESUS

Av. Itália, 350

307

CENTRO DE ESPECIALIDADES

Voluntários da Pátria, 1428

308

COHAB FRAGATA

Rua Paulo Simões Lopes, 230

309

COHAB GUABIROBA

Rua Arnaldo da Silva Ferreira, 352

310

COHAB LINDOIA

Av. Ernani Osmar Blass,344

311

COHAB PESTANO

Av. Leopoldo Brod, 2297

312

COHAB TABLADA I

Av. Salgado Filho, 97

313

COHAB TABLADA II

Rua Augusto de Carvalho, 798

314

COLONIA Z3

Rua Rafael Brusque, 147

315

CSU AREAL-UFPEL

Rua Guararapes, 50 a

316

CSU CRUZEIRO

Rua Barão de Itamaracá, 690

317

DOM PEDRO I

Rua Ulisses Batinga, 749

318

DUNAS

Av. 1 S/N°

319

FATIMA - UCPEL

Rua Baldomero Trápaga, 480

320

FRAGET

Rua 3 n° 81- Vila Real

321

GETULIO VARGAS

Rua 7 n°184

322

JARDIM DE ALLAH

Av. Fernando Osório, 7430

323

LARANJAL

Rua São Borja, 683

324

LEOCADIA

Rua David Canabarro, 890

325

NAVEGANTES

Rua Darcy Vargas, 212

326

OBELISCO

Rua Francisco Ribeiro Silva, 505

327

PAM - FRAGATA

Av. Pinheiro Machado, 168

328

PESTANO - UCPEL (CAIC)

Av Leopoldo Brod, 3220

329

PRONTO SOCORRO PELOTAS

Rua Barão de Santa Tecla, 934

330

PUERICULTURA

Rua João Pessoa, 240

331

PY CRESPO

Rua Marques de Olinda, 1291

332

SANGA FUNDA

Rua Ildefonso Simões Lopes, 5225
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333

SANSCA

Rua Dr. Amarante, 919

334

SANTA TEREZINHA - UCPEL

Rua Santa Cecília, 308

335

SIMOES LOPES

Av, Viscondessa da Graça, 107

336

SITIO FLORESTA

Rua Ignácio Teixeira Machado, 299

337

UNIAO DE BAIRROS

Av. Fernando osório, 4434

338

VILA MUNICIPAL - UFPEL

Rua Luciano Gaileti, 600

339

VILA PRINCESA

Rua 4 n° 3205

340

VIRGILIO COSTA

Rua Epitácio Pessoa, 1291

Consultórios Médicos
Código

Nome do local

Endereço

401

ADRIANE VARGAS CASTAGNO

Rua Voluntários da Pátria, 692, sala 309

402

AFRANIO KRUGER

Rua Lobo Da Costa , 726, sala 302

403

ANA LUCIA DE CARVALHO AL ALAM

Rua Santos Dumont 326

404

ANA MARIA VILELA DE ALMEIDA

Barão de Santa Tecla, 583, sala 405

405

CESAR FERREIRA

Rua Quinze de Novembro, 1122

406

CLARISSA LISBOA ARLA DA ROCHA

Rua Major Cícero G Monteiro, 165 lj 3

407

CRISTINA HORN MEDEIROS

Rua Lobo Da Costa , 726, sala 802

408

DEBORA CLASSEN DOS SANTOS

Rua Voluntário da Pátria, 1074

409

EDUARDO TAVARES DOS REIS

Rua Marechal Deodoro, 1150

410

FLAVIA BORBA PEDUZZI

Rua Guilherme Vetzel, 327

411

FLORA INES

Rua Almirante Barroso, 2249, esquina
com Voluntários

412

FRANCINE ZANETTE MACHADO

Rua Gal Osório, 300

413

GISLAINE SILVEIRA DE VARGAS

Rua General Neto, 1035

414

GUILHERME LUCAS DE OLIVEIRA BICCA

Rua Anchieta, 2396

415

JAIME DIAS RODRIGUES JR

Rua Marechal Deodoro, 800 sala 1302

416

JANE BERENICE CHIATTONE BOLLICK

Rua Andrade Neves, 2470

417

LARA FLORIO REAL

Rua Gal. Osório , 956

418

LORI DA ROSA KRUSSER

Rua Maj. Cicero G Monteiro, 564

419

MABEL TAVARES BARUM

Rua Dom Pedro II, 930 apto 601

420

MAIRA PILCHER

Rua Andrade Neves, 3006 (H. Miguel
Piltcher)

421

MARCELO LEAL SCLOWITZ

Rua Barão de Santa Tecla, 583 / 604
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422

MARCELO SOARES

Rua Voluntários da Pátria 1767

423

MARIA DA GRACA GUIDOTTI

Rua Gonçalves Chaves, 659 Sala 311

424

MARIANA FONTANA

HU São Francisco de Paula - sem
consultório

425

MARIO IVAN CAMINHA

R Barão de Santa Tecla, 583, S604

426

NARA REGINA FABRES

Rua 15 Novembro, 705 s 203

427

PAULO BARRAGAN

Rua Felix da Cunha, 263

428

PAULO ROBERTO MATTE

Rua Gonçalves Chaves 659, sala 608

429

RENATO RIEMKE

Barão de Santa Tecla, 468, sala 102

430

RODRIGO BREZOLIN

Rua Gonçalves Chaves, 3027

431

ROZANA DE MIRANDA

Rua General Osório, 1184

432

SILVIO LUIS SOUZA DOS REIS

Rua Marechal Deodoro 1150

Ambulatórios
Código

Nome do local

Endereço

501

AMBULATORIO UCPEL

Av Fernando Osório, 1586

502

AMBULATORIO UFPEL 1

Av. Duque de Caxias, 250 (FaMed)

503

AMBULATORIO UFPEL 2

R. Professor Araújo, 455 (em frente a
FAU)

504

FRAGET

Rua Carlos Andrades, 81

505

PAM FRAGATA

Avenida Pinheiro Machado, 168

506

POLICLINICA PELOTENSE

Rua Benjamim Constant, 1638

507

SANTA CASA

Praça Piratinino de Almeida, 53

508

SUL CLINICA

Rua General Osório, 455

Anexo 2) Carta de apresentação
148

Pelotas, novembro de 2013.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezado(a) Senhor(a),
Reconhecido como centro de excelência em pesquisas populacionais na área de saúde
materno-infantil, o Centro de Pesquisas Epidemiológicas da Universidade Federal de Pelotas
desenvolve há mais de 30 anos um dos maiores programas de coortes de nascimento do mundo.
Denominado de Coortes de Nascimento de Pelotas, o estudo realiza o acompanhamento detalhado
da saúde de um universo de 15 mil pessoas, desde o nascimento dos participantes até os dias de
hoje, por meio de três coortes diferentes: a primeira abrange todos os nascidos no ano de 1982 em
Pelotas (5.914 pessoas), a segunda envolve todos os nascidos no ano de 1993 (5.249), e a terceira
coorte, todos os nascidos na cidade em 2004 (4.231 pessoas).
Respeitando o intervalo de onze anos entre as coortes, em 2015, uma nova Coorte de
Nascimentos deve ser iniciada, avaliando aspectos de saúde das mães e de suas crianças. Além de
estudar a saúde infantil a partir do nascimento, o novo estudo prevê a abrangência do período de
gestação, uma vez que os resultados das coortes anteriores apontam a importância de um
acompanhamento desde o pré-natal para a melhor compreensão da saúde do recém-nascido.
Com a proximidade do período pré-natal da Coorte de 2015, a pesquisa está em fase de
planejamento da estratégia de localização e abordagem das gestantes a serem convidadas a
participar do estudo. Pela natureza da atividade, clínicas de ultrassonografia, laboratórios de exames,
consultórios médicos, postos de saúde e ambulatórios de pré-natal sediados em Pelotas constituem
postos-chave de apoio à logística da pesquisa. A visita de um dos doutorandos do Programa de PósGraduação da Epidemiologia tem o objetivo de colher informações sobre o serviço de atendimento
às gestantes, com o cuidado de respeitar o agendamento prévio e evitar quaisquer transtornos ao
funcionamento de rotina dos locais.
A colaboração dos estabelecimentos de saúde materno-infantil em Pelotas é fundamental
para a realização da Coorte de Nascimentos de 2015. Somada às três décadas de acompanhamento
das coortes anteriores, a comparação entre quatro gerações representa oportunidade única de
avançar o conhecimento sobre a influência dos fatores inerentes ao período da gestação e dos
primeiros anos de vida sobre a saúde do indivíduo ao longo da vida, contribuindo de forma
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importante para a identificação precoce de fatores de risco à saúde e o desenvolvimento de
estratégias preventivas em políticas públicas relacionadas à área.
Em caso de dúvidas, entre em contato. Desde já agradecemos a atenção,

Pedro Curi Hallal

Fernando César Wehrmeister

Mariangela Freitas da Silveira

Coordenadores do Estudo de Coorte de Nascimentos de Pelotas 2015

Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia – UFPel Centro de Pesquisas Epidemiológicas
Rua Marechal Deodoro, 1160 - 3° Piso Bairro Centro - Pelotas, RS Tel: (53) 3284 – 1300
Tel: (53) 3284-1308 (Ana Roja – Secretária da Coorte 2015)
Cel: (53) 9982-4140 (Mariangela Freitas da Silveira)
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1. Equipe de trabalho
Coordenação
Coordenador Geral da Coorte de Nascimentos de 2015: Pedro Curi Hallal.
Coordenadores do Acompanhamento Perinatal: Andréa Dâmaso, Marlos Rodrigues
Domingues e Diego Bassani.

Supervisão
Supervisor Geral do estudo: Inácio Crochemore Mohnsam da Silva (aluno de pósdoutorado).
Doutorandos responsáveis pela supervisão do trabalho de campo: Carolina Coll, Shana Ginar,
Vanessa Miranda, Thaynã Flores, Mariana Cademartori (Programa de Pós-Graduação em
Odontologia). Os doutorandos Márcio Mendes, Bruna Gonçalves e Susana Bubach
executaram esta função nos dois primeiros meses de campo.

Secretaria Geral da Coorte de Nascimentos de 2015
Ana Roja e Mariana Hartel.

Antropometria
Responsável pelas tarefas relacionadas à padronização e repadronização de medidas
antropométricas ao longo do trabalho de campo: Bruna Schneider.

Controle de qualidade
Pós-doutoranda responsável pelo sorteio: Ludmila Entiauspe.
Doutorandas responsáveis pelas ligações: Wânessa Poton e Elma Magalhães.
Doutoranda responsável pela equipe de digitação dos dados: Luiza Ricardo.

Informática
Responsável pelo desenvolvimento do questionário do estudo em software off-line
utilizado nos tablets e por todas as atualizações necessárias no sistema ao longo do
estudo: Vitor Guido.
Responsável pelo banco de dados: Cauane Silva.
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Entrevistadoras
8 entrevistadoras responsáveis pela coleta dos dados nas maternidades.
Além dos membros citados, um grupo de bolsistas auxiliaram em tarefas específicas
durante o trabalho de campo do acompanhamento Perinatal.
2. População elegível
Todas as mães residentes na zona urbana de Pelotas, colônia Z3 ou no bairro Jardim
América (Capão do Leão) cujos filhos nasceram no ano de 2015 nas maternidades de
Pelotas (Santa Casa de Misericórdia, Hospital Escola-UFPel/FAU, Hospital São Francisco
de Paula/UCPel, Beneficência Portuguesa e Hospital Miguel Piltcher).

Maternidades de Pelotas

Foto 1. Hospital Santa Casa de Misericórdia

Foto 2. Hospital São Francisco de Paula

Foto 3. Hospital Miguel Piltcher

Foto 4. Hospital Escola UFPEL (FAU)
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Foto 5. Hospital Beneficência Portuguesa

3. Logística relacionada à coleta dos dados

Uma equipe de oito entrevistadoras foi responsável pela cobertura diária das
maternidades de Pelotas – incluindo sábados, domingos e feriados. Uma dupla de
entrevistadoras se revezava para cobrir os nascimentos de cada hospital. O período de
trabalho era das 8 às 14 horas e das 13h30 às 19h30 horas, conservando um intervalo de
30 minutos no qual era realizado a troca de plantão. Devido ao pequeno número de
nascimentos (cerca de cinco ao mês), a maternidade Beneficência Portuguesa ficou sob
responsabilidade da dupla de entrevistadoras responsáveis pela cobertura do Hospital
Miguel Pilcther, que realizavam uma passada no turno da manhã e uma passada no turno
da tarde para checar a ocorrência de nascimentos.
Cada hospital tinha um sistema próprio de registro dos partos ocorridos, de forma que as
entrevistadoras deveriam estar totalmente familiarizada com a rotina. Todos os
nascimentos/partos eram registrados no Fichário de Registro de Nascimentos (Anexo
A), não importando se a mãe era elegível ou não para a participação no estudo. Os dados
necessários para o seu preenchimento eram obtidos do registro de partos do hospital e do
prontuário da mãe.
A elegibilidade da mãe era primeiramente verificada com base no endereço do local de
residência fornecido ao hospital e, logo após, esta informação era confirmada com a mãe no
momento da entrevista. Para as mães confirmadas como elegíveis, a entrevistadora
preenchia o Formulário de Medidas (Anexo B) com as informações retiradas de registros
dos hospitais (nome completo da mãe, dia do nascimento, hora do nascimento, sexo do
recém-nascido, peso ao nascer, APGAR no 1º minuto e 5º minuto e se a mãe era HIV
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positiva). Após o preenchimento dessas informações, a entrevistadora estava apta para
realizar a entrevista e as medidas do recém-nascido. Em geral as entrevistas foram
realizadas dentro das 24 horas que sucediam os nascimentos, respeitando o estado de
saúde das mães e das crianças. Em algumas exceções as entrevistas foram realizadas
no domicílio, devido principalmente a recusa das mães em responder o questionário no
hospital.
No início da entrevista era realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (Anexo C) para a mãe, que após estar ciente do objetivo e das implicâncias
da sua participação no estudo, assinava autorizando a realização das coletas. Como
leitura de apoio e para possíveis dúvidas durante a entrevista, a entrevistadora possuía
um Manual de Instruções (Anexo D) desenvolvido para o estudo.
No caso de nascimento gemelar, a coleta das informações obedecia a ordem de
nascimento das crianças: primeiramente eram coletadas as informações do primeiro
gêmeo, seguida da coleta das informações dos demais de acordo com o número de
nascidos no parto.
Ao final da entrevista, fotos da Carteira do Pré-Natal eram tiradas com a autorização da
mãe para posterior transcrição e digitalização dessas informações.
As medidas antropométricas do recém-nascido (perímetro cefálico e comprimento) eram
realizadas em uma sala à parte, acertada previamente com a equipe de trabalho de cada
um dos hospitais. O peso da criança era fornecido pelo hospital. No momento das
medidas, a entrevistadora entregava um brinde à mãe (sacola com pacote de fraldas),
solicitava mais uma vez a permissão para levar o recém-nascido para a sala de medidas
e convidava um dos seus acompanhantes para acompanhá-la e auxiliá-la na realização
das medidas. Para o manejo do recém-nascido, antes da aferição das medidas, a
entrevistadora tinha como rotina higienizar as mãos com sabão e água e, seguido pelo
uso do álcool em gel. Para realizar a medida do comprimento, a entrevistadora despia o
recém-nascido e o colocava no antropômetro previamente higienizado com álcool em gel.
Lenços umedecidos e fraldas estavam à disposição da entrevistadora caso fosse
necessário trocar a fralda do bebê antes de entregá-lo à mãe. Em casos de internação ou
outra situação que impedisse a realização das medidas, as medidas do recém-nascido
realizadas pelo hospital deveriam ser anotadas.
Nos hospitais, equipes de outros dois estudos, INTERBIO e DEUTÉRIO, estavam
realizando entrevistas e medidas ao mesmo tempo que o Acompanhamento Perinatal. Por
isso, a comunicação entre a nossa equipe e a deles foi fundamental para que o bebê não
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fosse medido mais de uma vez por equipes diferentes. Desta forma, a entrevistadora era
responsável por identificar junto a equipe desses estudos os bebês que já haviam sido
medidos e obter as medidas realizadas. Cabe destacar que os três estudos possuíam
exatamente os mesmos protocolos e instrumentos de medida.
Em relação aos casos de mortalidade e morbidade infantil, os bebês eram acompanhados
por outra equipe da Coorte de Nascimentos de 2015. Portanto, todos os casos de morte
fetal, anteparto e intraparto (feto com mais de 500 gramas de peso e com mais de 20
semanas de gestação), morte infantil (crianças que nasceram vivas, mas morreram com
menos de um ano de idade) e internação das crianças que nasceram em 2015, eram
avisados imediatamente ao doutorando supervisor, que repassava os dados à equipe
responsável pelo estudo.
Assim como para os casos de morte e internação, todas as recusas confirmadas eram
repassadas pela entrevistadora diretamente ao doutorando supervisor que acionava
imediatamente a equipe responsável pela tentativa de reversão da recusa.

4. Processo seletivo da equipe de entrevistadoras e treinamento

As

inscrições

para

o

processo

seletivo

para

a

vaga

de

entrevistadora

do

Acompanhamento Perinatal da Coorte de Nascimentos de 2015 ocorreram no período de
31 de outubro a 21 de novembro de 2014. Para a captação de potenciais candidatas foi
realizada divulgação no “Facebook” da Epidemiologia/UFPEL e de outros membros da
equipe do estudo. Além disso, foi realizado contato com pessoas que já haviam
trabalhado previamente em algum outro estudo do Centro de Pesquisas Epidemiológicas.
Para a realização da inscrição no processo seletivo, as candidatas precisaram atender
aos pré-requisitos: ser do sexo feminino, ter ensino médio completo e idade ≥ 20 anos. A
divulgação da lista de candidatas selecionadas para o treinamento ocorreu no dia 1º de
dezembro de 2014. A seleção foi feita com base na disponibilidade de carga horária
suficiente para o desempenho do trabalho e experiência prévia em pesquisa. Após esta
etapa, 30 candidatas foram selecionadas para o treinamento. O treinamento ocorreu no
período de 8 a 12 de dezembro de 2014 com uma duração de 40 horas semanais, e foi
ministrado pelos doutorandos responsáveis pela supervisão do estudo de acordo com
cronograma apresentado na Tabela 1.
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Horário

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

8h30

Apresentação
Coorte 2015
(Pedrinho)
Instruções
gerais
(Todos)

Bloco
características
da mãe
Bloco pré-natal e
morbidade
gestacional
(Shana)

Relato de
experiências –
Coorte 2004
(Janaína/Marlos)
Bloco história
reprodutiva

Bloco
características de
trabalho mãe
Bloco
características do
pai
(Marcio)

Prova teórica

10h30

Manuseio dos
tablets (Vitor)

Prática

Prática

Prática

Correção da
prova

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Divulgação dos
resultados (1°
parte)
Intervalo

Bloco de
identificação
Bloco Parto e
saúde do
recém-nascido
(Bruna)

Bloco uso de
medicamentos
(Andréa)

Bloco hábitos de
vida da mãe
(Carolina)
Bloco hábitos de
vida da mãe –
chimarrão e café
(Marcio)

Bloco renda
familiar
Blocos dados
para contato
Bloco exames da
mãe no pré-natal
e exames do RN
(Susana)

Prática

Prática

Prática

Prática

12h às
13h30

13h30

15h30 às
17h30

16:00 –
Treinamento
teórico de
medidas

Tabela 1. Cronograma do treinamento das entrevistadoras – Acompanhamento Perinatal.

A avaliação das candidatas foi realizada por meio da participação, interesse,
pontualidade, e desempenho na prova teórica realizada ao final do treinamento. Após esta
etapa, 14 candidatas foram selecionadas para realizar o treinamento específico de
medidas antropométricas. Esse treinamento foi realizado no Hospital São Francisco de
Paula (HU) nos dias 15 e 16/12 sendo ministrado pela professora e médica pediatra
Denise Motta, especialista em padronização de medidas antropométricas de recémnascidos (Figura 6). As medidas foram feitas com recém-nascidos mediante autorização
de seus responsáveis. O treinamento das medidas antropométricas seguiu um manual de
instruções disponibilizado pela pediatra. Durante todo o processo o desempenho das
candidatas era avaliado através da habilidade durante a coleta das medidas dos
voluntários e da mensuração dos erros técnicos de medida (intra observador, entre
observadores e com o padrão ouro).
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Figuras 6. Fotos (A e B) da Padronização das medidas do comprimento e perímetro cefálico.

Ao final da padronização das medidas, 10 candidatas foram selecionadas para o
estudo Piloto (etapa final do processo seletivo), onde tiveram que realizar uma
entrevista em contexto real, com mães que haviam tido bebês e estavam internadas no
Hospital São Francisco de Paula (dia 17/12). O desempenho das entrevistadoras foi
observado pelos coordenadores e doutorandos supervisores, e a partir dessa avaliação
foram selecionadas as candidatas da equipe final de entrevistadoras do estudo.
Durante o trabalho de campo as entrevistadoras também participaram de treinamentos
a cada três meses, onde as orientações do manual de instruções eram reforçadas.

5. Entrevistadoras
A equipe de entrevistadoras deste estudo foi composta por oito entrevistadoras. Antes do
início do trabalho de campo, todas as entrevistadoras foram apresentadas pelos
doutorandos supervisores do estudo à equipe de trabalho da maternidade de cada um dos
hospitais. Nessa ocasião, a rotina de trabalho de cada hospital foi repassada com todas as
entrevistadoras. O conhecimento da rotina de trabalho de cada um dos hospitais foi
extremamente importante para as situações de auxílio ou substituição ao longo do trabalho
de campo. A remuneração mensal das entrevistadoras era de R$ 1.100 reais e vale
transporte para o deslocamento. Iniciaram o campo seis entrevistadoras. No final do
primeiro mês, mais duas entrevistadoras foram incorporadas à equipe (no mês de janeiro
ainda) compondo a equipe de campo oito entrevistadoras. Tivemos 4 dispensas do campo,
duas delas foram no início do campo e, as entrevistadoras foram substituídas. A primeira
ocorreu trinta dias após o início do campo (fevereiro), pois segundo relato de funcionários
do hospital, a entrevistadora falava mal do estudo para as pessoas do hospital. A segunda
no mês de março (2015) e foi ocasionada devido a inúmeros problemas identificados no

Controle de Qualidade das entrevistas realizadas. A terceira ocorreu no final de
setembro. A entrevistadora solicitou dispensa do estudo motivos pessoais. A última
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dispensa foi no final de dezembro. Dentre inúmeros problemas durante o campo, o
mais grave foi não ter ido trabalhar um dia sem justificativa ou aviso.
5.1 Escala de Trabalho
A escala de trabalho das entrevistadoras era divulgada mensalmente por meio de
publicação na página do grupo fechado do Perinatal criada no “Facebook”, e uma cópia
impressa era entregue durante as reuniões. A elaboração da escala e possíveis
modificações ficavam a cargo das doutorandas supervisoras do campo.
Cada entrevistadora trabalhava 6 horas diárias durante a semana, alternando a cada
semana o turno de trabalho. Aos finais de semana os plantões tinham duração de onze
horas (das 8h às 19h), com intervalo de duas horas para o almoço, totalizando 40
horas semanais.
Pelo baixo fluxo de nascimentos nas maternidades dos hospitais Miguel Piltcher e
Beneficência Portuguesa de Pelotas, uma dupla de entrevistadoras ficou responsável por
estes hospitais. As entrevistadoras realizavam passadas no início de cada turno a fim de
sanar as demandas referente aos nascimentos. Após as passadas, as entrevistadoras iam
para o Hospital São Francisco de Paula a fim de auxiliar a entrevistadora desse hospital
pelo maior número de nascimentos. A FAU também tem um fluxo menor de nascimentos,
por isto a mesma rotina foi adotada para auxiliar a entrevistadora da Santa Casa.

5.2. Uniforme
Todas as entrevistadoras ganharam dois jalecos brancos personalizados com o logo do
estudo para ser utilizado durante o trabalho nos hospitais. Os doutorandos
supervisores do trabalho de campo também tinham seu jaleco próprio para livre acesso
aos hospitais.

6. Autorizações para o acesso aos hospitais
Para o livre acesso às maternidades e realização da coleta de dados, as
entrevistadoras e supervisoras do campo deveriam ter autorização dos hospitais e
portarem crachá de identificação fornecido por estes. Cada hospital teve um protocolo
a ser seguido:
Santa Casa: Primeiramente, um Formulário de Cadastro específico do hospital foi
preenchido, bem como a proposta de Apólice de Seguro. Estes documentos foram
enviados para a Escriturária da Biblioteca desta Instituição. A responsável
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confeccionou os crachás e avisou sobre a data da retirada. Os crachás foram retirados
pelas doutorandas supervisoras na Biblioteca da Santa Casa.
E-mail de contato: ensino@santacasadepelotas.com.br
Fone:3284-4700 R.807 (Biblioteca).

Fundação de Apoio Universitário (FAU/ UFPel): Um cadastro foi realizado no
sistemadoHospitalEscoladisponívelnolink:
http://fau.com.br/adsensino/pioneer/conteudo/principal_cad_estudante.php. Uma cópia da
Apólice e/ou proposta de Seguro foi entregue para o assistente administrativo na

Coordenação de Ensino Pesquisa e Extensão HE/UFPEL, localizada na Rua Professor
Araújo, 538 - CEP 96020-360 Centro - Pelotas/RS. E-mail: ensino@heufpel.com.br
Fone: (53)3284-4934
Para os hospitais Miguel Pilcher e Beneficência Portuguesa de Pelotas não foi
necessária a confecção de crachás de identificação específicos dos hospitais. As
entrevistadoras e supervisoras eram identificadas por meio do jaleco e crachá
personalizados do acompanhamento Perinatal, bem como por uma lista de permissão
presente na Recepção destes hospitais.
7. Materiais utilizados na coleta de dados
7.1. Entrevistas:
Para a realização da entrevista foi utilizado um tablet no modelo Samsung Galaxy Tab
3 (Sistema Operacional Android 4.1 Jelly Bean) (Figura 9).

Figura 9. Modelo do tablet utilizado para a entrevista. Foto A. Caixa e tablet. Foto B. Capa protetora
numerada utilizada nos tablets.
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7.2. Antropometria:
A coleta do peso, comprimento e perímetro cefálico da criança foi realizada através do
uso dos seguintes equipamentos:
-

Balança pediátrica portátil da marca SECA modelo 376 (Figura 10).

-

Fita métrica da marca CARDIOMED modelo WCS, com precisão de 0,1 cm

(Figura 11).
-

Infantômetro da marca Harpenden com amplitude de 30 a 110 cm e precisão

de 0,1 cm (Figura 12).

Figura 10. Balança pediátrica.

Figura 11. Fita métrica para medida do perímetro cefálico do RN.
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Figura 12. Fotos do Infantômetro para medir o comprimento do RN. Foto A. Infantômetro sobre o
balcão. Foto B. Trava de segurança.

Em relação às balanças utilizadas para a pesagem dos bebês, segue abaixo a marca
da balança de cada hospital, capacidade máxima e precisão:
1.

Santa Casa/ Miguel Piltcher e HU:

Marca: Filizola
Capacidade máxima: 15 kg
Precisão: 5g
2.

FAU (HE): Digipeso dp 3000 plus 1505

Capacidade máxima: 15 kg
Precisão: 5g
3.

Beneficência Portuguesa: Urbano udi 15000 5

ped Capacidade máxima: 15kg
Precisão: 5g

7.3 Materiais de consumo em cada hospital
Cada hospital permitiu ou cedeu a colocação de um armário ou balcão para o
armazenamento do material de coleta de dados. À disposição das entrevistadoras,
tinha um fichário com as Fichas de Registro de Parto, um Formulário de Medidas
encadernado, uma pasta contendo questionários em papel, questionários em papel
para gemelares, Ficha adicional de uso de medicamentos (Anexo E) e Ficha de
uso adicional de vitaminas (Anexo F), termos de consentimento, filipetas utilizadas
para a identificação da mãe nas fotos das carteiras de pré-natal e o manual de
instruções. Além disso, tinham em cada armário as sacolas e fraldas utilizadas como
brinde pela participação, bem como lenços umedecidos, álcool gel, papel toalha, fita
métrica e o infantômetro.
A reposição era feita por cada doutorando, conforme escala de plantões previamente
estabelecida. Esta reposição era realizada a cada dois dias ou, conforme a
necessidade em função do número de nascimentos.
8. Plantões
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Conforme escala definida previamente, cada Doutoranda possuía um dia fixo de
plantão durante a semana. Aos finais de semana e feriados, dias específicos para cada
supervisora eram determinados em escala revisada mensalmente.
Os plantões eram realizados a fim de solucionar as possíveis demandas apresentadas,
como internações e recusas, abastecimento dos hospitais com os materiais de insumo,
supervisão do trabalho executado pelas entrevistadoras, e controle de qualidade.
Para facilitar a comunicação com as entrevistadoras, um celular específico para o
plantão foi utilizado.

9. Dos Controles
9.1. Dos nascimentos nos hospitais
Para o controle dos nascimentos, cada hospital possuía um livro de Registro dos
Nascimentos e um Formulário de Medidas. O Registro dos Nascimentos tinha
numeração sequencial, composto por cinco dígitos, sendo o primeiro dígito referente ao
hospital do nascimento. Cada folha do livro comportava três registros. Cada registro
(Figura 14) coletava as seguintes informações: elegibilidade, número da Coorte
(número de identificação do questionário), nome completo da mãe, data e hora do
nascimento da criança, sexo do recém-nascido, número da DN (número de registro do
hospital), local de residência, se entrevista e medidas foram realizadas, data e hora de
alta do recém-nascido, CPF e SUS da mãe.
Dígito 1 – Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas
Dígito 2 – Hospital Santa Casa Misericórdia de Pelotas
Dígito 3 – Hospital são Francisco de Paula (HU)
Dígito 4 – Hospital FAU (Fundação de Apoio Universitário)
Dígito 5 – Hospital Miguel Piltcher
9.2. Das internações e óbitos
No momento em que uma internação ou óbito de RN fosse identificado pela
entrevistadora, imediatamente este era informado à doutoranda de plantão,
responsável pelo repasse desta informação ao Grupo de Estudo de Morbi-Mortalidade.
As internações eram informadas por contato telefônico e/ou por envio de mensagens
de texto via celular.
Para a identificação das internações e/ou óbito era informado à equipe responsável o
nome completo da mãe, local do parto, tipo de internação, data e hora do parto e o
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número de identificação (ID) do RN. Este ID, conforme descrito anteriormente, era
obtido após a entrevista com a mãe.

10. Kit de agradecimento pela participação do Acompanhamento Perinatal

Nesta etapa do Acompanhamento, como forma de agradecimento à participação, um
kit foi entregue à mãe, após a entrevista e antes da realização das medidas do RN,
contendo uma sacola de TNT personalizada com o logo da Coorte 2015 Perinatal e um
pacote de fraldas.

11. Controle de Qualidade
Dois tipos de Controles de Qualidade (CQ) foram realizados no Acompanhamento
Perinatal da Coorte 2015: hospitalar e por contato telefônico. O CQ hospitalar era
realizado pelas supervisoras do campo mediante visita diária ao hospital e conversa
informal com mães escolhidas aleatoriamente. Como protocolo, breve apresentação da
supervisora era realizada, seguida de perguntas a respeito do acolhimento feito pela
entrevistadora, das informações referentes à continuidade do acompanhamento, como
o acompanhamento dos três meses de idade do RN, do recebimento do Kit ao final da
entrevista e, se possíveis dúvidas persistiam quanto à Coorte 2015 e seus
esclarecimentos.
Além disso, um CQ por contato telefônico era realizado em 10% das entrevistas realizadas.
Para tal, uma doutoranda integrante da equipe ficou responsável pelas ligações (Elma). O
CQ era realizado a partir de um questionário contendo 13 questões. Quinzenalmente, um
relatório com as perguntas qualitativas sobre a entrevista, bem como a concordância
(Estatística Kappa) das questões quantitativas era apresentado nas reuniões com a
coordenação do estudo e com os doutorandos. O banco de dados para a extração destas
informações era obtido através de merge do banco do perinatal (reduzido – apenas com

informações do controle de qualidade) com o banco digitado dos questionários
telefônicos do controle de qualidade. O controle de qualidade das medidas
antropométricas foi verificado a cada três meses ao longo do trabalho de campo
através de repadronizações com a pediatra responsável pelo treinamento de
antropometria
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11.1 Análise das questões utilizadas no Controle de Qualidade
As questões abaixo, numeradas conforme o questionário do controle de qualidade
(CQ), foram utilizadas para avaliar a qualidade das entrevistas realizadas.
Em relação as questões qualitativas sobre a entrevista, apenas uma entrevistada referiu
não ter sido procurada pela entrevistadora no hospital após o nascimento da criança. Esse
fato foi então investigado pelos supervisores e pela coordenação, e após o esclarecimento
da situação, a entrevista foi refeita por outra entrevistadora. Todas as entrevistadas
afirmaram terem sido bem tratadas pelas entrevistadoras. Algumas mães relataram que a
entrevistadora não fez uma explicação clara sobre a pesquisa (2,6%), e que não
informaram sobre a visita dos três meses (8,6%) – Figura 18. Em relação a essas
questões, supomos que o fato de algumas mães ainda estarem cansadas devido ao parto,
pode ter levado as mesmas a não se recordarem da explicação sobre a pesquisa e visita
dos três meses pelas entrevistadoras. A média geral de tempo de entrevista relatada pelas
mães foi de 31,5 minutos (desvio-padrão: 16,5), com uma amplitude de 5 a 120 minutos.

Figura 18. Relatório final das respostas às questões qualitativas realizadas durante o controle de
qualidade telefônico

Segundo os dados analisados, as questões 10, 11 e 13 foram aquelas com maior
número de discordâncias entre o CQ e a entrevista realizada (131, 70 e 66
respectivamente). Em contrapartida, as questões 9, 14 e 15 foram aquelas com menor
discordância ao final do campo.
Seguem as questões do controle de qualidade com numeração segundo o questionário
aplicado.
9.

O seu parto foi normal ou cesariana?

10.

A Sra. teve ameaça de parto prematuro?

11.

A Sra. planejou o bebê ou engravidou sem querer?
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12.

Quantas vezes a Sra. já engravidou, contando com esta gravidez?

Quero que conte todas as gestações, até as que não chegaram ao final.

13.

A Sra. usou algum remédio durante a gestação, sem contar vitaminas e ferro?

14.

A Sra. fumou durante esta gravidez?

15.

A Sra. trabalhou durante a gravidez?

16.

A Sra. fez faculdade?

Em relação às questões com maior discordância, acredita-se que o local de aplicação
da entrevista, bem como a presença de familiares possa ter influenciado a resposta
das mulheres, como no caso da questão 11 que investigou o intuito de ter engravidado.
A questão 13, que aborda o uso de medicamentos durante a gestação, apresentou o
maior número de discordâncias. Um dos motivos discutidos em torno desta questão
seria o viés de memória.
Em torno da questão 10 sobre ameaça de parto prematuro, acredita-se que as
mulheres quando questionadas confundiam nascimento prematuro com ameaça de
parto prematuro. As questões 10, 11 e 13 parecem não ter sido adequadas para o
controle de qualidade do levantamento Perinatal.
12. Reversão de Recusas
Diante de uma recusa, as entrevistadoras eram orientadas a comunicar o doutorando
de plantão, responsável por acionar a equipe de reversão de recusas, que seguiam
uma rotina, conforme o hospital, a qual realizava uma segunda tentativa. Essa equipe
era formada por médicas dos hospitais e/ou pessoas da equipe quando larga
experiência em pesquisas, com bom conhecimento do estudo e com boa capacidade
de argumentação. Além dessa equipe, as doutorandas de plantão também eram
responsáveis pelas tentativas de reversão de recusa quando necessário.
Hospitais
Beneficência
Santa Casa
HU
FAU – HE
Miguel Piltcher

1ª pessoa

2ª pessoa

3ª pessoa

Iândora

Lisângela

Outra opção

Lisângela

Elaine Albernaz

Denise

Iândora

Lisângela

Elaine Albernaz

Sílvia

Iândora

Renata

Lisângela

Tabela 4. Planilha com a logística de reversão de recusas.
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4ª pessoa

Lisângela

Concordância - Kappa
Entrevistadora Tipo de Parto

Ameaça de
parto
prematuro

Planejamento da
gestação

No gestações Uso de remédio

Fumo

Trabalho Fez faculdade

N. absoluto e relativo
de pares discordantes
Kappa

0
1.00

66 (14,5%)
0.64
9 (17,0%)
6 (7,7%)

12342 (11,8%)
58 (16,0%)
613 (23,6%)
75 (8,9%)
87 (12,3%)
97 (28,0%)
10 7 (14,3%)
73 2 (18,2%)
Número absoluto e proporção de discordantes.

70 (15,4%)
0.71
5 (9,,4%)
10 (12,8%)
2 (66,7%)
2 (11,8%)
6 (12,0%)
10 (18,2%)
11 (19,6%)
6 (10,5%)
3 (12,0%)
13 (26,5%)
2 (18,2%)

28 (6,1%)
0.89
3 (5,7%)
8 (10,3%)

6 (12,0%)
3 (5,5%)
2 (3,6%)
2 (3,5%)
3 (6,1%)
1 (9,1%)

Tabela 3. Relatório final de concordância das respostas às questões realizadas durante a
entrevistadamcontrole de qualidade telefônico.
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131 (28,7%)
0.24
17 (32,1%)
14 (17,9%)
3 (66,7%)
5 (11,8%)
16 (32,0%)
17 (30,9%)
14 (25,0%)
18 (31,6%)
7 (28,0%)
19 (38,8%)
1 (9,1%)

6 (1,3%)
0.95
1 (1,9%)
2 (2,6%)

2 (3,6%)

1 (2,0%)

32 (7,0%)
0.85
2 (3,8%)
8 (10,3%)

8 (1,8%)
0.89
2 (3,8%)
2 (2,6%)

4 (8,0%)
5 (9,1%)
4 (7,1%)
1 (1,8%)
4 (16,0%)
4 (8,2%)

2 (4,0%)

1 (2,0%)
1 (9,1%)

Em alguns casos também se entrava em contato com o pediatra ou obstetra
da puérpera. Para facilitar a comunicação e agilizar a reversão de recusas,
contávamos com um grupo no “Whats App” (aplicativo para smartphones), chamado
“Recusas Perinatal”. A recusa era informada com detalhes específicos: nome
completo da mãe, hospital, tipo de parto, convênio/particular ou SUS, obstetra,
pediatra, sexo e peso do RN). A logística de reversão de recusas era realizada
conforme o hospital, e assim o encaminhamento era dado ao caso.

A equipe para reversão de recusas era remunerada, sendo que o valor pago
para cada tentativa de reversão era de R$50,00 e R$100,00 para o sucesso da
reversão da recusa. O pagamento era realizado, sempre que possível, no início de
cada mês.

Para o controle das recusas realizadas pela equipe, assim como o controle das não
revertidas, foi elaborada uma planilha eletrônica no Excel, atualizada pelas doutorandas
imediatamente após o encaminhamento e desfecho, que continha as seguintes
informações: nome completo da puérpera, local de nascimento, hora do parto, data da
entrevista, obstetra e pediatra, cor da pele, idade, motivo da recusa, observação, tipo de
parto, sexo e peso do RN, se o RN nasceu vivo, se foi pelo SUS/ Particular ou
Convênio, entrevistadora que realizou a abordagem e recebeu a recusa

. Se por ventura a recusa fosse referente à tomada das medidas do RN, a
entrevistadora era orientada a anotar as medidas hospitalares.

13. Agendamento de Entrevistas
Como as entrevistas eram realizadas nos hospitais de nascimento, não havia
uma rotina de agendamentos. Porém, em alguns casos, por solicitação da própria
mãe, realizávamos entrevistas domiciliares, as quais eram agendadas pelos
doutorandos da equipe conforme disponibilidade da mãe.
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14. Reuniões
a) Coordenação
Uma vez por semana, uma reunião era realizada entre todos os supervisores e
coordenadores do estudo. Neste momento, fazíamos um relato do acompanhamento
da última semana, resolvíamos possíveis dúvidas, problemas e pendências.

b) Supervisores e entrevistadoras
Mensalmente era realizada uma reunião geral com todas as entrevistadoras e
supervisoras do campo, a fim de reforçar as condutas e solucionar as demandas.

Além disso, durante o descarrego dos dados, agendados individualmente a
cada 15 minutos, orientações específicas eram direcionadas às entrevistadoras, bem
como resolução das pendências apresentadas e discussão de dúvidas e problemas
encontrados pelas entrevistadoras durante a semana.

15. Banco de Dados
15.1. Descarrego dos dados
Duas vezes por semana os tablets eram descarregados por um doutorando de
plantão. Neste mesmo encontro, as entrevistadoras levavam os seus diários de campo
com todas as anotações pertinentes e que necessitassem de ajustes no banco de
dados. Uma planilha eletrônica no Excel foi desenvolvida para este controle. Havia uma
aba na planilha para cada dia de descarrego, onde eram inseridos os problemas e o
encaminhamento dado (número da coorte/ID, número da entrevistadora, nome da mãe,
hospital, problema da questão e o encaminhamento). Uma segunda planilha eletrônica
no Excel foi desenvolvida para que fosse realizado o controle do número de entrevistas
realizadas .
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15.2. Inconsistências
Periodicamente, um supervisor, fazia uma busca por inconsistências (dados
incoerentes) através de um arquivo preparado para esta finalidade e executável no
software Stata versão12.0

Nesta etapa, análises preliminares foram feitas para detectar possíveis erros
que pudessem estar ocorrendo durante a coleta dos dados, uma vez que a detecção
de problemas nesta fase permitiria que medidas fossem tomadas para corrigir
eventuais problemas. Erros maiores que fossem detectados pelo processo de
inconsistências eram checados no banco original para elucidação do problema.

15.3. Rotina de ajustes
Uma vez por semana, a supervisora responsável, se reunia com as
entrevistadoras, a fim de resolver as inconsistências detectadas. O encaminhamento
era repassado para a pessoa responsável pelo banco corrigir as informações no
banco original, juntamente com a planilha de erros informadas pelas entrevistadoras.

16. Banco Registro de Nascimentos
Quinzenalmente, os registros de nascimentos eram entregues durante o
descarrego dos dados. Estes registros eram armazenados em caixas de arquivos
específicas para cada hospital. Após a digitação dupla dos dados no programa
EpiInfo, por uma equipe de bolsistas, as inconsistências e o banco no software Stata
versão12.0 eram encaminhados à doutoranda responsável pelo banco.

Uma planilha de pendências de dados era entregue a cada entrevistadora,
conforme o hospital que estavam trabalhando. Esta planilha era entregue durante o
descarrego com os dados completos para os ajustes no banco.

17. Merge dos Bancos do Pré-natal e Perinatal

No estudo do Pré-natal o número identificador (ID) é referente às gestantes.
Trata-se de um número único gerado automaticamente em cada entrevista. No
entanto, no estudo do Perinatal o ID é específico para cada criança, sendo também
gerado automaticamente no início da entrevista. Dessa forma, para juntar os bancos
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de dados dos dois estudos duas estratégias foram implementadas. Inicialmente,
foram utilizadas duas variáveis coletadas em ambos os estudos, relativas às
gestantes/mães: CPF e Cartão SUS. Nesta estratégia, primeiro era realizado o
merge de acordo com o CPF (variável com maior número de informações nos dois
estudos). As gestantes/mães de cada banco de dados que não apresentavam CPF
idêntico, eram incluídas em um novo banco de dados para cada estudo. Assim, o
mesmo procedimento era realizado por meio da variável “Cartão SUS”.

Além disso, para captar as gestantes/mães que participaram dos dois estudos
(estavam nos dois bancos de dados) e não tinham informação de CPF ou cartão
SUS, uma segunda estratégia foi realizada no programa Excel. Essa estratégia foi
baseada

em

uma

inspeção

visual,

na

qual

duas

pessoas

realizaram

independentemente uma busca ativa na lista de nomes do Perinatal por cada nome
que aparecia na lista Pré-natal. Essa última estratégia foi capaz de identificar ainda
algumas gestantes/mães que não tinha CPF e Cartão SUS nos bancos de dados.

Ao final, 3220 (74,4%) gestantes que participaram no Perinatal participaram também do
estudo do Pré-natal. Destas, 3032 (94,2%) foram identificadas pelo CPF, 151 (4,7%)
pelo cartão SUS e 32 (0,1%) por meio da busca nas listas de nomes. Cabe ressaltar
que em todas as tentativas de merge foi utilizada a opção “one:many”, disponibilizada
pelo pacote estatístico Stata. Assim, uma gestante participante do Pré-natal poderia ser
ligada a mais de uma criança do estudo do Perinatal, como é necessário para o caso
de gestação múltipla. Além disso, esse procedimento de merge dos dados considerou
os FM como elegíveis para o estudo Perinatal, embora os mesmos não sejam elegíveis
para a Coorte como um todo. Portanto, ao final, 3200 (74,8%) crianças nascidas vivas
e incluídas no estudo do Perinatal tiveram suas mães entrevistadas no estudo do Prénatal.
18. Números finais
18.1 Números finais do Banco Registro de Nascimento

No ano de 2015, 5610 crianças nasceram em Pelotas. Destas, 4387 eram
elegíveis para o Levantamento Perinatal da Coorte 2015 (Tabela 5).
A Tabela 6 apresenta os números finais de elegíveis segundo o hospital de
nascimento.
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.
Tabela 5. Planilha de apresentação dos números finais do Banco Registro de
Banco de Registros 2015
Jan Fev Mar

Abr Maio Jun Jul

Ago Set Out Nov Dez Total

Nascimentos 478 465 529

491 466 457 488 456 409 465 415 491 5610

Elegíveis

385 359 365 392 367 326 370 330 386 4387

365 349 393

Não
elegíveis
113 116 136
Nascimentos

106 107

92

96

89

83

95

85 105 1223

18.2 Números finais do Banco Perinatal

Ao final do campo, foram realizadas 4329 entrevistas dos 4387 participantes
elegíveis. Dos elegíveis, 51 foram recusas (segundo planilha de acompanhamento
de recusas do estudo), 7 perdas (segundo a comparação entre o registro de
nascimentos da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas e o banco do Registro de
Nascimentos da Coorte 2015) e 49 casos de feto morto (FM). Assim, como a
amostra final da coorte de 2015 é composta apenas por nascidos vivos, o banco do
perinatal será composto por 4280 crianças que serão acompanhadas na sequência
do estudo. O percentual de sucesso deste estudo foi de 98.7% (Total de
entrevistados no Perinatal / (Elegíveis para o estudo - FM).
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Registro de Parto
Jan
Beneficência Portuguesa

Fev

4

4

Mar

Abr

Maio

5

4

6

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

3

6

3

10

3

9

61

4

Perda
Recusa
Santa Casa
Perda

1

2

129

138

1

1

Recusa

3

146

4

1
131

111

130

147

127

137

122

139

2
2

1

1

1

1553
4

3

1

Parto domiciliar
HU

96

1
116

124

120

135

141

143

129

140

1

4

5

1

2

2

2

1

130

12
1

127

114

3

1

2
130

1549

Perda
Recusa
Parto domiciliar
FAU

1
71

Perda

2

Recusa

2

52

76

86

73

53

79

1
67

63

60

59

81

1
1

1

Parto domiciliar
Piltcher

22

3

2

6

1
45

31

4

1

45

28

820

1
30

35

1

1

34

27

34

36

32

27

404

Perda
Recusa
Total nascimentos elegíveis

7
4387
34
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Tabela 6. Planilha de apresentação dos números finais do Banco Registro de Nascimentos, segundo os hospitais e nascimentos
elegíveis.

Perinatal - 2015
Jan
Elegíveis

Fev

Mar

Abr

Maio

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

365

349

393

385

359

365

392

367

326

370

330

386

4387

Perdas

3

1

0

0

0

0

2

0

0

0

1

0

7

Recusas

8

9

9

3

4

5

7

1

0

4

1

0

51

FM

6

3

5

8

6

5

2

1

5

2

5

1

49

348

336

379

374

349

355

381

365

321

364

323

385

4280

Total

Tabela 7. Números finais do Levantamento Perinatal da Coorte 2015.
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1. Contextualização da Coorte de 2015
Em 1982, teve início em Pelotas um estudo sobre a saúde dos recém-nascidos
da cidade. Todos os bebês nascidos no município foram avaliados e suas mães
entrevistadas. Foi feito um acompanhamento dos bebês com um mês de vida, com
três meses, com seis meses e com 12 meses. Este estudo teve um grande impacto
nos meios de pesquisa no Brasil e no exterior e seus resultados levaram a um grande
número de publicações, que, por sua vez, serviram de referência para a elaboração de
políticas de saúde e de novas pesquisas. Em 1993 e 2004 duas novas coortes tiveram
início. A repetição destas coortes permite que se avalie como está mudando a saúde
dos bebês, o atendimento às gestantes durante o pré-natal, o atendimento ao parto e
o perfil da população em termos de fatores de risco para diversas doenças. Estas
informações são fundamentais para que as políticas de saúde sejam atualizadas e
reflitam as mudanças observadas ao longo do tempo.
Agora, uma nova coorte está sendo iniciada. Diferentemente das outras
coortes, em que o primeiro contato com a mãe se deu logo após o nascimento do
bebê, nesta coorte as mães dos bebês com nascimento previsto para 2015 foram
entrevistadas durante a gestação e, como nas demais coortes, seus filhos já estão
sendo acompanhados após o nascimento. Isto possibilitará a coleta de informações
mais detalhadas sobre a saúde e os hábitos maternos no período gestacional,
possibilitando uma melhor compreensão das influências da gestação sobre a saúde do
filho ao longo da vida.
O nosso papel neste estudo foi fazer com que ele tenha mantido os mais altos
padrões de qualidade de modo que os dados obtidos reflitam a realidade da forma
mais fiel possível. Os dados coletados fornecerão informações muito importantes e
serão analisados e reanalisados durante as próximas décadas. Para atingir o patamar
de qualidade desejado, foi necessário muito esforço e dedicação. Neste contexto, este
relatório do trabalho de campo reúne toda a base de sustentação deste esforço no
acompanhamento dos 12 meses de idade das crianças pertencentes à coorte de 2015.

2. Grupo de trabalho
2.1 Coordenadores e supervisores do estudo
O projeto da Coorte de 2015 tem como coordenadores: Prof. Pedro Curi Hallal,
Prof.ª Mariângela Freitas da Silveira, Prof.ª Andréa Homsi Dâmaso, Prof. Fernando
César Wehrmeister e Prof. Flávio Fernando Demarco, do Programa de Pós-graduação
em Epidemiologia (PPGE) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), juntamente
com o Prof. Marlos Rodrigues Domingues, da Escola Superior de Educação Física
(ESEF) da Universidade Federal de Pelotas e Prof. Diego Garcia Bassani, da
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Universidade de Toronto (Canadá). O acompanhamento dos 12 meses foi coordenado
pelos professores Andréa Dâmaso e Marlos Domingues. Ainda, fizeram parte da
equipe de supervisão, Inácio Crochemore Mohnsam da Silva (aluno de Pós-doutorado
do PPGE), Bruna Celestino Schneider (aluna de doutorado do PPGE) e Fernanda
Mendonça (Supervisora Geral de Campo das Coortes do Centro de Pesquisas
Epidemiológicas).
A supervisão geral do trabalho de campo do acompanhamento dos 12 meses
foi de responsabilidade dos doutorandos: Elma Izze Magalhães e Thaynã Flores
(alunas de doutorado do PPGE); Andréia Hartwig, Ethieli Silveira e Mariana
Cademartori (alunas de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Odontologia
da UFPel); e Eduardo Caputo e Werner Muller (alunos de doutorado do Programa de
Pós-Graduação em Educação Física da UFPel). As doutorandas do PPGE, Luiza
Ricardo e Gloria Cruz, foram responsáveis pela supervisão do trabalho de campo
relativo

a

coleta

de

dados

de

acelerometria

e

desenvolvimento

infantil,

respectivamente.

2.2 Equipe geral da coorte
A equipe geral da coorte 2015 (acompanhamento dos 12 meses) contou com o
auxílio de uma secretária, Mariana Haertel, e duas pessoas contratadas para o
agendamento e organização da logística dos agendamentos dos 12 meses (Caroline
Barragan e Iara Bonneau).

2.3 Equipe de entrevistadoras
Foram contratadas 10 entrevistadoras que iniciaram o trabalho de campo do
acompanhamento dos 12 meses. Os acréscimos e mudanças na equipe de
entrevistadoras serão descritos no item 4 (Equipe de entrevistadoras).

2.3.1 Remuneração
Todas as entrevistadoras contratadas foram devidamente remuneradas e
receberam uma quantia mensal de 1100 reais, caracterizado como bolsa de pesquisa
e mais o vale transporte.

3. Seleção e treinamento de entrevistadoras
As inscrições para o processo seletivo iniciaram no dia 1º de outubro com
término no dia 23 de outubro de 2015, tendo aproximadamente 600 candidatas
inscritas. Foi realizada uma pré-seleção das inscritas, sendo selecionadas 50
candidatas para o início do treinamento e seleção das entrevistadoras do
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acompanhamento dos 12 meses.
A avaliação das candidatas foi realizada durante o treinamento com base nos
seguintes critérios:
 Pontualidade/Assiduidade;
 Interesse;
 Postura durante o treinamento;
 Desenvoltura nas práticas de aplicação do questionário;
 Desempenho na prova teórica;
 Desempenho nas práticas da aplicação do teste de desenvolvimento infantil e
colocação do acelerômetro;
 Desempenho nas práticas das medidas antropométricas;
3.1 Treinamento da entrevista
Na semana do dia 30 de novembro até o dia 05 de dezembro foi realizado o
treinamento do questionário (Quadro 1), tendo a presença de 43 candidatas no
primeiro dia de capacitação. Foi realizada apresentação da parte teórica de cada bloco
de questões da entrevista pelos doutorandos, seguida da realização de práticas da
aplicação do questionário em papel e no tablet. No decorrer do treinamento, houve
algumas desistências, restando 39 candidatas às vagas para entrevistadora. No dia 07
de dezembro, foi realizada uma prova teórica e após o resultado desta foram
eliminadas algumas candidatas considerando a nota da prova, desenvoltura nas
práticas e o desempenho geral durante o treinamento. Assim, foram selecionadas 31
candidatas para a próxima etapa do processo seletivo.
3.2 Treinamento do teste de desenvolvimento infantil e acelerometria
Após o resultado da prova teórica, no período de 08 a 11 de dezembro, foi
realizado o treinamento do teste de desenvolvimento infantil (Ox-NDA) e
acelerometeria (Quadro 2). A doutoranda Gloria Cruz, juntamente com as psicólogas
Suélen Cruz e Luciana Anselmi, foram as responsáveis pelo treinamento da aplicação
do Ox-NDA, e a doutoranda Luiza Ricardo pelas instruções referentes acelerometria.
Inicialmente, foi realizada a explanação da parte teórica no Centro de Pesquisas
Epidemiológicas (CPE), com apresentação de slides e demonstrações com os objetos
do kit do Ox-NDA (Figura 1) e da acelerometria (Figura 2). Após o treinamento teórico,
foi realizada uma prática de aplicação do teste de desenvolvimento infantil, onde as
candidatas tinham que marcar as respostas de cada item do Ox-NDA com base em
vídeos apresentados no data show. Em seguida, as candidatas treinaram a aplicação
do teste de desenvolvimento infantil entre elas, sendo discutidas as dúvidas e
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corrigidos os erros no momento da aplicação (Figura 3). Num segundo momento, as
candidatas foram divididas em dois grupos (A e B) para realização das práticas de
colocação do acelerômetro e teste de desenvolvimento infantil com crianças na faixa
etária próxima aos 12 meses da Escola Herbert de Souza (Figura 4 e 5). Com base no
desempenho durante as práticas, 20 candidatas foram selecionadas para o
treinamento da antropometria.

Figura 1. Kit do teste de desenvolvimento infantil (Ox-NDA).

Figura 2. Acelerômetro e pulseiras (A: Adulto; B: Criança).
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Figura 3. Prática do teste de desenvolvimento infantil no CPE.

Figura 4. Prática da colocação do acelerômetro.
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Figura 5. Prática do teste de desenvolvimento infantil na Escola Herbert de Souza.

3.3 Treinamento das medidas antropométricas
No dia 12 de dezembro de 2015 deu-se início ao treinamento das medidas
antropométricas da mãe e da criança (Quadro 3). No primeiro dia, foi realizado o
treinamento teórico e prático da antropometria do adulto, a qual consistiu na coleta do
peso materno (em kg), sob a responsabilidade da doutoranda Bruna Schneider, com o
auxílio de outros doutorandos da equipe. Após receberem as orientações teóricas
sobre o manuseio da balança e técnica de medida, contidas no manual de instruções,
as candidatas treinaram a coleta da medida de peso entre elas mesmas. Neste
momento os doutorandos supervisionaram a replicação da técnica de medida tal qual
descrita no manual e a conduta da entrevistadora no momento de instruir a mãe como
se posicionar sobre a balança. Foram utilizadas balanças da marca SECA modelo
803, com precisão de 100 gramas e capacidade para 150 kg (Figura 6).
Posteriormente a esta etapa, as candidatas foram divididas em dois grupos para a
realização do treinamento das medidas antropométricas da criança.
A pediatra e especialista em padronização de medidas antropométricas em
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crianças, Profª Denise Mota, foi a responsável por esta parte do treinamento com o
auxílio da doutoranda Bruna Schneider (Figura 7). A antropometria da criança
consistiu no treinamento das medidas de peso (no colo da mãe) (Figura 8),
comprimento (Figura 9) e perímetro cefálico (Figura 10). As candidatas treinaram a
técnica de coleta das medidas em crianças de faixa etária semelhante a 12 meses
cujas mães foram convidadas a comparecer voluntariamente ao CPE e em crianças
das Escolas de Educação Infantil Nelson Abott de Freitas, Lobo da Costa e Herbert de
Souza.

Figura 6. Balança utilizada para medida do peso da mãe/criança.

Figura 7. Treinamento das medidas antropométricas da criança.
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Figura 8. Prática da medida do peso da criança (colo da mãe).

Figura 9. Prática da medida de comprimento da criança.
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Figura 10. Prática da medida do perímetro cefálico da criança.

Para a medida do comprimento (cm) foram utilizados antropômetros portáteis
da marca SANNY modelo ES2000 com amplitude de 20 a 105 cm e precisão de 0,5
cm (Figura 11).

Figura 11. Antropômetro infantil.
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O perímetro cefálico foi aferido utilizando fita métrica metálica (aço flexível) e
inelástica da marca CESCORF com extensão de 2 m e precisão de 0,1 mm (Figura
12).

Figura 12. Fita antropométrica.

As entrevistadoras foram supervisionadas durante a coleta das medidas
antropométricas pela doutoranda Bruna Schneider ou pela Profª Denise Mota.

A

avaliação das candidatas consistiu da observação da técnica de coleta da medida
ensinada e do cálculo dos erros intra observador, entre observadores e com o padrão
ouro (exatidão). Após a avaliação do desempenho na realização das medidas
antropométricas, foram selecionadas 15 candidatas para o estudo piloto.
As entrevistadoras selecionadas, durante o trabalho de campo, eram
submetidas a retreinamentos das medidas antropométricas a cada 90 dias.
3.4 Estudo piloto
O estudo piloto foi realizado nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015 (Quadro
3), no qual as candidatas realizaram entrevistas domiciliares com mães e crianças de
idade entre 12 e 16 meses voluntárias (não participantes da Coorte 2015)
acompanhadas de um doutorando (Figura 13). Os doutorandos observaram as
entrevistas e avaliaram o desempenho das candidatas nas entrevistas de acordo com
os seguintes itens avaliativos:
 Pontualidade;
 Apresentação/postura;
 Explicação sobre a pesquisa;
 Termo de consentimento;
 Aplicação e manuseio do tablet;
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 Cartão de figuras/escalas;
 Desenvolvimento Infantil;
 Antropometria;
 Acelerometria;
 Atenção/simpatia/dicção.

Figura 13. Candidata realizando entrevista no estudo piloto.

Após a avaliação das candidatas no estudo piloto, a equipe se reuniu para
selecionar as 10 melhores entrevistadoras para iniciar em o trabalho de campo do
acompanhamento dos 12 meses.
3.5 Reciclagem
Nos dias 28 e 29 de dezembro de 2015 foi realizada a reciclagem, visando
retomar os pontos mais importantes a serem considerados nas entrevistas, bem como,
foram repassadas as instruções de algumas questões do manual que foram
aprimoradas durante o treinamento da aplicação do questionário. Além disso, foram
realizadas mais práticas do teste de desenvolvimento infantil e das medidas
antropométricas, com crianças de idade entre 12 e 16 meses (não participantes da
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Coorte 2015), cujas mães foram convidadas e se dispuseram a comparecer
voluntariamente ao CPE para realização do treinamento prático.
3.6 Novas seleções e treinamentos
Com a saída de algumas entrevistadoras no decorrer do trabalho de campo,
outras seleções e treinamentos foram realizados ao longo do ano para contratação de
novas entrevistadoras. Essas seleções e treinamentos seguiram a mesma logística e
protocolos

utilizados

no

primeiro
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processo

seletivo.

Quadro 1. Cronograma do treinamento da aplicação do questionário.
Horário

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

(30/11)

(01/12)

(02/12)

(03/12)

(04/12)

(05/12)

Apresentação da

Bloco C - Saúde

Bloco D -

Bloco C - Saúde da

Bloco F - Atividade

Horário - 8:30:

Coorte (Pedro

da criança: Q28 a

Características da

criança:

física; Classificação

Bloco H - Saúde da mãe e

Hallal)

Q69 (Elma)

Mãe, da família e

ANEP/IEN (Werner)

contracepção (Mariana e



do domicílio
Instruções gerais e



(Andréia)

Identificação

Bloco E - Hábitos

(Thaynã e

de vida (Andréia)

Eduardo)

Vanessa / Andréa;

Bloco A 18:00 às 20:00

Q70 a Q105 -

Q106 a Q155 -

Bloco G - Gastos

Ethieli

com saúde (Werner)

Horário - 10:30 às10:40:
Intervalo

Mariana)

Horário - 10:40 às 12:30:
Bloco F - Atividade

Bloco B - Cuidado

Prática

física (Werner)

e alimentação da
criança (Thaynã)

20:00 às 20:10

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

Intervalo

20:10 às 21:15

Prática

Prática

Prática

Prática

Prática
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Quadro 2. Cronograma do treinamento do teste de desenvolvimento infantil e acelerometria.
Horário

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

(08/12)

(09/12)

(10/12)

(11/12)

Desenvolvimento infantil e

Desenvolvimento infantil

Desenvolvimento infantil

Acelerometria (Prática) -

(Prática - Grupo A) -

(Prática - Grupo A) - Escola

CPE

Escola Herbert de Souza

Herbert de Souza

Desenvolvimento infantil e

Desenvolvimento infantil

Desenvolvimento infantil

Acelerometria (Prática) -

(Prática - Grupo B) -

(Prática - Grupo B) - Escola

CPE

Escola Herbert de Souza

Herbert de Souza

9:00 às 12:00

14:00 às 17:00

18:00 às 20:00

Desenvolvimento infantil e

Desenvolvimento infantil

Avaliação e divulgação do

Acelerometria (teoria) -

(teoria) - Gloria

-

resultado

Intervalo

Intervalo

-

-

Desenvolvimento infantil e

Desenvolvimento infantil

Acelerometria (teoria) -

(teoria) - Gloria

-

-

Gloria e Luiza
20:00 às 20:10

20:10 às 21:15

Gloria e Luiza
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Quadro 3. Cronograma do treinamento das medidas antropométricas e estudo piloto.
Horário

Manhã

Tarde

Sábado

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

(12/12)

(14/12)

(15/12)

(16/12)

(17/12)

Bloco I - Antropometria

Bloco I - Antropometria

Bloco I - Antropometria

(teoria e prática adulto)

(Prática infantil - Grupo A)

(Prática infantil - Grupo A)

Piloto

Piloto

Bruna

Bruna e Denise

Bruna

Bloco I - Antropometria

Bloco I - Antropometria

(Prática infantil - Grupo B)

(Prática infantil - Grupo B)

Piloto

Piloto

Bruna e Denise

Bruna

190

4. Equipe de entrevistadoras
A equipe de entrevistas do acompanhamento dos 12 meses foi composta
inicialmente por 10 entrevistadoras, sendo posteriormente contratadas mais três
entrevistadoras no mês de janeiro em virtude de um conjunto de fatores como elevado
tempo total médio de entrevista e o alto número de pendências geradas por
remarcações ou dificuldade de agendamento. A equipe também incluiu uma pessoa
responsável especificamente pela realização de entrevistas via telefone/Skype (Iara
Bonneau), para os casos em que os participantes da Coorte 2015 haviam se mudado
de Pelotas e o deslocamento para a cidade da atual residência não era possível.
Ao longo do acompanhamento dos 12 meses a equipe sofreu alterações
devido a saída/entrada de entrevistadoras no trabalho de campo (Quadro 4). Das 10
entrevistadoras que entraram no campo no início do acompanhamento dos 12 meses,
nove saíram do estudo antes da conclusão deste acompanhamento. Os motivos das
saídas incluíram: outras oportunidades de emprego, problemas pessoais e não
adaptação às rotinas das entrevistas. Três entrevistadoras foram demitidas devido a
fortes indícios de fraudes na coleta de dados da antropometria (Audrei), do Ox-NDA
(Maria), e do Ox-NDA e questões do sono (Jennifer), detectadas durante a realização
do controle de qualidade (ações específicas aos dados coletados por essas
entrevistadoras estão apresentadas no item 11 (Controle de qualidade). Uma das
maneiras para se detectar a fraude foi comparar as prevalências de algumas variáveischave do questionário, não pela sua importância, mas pelos pulos que elas poderiam
gerar. Quando um grande pulo surge, o tamanho do questionário diminui e com isso
diminui o número de questões que precisavam ser inventadas. Exemplos de situações
deste tipo são: na atividade física ou no fumo, ao responder “não” para a primeira
pergunta filtro, todas as perguntas sobre o detalhamento destes comportamentos são
puladas.
Nestes três casos específicos, após constatação de fraude pelo controle de
qualidade, os seguintes encaminhamentos foram realizados: Para o primeiro caso da
entrevistadora Audrei, ligou-se para as mães que ainda estavam no período da janela
de 60 dias (100 entrevistas) para confirmar se a mãe e o bebê não haviam sido
pesados, e se o bebê não havia sido medido. Neste mesmo momento, agendou-se
com as mães que concordaram fazer as medidas, onde enviou-se uma entrevistadora
para realizar a pesagem e antropometria. No segundo caso, ocorreu uma denúncia de
que a entrevistadora Maria não estava aplicando todas as etapas do teste de
desenvolvimento infantil. Realizou-se então uma avaliação de quantos NDAs essa
entrevistadora havia realizado (122) e entrou-se em contato com as mães (103). Neste
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momento era aplicado um controle de qualidade contendo cinco questões específicas
do teste de desenvolvimento infantil. Naqueles casos em que a mãe relatava que a
entrevistadora não havia realizado duas atividades consideradas fundamentais no
teste (35), o mesmo era excluído do banco de dados. Dos 122 testes realizados por
essa entrevistadora, foi possível manter 68 no banco de dados, sendo excluídos 54
testes. No terceiro caso, constatou-se, através do controle de qualidade que a
entrevistadora Jennifer não estava aplicando o Ox-NDA em suas entrevistas, e o
mesmo encaminhamento relatado anteriormente foi feito. Neste caso, havia 189
testes, e foi possível entrar em contato com 124 mães para a aplicação do controle de
qualidade contendo as cinco questões específicas do NDA. Após conferência dos
dados manteve-se 79 testes no banco de dados, sendo 45 excluídos. Ainda, nesta
mesma entrevistadora, contataram-se alguns problemas referentes às questões do
sono, onde se realizou um controle de qualidade específico com as questões desta
parte do questionário. Ligou-se para 152 mães e coletou-se novamente as respostas,
que foram repassadas para o banco de dados.
Quadro 4. Entrevistadoras que fizeram parte da equipe do acompanhamento dos
12 meses.
Entrevistadora
Entrada no campo*
Saída do campo**
4
30/12/2015
13/10/2016
7
30/12/2015
08/04/2016
1
31/12/2015
21/01/2016
2
31/12/2015
07/06/2016
5
31/12/2015
23/12/2016***
6
31/12/2015
13/05/2016
8
31/12/2015
28/01/2016
9
31/12/2015
04/05/2016
3
02/01/2016
01/04/2016
10
04/01/2016
24/03/2016
11
12/01/2016
25/01/2016
12
22/01/2016
29/02/2016
13
23/01/2016
05/09/2016
16
18/02/2016
23/12/2016***
15
19/02/2016
30/12/2016
14
01/03/ 2016
21/02/2017
19
18/04/2016
30/12/2016
18
18/04/2016
23/12/2016***
17
18/04/2016
14/02/2017
20
10/05/2016
20/02/2017
23
21/05/2016
30/12/2016
24
16/06/2016
30/12/2016
25
04/10/2016
30/12/2016
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* Data da primeira entrevista realizada;
** Data da última entrevista realizada;
*** Passou a fazer parte do acompanhamento dos 24 meses.

No final do trabalho de campo a equipe foi composta por 11 entrevistadoras
para a realização das entrevistas domiciliares (Figura 14).

Figura 14. Entrevistadoras no final do acompanhamento dos 12 meses.

5. Plantões
Os plantões deste acompanhamento foram de inteira responsabilidade dos
doutorandos que supervisionaram o trabalho de campo. Através de escala alternadas,
incluindo os finais de semana e feriados. Cada doutorando foi responsável pela
tomada de decisões no dia do seu plantão. Além de contribuir para o bom andamento
do campo, diariamente era enviado pelo doutorando de plantão um relatório via e-mail
para os coordenadores e supervisores, contendo informações a respeito de entrevistas
pendentes, assim como recusas e/ou informações relevantes que tenham ocorrido
durante

o

plantão.

encaminhamentos

Frente

a

necessários

outras

demandas

(treinamentos,
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eram

descarrego

feitos
de

também
dados,

os
etc).

6. Logística da coleta de dados
As entrevistadoras visitavam as residências das mães e crianças pertencentes
a Coorte de 2015, aos doze meses de idade das crianças. No momento da visita a
entrevistadora portava todo material de coleta*. Cada entrevistadora foi selecionada
com base na disponibilidade de 8h por dia, tendo a distribuição de 4h por turno
(manhã e tarde). Todas entrevistadoras possuíam devida identificação, portando
crachá e estando uniformizadas.
As entrevistas eram previamente agendadas, respeitando o período da janela
de entrevista, a qual consistia em um período de sete dias antes ou depois do
aniversário de doze meses da criança. Um dia antes da entrevista, era realizada uma
ligação para a confirmação da visita da entrevistadora no domicílio da mãe e criança.
As entrevistadoras realizavam em média 2 entrevistas por dia. No dia anterior
ou no mesmo dia da entrevista os acelerômetros deveriam ser retirados no QG da
coorte, assim como materiais de consumo (fichas impressas, lenços umedecidos,
uvas-passa) que eventualmente estivessem em falta para a realização da entrevista.
Entrevistas não realizadas pelas entrevistadoras eram informadas à equipe de
agendamento para controle. Estas entrevistas ficavam organizadas em uma aba de
pendências, na planilha de agendamento do Microsoft Excel, mas ficavam sob a
responsabilidade da própria entrevistadora. Cada entrevistadora deveria tentar realizar
a entrevista pendente em no mínimo 3 tentativas em dias e horários diferentes. Após
essa dinâmica, as pendências eram repassadas à uma entrevistadora específica
responsável apenas por fazer as últimas tentativas para recuperar essas pendências.
Eram agendadas aproximadamente 20 entrevistas por dia, organizadas em
uma planilha no Microsoft Excel. A planilha de agendamento era baseada nas
informações de contato do acompanhamento anterior (utilizavam-se também dados do
estudo de Perinatal para as mães que não foram entrevistadas nos acompanhamento
dos 3 meses) A cada final de dia a agenda era finalizada e as entrevistas agendadas
para o dia seguinte eram distribuídas por email, separadamente, para cada
entrevistadora. O esclarecimento de eventuais dúvidas das entrevistadoras ou busca
por endereços era realizado por telefone ou nos computadores disponíveis na sala do
coorte de 2015.

194

6.1 Logística do teste de desenvolvimento infantil (Ox-NDA)

Preferencialmente, após realizada a aplicação do questionário geral, era
realizada a aplicação do teste de desenvolvimento infantil. No entanto, não era
possível seguir uma mesma sequência em todos os casos, sendo assim as
entrevistadoras

seguiam

a

recomendação

de

aplicar

o

teste

de

desenvolvimento infantil quando a criança estivesse acordada e bem disposta.
Desta forma, era necessário que a entrevistadora conversasse com a mãe para
saber qual o melhor momento de interagir com a criança, se no começo da
entrevista ou ao final.
Outros aspectos de logística para a aplicação do teste de desenvolvimento
infantil incluíam:
a) Explicar para a mãe que seria realizada uma avaliação do desenvolvimento
da criança através de atividades que a criança deveria resolver sozinha;
b) Explicar para a mãe que para algumas questões seriam feitas algumas
perguntas sobre algum aspecto particular da criança e que, nesses casos, a
criança não precisaria realizar nenhuma tarefa relacionada a esses itens;
c) Deixar claro para a mãe que alguns itens são para crianças de maior idade e
outros para crianças de menor idade e, assim sendo, haveria alguns itens que
a criança com idade entre 10 e 14 meses não seria capaz de responder,
portanto, ela não deveria se preocupar caso a criança não conseguisse fazer;
e) Explicar para a mãe que avaliação deveria ser feita com o mínimo de
interferência

de

possíveis

fatores

que

afetariam

a

avaliação

do

desenvolvimento da criança. Dessa forma, a televisão deveria ser desligada
(assim como outros aparelhos eletrônicos) e ela deveria permanecer junto com
a criança, que deveria ficar sentada em seu colo;
f) Solicitar para mãe uma mesa e duas cadeiras dentro da casa para iniciar a
aplicação do teste, a criança não poderia ficar muito baixa ou muito alta em
relação à altura da mesa, pois isso poderia influenciar no resultado da
avaliação. No caso que a mãe não dispusesse de uma mesa, a avaliação
poderia ser feita no sofá ou em uma cama, utilizando uma prancheta para
realizar as atividades.
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Uma vez definido o local para a aplicação do teste, a entrevistadora pegava
o material (questionário impresso, prancheta, caneta, e sacola com o kit),
anotando os dados da mãe e da criança e escrevendo seu código e a data da
aplicação do teste.
Finalmente a entrevistadora iniciava a aplicação do teste seguindo a ordem
do questionário, lembrando que no caso que a criança não conseguisse fazer
alguma das atividades do teste por interferência do cuidador ou do ambiente
era indicado para que a entrevistadora marcasse a opção “impossível de
avaliar”, fazendo com que o item avaliado não fosse incluído para gerar o
escore total do teste. Após o teste, era feita a higienização dos elementos do kit
utilizando um lenço umedecido na frente das entrevistadas.
Diariamente as entrevistadoras enviavam um relatório para a supervisora do
trabalho de campo, que conferia o número de testes feitos com as entrevistas
agendadas. Posteriormente durante os dois dias programados para o download
das entrevistas dos tablets, as entrevistadoras levavam todos os questionários
para sua revisão. As figuras 18 e 19 mostram como era realizado o teste.
Assim que resolvidas as inconsistências, os questionários eram agrupados
em lotes e enviados para dupla digitação no software EpiData. A dupla
digitação era realizada por bolsistas e voluntários de iniciação científica.
Foram consideradas como perdas da avaliação do desenvolvimento infantil
as crianças cujas mães não foram entrevistadas presencialmente. Como
critérios de exclusão, as crianças com alguma incapacidade física relatada pela
mãe ou responsável não foram avaliadas no componente de desenvolvimento
infantil (malformação congênita, síndrome de Down). Nos casos em que no dia
da visita a criança se encontrava indisposta por alguma doença (febre, diarreia,
resfriado) a entrevistadora marcava uma nova data para realizar o teste,
considerando ainda a janela de entrevista de sete dias.
Periodicamente era conferido o estado do material que compunha o kit do
desenvolvimento infantil e a cada quatro meses era realizado um retreinamento do protocolo de aplicação do teste de desenvolvimento infantil.
Semanalmente, junto ao controle de qualidade geral da coorte, 5
questões do NDA eram reaplicadas às entrevistadas sorteadas para verificar a
consistência dos dados.
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Figura 18. Aplicação do NDA

Figura 19. Aplicação do NDA
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*Materiais para coleta de dados


Crachá e carteira de identidade;



Uniforme: camiseta/moletom;



Mochila contendo todos os materiais de coleta (balança, antropômetro infantil e
kit do nda);



Tablet (sempre com bateria suficiente para as entrevistas do dia), capa de
proteção e carregador;



Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE); (Apêndice I)



Manual de instruções;



Questionários impressos;



Caneta, lápis, borracha, apontador, prancheta;



Vales-transportes;



Diário de campo;



Presentes para os bebês (copinho);



Lenço umedecido, álcool em gel, papel toalha;



Telefone celular e carregador (de cada entrevistadora).

7. Logística de reversão de recusas
Após a identificação de uma recusa, algumas estratégias foram aplicadas
com o intuito de reverter o posicionamento inicial da mãe e/ou responsável da não
participação no acompanhamento. A primeira estratégia foi a realização de uma
ligação telefônica por uma pessoa específica da equipe (Maria da Graça) onde era
explicado a importância do estudo. Caso a mãe continuasse não aceitando participar
do estudo, como segunda estratégia, era realizada uma visita ao domicílio na tentativa
de convencer a mãe da importância da participação no estudo. Após estas tentativas
era decidido pela coordenação se o caso deveria ser considerado uma recusa
definitiva.

8. Download das entrevistas
A equipe estabeleceu uma rotina de dois dias para o descarrego dos
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dados. A terça-feira e a sexta-feira foram os dias estabelecidos para descarregar os
dados dos tablets para o banco de dados. Nesta mesma ocasião as entrevistadoras
relatavam as possíveis pendências a serem solucionadas no banco de dados. Essas
pendências eram anotadas em uma planilha específica para cada dia de descarrego.
Além das pendências, as entrevistadoras nestes dias buscavam materiais para as
próximas entrevistas, entregavam os termos de consentimento e, eventualmente,
relatavam as peculiaridades de cada entrevista.

9. Inconsistências
Para verificar as inconsistências no banco de dados foi aplicada a seguinte
rotina no acompanhamento dos doze meses:
(1) Elaboração do mapa de inconsistências;
(2) Aplicação do .do file no banco de dados;
(3) Construção de uma planilha com as inconsistências geradas;
(4) Checagem semanal com as entrevistadoras;
(5) A planilha com as soluções das inconsistências era então encaminhada para o
responsável pelas modificações diretas no banco de dados.

10. Reuniões
No acompanhamento de doze meses foram realizadas reuniões semanais
entre a equipe, incluindo coordenadores, supervisores do trabalho de campo e
secretárias, a fim de discutir e encaminhar resoluções para as pendências observadas
durante o trabalho de campo. Pautas sempre presentes nessas reuniões foram a
avaliação do controle de qualidade a cada 15 dias e a avaliação da evolução dos
números

de

entrevistas

periodicamente,

do

trabalho

de

campo.

Ainda,

foram

realizadas,

reuniões entre a equipe de coordenação e supervisão e

entrevistadoras. Todas as reuniões aconteceram nas dependências do Centro de
Pesquisas Epidemiológicas e foram previamente agendadas, a fim de não
prejudicarem os horários de trabalho e realização de entrevistas.

11. Controle de Qualidade
Neste acompanhamento foram realizados dois tipos de controle de qualidade
(CQ) das entrevistas: (1) ligações telefônicas; e (2) entrevistas presenciais, novamente
nos domicílios das mães e crianças. O questionário de CQ era composto por 22
questões, realizado por uma entrevistadora devidamente treinada para essa função.
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Semanalmente eram realizados sorteios sistemáticos em 20% da amostra para a
realização do CQ, tendo uma margem de segurança de 10% para aqueles casos em
que não se conseguia contato com as mães. Do total de 20%, eram realizados 10%,
sendo 5% realizado por telefone e 5% de forma domiciliar.
A proporção de controles de qualidade realizados por cada entrevistadora e de
entrevistas realizadas por telefone e domiciliares foram monitoradas ao longo do ano e
podem ser observadas nas tabelas 1 e 2, respectivamente. Os tempos de duração das
entrevistas, por entrevistadora, estão descritos na tabela 3 e questões avaliativas e
estatística kappa estão descritos nas tabelas 4 e 5. Foram realizadas 426 entrevistas
de controle de qualidade. Quinzenalmente o controle de qualidade era apresentado e
discutido nas reuniões gerais da Coorte de 2015. A doutoranda Andréia Hartwig era
responsável pela confecção do relatório do CQ, o qual era divido em “banco parcial” o
qual incluía as informações mais atuais (últimos 15 dias) e “banco geral” que continha
todos os CQs do acompanhamento até o momento. A doutoranda gerava o banco de
dados do controle de qualidade no formato excel a partir dos questionários digitados no
programa EpiData versão 3.1 e realizava um merge do banco de dados do
acompanhamento dos 12 meses no programa STATA versão 12.0.
Quando se verificava algum problema nas questões avaliativas da qualidade da
entrevista (Tabela 4) a entrevistadora responsável era contatada para maiores
informações. Nesta mesma tabela é possível observar um grande número de mães que
não foram avisadas do acompanhamento dos 24 meses. Com isso, as entrevistadoras
foram informadas do problema e orientadas a sempre esclarecer a data do próximo
acompanhamento. Além disso observa-se também um grande número de entrevistas
onde não foram utilizados os brinquedos do NDA. Esse problema ocorria devido ao fato
de que muitas vezes ao final da entrevista no momento da aplicação do teste de
desenvolvimento as crianças acabavam dormindo, onde era remarcado um dia para
aplicação do teste.
Na tabela 5 verifica-se o índice de concordância (Kappa) das entrevistas. Neste
momento, quando se verificava que uma entrevistadora possuía mais de uma
inconsistência em uma mesma entrevista, entrava-se em contato com essa mãe
aplicando novamente o questionário e verificando se houve equívoco na resposta do
controle de qualidade. Nota-se um grande número de inconsistências nas questões que
buscavam investigar se a criança mama no peito, se teve dor de ouvido e se a mãe
teve dor lombar. Nos dois primeiros casos o que pode ter ocorrido é que as mães
podem ter se equivocado no período referente à resposta, apesar delas sempre serem
alertadas a responder conforme o dia da entrevista, algumas podem ter respondido
conforme o hábito atual da criança. No terceiro caso referente à dor lombar, o problema
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surgiu devido ao fato de que no momento da entrevista era apresentada uma figura
indicando o local exato da região lombar, delimitando o local onde a dor estaria
localizada, entretanto como uma parte dos controles era feito por telefone, inviabilizava
a apresentação do cartão de dor lombar, podendo levar a uma resposta diferente do
dia da entrevista.

Tabela 1. Proporção de controle de qualidade por entrevistadora.
Entrevistadora

N

%

Total

426

100,0

1- *

2

0,5

2- *

22

5,2

3- *

10

2,3

4- *

30

7,0

5-

37

8,7

6- *

13

3,1

7- *

11

2,6

8- *

3

0,7

9- *

13

3,1

10- *

13

3,1

11- *

0

0,0

12- *

5

1,2

13-*

25

5,9

14-

25

5,9

15-

30

7,0

16-

31

7,3

17-

23

5,4

18-

28

6,6

19-

27

6,3

20-

22

5,2

21-

2

0,5

23 -

21

4,9

24-

21

4,9

25-

12

2,8

*Desligaram-se do acompanhamento antes do término
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Tabela 2. Proporção de entrevistas de controle de qualidade realizadas por telefone ou
no domicílio.
Tipo de CQ

n

%

Domiciliar

211

49.5

Telefônico

215

50.5

Tabela 3. Tempo de duração da entrevista em minutos
Entrevistadora

Média

Amplitude

Total

90.3

30-190

1- *

105

90-120

2- *

102.2

60-120

3- *

120

90-150

4- *

88.5

30-150

5-

101.8

40-180

6- *

94.6

30-120

7- *

95.4

60-120

8- *

120

120-120

9- *

96.1

60-120

10- *

115.3

60-120

11- *

0

0,0

12- *

99

45-120

13- *

72.8

30-120

14-

81.8

30-190

15-

87

45-120

16-

96.7

60-180

17-

86.5

60-180

18-

89.2

60-150

19-

67.0

30-120

20-

67.0

40-120

21-

80

40-120

22- *

0

0,0

23 -

85.2

60-120

24-

95.7

30-150

25-

76.2

45-90

*Desligaram-se do acompanhamento antes do término
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Tabela 4. Questões avaliativas da qualidade da entrevista.
Entrevistadora

N discordantes (%)
1- *

Não recebeu
visita da
entrevistadora

A entrevistadora
não foi pontual

Mãe não foi bem
tratada pela
entrevistadora

Não sabe da
visita dos 24
meses

0 (0.0)

1 (0.2)

0 (0.0)

21 (4.9)

2- *

Criança não
foi pesada
junto

Não
recebeu
brinde

Criança não
utilizou brinquedos

6 (1.4)
1 (50.0)

8 (1.9)

18 (4.2)

1 (50.0)

4 (40.0)

4 (40.0)
2 (6.7)

1 (3.3)

Mãe não foi
pesada
9 (2.1)

2 (9.1)

3*
4- *

1 (3.3)

5-

1 (2.7)

1 (2.7)

6- *

1 (7.7)

7- *

1 (9.1)

8- *
9*

1 (7.7)

10- *

1 (7.7)

1 (7.7)

11- *
12- *

4 (80.0)

13- *

1 (4.0)

14-

1 (4.0)

15-

1 (3.3)

16-

1 (3.2)

9 (36.0)
1 (4.0)

1 (3.3)

2 (6.5)

17-

2 (8.7)

18-

3 (10.7)

1 (3.6)

1920-

1 (4.0)

1 (3.7)

1 (3.7)

1 (3.6)

2 (7.4)

3 (13.6)

2122- *
23 -

1 (4.8)

1 missing

24-

1 (4.8)

1 missing

25*Desligaram-se do acompanhamento antes do término
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1 (4.8)

1 (4.8)

Tabela 5. Concordância (Kappa) entre as variáveis do banco do CQ e banco do acompanhamento.
Entrevistadora
N discordantes(%)
Kappa

A criança
mama no
peito

Criança
chupa bico

Criança já teve
pontada ou
pneumonia

Criança teve
dor de
ouvido

Mãe fumou
depois dos 3
meses

Mãe tem marido ou
companheiro

Tipo de
parto

Dor lombar
durante a vida

Engravidou depois
que a criança
nasceu

26 (6.1)

12 (2.8)

12 (2.8)

42 (9.9)

21 (4.9)

14 (3.3)

2 (0.5)

109 (25.6)

5 (1.2)

0.87

0.93

0.76

0.76

0.82

0.83

0.98

0.31

0.73

1- *

1 (50.0)

2- *

1 (4.5)

1 (50.0)
2 (9.1)

3 (13.6)

3 (13.6)

1 (50.0)
2 (9.1)

1 (4.5)

3 (13.6)

3- *

2 (20.0)

4- *

2 (6.7)

5-

3 (8.1)

6- *

1 (7.7)

1 (3.3)

1 (7.7)

1 (3.3)

2 (6.7)

3 (8.1)

1 (2.7)

13 (43.3)
1 (2.7)

9 (24.3)

1 (7.7)

5 (38.5)

7- *

4 (36.4)

1 (9.1)

3 (27.3)

8- *

1 (33.3)

1 (33.3)

1 (33.3)

9- *
10- *

1 (7.7)
2 (15.4)

1 (7.7)

2 (15.4)
1 (7.7)

1 (7.7)

1 (7.7)

1 (7.7)

1 (7.7)

2 (15.4)

2 (15.4)

1 (7.7)

1 (7.7)

1 (7.7)

11- *
12- *

1 (20.0)

13- r*

2 (8.0)

1 (4.0)

14-

3 (12.0)

1 (4.0)

15-

3 (10.0)

16-

3 (9.7)

1 (3.2)

17-

1 (4.3)

2 (8.7)

18-

3 (10.7)

19-

1 (3.7)

2 (8.0)

1 (3.2)

1 (4.0)

1 (4.0)

5 (20.0)

4 (16.0)

2 (8.0)

1 (4.0)

5 (20.0)

2 (6.7)

2 (6.7)

7 (23.3)

2 (6.6)

3 (9.7)

4 (17.4)

2 (8.7)

1 (3.6)

3 (10.7)

4 (14.3)

1 (3.7)

3 (11.1)

1 (3.7)

10 (31.2.3)
3 (13.1)

1 (3.6)

13 (46.4)
1 (3.7)

2122- *
2023 -

2 (9.1)
1 (4.8) +
IGN

1 (4.8)

2425-

2 (9.5)
1 (8.3)

1 (8.3)

1 (3.3)

1 (4.5)

2 (9.1)

1 (4.8)

1 (4.8)

9 (42.9)

2 (9.5)

1 (4.8)

8 (38.1)

3 (25.0)

5 (41.7)
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1 (3.7)

12. Presentes para as crianças
Após a aplicação do questionário de pesquisas e da realização das medidas, na mãe e no
bebê, a entrevistadora entregou para a mãe uma lembrança da Coorte de 2015. O presente era um
copinho personalizado, nas cores azul, rosa ou verde, com o logo da Coorte de 2015 (Figura 20).

Figura 20. Brinde para o bebê

13. Uniformes
No início do trabalho de campo, as entrevistadoras receberam camisetas (Figura 21) que
seriam uma das maneiras de identificação além do crachá. Para o período do inverno, foram
disponibilizados moletons para as entrevistadoras (Figura 22). Outros recursos disponibilizados foram as
capas de chuva, guarda-chuvas, protetores de chuva para as mochilas, carrinhos para os materiais e
galochas para os dias chuvosos.
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Figura 21. Camiseta da coorte

Figura 22. Moletom da coorte

14. Números finais do acompanhamento dos 12 meses
No acompanhamento dos 12 meses, foram realizadas 4.018 entrevistas, de 4.216
elegíveis para o acompanhamento. O total de perdas no período foi de 117 e 81 de recusas. Por
fim, o percentual de acompanhamento foi de 94,4% [(entrevistados + óbitos do nascimento aos
12 meses)/ total de crianças do Perinatal). Seguem também as taxas de resposta do
acompanhamento dos 12 meses:
Taxa do perinatal = Entrevistados no PERI / (Elegíveis - FM) = 4275 / (4387 - 54) = 98,7%.
Taxa dos 3 meses = (Entrevistados + Óbitos) / total da coorte = (4110 + 46) / 4275 = 97,2%.
Taxa dos 12 meses = (Entrevistados + Óbitos) / total da coorte = (4018 + 59) / 4275 = 95,4%.
A descrição detalhada dos números pode ser observada na Tabela 6.
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Tabela 6. Números finais do acompanhamento dos 12 meses da coorte de 2015

Elegíveis (baseado nos RP's, revisado com os registros da SMS)
Perdas do Perinatal
Recusas (planilha excel)
FM (banco de dados Perinatal - b15==0)
Total entrevistado Perinatal (SEM FM)
Óbitos (0-3 meses) (estudo de Morbi/mortalidade)
Total elegível para os 3M
Perdas aos 3 Meses
Recusas aos 3 Meses
Entrevistado aos 3 Meses (deve ser igual ao estimado)
Estimado aos 3M
Óbitos (3 aos 12 meses)
Total elegível para os 12M
Perdas aos 12 meses
Recusas aos 12 meses
Entrevistado aos 12 Meses (deve ser igual ao estimado)
Estimado aos 12 meses

JAN
365
3
8
6
348
2
346
5
5
336
336
1
345
11
10
324
324

FEV
349
1
9
3
336
3
333
0
5
328
328
0
333
4
3
326
326

MAR
393
0
9
5
379
6
373
2
1
370
370
2
371
10
1
360
360

ABR
385
0
3
8
374
3
371
3
5
363
363
0
371
14
5
352
352

MAI
359
0
4
5
350
2
348
3
3
342
342
1
347
10
4
333
333
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JUN
365
0
5
5
355
6
349
2
4
343
343
0
349
9
3
337
337

JUL
392
2
7
2
381
1
380
3
5
372
372
3
377
7
8
362
362

AGO
367
0
1
1
365
1
364
6
10
348
348
2
362
9
8
345
345

SET
326
0
0
6
320
8
312
3
8
301
301
0
312
10
10
292
292

OUT NOV
370 330
0
1
4
1
2
6
364 322
4
2
360 320
3
6
9
12
348 302
348 302
0
2
360 318
10
15
6
8
344 295
344 295

DEZ
386
0
0
5
381
8
373
10
6
357
357
2
371
8
15
348
348

TOTAIS
4387
7
51
54
4275
46
4229
46
73
4110
4110
13
4216
117
81
4018
4018

APÊNDICE 1

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
Acompanhamento aos 12 meses de idade da Coorte de Nascimentos de 2015
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - MÃE
Todas as mães de bebês nascidos em Pelotas no ano de 2015, residentes na cidade e no bairro Jardim América
(Capão do Leão), foram convidadas a participar do estudo “Coorte de nascimentos de Pelotas de 2015”.
Objetivos do projeto: Avaliar a influência de aspectos da gestação, parto e anos iniciais de vida sobre a saúde
ao longo dos anos; Identificar todas as internações, óbitos e suas causas, de modo a investigar como estas
poderiam ter sido evitadas.
Procedimentos: No período de internação após o parto a mãe foi entrevistada no hospital, onde respondeu a
um questionário abordando condições da gestação, parto e outras questões gerais. Aos 3 meses a mãe foi
novamente procurada para entrevista em seu próprio domicílio. Agora, no primeiro ano do bebê, a mãe está
sendo novamente procurada em seu domicílio para responder a um questionário. Além disso, a mãe e o bebê
serão medidos e pesados e o bebê e seu pai utilizarão um aparelho similar a um relógio de pulso (acelerômetro)
para medir seus movimentos corporais.
Riscos e desconforto: Este projeto envolve entrevistas, medidas de peso e altura e utilização de um
acelerômetro, que não trazem riscos físicos à mãe nem à criança. A mãe pode, a qualquer momento,
interromper a entrevista ou mesmo desistir da participação na pesquisa. Da mesma forma, o pai pode
interromper o uso do acelerômetro ou optar por não colocar o aparelho. Uma vez detectado algum problema
de saúde, a mãe será avisada e aconselhada a consultar um profissional de saúde.
Participação voluntária: A participação no estudo é voluntária, e se pode deixar de participar a qualquer
momento, sem ter que dar qualquer justificativa para tal e sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.
Despesas: Não há nenhum gasto, despesa, nem qualquer outra responsabilidade material.
Confidencialidade: As informações coletadas serão utilizadas sem identificação pessoal em todas as etapas do
estudo após a entrevista. A identificação, endereço e telefone só serão utilizados para contatos visando futuras
entrevistas. Em nenhuma hipótese, informação que permita identificação das pessoas será repassada a outros.
Todos os resultados do estudo serão apresentados de forma agrupada, falando de forma geral sobre a
população em estudo, não permitindo a identificação das informações de nenhum participante.
Contato:Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Pelotas
Telefone: (53) 3284-1300
Pesquisador responsável: Prof. Pedro Curi Hallal
Recebi as explicações sobre o estudo registradas neste Termo de Consentimento. Tive oportunidade de
esclarecer minhas dúvidas, sendo que todas as minhas perguntas foram respondidas claramente. Declaro
estar de acordo em participar voluntariamente deste estudo, autorizando acesso às informações referente a
mim e a criança, sabendo que tenho o direito de deixar de participar a qualquer momento, sem nenhum
prejuízo ou perda de qualquer direito.

________________________________
Nome da mãe

____________________
Nome do bebê

________________________________
Assinatura

____________________
Data

________________________________
Entrevistadora
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APÊNDICE 2

Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
Acompanhamento aos 12 meses de idade da Coorte de Nascimentos de 2015
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - PAI
Todas as mães de bebês nascidos em Pelotas no ano de 2015, residentes na cidade e no bairro Jardim América
(Capão do Leão), foram convidadas a participar do estudo “Coorte de nascimentos de Pelotas de 2015”. Agora,
após um ano do nascimento do bebê, o pai está sendo convidado a participar também.
Objetivos do projeto: Avaliar a influência de aspectos da gestação, parto e características dos pais sobre a
saúde da criança ao longo dos anos.
Procedimentos: No primeiro ano do bebê, a mãe está sendo procurada em seu domicílio e, assim como no
nascimento e 3 meses, além de responder a um questionário, a mãe e o bebê serão medidos e pesados. Além
disso, o bebê e seu pai utilizarão um aparelho similar a um relógio de pulso (acelerômetro) para medir suas
atividades físicas.
Riscos e desconforto: Este projeto envolve o uso pelo pai de um acelerômetro, que não traz riscos físicos aos
participantes. O pai pode interromper o uso do acelerômetro ou escolher não colocar o aparelho.
Participação voluntária: A participação no estudo é voluntária e o pai pode deixar de participar a qualquer
momento, sem ter que dar qualquer justificativa para tal.
Despesas: Não há nenhum gasto, despesa, nem qualquer outra responsabilidade material.
Confidencialidade: As informações coletadas serão utilizadas sem identificação pessoal em todas as etapas do
estudo. Todos os resultados do estudo serão apresentados de forma agrupada, falando de forma geral sobre a
população em estudo, não permitindo a identificação das informações de nenhum participante.

Contato:Programa de Pós-graduação em Epidemiologia
Faculdade de Medicina
Universidade Federal de Pelotas
Telefone: (53) 3284-1300
Pesquisador responsável: Prof. Pedro Curi Hallal
Recebi as explicações sobre o estudo registradas neste Termo de Consentimento. Tive oportunidade de
esclarecer minhas dúvidas, sendo que todas as minhas perguntas foram respondidas claramente. Declaro
estar de acordo em participar voluntariamente deste estudo, autorizando acesso às informações referente a
mim e a criança, sabendo que tenho o direito de deixar de participar a qualquer momento, sem nenhum
prejuízo ou perda de qualquer direito.

_____________________________
Nome do pai

____________________
Nome do bebê

________________________________
Assinatura

_____/______/_______
Data

________________________________
Entrevistadora
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Abstract
Background: Maternal physical activity (PA) during pregnancy could affect offspring’s neurodevelopment. However, studies in humans in early childhood are
scarce and show inconsistent results. We aimed to review the literature on the
association


between

physical

activity

during

pregnancy

and

offspring

neurodevelopment.
Methods: LILACS, MEDLINE and Web of Science were searched for studies published since 1977. Original studies conducted in humans, without language, country,
or study type restriction, were eligible. Information on the study methodology like
study design, sample size, PA exposure and neurodevelopment assessment, covariates, and the effect measure were extracted from the selected articles.
Results: From 802 non-duplicated titles initially located, 6 articles were selected and
included (one randomised clinical trial and 5 cohort studies). The instruments used to
measure PA during pregnancy and neurodevelopment varied between the studies.
PA was self-reported at different gestational ages and neurodevelopment was assessed prospectively in offspring aged 1-8 years old. Only the randomised clinical
trial found no effect of PA over offspring neurodevelopment. Cohort studies found a
positive association between PA practice during pregnancy and offspring
neurodevelopment.
Conclusions: These findings suggest that leisure-time physical activity practice may
have positive association with language offspring’s neurodevelopment in the age
range of 18 from 60 months.
KEYWORDS

childhood, infancy, neurodevelopment, physical activity, pregnancy

1 | I NTRO D U C TI O N

pregnancy and after birth. A proper neurodevelopment sets the
foundation for a child’s physical and mental health, affecting not

Neurodevelopment is one of the most important human processes

only disease incidence but socio-emotional, language/cognitive de-

in the first 1000 days of life. In this period neurological pathways

velopment, and lifelong learning capacity.3,4

influencing intelligence, language, motor, and social functions are
1,2

Early stage (prenatal and perinatal) determinants of neu-

As a continuum process resulting of the interaction be-

rodevelopment include exposure to teratogens and other sub-

tween biological and environmental conditions, neurodevelopment

stances, micronutrients supplementation, maternal morbidity

occurs sequentially beginning at conception, continuing throughout

and

developed.

Paediatr Perinat Epidemiol. 2018;1–11.

perinatal

complications,

gestational

age,

birthweight,
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maternal sociodemographic characteristics and maternal life style.

reference list of each of the selected articles was evaluated to de-

Disturbances during this stage may contribute to a decrease in neu-

termine the availability of studies meeting the inclusion criteria that

rodevelopmental functions that could be expressed ranging from

could be added in this review.

functional abnormalities to neurodisability.5-10
In terms of life style during pregnancy, physical activity (PA)
practice has shown beneficial maternal and child health effects.11-13

2.2 | Inclusion and exclusion criteria

Current evidence suggests a lower incidence of pregnancy-related

Original articles conducted in humans were included if the asso-

complications such as gestational diabetes, preeclampsia, preterm

ciation between PA exposure during pregnancy and offspring neu-

birth and postpartum depression.14,15 In addition, studies focusing

rodevelopment was assessed. No language, country, or study type

on the neonatal period and child growth have shown a lower inci-

restrictions were applied.

dence of low birthweight, improved child body composition (lower
body fat percentage), and a greater ponderal index.16
Specifically, for neurodevelopment, research in animal models

2.3 | Definition of exposure

have shown that PA during pregnancy is associated with improved

Studies reporting PA practice during any trimester of pregnancy

neurogenesis, proliferation in learning and memory cells and brain

were included. Any type (aerobic, muscle resistance, or strength-

plasticity among other neurobiological processes.17-19 In contrast,

ening), frequency, duration, intensity, and/or domain of PA were

studies in humans being exposed to PA during pregnancy are scarce

allowed.

and show inconsistent results. In order to better understand the association between maternal PA during pregnancy and offspring neurodevelopment, we conducted a systematic review.

2.4 | Definition of outcomes
Neurodevelopment was defined as a process of neurological

2 | M E TH O DS

pathways development that shapes performance or functioning.
Intelligence (verbal and nonverbal), language (expressive and receptive), sensory, motor (fine and gross), executive, and social cognition

This systematic review was conducted according to the Preferred

functions are part of this process. Studies assessing any neurodevel-

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses

opment function during childhood and adolescence (under 18 years

(PRISMA) guidelines. 20

old) were eligible.

2.1 | Search strategy

2.5 | Data extraction

We searched LILACS, MEDLINE and Web of Science for eligi-

The 2 independent researchers extracted data from selected stud-

ble studies published since 1977. The search was conducted in

ies. Characteristics related to the study (publication year, study site,

September 2017 and was updated in January 2018. The search

study design, sample size); participants (eligibility criteria, women’s

terms were: ((prenatal physical activity) OR antenatal physical ac-

gestational age); PA exposure (number of pregnant women exposed

tivity) OR pregnancy physical activity) OR gestational physical ac-

and not exposed to physical activity, definition and measurement

tivity) OR prenatal exercise) OR antenatal exercise) OR pregnancy

methods); neurodevelopment outcome in the offspring (cognitive,

exercise) OR gestational exercise) OR prenatal motor activity) OR

language, motor, hearing, vision, and behaviour domains, and meas-

antenatal motor activity) OR pregnancy motor activity) OR ges-

urement methods); covariates; and the effect measure (odds ratio

tational motor activity) OR prenatal sports) OR antenatal sports)

[OR] or beta coefficient with respective 95% confidence intervals

OR pregnancy sports) OR gestational sports) OR prenatal walk-

[CI] were extracted).

ing) OR antenatal walking) OR pregnancy walking) OR gestational
walking) OR prenatal fitness) OR antenatal fitness) OR pregnancy
fitness) OR gestational fitness) OR prenatal leisure time physical

3 | R E S U LT S

activity) OR antenatal leisure time physical activity) OR pregnancy
leisure time physical activity) OR gestational leisure time physical

The search strategy resulted in 891 titles to be examined. After re-

activity)) AND ((child neurodevelopment) OR child motor devel-

moving duplicates, 802 titles were identified for review according

opment) OR child psychomotor development) OR child cognitive

to inclusion criteria. Ten articles were selected for abstract review

development) OR child language development) OR developmental

and 6 articles were included for full text review (Figure 1). At the

outcomes)).

titles reading step 792 articles were excluded: 50 were conducted

The terms could be found anywhere in the text and were en-

with non-human subjects, 5 were conference proceedings, and 731

tered individually and combined on the advanced search field on

did not assess PA during pregnancy and/or neurodevelopment out-

each database. Two researchers conducted the screening process

comes in offspring. After reading the abstract of the remaining 10 ar-

independently, and disagreements were solved by consensus. The

ticles, 4 were excluded: one was a narrative review of the biological

|
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Records identified through
WEB OF SCIENCE
(n = 378)

Records identified through
MEDLINE
(n = 490)

3

Records identified through
LILACS
(n = 23)

Titles identified
(n = 891)

Removed as duplicates
(n = 89)

Selected for titles review
(n = 802)
Excluded titles (n = 792)
50 animal studies
5 conference proceedings
6 editor letters
731 did not evaluate
physical activity during
pregnancy and/ or
neurodevelopment
outcomes in child
Selected for abstract review
(n = 10)
Excluded (n = 4)
1 narrative review
3 did not follow-up
Selected for full text review
(n = 6)

FIGURE 1

Articles included
(n = 6)

Review flow chart

effects of PA in brain development mostly in animals; and, the other

age of 1 year. Trained examiners including physiotherapists and

3 had not followed up children.

psychologists performed the children assessment. Instruments in-

Of the 6 retained articles, one was a randomised clinical trial21
and 5 were cohort

22-26

studies. Table 1 contains a summary of the

cluded: Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence;22,24,25
Peabody Picture Vocabulary Test (first edition);22 Bruininks-

reviewed studies, which were published between 1996 and 2015.

Oseretsky Test of Motor Proficiency (first edition);22 Developmental

According to author′s country of affiliation, 2 articles had a lead

Test of Visual Motor Integration;22 Bayley Scales of Infant and

author in the US, followed by the UK (n = 1); Norway (n = 1); Brazil

Toddler Development (BSID) (second and third editions);21,23,26 mod-

(n = 1); and Poland (n = 1).

ified MacArthur-Bates Communicative Development Inventories;24

A large variability was found in the number of participants for

Ages Stages Questionnaire (second edition);21 and Battelle′s

22

in

Development Inventory (first edition). 25 The questionnaires as-

2013). Also, the instruments used to assess PA during pregnancy and

sessed intelligence (attention, memory); language (verbal and non-

neurodevelopment were heterogeneous. PA was self-reported in all

verbal, oral, expressive, receptive, vocabulary use, comprehension);

observational studies using study-specific questionnaires that as-

motor skills (fine and gross); intelligence (attention); memory; and,

sessed general or leisure time PA (LTPA) practice during pregnancy,

social skills.

each study, ranging from 40 (Clapp

in 1996) to 7162 (Jukic et al

24

at different gestational ages.

Regarding the control for confounding in the cohort studies, 3 of

Neurodevelopment assessments ranged from children 1-8 years

them included data on maternal and child sociodemographic charac-

old, but it was most commonly evaluated in the offspring at the

teristics (age, education, family income, skin colour, occupation) and

Cohort

Cohort

Clapp23 1998
US

Design

104
Exercise Group
(EG): 52
Control Group
(CG): 52

Exercise Group
(EG): 40
Control Group
(CG): 20

Sample size

Neurodevelopment
definition

Women age (25-38 y), weight
(45-75 kg), body fat (12% to
28%), health (no chronic
illness, tobacco, or drug
abuse), fitness (active life
style, maximum aerobic
capacity >32 mL/kg/min1),
and family income >50th
percentile

Not reported/Ran/ Raw and percentile
aerobics exercise
scores of mental and
or stair climbing
psychomotor scales
machines ≥3/
week, for more
than 20 min a
session at an
intensity >55% of
maximal
capacity/ Not
reported

Healthy women practice PA like Not reported/
Standard scores general
ran/aerobics exercise or skied
Ran/aerobics
intelligence, oral
cross country ≥3/week, for
exercise or skied
language skills,
more than 30 min a session,
cross country ≥3/
academic readiness,
and at an intensity >55% of
week, for more
motor performance,
maximal capacity, before
than 30 min a
perceptual-motor and
pregnancy
session, and at
overall score (the
an intensity >55%
results of all the tests
of maximal
were averaged for
capacity/Not
each individual)
reported

Eligibility criteria

PA at gestational age /PA
definition / PA
instrument
measurement

Summary data of studies included in the systematic review

1996

Clapp
US

22

Author year
country

TA B L E 1

Bayley Scales of Infant 12 mo
and Toddler
Development
(second edition) /
mental and
psychomotor/
Applied by
professional trained
with presence of the
mother or relative

Wechsler Preschool
5 y old
and Primary Scale of
Intelligence/general
intelligence verbal
and nonverbal areas
Peabody Picture
Vocabulary Test (first
edition) /language
skills: vocabulary
comprehension,
word usage, and
expressive and
receptive skills
Bruininks-Oseretsky
Test of Motor
Proficiency (first
edition)/gross and
fine motor skills
Developmental Test
of Visual Motor
Integration/
perceptual motor
function All
instruments were
applied by
professional trained

Neurodevelopment
instrument/
domains/
administered by
Child age

The same as the
study of 1996

The 2 groups
were matched
by Mother
characteristics:
smoking status,
family income,
education,
marital stability,
maternal and
paternal body
fat and height,
parity, maternal
work outside
the home,
preconceptional
fitness, type of
PA they
performed.
Children
characteristics:
gestational age,
gender, birth
order clinically
normal growth,
absence of
serious illness,
type of child
care and breast
feeding.

Covariates

|
(Continued)

Mean (95% CI) Mental raw score
EG = 120 (119.7, 120.3) CG = 118
(117.7, 118.3) Mental percentile
EG = 88 (87.7,88.3) CG = 84
(83.4,84.5) Psychomotor raw score
EG = 108 (107.7, 108.3) CG = 101
(100.4, 101.5) Psychomotor
percentile EG = 69 (68.2,69.8)
CG = 53 (51.9,54.1)

Mean (95% CI) General intelligence
EG = 125 (124.7, 125.3) CG = 117
(116.1, 117.9) Oral language skill
EG = 119 (118.7 119.3) CG = 109
(108.1, 109.9) Overall score
EG = 115 (114.7, 115.3) CG = 111
(110.1, 112.0)
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Cohort:
Prospective
cohort, the
Avon
Longitudinal
Study of
Parents and
Children
(ALSPAC)

RCT

Hellenes21
2014
Norway

Design

(Continued)

Jukic 2013
England

24

Author year
country

TA B L E 1

336
Exercise Group:
188
Control Group:
148

15-mo
follow-up:
7162
8-year-old
follow-up:
4529

Sample size

White pregnant women aged
18 y or older with a singleton
live fetus

Pregnant women residents in
Avon who are delivered
between, April 1st 1991 and
March 31st 1992

Eligibility criteria

Neurodevelopment
definition

20-36 wk/
Moderate
intensity
exercise, 1/week
between weeks
20 and 36 of
pregnancy/Not
reported
Mean of composite and
raw scores (for Bayley
scale) and raw scores
by subtest (Ages
Stages Questionnaire)

18 wk/Quintiles of Percentiles scores of
LTPA Index (11
vocabularies
types of leisure
acquisition: number of
time that women
words whose meaning
currently
the child understands
practice) and
(Dichotomised at 75th
Quintiles of
percentile) Verbal IQ
general PA
raw score
(‘Nowadays, at
least once a week
do you engage in
any regular
activity like brisk
walking,
gardening,
housework,
jogging, cycling
etc., long enough
to work up a
sweat?)/
Self-reported
Questionnaire

PA at gestational age /PA
definition / PA
instrument
measurement
15 mo
8 y old

Bayley Scales of Infant 20 mo
and Toddler
Development (third
edition) /receptive
and expressive
language, fine and
gross motor and
cognitive, language
and motor composite
score/Applied by
trained professional
Ages Stages
Questionnaire
(second edition)/
Communication,
gross and fine motor,
problem-solving and
personal-social/
Report of the mother
or relative

Modified MacArthur-
Bates
Communicative
Development
Inventories /
language/Report of
the mother or
relative Wechsler
Intelligence Scale for
Children (third
edition) /Verbal IQ /
Applied by trained
professional

Neurodevelopment
instrument/
domains/
administered by
Child age

Not applicable

Mother: age,
race, education,
parity, hours
worked, any
infection,
smoking and
alcohol use,
HOME score,
household SES,
parenting score,
anxiety and
depression.
Child: age,
duration of
breast feeding,
childcare,
consumption of
white, oil or
shellfish

Covariates

Bayley III Mean composite raw score
(95% CI)
Exercise group Cognitive: 105.4
(103.8;106.9) Language: 98.0
(96.4;99.6) Motor: 98.6 (97.3;99.9)
Control group Cognitive: 107.4
(105.7;109.2) Language: 98.5
(96.7;100.3) Motor: 100.0
(98.6;101;5)
Ages stages questionnaire Mean
subtest raw score (95% CI)
Exercise group Communication: 46.0
(44.0;48.1) Gross motor: 57.6
(56.6;58.6) Fine motor: 57.3
(56.4;58.2) Problem solving: 48.6
(47.1;50.1) Personal /social: 51.8
(50.6;53.1)
Control group Communication: 48.0
(45.7;50.4) Gross motor: 57.7
(56.6;58.8) Fine motor: 56.9
(55.9;58.0) Problem solving: 49.8
(48.1;51.4) Personal /social: 53.1
(51.7;54.5)

Vocabulary acquisition 15 mo
Quintiles LTPA Index OR (95% CI)
≥27.6 = 1.40 (1.13;1.74) General PA
(hours per week) OR (95% CI)
>10 = 1.26 (1.02;1.55) Verbal IQ raw
score 8 y old Quintiles LTPA Index
OR (95% CI)  ≥27.6 = 0.89
(−0.74;2.53) General PA (hours per
week)  OR (95% CI)  >10 = −2.82
(−4.50; −1.14)

Main results
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Author year
country

TA B L E 1

Cohort:
The 2004
Pelotas
Birth
Cohort

Design

(Continued)

4147

Sample size

Neurodevelopment
definition

Neurodevelopment
instrument/
domains/
administered by
Child age

12, 24 and
Percentile score and Battelle′s
All live births from women Throughout
48 mo
suspected
Development
living in the urban area of
pregnancy (All
development delay
Inventory (first
Pelotas, from 1 January to trimesters of
edition)/school
31 December 2004
gestation)/ Any (90th percentile) IQ
raw score
readiness,
LTPA during
interaction
pregnancy,
communications
any LTPA in
skills, attention,
1st, 2nd, and
motor skills and
3rd trimester,
memory/Applied
LTPA
by trained
≥150 min/wk
professional in the
in 1st, 2nd, and
3rd trimester,
presence of the
tertiles of
mother or relative
physical
Wechsler
Preschool and
activity/
Primary Scale of
Self-report
Intelligence /IQ
Questionnaire
Applied by trained
professional

Eligibility criteria

PA at gestational age /PA
definition / PA
instrument
measurement
Family income,
schooling,
smoking, skin
colour,
maternal age,
number of
previous
births,
maternal
occupational
characteristics and
preterm birth

Covariates

|
(Continued)

12 mo 90th percentile Battelle
PR (95%CI) Any LTPA during
pregnancy = 1.51 (1.17;1.94)
Any LTPA 1st trimester = 1.33
(1.01;1.77) Any LTPA 2nd
trimester = 1.48 (1.17;1.94)
Any LTPA 3rd trimester = 1.41
(1.01;1.97) Tertiles PA First
tertile = 2.53 (1.83;3.50)
Second tertile PA = 0.97
(0.62;1.53) Third tertile = 1.31
(0.86;1.98)
24 mo 90th percentile Battelle
PR (95% CI) Any LTPA during
pregnancy = 1.05 (0.79;1.39)
Any LTPA 1st trimester = 1.12
(0.84;1.51) Any LTPA 2nd
trimester = 1.10 (0.80;1.53)
Any LTPA 3rd trimester = 1.03
(0.70;1.50) Tertiles PA First
tertile = 1.19 (0.74;1.92)
Second tertile PA = 0.77
(0.47;1.27) Third tertile = 1.23
(0.82;1.84)
48 mo 90th percentile Battelle
PR (95% CI) Any LTPA during
pregnancy = 0.91 (0.63;1.32)
Any LTPA 1st trimester = 0.77
(0.50;1.19) Any LTPA 2nd
trimester = 0.83 (0.53;1.32)
Any LTPA 3rd trimester = 1.05
(0.65;1.69) Tertiles PA First
tertile = 0.99 (0.52;1.90)
Second tertile PA = 1.04
(0.61;1.76) Third tertile = 0.709 (0.35;1.39)

Main results
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Cohort: The
Polish
Mother
and Child
Cohort
Study
(REPRO_
PL)

Design

(Continued)

538

Sample size
Women with single
pregnancy up to 12 wk of
gestation, no assisted
conception, no pregnancy
complications and no
chronic diseases

Eligibility criteria

Neurodevelopment
definition

Raw score/
8-12 wk/ LTPA
chronologic age of
Index: type of
composite score
activity and
hours per week and subtest score
spent on the
activity during
the first
trimester of
pregnancy/
Self-report
Questionnaire
LTPA (MET
indicator) <3
MET and
<2.5 h/week of
moderate
exercise
— reference
category

PA at gestational age /PA
definition / PA
instrument
measurement
Bayley Scales of
12 and
Infant and Toddler 24 mo
Development
(third edition)/
language, motor,
and cognitive
memory/Applied
by trained
professional in the
presence of the
mother or relative

Neurodevelopment
instrument/
domains/
administered by
Child age
Examiner,
maternal age,
maternal
education,
child gender,
marital status
and child care
attendance

Covariates

12 mo LTPA Index β (95% CI)
Language >2.5 h/week and >3
METS = −1.0 (−4.1;2.81)
24 mo LTPA Index β (95% CI)
Language >2.5 h/week and >3
METS = 4.8 (0.8;8.8)

Main results

ity; MET, Metabolic Equivalent Task; OR, Odds Ratio; PA, Physical Activity; PR, Prevalence Ratio; RCT, Randomised Clinical Trial; SES, Socio-economic Status.

CG, Control Group; CI, Confidence Intervals; EG, Exercise Group; HOME, Home Observation for Measurement of Environment; IQ, Intelligence Quotient; LTPA, Leisure-Time Physical Activ-

Polańska
2015
Poland

26

Author year
country

TA B L E 1
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health behaviour to adjust the models estimating the association of
interest. 24-26

The only study in Latin America was published in Brazil25 in 2014.
It was a birth cohort study including 4147 children. Information re-

Specific study characteristics are worth mentioning. Clapp23

lated to leisure time physical activity during all pregnancy trimesters

conducted the first peer-reviewed publication in the field in the

was collected retrospectively. Offspring’s language, motor, cognitive

United States in 1996. It was a cohort study including 40 women at

and social skills were assessed at 12, 24 and 48 months. Intelligence

any age that were physically active before pregnancy. Half of the

quotient was assessed at 48 months. In the adjusted analyses, a pos-

group voluntarily discontinued physical activity practice during the

itive association was found between LTPA practice at any trimester

entire pregnancy (control group) and the other half were encour-

and offspring neurodevelopment at 12 months (Prevalence Ratio

aged to continue their regular levels (exercise group). Offspring’s

(PR) 1.51, 95% CI 1.17, 1.94). However, at 24 and 48 months this as-

neurodevelopment was assessed at 5 years old, finding a higher

sociation disappeared (PR 1.05, 95% CI 0.79, 1.39 and PR 0.91, 95%

mean score in the general intelligence (mean 125, 95% CI 124.7,

CI 0.63, 1.32, respectively), when comparing children from active

125.3) and oral language skills (mean 119, 95% CI 118.7, 119.3)

and inactive mothers.

in children from mothers that remained active during pregnancy

In 2015, a birth cohort study in Poland26 was published including

compared with control group (general intelligence mean: 117, 95%

the children of 538 healthy pregnant women. Information related to

CI 116.1, 117.9); and oral language skills mean: 109, 95% CI 108.1,

LTPA was collected as LTPA index and the PA practice data was self-

109.9. 22

reported at 8-12 weeks of pregnancy. Offspring’s language, motor,

The same author conducted another study in 1998, including

cognitive, and social skills were assessed at 12 and 24 months.

104 pregnant women aged 25-38 years with no co-morbidities, nor-

Maternal practice of 2.5 hours per week of LTPA was not associated

mal weight, healthy and active life style and a family income above

with higher offspring language development at 12 (β −1.0, 95% CI

the 50% percentile of the US population at the time. Similar to the

−4.1, 2.81) or 24 months (β 4.8, 95% CI 0.80, 8.88).

previous study, half of the group discontinued physical activity practice during pregnancy. Offspring’s was assessed at 12 months old,
finding a higher mean in the psychomotor score (mean 108, 95%
CI 107.7, 108.3) children from mothers that remained active during
pregnancy compared with children of control group (mean: 101, 95%
100.4, 101.5). 23
After a decade without publications in the field, Jukic et al24

4 | CO M M E NT
4.1 | Principal findings
This study suggests that LTPA practice is positively associated with
total neurodevelopment and specific language neurodevelopment in

in 2013 published a birth cohort study including 7162 pregnant

the first 18 months of life, independent of the instrument of evalu-

women in England. PA practice was assessed on the 18th week of

ation. No associations were found between LTPA and motor, cogni-

gestation as LTPA index. Offspring’s language skills were assessed at

tive, and social skills.

15 months and 8 years old. Results from adjusted analyses showed
that 15-month-old children, whose mothers were in the highest
LTPA quintile and highest general PA category during pregnancy, had

4.2 | Interpretation

an increased probability of obtaining a higher score in language (OR

From the neurobiological perspective, the neurogenesis process may be

1.40, 95% CI 1.13, 1.74) compared to their counterparts (OR 0.97,

facilitated by internal stimuli derived from the PA practice, which triggers

95% CI 0.78, 1.21). At 8 years old, highest quintiles of LTPA were

changes in both the structure and the function of the nervous system.

not associated with modified MacArthur-
Bates Communicative

The increase in the precursor of the proliferation of the hippocampal

Development Inventories raw score (OR 0.89, 95% CI 0.74, 2.53).

formation cells (area associated with learning) and the increase in the

The only randomised controlled trial in the field was published

density of dentate gyrus neurons (cells specific for language) are worth

in 2014 in Norway.21 Participants included 336 white women aged

mentioning because the PA practice induces a neurometabolic pro-

18 years or more. Supervised weekly moderate PA from week 20 to 36

gramming in the offspring. This is known to positively regulate the cer-

was the assigned intervention for 188 pregnant women. The control

ebral growth involving the mitochondrial metabolism, leading not only

group did not receive any intervention or counselling. Offspring’s lan-

to their proliferation, but also to their differentiation.17-19

guage, motor, cognitive, and social skills were assessed at 20 months.
Parents were asked to report on development milestones.

Although the development of the brain begins in the foetal period, it continues in the postnatal stage as a result of the interaction

Adherence to the intervention was defined by the authors as the

of biological and environmental conditions. These factors are known

attendance to 3 or more sessions of moderate PA each week during

to be determinants for learning and maintenance of the skills acquired

training period. Of the originally intervention and control groups,

throughout the life course, thus affecting or modifying the influ-

56.9% and 44.6%, respectively, were included in the analysis. Except

ence of intrauterine exposure to PA during pregnancy in the neuro-

the mean cognitive composite score (intervention group: 105, 95%

development after the first 18 months of life. Evidence from animal

CI 103.8, 106.9; and control group: 107, 95% CI 105.7, 109.2), all

studies suggests that the action mechanism of PA on the offspring’s

other mean BSID composite and raw scores were higher in interven-

hippocampus is temporary, continuing just a few weeks after birth.

tion than in control group.

Additionally, other environmental factors may be more strongly

|
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related to acquisition of language skills rather than the PA during

tests. However, based on the theoretical assumptions that explain

pregnancy, explaining the disappearance of the association after

a child’s development, the environment in which the evaluation of

18 months of life.18,24,27

these functions is carried out, determines the level of efficiency

From the public health perspective, following important declines in

with which the child performs the activities, be it language, cogni-

child morbidity and mortality during the twentieth century, there is a

tive, and motor domains among others, thus affecting subtests and

need to increase the amount of knowledge generated about child de-

overall scores leading to possible classification bias. The literature

velopment and the lifelong burden of disease on children, their fami-

recommends that neurodevelopmental assessment is conducted

lies and their communities resulting of an impairment in this process.28

not only by direct observation in a controlled environment (follow-

The prevalence of impairments in neurodevelopment among chil-

ing the standardised protocol), but also taking into account parental

dren varies worldwide but is scarce mainly in low and middle-income

report of current skills complementing the information about the

countries. Available data from low-income countries, show rates of

child’s neurodevelopment when observed in a habitual everyday

mild or severe neurodisability ranging from 2.0 to 24.3 per 1000 chil-

environment. 29,31,32

dren.

29

Considering that children is a large segment of the population

in low and middle-income countries, a decline in cognitive functioning
and intellectual disabilities, delay in language, motor, and social skills

4.4 | Limitations of the systematic review

may represent the main public health problem and cause of morbid-

This study has a few limitations. First, the literature identified and

ity and loss of lifelong opportunities in this population. Therefore, it

selected for the review included mostly observational studies and

is important to identify the association with physical activity and if

only one randomised clinical trial with heterogeneous effect meas-

there are opportunities to promote physical activity in this field.30

ures, limiting the ability to conduct further statistical analyses (i.e.
meta-analysis) to explore the association between PA during pregnancy and offspring neurodevelopment.33 Second, the instruments

4.3 | Strengths of the systematic review

used to measure maternal PA practice and child neurodevelopment

Characteristics that make this study unique are the inclusion of

were heterogeneous, therefore results comparability and estimation

the first peer reviewed publication in the field ever and offspring

of effect measures was a challenge. The instruments used assessed

characteristics beyond the perinatal period.

different PA domains, at different gestational ages and explored dif-

Strengths of the studies included in this review are the neuro-

ferent neurodevelopment functions, which could have influenced

development assessment by trained personnel with the presence of

the strength and significance of the associations. Third, self-report

the mother or relative child on 3 studies (Clapp et al, 23 Domingues

of total and LTPA practice was the method employed by all stud-

et al25 for the Battelle′s Development Inventory and Polańska

ies to estimate PA. Evidence has shown that independent of the

26

et al ); inclusion of representative samples in the cities where the

questionnaire chosen, self-reported data can be overestimated and

studies were conducted (Jukik et al, 24 Domingues et al, 25 Polańska

may have limited reliability and validity when compared to a labora-

et al26); and, the prospective assessment of neurodevelopment in

tory/objective measure of physical activity. In addition, due to the

more than one point of children’s lives (Jukik et al, 24 Domingues

use of different cut-off points and categories there is the potential

et al,

25

26

for misclassification.34 Fourth, except the modified MacArthur-

Polańska et al ).

Three cohort studies included in the revision (England,

24

Brazil,

25

Bates Communicative Development Inventories used in the Avon

and Poland26) examined the association of PA and offspring’s neuro-

Longitudinal Study of Parents and Children, all other studies re-

development using adjusted analysis that took maternal (age, level of

ported the use of validated tests. However, measures of interrater

education, skin colour, parity, smoking and alcohol use during preg-

agreement, reliability or reproducibility were only described in the

nancy, depressive symptoms, and family monthly income) and child

study conducted by Clapp et al23 (intraclass correlation coefficient

characteristics (gender, age, breast-feeding duration, childcare, and

0.90). The remaining studies did not report the psychometric prop-

age at birth) as potential confounders, thus adequately controlling

erties of the employed tests, therefore the variation that is not due

the relationship between PA and offspring’s neurodevelopment.

to measurement error is unknown.35 Fifth, very early developmental

The one only randomised clinical trial included in this review

assessment is not predictive of long term outcomes. This should be

(Hellenes et al21) had followed the guidelines for monitoring adher-

mentioned as a weakness of studies that only assessed infants, for in-

ence to the PA practice in the intervention group and the BSID-III

stance. Three studies assessed neurodevelopment only once, which

was administered by trained examiners who were blinded to the

may not be the best predictor of long term outcomes. Evidence has

group allocation; however, the intention-to-treat analysis was not

shown that it is important to assess children serially to be able to

performed. This leads to a loss of the exchangeability principle

determine normal developmental trajectories and patterns. Studies

achieved with randomisation, potentially biasing the results.

reporting the ability of abnormal early development assessments

A common characteristic of the included studies was also the

to predict abnormal cognitive outcomes consistently show a pat-

neurodevelopment evaluation performed in environments unknown

tern of low sensitivity and high specificity.36 Sixth, regarding neu-

to children (laboratories, clinics) allowing the development of an

rodevelopment assessment, tools have most often been used in the

evaluation that adheres to the application protocol for each of the

clinical setting to establish the presence of developmental delay by

10
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applying existing clear diagnostic cut-off points. Including multiple

during all stages of pregnancy including information about frequency,

functions, specific domain and age tests have been created leading

type of activity, and intensity of PA in all domains; (ii) Conduct multiple

to the existence of innumerous tools.32 The opposite is true when

neurodevelopment measurements over time that include direct ob-

neurodevelopment tools are used for screening in population-based

servation and parental report of child functions and skills; (iii) Assess

studies, when the objective is to identify infants and children at in-

maternal and child sociodemographic characteristics that could po-

creased risk of neurodevelopment delay. As a dynamic and hard to

tentially confound the association between PA during pregnancy and

measure process, neurodevelopment milestones could be reached

offspring neurodevelopment; and (iv) Assess the positive effect of PA

by children at different points in time depending on the specific

in neurodevelopment in children aged 3 or more years.

environment where the child is growing.36,37 Therefore, its applica-

Developmental delay is a relevant global public health problem

tion as a screening tool ideally requires multiple measurements over

and cause of morbidity and loss of lifelong opportunities in children.

time. In this systematic review, only Domingues et al25 conducted

Research to identify opportunities for early intervention during

continuous monitoring of neurodevelopment. Also, when used for

prenatal, ante-natal, postnatal, infancy, and early childhood periods

screening, neurodevelopment tests have to be examined for validity,

and, to understand the requirement in multidisciplinary services to

reliability, and accuracy, as well as to be standardised using children

address special education, health care, social inclusion, and rehabili-

and families representing cultural, linguistic, and economic diversity

tation needs in this population is warranted.

of the population to be studied.
Seventh, it is worth mentioning that there are multiple PA recommendations for pregnant women and that there is no consensus
related to intensity and frequency of this practice to obtain mater-
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nal and health benefits.38 Most guidelines were launched <20 years
ago, therefore Clapp studies22,23 were conducted without clarity
of the amount and intensity of PA required to obtain health bene-
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Abstract
Background: Experiences in early life influence neurodevelopment, affecting childhood and
adulthood health. As mortality in under five children decreases globally, efforts in healthcare
have begun to focus on neurodevelopment in children. Research priorities involve knowledge
on risk factors associated with poor neurodevelopment. Therefore, the aim of the current study
is to identify early life factors associated with suspected neurodevelopmental delay at 12
months.
Methods: Population-based birth cohort enrolled 4,275 live births in 2015. Neurodevelopment
was assessed with the Oxford Neurodevelopment Assessment (Ox-NDA) tool. In the global OxNDA score and in each of the domains, children bellow the 10 percentile were considered in
higher risk of neurodevelopmental delay. Independent variables included family income and
maternal (age, education and skin color) and infant characteristics (birth weight, sex, gestational
age, and birth order). Odds ratios (OR) with 95% confidence intervals (95%CI) stratified by sex
were obtained by logistic regression.
Results: 3,747 infants had full information and were analyzed (87.6% of the original cohort).
Suspected neurodevelopment global delay was more frequent (p= 0.028) in boys (11.1%) than
in girls 8.9% Among boys, higher maternal education was protective against language
(OR=0.49 95%CI: 0.33;0.73) and motor suspected delays (OR=0.51 95%CI: 0.32;0.85);
prematurity increased the risk of suspected delay in motor domain (OR=1.71, 95%CI: 1.15;
2.52) and in the global score (OR=1.47, 95%CI: 1.01; 2.13); and birthweight 3500 grams was
protective against suspected cognitive delay (OR=0.50, 95%CI 0.30;0.76). Among girls, higher
maternal age increased the risk of suspected delay in motor domain (OR=2.98, 95%CI: 1.59;
5.63) and in the general score (OR=2.61, 95%CI: 1.46; 4.69); prematurity was associated with
suspected cognitive delay (OR=1.55, 95%CI: 1.03; 2.32); and non-first-born girls were
protected against suspected language delay (OR=0.70, 95%CI: 0.50; 0.98).
Conclusion: Maternal age and education, as well as child characteristics at birth accounted for
most of the risk for neurodevelopment delay in both sexes.

224

Introduction
Child neurodevelopment is an interactive process influenced by experiences offered by the
environment, resulting in the acquisitions of progressive and sequence skills (Black et al., 2017;
Oberklaid, Baird, Blair, Melhuish, and Hall (2013)). Evidence confirms the first 1000 days of a
child’s life as the time when adverse exposures have greatest influence on health and wellbeing
in childhood and it can extend to adulthood (Daelmans et al., 2017). Furthermore, studies from
across the globe have demonstrated that child neurodevelopment is a solid basis for human
capital (Machel, 2017).
The last decades have observed decline in child under 5 years old mortality in low-income and
middle-income countries. Nevertheless, more than 250 million of this group of surviving
children exhibit high risk of poor neurodevelopment outcomes (Black et al., 2017; Daelmans et
al., 2017). Thus, early identification of the wide range of neurodevelopment delay and
disabilities in children using surveillance, screening and evaluation tools, can prevent or reduce
long-term negative impact on the educational performance, adulthood income, early learning,
social relationships, and wellbeing (Lu, Black, & Richter, 2016).
Currently, to our knowledge, there are no global indicators for early child neurodevelopment
(ECD) monitoring. Yet, individual assessment of change in the progress and achievement of
milestones, encompassing typically three domains,(Oberklaid et al., 2013) has been
recommended. The first domain involves the way by which children receive, process and
exchange information (cognitive domain); the second domain constitute the mechanisms to
understand and transmit information (language domain); and the third involves movement
abilities to interact with the context (motor domain)(Scherzer, Chhagan, Kauchali, & Susser,
2012).
Research priorities in the ECD focus on the identification of early risk factors for
neurodevelopment problems (Dua et al., 2016). In addition to several neurodevelopmental
disorders there are sex differences related to the incidence and progression of ECD. Although,
the mechanisms underlying sex differences in neurodevelopment problems are not well
understood, these context reiterate the relevance that gender must be taken into account when
evaluating neurodevelopmental problems (Hanamsagar & Bilbo, 2016). Therefore, the objective
of this study was to identify perinatal factors associated to suspected neurodevelopmental delay
according to the sex at 12 months of age in children from the 2015 Pelotas (Brazil) Birth Cohort
(Hallal et al., 2017).
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Methods
Study design and population
This study is based on data from a cohort study conducted in Pelotas, a city in southern Brazil.
the 2015 Pelotas Birth Cohort was planned to assess maternal and child health status and their
determinants. Previously, three prospective birth cohorts (1982, 1993 and 2004) in the same
population were successfully implemented and followed-up using comparable questionnaires
and standardized protocols (Goncalves et al., 2014; Horta et al., 2015; Santos et al., 2014). All
hospital deliveries in 2015 (from January 1st to December 31st) were identified during daily
visits to the five maternity hospitals in the city (more than 99% of deliveries in the city occur in
hospitals). In the perinatal study, newborns, whose families lived in the urban area of the
municipality, were evaluated and their mothers interviewed soon after delivery. In total 4,275
live births were recruited, accounting for 98.7% of all births in the urban population in 2015
(Hallal et al., 2017).
Information on socio-economic and demographic characteristics of the family, mother’s
reproductive history, pregnancy and delivery characteristics, lifestyle and morbidity were
obtained using a questionnaire in the perinatal study. Newborns were weighted and measured
within 24 hours after delivery following the World Health Organization protocol (Organization,
1995). The cohort was followed-up at home when children were 3 and 12 months old. At these
follow-ups mothers were interviewed and the infant was evaluated in a series of exams
conducted by the research team (Hallal et al., 2017).
Infant neurodevelopment assessment
Neurodevelopment at the time of the infant’s first birthday (within a window of seven days
before or after the date of anniversary) was assessed using the Oxford Neurodevelopment
Assessment (Ox-NDA).The Ox-NDA measures early child development between 10 and 14
months of age using a combination of play-based tasks, caregiver reports and direct observation.
It was developed based on the principles of the INTERGROWTH-21st Neurodevelopment
Assessment (INTER-NDA) (Fernandes et al., 2014; Murray & Fernandes, 2018). Fourteen
interviewers (not specialists in neurodevelopment) carried out the administration of the OxNDA. Training for the instrument was conducted by professionals in neurodevelopment before
the start of 12-month follow-up at The 2015 Pelotas Birth Cohort. Each interviewer performed
the test several times before the beginning of the study. Re-training sessions were carried out
every three months during the length of the study.
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The Ox-NDA has been evaluated against the Bayley Scale for Infant Development 3rd edition
(Bayley N, 2006) in a sub-sample of 103 infants from the 2015 Pelotas Birth Cohort. The best
cutoff point for neurodevelopment delay screening was ≤ 109, with 91.7% (95%CI: 61.5%99.8%) sensitivity and 61.5% (95%CI: 50.8%-71.6%) specificity. The area under the ROC
curve indicated an Ox-NDA accuracy of 74.3%. The inter-rater and the intra-rater reliability for
the total score was excellent, with intraclass correlation coefficient values of 0.93 and 0.96,
respectively. Internal consistency was verified through Cronbach’s alpha index (α=0.83).
(unpublished data).
The Ox-NDA measures cognition, language, motor, behavior, executive function, attention and
social-emotional reactivity domains and takes around 20 minutes to administer. Because
cognitive, language and motor domains are the most widely assessed in the research and clinic
context, domain-specific scores are reported in the present study (Fischer, Morris, & Martines,
2014). Additionally, global score (result of the mean of all domains adjusted by child age) is
reported. The global score that a child can obtain ranges from -6.1 to 2.8 (cognitive ranging
from 6.0 to 2.6; motor skills from 5.2 to 1.7; and language from -3.3 to 2.5). Suspected global
neurodevelopmental delay and suspected neurodevelopmental delay in each domain (cognitive,
language and motor) were defined as the score at or below the 10th percentile of global and in
each specific domain score, taking the distribution of the score and its domains in all infants
from the 2015 Pelotas Cohort as the reference. (Barros, Matijasevich, Santos, & Halpern, 2010;
Warren et al., 2016).
Explanatory variables
The explanatory variables were chosen based on previous published literature (de Moura et al.,
2010; Koutra et al., 2012) and were obtained with questionnaires administered to the mothers in
the hospital at the time of the child’s birth. Maternal age was collected as a continuous variable
(years) and categorized into four groups (<20, 20-29, 30-34 and ≥35 years old). Maternal
education was assessed using the number of completed years of schooling. Schooling was
subsequently categorized into three groups: 0-4, 5-8 and ≥9 years. Skin color was self-reported
by the mother as white, brown or black, according to the Brazilian Institute of Geography and
Statistics proposed categories (Travassos, Laguardia, Marques, Mota, & Szwarcwald, 2011).
Each of the family members’ monthly income (in the last month) was collected as a continuous
variable and the sum later divided into quintiles.
Newborns were weighed by hospital staff using digital pediatric scales with a +/- 5 g precision.
Birth weight was categorized into three groups: <2500 g (low birth weight), 2500-3499 g and
≥3500. Gestational age was evaluated based on last menstrual period date and ultrasound (at
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three time points during pregnancy).Preterm birth was defined as gestational age <37 full weeks
of gestation and reported as a binary outcome (yes or no).
Statistical analysis
Initially, infants that had their neurodevelopment assessed at the 12-month follow-up were
compared with the original cohort in terms of maternal socio-demographic characteristics and
characteristics of the infant at birth, using the chi-square test. Because sex differences in
neurodevelopment had previously been reported (Ruigrok et al., 2014) all the analyses were
stratified by sex. T-test, ANOVA and linear regression analyses were used to compare the
means of each domain and of the total neurodevelopment scores by the infant’s sex.
Logistic regression was used to assess the association between mother and child characteristics
in the univariate and multivariable analyses stratified by sex. In multivariable analyses, the
variables were selected using a stepwise backward selection strategy and those variables with p
values less than 0.20 were maintained in the final model (Greenland, 1989). Odds ratios (OR)
and 95% confidence intervals (95%CI) were calculated. Statistical significance was defined as a
two-tailed p-value below 0.05. All analyses were performed using STATA® version 12.0
(StataCorp LP, College Station, Texas, USA).
The Medical Research Ethics Committee of the Federal University of Pelotas Physical
Education School, affiliated with the Brazilian National Commission for Research Ethics
(CONEP), approved the study protocol at each follow-up. Written informed consent was
obtained from all mothers before interviews were conducted. Mothers consented on behalf of
their participating children.

Results
Of the 4,275 live-born children enrolled in the cohort, a total of 59 died in the first year of life
(Hallal et al., 2017). The 12-month follow-up rate in the cohort was 95.4% and 3,747 infants
(87.6%) completed the Ox-NDA assessment. The mean age of the 3,747 infants was 12.3 ± 0.4
months.
Table 1 shows the follow-up rates according to maternal socio-economic and demographic
characteristics and newborns’s sex, birth weight and gestational age. At birth, almost half of the
mothers were in the 20-29 years age group and about two thirds had nine years of formal
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education. More than 70% of the mothers self-declared white skin color. Prevalence of low birth
weight was 10.1% and 18% of the newborns were preterm.
At least 85% in all subgroups, except for the group of infants with low birth weight (83.4%),
those whose mothers were 20-29 years old (82.2%) and had 0-4 years of formal education
(84.8%), were evaluated for neurodevelopment.
Figure 1 shows the prevalence of suspected neurodevelopment delay (global and by domains),
stratified by sex. Suspected language and global neurodevelopment delays were more frequent
in boys than girls (p<0.001 and p = 0.028, respectively).
Tables 3 and 4 display the OR and 95%CI of the associations between maternal and infant
characteristics, according to the sex, and suspected cognitive and language neurodevelopment
delay (Table 3) and suspected motor and global neurodevelopment delay (Table 4). In adjusted
analysis, boys from mothers with more ears of formal education (>9 years) had lower odds of
suspected language and motor developmental delay (OR= 0.49; 95%CI: 0.33; 0.73; OR= 0.51,
95%CI: 0.32; 0.85, respectively). In addition, boys born with <2500 g showed lower odds of
suspected cognitive, motor and global developmental delay. Preterm boys had higher odds of
suspected motor and global developmental delay (OR= 1.71, 95% CI: 1.15; 2.52; OR= 1.47,
95%CI: 1.01; 2.13).
Girls of oldest mothers had almost a three-fold increase in the odds of suspected motor and
global developmental delay (OR=2.98, 95%CI: 1.59;5.63; and OR=2.61, 95%CI: 1.46;4.69;
respectively). Similar to boys, girls who weighted ≥2500 g at birth had lower odds on suspected
motor and global developmental delay. In addition, preterm girls presented higher odds of
suspected developmental delay in cognitive skills (OR= 1.55 95%CI: 1.03;2.32), whereas nonfirst-born girls had lower odds of suspected delay in language skills.
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Discussion
Our results suggest that birthweight ≥2500 g was protective for suspected neurodevelopment
delay in boys and girls and that prematurity increased the risk of suspected development delay
in both sexes. Among boys, higher maternal education was protective against language and
motor delay. Among girls, higher maternal age increased the risk of motor and global
development delay. Non-first-born girls were protected against suspected language delay and
non-first-born boys were at increased risk of suspected cognitive delay.
Previous evidence demonstrated the protective effect of birth weight on neurodevelopment in
early childhood. Developmental status at 12 months of age according to birth weight was
compared in two of the previous Pelotas birth cohorts (Pelotas 1993 and Pelotas 2004 Birth
Cohort Studies)(Halpern et al., 2008). Birth weight was inversely associated with the suspicion
of neurodevelopmental delay in the two cohorts. Furthermore, a cross-sectional study conducted
on premature children at corrected ages of 18-24 months, reported that low birth weight and
lower gestational age were positively associated with developmental delay in all domains
evaluated with the Bayley III scale (Guerra et al., 2014) (Bayley, 2006).
In our study, except for the language domain, boys with birthweight ≥2500 g presented lower
odds of suspected neurodevelopmental delay. Among girls, this association was observed for
the cognitive domain. Mechanisms that explain this sex difference are possibly based on the
existing morphological, neurochemical, functional and structural differences of the central
nervous system between sexes that may directly affect cognitive, language and motor functions
(Chung & Auger, 2013; Ruigrok et al., 2014). Sex differences in brain structure are a product of
the interaction of biological (prenatal hormones, immune system and gene expression) and
environmental influences (maternal health and child care), thus influencing neurodevelopment
outcomes from early life (McCarthy & Arnold, 2011).
It has been reported that infants with birthweight <2500 g and premature infants exhibited lesser
cerebellum volume (Lind et al., 2011). According to previous evidence, the cerebellum has
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several functions over cognitive and motor skills (Limperopoulos et al., 2005). Additionally,
longitudinal studies on neuroanatomical structures have shown that males on average have
larger cerebellum volume compared with females (Ruigrok et al., 2014). Therefore, the
differential association between gestational age and birthweight with motor and cognitive delay
(greater odds for suspicion of delay in the motor domain and general neurodevelopment score
among boys, and in the cognitive domain among girls) could be explained by a potential
asymmetry in the cerebellum function that may differ for males and females.
Regarding mother characteristics, the age category over 35 years showed to be a risk factor for
the suspicion of developmental delay in the motor domain and global development for girls.
Older mothers are at increased risk of clinical problems during pregnancy leading to
dysregulation in immune responses and thus increasing the risk of neurodevelopment problems
in the offspring (Vogel Ciernia, Careaga, LaSalle, & Ashwood, 2018). Thus, the possible
mechanism to explain this finding is a biological-environment interaction that can potentially
increase susceptibility for alteration in motor performance in girls (Hanamsagar & Bilbo, 2016).
Continuing with mother characteristics, boys born to mothers with more years of formal
education had lower odds of suspected developmental delay in language and motor domains.
Evidence had shown early sex differences in the performance of language skills according to
environmental factors (Berglund, Eriksson, & Westerlund, 2005). There are sex variations in
biological characteristics (spatiotemporal patterns of language lateralization, eye contact,
imitation, fetal habituation) and environmental factors that have a different influence in boys
and girls (Barbu et al., 2015; Yu et al., 2014). Regarding the motor domain, more educated
women may provide an environment with better stimulation of motor skills. Moreover,
typically, boys are more encouraged to participate in activities involving movements that
require the use of large muscles across early childhood (Ertem et al., 2018).
Another factor that showed a differential association between girls and boys and in different
domains was birth order. Our findings showed birth order a risk factor in boys for suspicion of
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delay in the cognitive domain and as a protective factor in girls in language development.
Studies have reported brain anatomical and functional differences during the performance of
cognitive task between sexes (for example, males have high prevalence of learning disabilities)
(Jäncke, 2018). In addition, having more children within the family turns it difficult to focus
specifically on one child in particular, making the mother respond to the demands of their
children as a whole, without individualizing the cognitive development of each one of them
(Monfardini & See, 2016).
From the perspective of gender socialization of language, parents may be talking more to girls
than boys, offering differential parent support for communication skills (Lovas, 2005). On the
other hand, the existence of more children at the household allows the child to interact with their
peers favoring the development of language in the first years of life (Koutra et al., 2012).
Therefore, the interaction between these environmental factors (gender socialization and sibling
at home) with biological characteristics (gender differences in neurological maturity and
organization) could explain our results.
This study was carried out in a representative sample of a city in the south of Brazil, including
sociodemographic information obtained during the perinatal study. The follow-up rate was high
with most of the mothers and infants recruited at the study baseline being assessed at 12 months
after the delivery. The instrument used to measure child development was validated in the study
population and applied in children's homes, allowing an objective measurement of
neurodevelopment in the context of a cohort study.
Limitations of our study included restrictions in the comparability of the prevalence of global
neurodevelopmental delay because no scientific literature has been published with the
instrument used in our study. Ox-NDA was validated in one study nested within the 2015
Pelotas Birth Cohort, allowing its application in the local context without the need for specialist
field workers or infrastructure. Although only the general score has been validated, a domainspecific score was reported because i) in the literature on this topic it is common to focus on the
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domain-specific score rather than the overall results and, ii) brain structures and cerebral cortex
development are characterized by different maturation timetables, making it crucial to
identify impairments

on

one

or

multiple

domains rather

general

neurodevelopment

impairments(Anderson, Spencer-Smith, & Wood, 2011) (Sutton & Darmstadt, 2013).
The results of the present analysis indicate the importance of screening for child development at
an early age. It also highlights the importance of factors related to the home environment in the
first months of life, mainly the maternal characteristics like age and achieved years of formal
education. Early childhood is a critical time where experiences coming from members of the
family and community influence children neurodevelopment. There is a need of early
interventions targeting populations at increased risk of suboptimal development in order to
prevent neurodevelopment delay and disability later in life.
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Table 1. Maternal socio-economic and demographic characteristics, characteristics of newborns
enrolled in the 2015 Pelotas Birth Cohort, and percentage of infants with neurodevelopment
assessment at the 12-month follow-up
Characteristics (%)
Maternal age (years)
<20
20-29
30-34
≥35
Maternal education (years)
0-4
5-8
≥9
Self-reported maternal skin color
White
Brown
Black
Family income (quintiles)
1 (poorest)
2
3
4
5 (wealthiest)
Birth weight (g)
<2500
2500-3499
≥3500
Sex
Boys
Girls
Preterm birth
Yes
No
First-born
Yes
No
Chi-square Test

Original cohort
N=4275

Percentage assessed
(N=3747)

P

622 (14.6)
2017 (47.2)
1003 (23.5)
632(14.7)

86.8
82.2
88.4
85.3

0.954

391 (0.4)
1095 (8.8)
2788 (65.2)

84.8
87.0
88.3

0.865

3071 (71.9)
564 (13.2)
639 (15.0)

87.8
86.0
88.3

0.941

846 (19.8)
859 (20.1)
853 (20.0)
856 (20.0)
859 (20.1)

87.6
87.1
89.2
89.0
85.3

0.971

428 (10.1)
2697 (63.3)
1134 (26.6)

83.4
88.5
88.2

0.740

2164 (50.6)
2111 (49.4)

88.6
86.7

0.646

747 (18.0)
3393 (82.0)

85.1
88.5

0.532

2137 (50.0)
2136 (50.0)

87.1
88.2

0.791
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Table 2. Unadjusted and adjusted analysis of the association between maternal and child characteristics and suspected global and motor developmental delay, stratified by
sex, at the 12-month follow-up in the 2015 Pelotas Birth Cohort
Boys
Characteristics

Global
OR (95% CI)
Unadjusted

Maternal age (years)
<20
Reference
20-29
1.20 (0.77-1.87)
30-34
1.11 (0.68-1.82)
≥35
1.09 (0.63-1.90)
Maternal education (years)
0-4
Reference
5-8
0.97 (0.56-1.67)
≥9
0.96 (0.57-1.56)
Self-reported maternal skin color
White
Reference
Brown
0.94 (0.61-1.42)
Black
0.79 (0.50-1.22)
Family income (quintiles)
1 (poorest)
Reference
2
0.83 (0.53-1.29)
3
0.80 (0.51-1.23)
4
0.60 0.37-0.96)
5 (wealthiest)
1.04 (0.68-1.58)
Birth weight (g)
<2500
Reference
2500-3499
0.35 (0.24-0.53)
≥3500
0.32 (0.21-0.51)
Preterm birth
No
Reference
Yes
1.86 (1.33-2.59)
First-born
Yes
Reference
No
0.96 (0.72-1.28)

Adjusted1

Girls
p

Motor
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted2

p

Global
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted3

p

Motor
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted4

p

Reference
0.665
Reference
Reference
0.519
Reference
Reference
Reference
Reference
0.004
<0.001
1.22 (0.76-1.94)
1.16 (0.72-1.87) 1.40 (0.84-2.35)
1.31 (0.77-2.23) 1.33 (0.80-2.27)
1.04 (0.65-1.68) 1.23 (0.72-2.10)
0.99 (0.59-1.68)
1.21 (0.72-2.04) 1.38 (0.78-2.50)
1.00 (0.55-1.85) 1.02 (0.55-1.87)
1.04 (0.61-1.77) 1.22 (0.66-2.26)
1.04 (0.58-1.65)
1.15 (0.64-2.08) 1.33 (0.71-2.48)
2.50 (1.40-4.47) 2.61 (1.46-4.69)
2.21 (1.31-3.73) 2.98 (1.59-5.63)
Reference
0.979
Reference
Reference
Reference
Reference
0.305
Reference
Reference
0.544
0.009
1.17 (0.63-2.15)
0.55 (0.34-0.90) 0.65 (0.38-1.12)
0.98 (0.53-1.82) 1.06 (0.60-1.98)
1.03 (0.59-1.82) 1.36 (0.73-2.54)
1.08 (0.61-1.92)
0.42 (0.27-0.66) 0.51 (0.32-0.85)
0.90 (0.51-1.60) 0.84 (0.47-1.50)
0.86 (0.51-1.46) 0.97 (0.52-1.79)
Reference
0.233
Reference
Reference
0.626
Reference
Reference
0.231
Reference
Reference
0.245
0.92 (0.59-1.41)
1.17 (0.77-1.80) 1.10 (0.70-1.69)
0.83 (0.48-1.43) 0.91 (0.53-1.58)
1.01 (0.62-1.62) 1.06 (0.64-1.75)
0.75 (0.47-1.20)
0.99 (0.73-1.55) 0.84 (0.51-1.38)
1.28 (0.84-1.93) 1.34 (0.88-2.04)
1.32 (0.90-1.94) 1.29 (0.85-1.96)
Reference
0.796
Reference
Reference
0.413
Reference
Reference
0.407
Reference
Reference
0.189
0.86 (0.54-1.39)
0.55 (0.35-0.87) 0.66 (0.41-1.08)
1.40 (0.82-2.30) 1.35 (0.82-2.25)
0.97 (0.61-1.55) 0.98 (0.60-1.61)
0.90 (0.57-1.42)
0.42 (0.26-0.67) 0.55 (0.33-0.92)
0.98 (0.57-1.68) 0.92 (0.53-1.60
1.20 (0.76-1.89) 1.24 (0.76-2.01)
0.59 (0.36-0.98)
0.40 (0.24-0.64) 0.51 (0.30-0.87)
1.06 (0.62-1.80) 0.95 (0.55-1.65)
0.89 (0.55-1.44) 0.84 (0.50-1.41)
1.08 (0.69-1.71)
0.64 (0.42-0.99) 0.91 (0.55-1.51)
1.18 (0.70-2.00) 0.95 0.55-1.66)
0.79 (0.48-1.30) 0.63 (0.36-1.10)
Reference
Reference
Reference
0.005
0.035
0.42 (0.26-0.67)
0.34 (0.22-0.51) 0.45 (0.27-0.75)
0.37 (0.22-0.64)
0.32(0.20-0.51) 0.44 (0.25-0.78)

Reference
0.35 (0.2-0.5)
0.32 (0.2-0.5)

Reference
0.35 (0.2-0.7)
0.32 (0.2-0.5)

<0.001

Reference
Reference
0.004
0.29 (0.20-0.43) 0.32 (0.20-0.51)
0.31 (0.19-0.05) 0.35 (0.20-0.61)

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
0.243
Reference
Reference
0.081
0.042
0.007
1.47 (1.01-2.13)
2.10 (1.48-2.97) 1.71 (1.15-2.52)
1.60 (1.08-2.38) 1.30 (0.83-2.03)
1.85 (1.29-2.65) 1.44 (0.96-2.16)
Reference
0.739
Reference
Reference
0.625
Reference
Reference
0.443
Reference
Reference
0.840
1.01 (0.71-1.28)
0.86 (0.63-1.17) 0.92 (0.66-1.28)
0.81 (0.59-1.11) 0.87 (0.62-1.23)
0.85 (0.63-1.14) 1.05 (0.73-1.46)

OR: odds ratios – 95%CI: 95% confidence intervals.
Multivariable analyses included in the model: 1Maternal education, birth weight, preterm birth.2Maternal skin color, birth weight, preterm birth. 3Maternal age, family income, birth weight, preterm birth. 4Maternal
age, birth weight
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Table 3. Unadjusted and adjusted analysis of the association between maternal and child characteristics and suspected cognitive and language developmental delay, stratified
by sex, at the 12-month follow-up in the 2015 Pelotas Birth Cohort
Boys
Characteristics

Cognitive
OR (95% CI)
Unadjusted

Maternal age (years)
<20
Reference
20-29
0.82 (0.55-1.22)
30-34
0.78 (0.49-1.23)
≥35
0.73 (0.43-1.24)
Maternal education (years)
0-4
Reference
5-8
0.62 (0.38-1.00)
≥9
0.57 (0.37-0.88)
Self-reported maternal skin color
White
Reference
Brown
1.08 (0.73-1.62)
Black
0.89 (0.6-1.4)
Family income (quintiles)
1 (poorest)
Reference
2
0.79 (0.52-1.21)
3
0.78 (0.51-1.18)
4
0.41 (0.25-0.67)
5 (wealthiest)
0.83 (0.55-1.26)
Birth weight (g)
<2500
Reference
2500-3499
0.44 (0.29-0.68)
≥3500
0.44 (0.28-0.69)
Preterm birth
No
Reference
Yes
1.36 (0.96-1.92)
First-born
Yes
Reference
No
1.36 (1.92-1.80)

Adjusted1

p

Girls
Language
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted2

p

Cognitive
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted3

p

Language
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted4

p

Reference
0.564
Reference
Reference
0.388
Reference
Reference
0.415
Reference
Reference
0.138
1.10 (0.72-1.71)
0.74 (0.51-1.07) 0.85 (0.58-1.24)
1.02 (0.64-1.60) 1.12 (0.70-1.80)
1.30 (0.77-2.17) 1.46 (0.85-2.52)
1.17 (0.70-1.97)
0.61 (0.40-0.94) 0.71 (0.46-1.11)
0.84 (0.50-1.42) 0.92 (0.53-1.60)
1.31 (0.74-2.32) 1.58 (0.87-2.88)
1.17 (0.64-2.14)
0.76 (0.48-1.21) 0.87 (0.54-1.40)
1.25 (0.73-2.12) 1.42 (0.81-2.50)
1.46 (0.79-2.70) 1.68 (0.88-3.18)
Reference
0.052
Reference
Reference
Reference
Reference
0.054
Reference
Reference
0.064
0.001
0.58 (0.35-0.95)
0.58 (0.37-0.91) 0.58 (0.37-0.91)
0.94 (0.54-1.62) 0.88 (0.50-1.55)
0.81 (0.46-1.43) 0.88 (0.49-1.59)
0.56 (0.34-0.90)
0.49 (0.33-0.73) 0.49 (0.33-0.73)
0.69 (0.42-1.16) 0.67 (0.40-1.13)
0.64 (0.38-1.08) 0.67 (0.38-1.15)
Reference
0.223
Reference
Reference
0.791
Reference
Reference
0.397
Reference
Reference
0.906
0.94 (0.62-1.41)
1.26 (0.87-1.82) 1.14 (0.78-1.65)
0.66 (0.38-1.15) 0.62 (0.35-1.11)
1.06 (0.64-1.75) 1.02 (0.62-1.70)
0.75 (0.48-1.16)
1.14 (0.79-1.66) 1.01 (0.69-1.49)
1.32 (0.90-1.94) 1.31 (0.88-1.96)
1.10 (0.71-1.70) 0.96 (0.16-1.53)
Reference
0.174
Reference
Reference
0.309
Reference
Reference
0.539
Reference
Reference
0.114
0.85 (0.55-1.32)
0.79 (0.53-1.17) 0.86 (0.57-1.28)
1.13 (0.72-1.78) 1.17 (0.73-1.88)
1.18 (0.74-1.88) 1.29 (0.79-2.01)
0.87 (0.56-1.35)
0.63 (0.42-0.95) 0.72 (0.48-1.10)
0.81 (0.49-1.32) 0.91 (0.54-1.53)
0.82 (0.50-1.37) 0.93 (0.54-1.59)
0.45 (0.26-0.75)
0.50 (0.33-0.76) 0.60 (0.38-0.93)
0.90 (0.55-1.44) 0.99 (0.58-1.69)
0.68 (0.40-1.16) 0.79 (0.45-1.41)
0.90 (0.56-1.45)
0.74 (0.50-1.10) 0.93 (0.60-1.44)
0.81 (0.50-1.34) 0.90 (0.52-1.58)
0.71 (0.42-1.21) 0.77 (0.42-1.93)
Reference
Reference
Reference
0.623
Reference
Reference
0.081
Reference
Reference
0.867
0.021
0.47 (0.31-0.72)
0.82 (0.52-1.30) 0.85 (0.54-1.35)
0.41 (0.27-0.62) 0.51 (0.31-0.82)
0.48 (0.31-0.76) 0.55 (0.32-0.96)
0.50 (0.30-0.76)
0.96 (0.59-1.55) 1.00 (0.61-1.60)
0.41 (0.25-0.68) 0.52 (0.28-0.92)
0.63 (0.37-1.06) 0.74 (0.40-1.37)
Reference
0.380
Reference
Reference
0.835
Reference
Reference
Reference
Reference
0.229
0.036
1.20 (0.81-1.74)
0.98 (0.69-1.39) 0.96 (0.68-1.36)
1.80 (1.25-2.60) 1.55 (1.03-2.32)
1.33 (0.88-2.00) 1.31 (0.84-2.06)
Reference
Reference
Reference
0.495
Reference
Reference
0.706
Reference
Reference
0.013
0.042
1.50 (1.08-1.95)
0.84 (0.65-1.09) 0.91(0.69-1.19)
1.04 (0.76-1.40) 1.06 (0.77-1.46)
0.69 (0.50-0.95) 0.70 (0.50-0.98)

OR: odds ratios – 95%CI: 95% confidence intervals.
Multivariable analyses included in the model: 1Maternal education, maternal skin color, family income, birth weight, first-born.2Maternal education. 3Maternal education, birth weight, preterm birth.4Familily
income, preterm birth, first-born
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*p<0.05
Figure 1. Prevalence of suspected neurodevelopment delay (domains and global) stratified by
sex, at the 12-month follow-up in the 2015 Pelotas Birth Cohort
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Running title: Maternal physical activity and neurodevelopment among one-year old
children
Key points
Question

Is

maternal

physical

activity

during

pregnancy

associated

with

neurodevelopment in one-year old infants?
Findings In this population-based cohort study, analysis of 1706 infants observed that
the association between maternal physical activity and offspring suspected
neurodevelopment differed by domains and sex Among boys, a protective effect of the
recommended maternal physical activity on the suspected developmental delay was
observed in general development, whereas among girls, the protective effect was
observed in motor domain.
Meaning Physical activity during pregnancy seems to play a protective role improving
offspring neurodevelopment outcomes.
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ABSTRACT
IMPORTANCE Recently, neuroscientific evidence has shown that leisure time
physical activity (LTPA) during pregnancy has been positively associated with
offspring’s neurodevelopmental outcomes.
OBJECTIVE To evaluate the association between physical activity (PA) during
pregnancy and offspring neurodevelopment at 12 months of age.
DESIGN, SETTING AND PARTICIPANTS The 2015 Pelotas Birth Cohort is a
population-based prospective study in Pelotas, Brazil. Data from the antenatal, perinatal
and 12-month follow-up of the 2015 Pelotas Birth Cohort were analysed. Participants
included pregnant women with valid accelerometer data and their offspring with
neurodevelopment assessment at the 12-month follow up.
MAIN OUTCOMES AND MEASURES Neurodevelopment was measures by the
Oxford Neurodevelopment Assessment tool (Ox-NDA). Suspected neurodevelopment
delay in cognitive, language and motor domains, as well as global delay were defined as
values below the 10th percentile in the Ox-NDA score having the whole 2015 Pelotas
Birth Cohort as the reference.
RESULTS 1,706 infants had neurodevelopment assessment and antenatal mother’s
accelerometry data. Suspected language delay was more frequent in boys (11.9%) than
in girls 8.4% (p= 0.017). Among boys, a protective effect of the recommended selfreported LTPA on the suspected developmental delay was observed (OR= 0.50; 95%CI
0.28-0.88). Also, boys whose mothers were in the second tertile of MVPA (1 min-bout)
had 44% lower odds for suspected language developmental delay (OR= 0.56; 95%CI
0.34-0.95). Among girls, those from mothers in the second tertile of overall PA
presented a protective effect of around 50% for suspected motor developmental delay
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(OR= 0.47; 95%CI 0.26-0.85). Girls from mothers in the second tertile of MVPA (5
min-bout) presented a lower odds ratio for suspected motor delays (OR= 0.52; 95%CI
0.28-0.97).
CONCLUSION AND RELEVANCE This study demonstrated that different
constructs of PA were associated with decreased risk of suspected neurodevelopmental
delay in infants. These findings highlight the importance of early determinants of
neurodevelopment including children from early ages.
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Introduction
Healthy lifestyles during pregnancy have been considered essential to achieve healthy
maternal and neonatal outcomes.1 Maternal health behaviours contribute to child health
including also positive effects in adulthood like reduced all-cause cardiovascular
diseases and increased human capital.2 In the specific case of physical activity (PA) its
practice during pregnancy has been positively associated with birth weight and size for
gestational age, as well as with offspring’s neurodevelopmental outcomes.3,4
Child development is a global research priority to promote positive experiences starting
from gestational period have been recommended.5,6 The biological plausibility for
influence of PA during pregnancy on child neurodevelopment is closely related to brain
development which exhibits high plasticity and is extremely sensible to intrinsic and
extrinsic factors during the gestational period.5,7 This fact indicates that environmental
exposures such as maternal PA may be beneficial for the offspring in terms of cognitive,
language and motor skills.
Previous cohort studies showed that leisure time physical activity (LTPA during
pregnancy, measured by questionnaires, was positively associated with language skills
in the first 18 months of life.8,9 However, questionnaires focus only in specific aspects
of free-living activities, limiting the identification of other PA characteristics necessary
to understand the complexity of this multidimensional exposure10. Therefore, the aim of
this study was to evaluate in The 2015 Pelotas Birth Cohort the association of maternal
self-reported and objectively measured PA during pregnancy with neurodevelopment of
the infant at 12 months of age.
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Methods
Study design and population
The present study analysed data from The 2015 Pelotas Birth Cohort, a populationbased study carried out in Pelotas, a southern Brazilian city. The study design included
two initial phases, in which firstly the pregnant women with expected delivery date
between January 1st and December 31st, 2015 were identified assessed, and secondly
the assessment of all live births in Pelotas during 2015.
In the antenatal phase, 4,426 pregnant women were recruited during visits to health care
facilities and private clinics. Information about maternal socio-demographic
characteristics, antenatal care, PA, and medicine, alcohol and tobacco use were obtained
by interview using questionnaires, according to gestational age at enrolment: i) initial
assessment (women before 16 weeks of pregnancy), ii) main assessment (women
between 16 and 24 weeks of gestation), and iii) combined assessment (women after 16
weeks of pregnancy not contacted at initial assessment time. Accelerometry data to
objectively assess maternal PA was collected among women between 16 and 24 weeks
of pregnancy who answered the main or the combined assessment questionnaire.
Daily visits to the five maternity hospitals during 2015, which allowed identifying
hospital deliveries in the city (more than 99% of deliveries occurred in hospitals). A
total of 4,275 live births were recruited (perinatal study), accounting for 98.7% of all
births in the urban population in 2015. Socio-economic and demographic characteristics
of the family, mother’s reproductive history, pregnancy and delivery characteristics,
lifestyle and morbidity were obtained using a questionnaire in the perinatal study.11
Infants were re-assessed at home at three and 12-month of age. At the 12-month followup, the interviews were conducted near the infant anniversary (within a window of
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seven days before or after the date of anniversary). A total of 3,747 infants had their
neurodevelopment assessed at the 12-month follow-up. Further methodological details
of the 2015 study are published elsewhere.11
Outcome variable: Infant neurodevelopment assessment
Neurodevelopment was measured using the Oxford Neurodevelopment Assessment tool
(Ox-NDA). The Ox-NDA is an extension of the Intergrowth Neurodevelopment
Assessment, a tool developed to assess child neurodevelopment at 24 months of age at
The International Fetal and Newborn Growth Consortium for the 21st Century.12,13
Fourteen examiners (not specialists in neurodevelopment) applied Ox-NDA around the
12th month of age. Training for the instrument was conducted by professionals in
neurodevelopment before the start of the 2015 Pelotas Birth Cohort12-month follow-up.
Each interviewer performed the test several times before the beginning of the study. Retraining sessions were carried out every three months during the length of the study.
The Ox-NDA has been evaluated against the Bayley Scale for Infant Development 3rd
edition14 in a sub-sample of 103 infants from the 2015 Pelotas Birth Cohort. The best
cut-off point for neurodevelopment delay screening was ≤ 109, with 91.7% (95%CI:
61.5%-99.8%) sensitivity and 61.5% (95%CI: 50.8%-71.6%) specificity. The area under
the ROC curve indicated an Ox-NDA accuracy of 74.3%. The inter-rater and the intrarater reliability for the total score was excellent, with intraclass correlation coefficient
values of 0.93 and 0.96, respectively. Internal consistency was verified through
Cronbach’s alpha index (α=0.83) (unpublished data).
Age-adjusted scores were calculated for cognitive, language and motor domains and
global neurodevelopment. Suspected neurodevelopmental delay was defined as global
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score or domain scores at or below the 10th percentile for the whole cohort
distribution.15
Exposure: Physical activity measurements
Accelerometer-assessment
Pregnant women wore ActiGraph wGT3X-BT accelerometers (ActiGraph, Pensacola,
FL, USA) on their non-dominant wrist during 24 hours for seven consecutive days.
These devices allow measurement of body movements over three orthogonal axes:
Vertical (Y), horizontal right-left (X) and horizontal front-back axis (Z), within an
acceleration dynamic range of ± 8g and a sampling frequency of 30 Hz.
Accelerometers were programmed to capture acceleration from the first midnight after
handing out to the midnight seven days later. Exclusion criteria included pregnant
women with walking disabilities and jobs in which they were not allowed to wear any
kind of bracelets. The three-dimensional raw data was expressed in gravitational
equivalent units called mili-gravity (mg, where 1000mg= 1g = 9.81 m/s2).
Accelerometers’ data were downloaded using ActiLife 6.11.7 software. Accelerometer
raw data editing was performed in R-package GGIR.16 The following parameters were
used to ascertain valid data for the analyses: calibration error <0.02g and at least four
full days of measurement.17 Euclidian Norm Minus One (ENMO) was used to
summarize three-dimensional raw data (from axes x, y, and z) into a single-dimensional
signal vector magnitude (SVM = √x2 + y2 + z2 – 1g|). PA was determined considering
the average time per day spent in moderate-to-vigorous physical activity (MVPA) from
5-second aggregated time series (epoch). The PA estimates obtained were overall PA,
based on the average SVM per day and expressing the total volume of movement18,
average time spent in MVPA per day non-bouted, considering 1 and 5-minute bouts
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criterion (expressed in minutes). MVPA was defined as SVM records above 100 mg,
while bouts criterion was defined as consecutive periods in which participants spent at
least 80% of the time in activities of intensity equal to or higher than the MVPA
threshold.19 Accelerometer data were analysed in tertiles, in which the first tertile
represented less active mothers and the third tertile, more active mothers.
Self-report assessment of leisure time physical activity
LTPA was self-reported in two moments. During the antenatal study, women were
prompted to recall the type, frequency and average duration of practicing a list of
different activities during the past week (7-day recall). Participants were instructed not
to report commuting and household or occupational activities as LTPA. Total LTPA
score was generated by the sum of minutes per week spent on each activity. A cut-off
point of 150 minutes per week was used to classify women as active. Second, PA was
assessed retrospectively during perinatal interview using a questionnaire. The variables
used to describe maternal PA were any LTPA in each trimester of pregnancy (yes/no).
Covariates
Maternal covariates included in the analytical model were family income and maternal
age, formal education, skin color, marital status, parity, and paid job, alcohol and
tobacco smoking during pregnancy. Each of the family members’ monthly income (in
the last month) was collected as a continuous variable (later divided into quintiles).
Maternal age was collected as a continuous variable (years) and categorized in four
groups (<20, 20-29, 30-34 and ≥35 years old). The number of completed years of
schooling was categorized in three groups: 0-4, 5-8 and ≥9 years. Skin color was selfreported by the mother as white, brown or black. Marital status was categorized in
living with or without a partner. Parity was assessed by asking whether the index
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newborn was the first-born (yes/no). Additionally, paid job, alcohol, and smoking use
during pregnancy were created as dichotomic variables (yes/no).
The Medical Research Ethics Committee of the Federal University of Pelotas Physical
Education School, affiliated with the Brazilian National Commission for Research
Ethics, approved the study protocol at each follow-up. Written informed consent was
obtained from all mothers before interviews were conducted. Mothers consented on
behalf of their participating children.
Statistical analysis
Data analysis initially included the comparison of mothers with PA accelerometer
assessment and infants with neurodevelopment assessment in relation to maternal sociodemographic and newborn characteristics of the total number of mothers and infants
participating in the 12-month follow-up. The chi-square test was used for those
comparisons.
To assess the association between PA during pregnancy and infant neurodevelopment,
univariate and multivariable logistic regression analyses were conducted, stratified by
sex. Multivariable analyses included the control for family income and maternal age,
skin color, schooling, marital status, parity, and paid job, smoking and alcohol use
during pregnancy. Odds ratios (OR) and 95% confidence intervals (95%CI) were
calculated. Statistical significance was defined as a two-tailed p-value below 0.05. All
analyses were performed using STATA® version 12.0 (Stata Corp LP, College Station,
Texas, USA)
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Results
Figure 1 presents the analytical sample of the study. A total of 3,155 (73.8%) women
identified during the antenatal phase of the study was later enrolled in the cohort. Out of
the 4,426 women identified during antenatal study, 1,869 (42.2%) had valid
accelerometer data and delivered an eligible newborn to the 2015 Birth Cohort. In the
12-month follow-up 3,747 infants had their neurodevelopment assessed and 1,706 had
both, neurodevelopment assessment and antenatal mother’s data on accelerometry.
Table 1 compares mothers and infants with available information on mother’s antenatal
PA accelerometer-assessed and with 12-month neurodevelopment assessment of the
children (the analytical sample), with the total number of mothers and infants evaluated
at the 12-month follow-up. The analytical sample was not statistically different from the
whole sample in terms of infant characteristics (birth weight, sex, preterm birth, and
first-born child). However, there were some statistic differences (p<0.05) concerning
mother characteristics. For instance, besides of belonging to wealthiest families,
mothers from the analytical sample were younger, presented higher levels of education
and reported white skin color, living with a partner, and having a paid work during
pregnancy more frequently than mothers from the entire sample followed-up at the 12month wave of the study.
Figure 2 shows the prevalence of suspected neurodevelopment delay (global and by
domains), stratified by sex. Suspected global neurodevelopment delay in the analytical
sample was 9.1%. Suspected language neurodevelopment delay was more frequent in
boys than girls (p = 0.007).
The mean of self-reported LTPA during pregnancy in the antenatal interview was
149.27 minutes per week (95% confidence interval (CI): 142.07-156.47) and the
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proportion of pregnant women that engaged in recommended levels of LTPA was
28.5% (Figure 3-A). In the perinatal interview, the proportion of women that reported
practising any type of LTPA decreased from 11.8% in the first trimester of gestation to
6.1% in the third (Figure 3-B). The average minutes/day spent in different MVPA bout
criteria (assessed by accelerometry) are presented in Figure 3-C. The short bout criteria
resulted in higher average of minutes spent in MVPA (1-min bout: 37.0 CI: 35.7-38.2).
Tables 2 and 3 show the OR and 95% CI of the associations between PA during
pregnancy and suspected developmental delay at 12 months for boys (Table 2) and girls
(Table 3). In terms of self-reported LTPA during the antenatal study, a lower odds of
suspected global neurodevelopmental delay (OR= 0.50; 95%CI0.28-0.88) was observed
in boys whose mothers were active, compared to boys from inactive mothers. No
significant associations were observed for self-reported LTPA practiced in different
trimesters of pregnancy assessed in the perinatal study questioning LTPA.
Regarding objective measure of PA (accelerometry), boys whose mothers were at the
second tertile of MVPA (1 min-bout) had 44% lower odds for suspected language
developmental delay (OR= 0.56; 95%CI0.34-0.95) (Table 2). For the adjusted analyses,
among girls, those from mothers in the second tertile of overall PA presented a
protective effect of around 50% for suspected motor developmental delay, as compared
to their counterparts (OR= 0.47; 95%CI 0.26-0.85). Girls from mothers in the second
tertile of MVPA (5 min-bout) presented a lower odds ratio of suspected motor delay
(OR= 0.52; 95%CI 0.28-0.97).
Discussion
To the best of our knowledge, this is the first cohort study evaluating the association
between PA during pregnancy assessed by self-reported LTPA and accelerometers, and
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offspring neurodevelopment at 12 months of age. Key findings indicated that (1) there
are sex differences in the effect of the maternal PA on the offspring
neurodevelopmentand according to subjective or objective measures of PA; (2) male
offspring of mothers that reported engagement ≥150 minutes of LTPA during
pregnancy had lower odds for suspected development delay on global performance; and
(3) different constructs of objectively-measured PA showed protective effects for
suspected development delay in language and motor delays.
Published studies with animals have reported how PA during pregnancy affects the
cytoarchitecture of the offspring brain. Neurobiological mechanisms include stimulation
of cell proliferation in hippocampal formation (responsible for memory consolidation
and learning).7 In addition, maternal PA increases mitochondrial biogenesis in the
brains of children, leading to the growth of neurons and glial cells.7,20 Similar to
previous studies in humans reporting LTPA during pregnancy, our study shows a
positive association with global neurodevelopment.8,21,22
Prior studies have shown that early environmental exposures in utero influence
metabolic diseases risk in a sex specific manner.23 Specifically for PA, there are sexspecific effects on brain development.20 On another hand, sex differences in the
morphology (number of dendritic spines) and function (neurogenesis and spatial
memory) of the hippocampus have been reported.24,25 Therefore, sex-specific
performance in infant neurodevelopment, may be explained by the biological and
environmental differences that lead to low risk of particular neurodevelopment delay in
each sex.
Different PA constructs were assessed in the present study. Questionnaire applied
during the antenatal study intended to assess LTPA, and more structured PA, while
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questionnaire applied in the perinatal study attempted to evaluate with single questions
critical periods during pregnancy where PA could influence the outcome. Furthermore,
objectively-measured PA includes overall PA that expresses the total volume of
movement including light and MVPA, considering, further than exercises, unstructured
and unplanned PA, which represents movements occurring in daily life and that are not
captured by self-reported instruments. Regarding MVPA, we presented associations
according to different bout criteria, which presented different demand for continuous
periods PA (i. e. 1 or 5 consecutive minutes). Recent evidence suggests that short bouts
of MVPA have a similar protective effect with health benefits in adults compared to
long bout periods.26 The potential explanation is due to the increase of the total PA
volume, justifying also our decision to analysed overall PA and non-bouted MVPA.
In our study, offspring of pregnant women performing MVPA in 1 and 5-min bouts and
placed in the second tertile of each variable had lower odds for suspected language
(among boys) and motor delays (among girls). However, greater amount of time spent
in MVPA (women placed in the third tertiles) did not change the odds for suspected
neurodevelopment. Future research questions might help to understand the differences
of the PA influences on child neurodevelopment since a dose-response effect was not
observed.
No significant association were observed between self-reported LTPA practiced in
different trimester of pregnancy, as assessed in the perinatal study, and infant
neurodevelopment. Similarly, when self-reported PA gathered at the antenatal study
was analysed, only global neurodevelopment was associated with LTPA ≥150 minutes.
These differences can be explained because retrospective evaluation of PA could result
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in recall bias.27 Furthermore, questionnaires perform better to estimate programmed
activities and we have focused in one only aspect of PA.10,7,20
From the behavioral perspective, short bouts of MVPA may be easier to achieve, initiate
and maintain over a long time, thus positively influencing the decision of inactive adults
to engage in regular PA.28-30 In addition, evidence suggests that time spent in short
MVPA intervals may minimize prolonged periods spent in sedentary activities and
consequently resulting in positive health outcomes.30,31
The current study has several strengths. First, the study sample is based on a
longitudinal study that allowed estimating PA effect on neurodevelopment during
pregnancy assessed by subjective and objective methods. Second, self-report PA and
objectively-measured PA using different bouts criteria were used enabling the
assessment of different PA constructs. Third, neurodevelopment was evaluated using an
instrument which combines direct child observation in the home environment and
mother reports.
However, the results of our study should be interpreted with caution given the following
limitations. The analytical sample was composed by younger and more educated
women. Such sociodemographic covariates are positively associated with PA practice,
leading to a lower probability of a positive finding and statistically significant
associations, thus may have underestimated the effect measure. Nevertheless, we found
a positive association between maternal PA and offspring neurodevelopment in our
study. In addition, PA during pregnancy was measured in real time at the gestational
age between 16 and 24 weeks, thus restricting the assessment of the influences of PA on
plasticity processes in different critical periods for offspring’s neurodevelopment. Also,
the retrospective evaluation of PA in each trimester of gestation
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increases the

probability of recall bias, thus limiting the analysis.32 However, previous evidence
shows that PA at any time of pregnancy has a positive association on offspring’s
neurodevelopment.9,21,22 Furthermore, information about other types of maternal
behaviors that may influence child neurodevelopment such as, dietary intake, were not
collected.

Conclusion

Our study demonstrated the importance of PA during pregnancy for offspring
neurodevelopment at 12 months of age. The results highlight the need to study this
association stratifying by offspring sex and considering different PA constructors. The
scarcity of research studies in the area is a knowledge gap that needs to be addressed.
Understanding this association is critical for strategically determining effective
interventions to prevent children neurodevelopment delay that may impact their
productivity in adult life.
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Mother and newborn enrolled
in the perinatal study
(calendar year 2015)
n=4,275

Pregnant women identified
during antenatal study
(calendar years 2014/2015)
n=4,426

59 infant deaths
117 losses
81 refusals

Pregnant women identified during
antenatal study
between weeks 16 and 24 of
gestation (eligible to
accelerometry)
n=2,812

12-month follow-up
n=4,018

271 losses
161 lostto follow-up
31 refusals

Infants with neurodevelopment
assessment
n=3,747

Women with accelerometer data
n=2,620

78 complete 24h cycle <1
61 wear time < 4 days
13 corrupted files
3 clipping score issues
2 calibration error >0.02

Women with accelerometer valid
data n=2,463
146 women belonging to
the intervention group in the
PAMELA trial

Women who delivered an eligible
child to the 2015 Birth Cohort
n=1,869

Analytical sample (calendar year 2016)
Woman who delivered eligible children to the 2015 Birth
Cohort with accelerometer data and offspring’s with
neurodevelopment assessment at the 12-month follow-up
n=1,706
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Figure 1. Flow-chart describingthe analytical sample of the study

*p<0.05
Figure 2. Prevalence of suspected neurodevelopment delay (global and domains), stratified by
sex, in the analytical sample at the 12-month follow-up of The 2015 Pelotas Birth Cohort
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Mean minutes/day

Figure 3. A) LTPA during pregnancy self-reported by the analytical sample in antenatal study B) Proportion any type LTPA in self-reported by the
analytical sample in perinatal study C) Mean of MVPA according to different bout criteria assessed in the analytical sample
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Table1. Socio-demographic characteristics of mothers and children enrolled in the 12-month
follow-up in the2015Pelotas Birth Cohort and in the analytical sample (mothers with physical
activity measured by accelerometry and children with neurodevelopment assessment at the 12month follow-up) (n=1,706)
Characteristics (%)

Maternal age (years)
<20
20-29
30-34
≥35
Maternal education (years)
0-4
5-8
≥9
Self-reported maternal skin color
White
Brown
Black
Family income (quintiles)
1 (poorest)
2
3
4
5 (wealthiest)
Paid job during pregnancy
Yes
No
Marital status
Living with a partner
Living without a partner
Birth weight (g)
<2500
2500-3499
≥3500
Sex
Boys
Girls
Preterm birth
Yes
No
First-born
Yes
No
Chi-square Test

12-month follow-up
N=4,018
N (%)

Analytical sample
N=1,706
N (%)

P

585 (14.6)
1895 (47.2)
948 (23.6)
589 (14.7)

201 (11.8)
826 (48.4)
424 (24.8)
255 (15.0)

0.045

357 (8.9)
1023 (25.5)
2637 (65.7)

11 (6.5)
359 (21.0)
1236 (72.5)

<0.001

2884 (71.8)
526 (13.1)
607 (15.1)

1282 (75.2)
212 (12.4)
212 (12.4)

0.016

790 (19.7)
802 (20.0)
807 (20.1)
820 (20.4)
797 (19.9)

266 (15.6)
358 (21.0)
353 (20.7)
374 (22.0)
354 (21.0)

0.009

2268 (56.5)
1749 (43.5)

1012 (59.3)
694 (40.7)

0.049

3460 (86.1)
557 (13.9)

1519 (89.0)
187 (11.0)

0.003

378 (9.4)
2558 (63.7)
1079 (26.9)

133 (7.8)
1116 (65.4)
457 (26.8)

0.131

2044 (50.9)
1974 (49.1)

888 (52.1)
818 (47.9)

0.431

680 (17.4)
3224 (82.6)

274 (16.1)
1426 (83.9)

0.249

2010 (50.1)
2006 (49.9)

894 (52.4)
811(47.6)

0.105
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Table 2. Crude and adjusted analyses of the association between physical activity during pregnancy and suspected development delay among boys at 12-monthfollow-up
from the 2015 Pelotas Birth Cohort
Global
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted

Any LTPA 1st trimester
No
Reference
Reference
Yes
0.81 (0.36-1.70) 0.78 (0.36-1.70)
Any LTPA 2nd trimester
No
Reference
Reference
Yes
0.70 (0.27-1.80) 0.67 (0.26-1.72)
Any LTPA 3rd trimester
No
Reference
Reference
Yes
0.69 (0.21-2.29) 0.64 (0.19-2.16)
< 150 min/week
≥150 min/week

Reference
Reference
0.50 (0.29-0.88) 0.50 (0.28-0.88)

Overall PA (mg) tertiles
1(less active)
Reference
2
1.68 (0.97-2.89)
3(more active)
1.33 (0.76-2.33)
MVPA Non-bouted (hour/day) tertiles
1 (less active)
Reference
2
1.43 (0.85-2.41)
3 (more active)
0.98 (0.56-1.72)
MVPA (1- min bout: hour/day) tertiles
1(less active)
Reference
2
0.99 (0.58-1.67)
3 (more active)
0.93 (0.55-1.58)
MVPA (5- min bout: hour/day) tertiles
1(less active)
Reference
2
0.91 (0.55-1.52)
3(more active)
0.66 (0.38-1.14)

Cognitive
OR (95% CI)

Language
OR (95% CI)

Unadjusted
Adjusted
Unadjusted
Self-reported LTPA perinatal study

Adjusted

Motor
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted

Reference
Reference
1.28 (0.65-2.26) 1.19 (0.61-2.30)

Reference
Reference
1.12 (0.60-2.13) 1.17 (0.60-2.26)

Reference
Reference
0.85 (0.38-1.92) 0.81 (0.35-1.84)

Reference
Reference
0.80 (0.40-1.92) 0.79 (0.33-1.90)

Reference
Reference
1.04 (0.48-2.24) 1.08 (0.50-2.35)

Reference
Reference
0.87 (0.34-2.23) 0.83 (0.32-2.15)

Reference
Reference
Reference
Reference
0.64 (0.19-2.12) 0.60 (0.18-2.02)
0.81 (0.28-2.32) 0.86 (0.30-2.49)
Self-reported LTPA antenatal study (min/wk)
Reference
Reference
Reference
Reference
0.69 (0.42-1.13) 0.70 (0.42-1.15)
0.69 (0.42-1.13) 0.70 (0.43-1.15)
Accelerometer-variables

Reference
Reference
0.86 (0.26-2.85) 0.85 (0.25-2.86)
Reference
Reference
0.84 (0.49-1.45) 0.85 (0.49-1.47)

Reference
1.69 (0.98-2.91)
1.37 (0.78-2.42)

Reference
Reference
1.55 (0.93-2.59) 1.59 (0.95-2.68)
1.09 (0.63-1.87) 1.15 (0.66-2.00)

Reference
Reference
1.42 (0.87-2.31) 1.42 (0.87-2.37)
1.00 (0.60-1.69) 1.02 (0.60-1.72)

Reference
Reference
1.39 (0.79-2.45) 1.33 (0.74-2.36)
1.05 (0.58-1.91) 1.09 (0.59-2.00)

Reference
1.42 (0.84-2.41)
1.03 (0.58-1.82)

Reference
Reference
1.44 (0.87-2.38) 1.42 (0.85-2.37)
0.94 (0.55-1.63) 0.85 (0.55-1.70)

Reference
Reference
1.00 (0.61-1.64) 1.00 (0.62-1.65)
0.89 (0.54-1.47) 0.89 (0.53-1.50)

Reference
Reference
1.01 (0.60-1.85) 1.04 (0.59-1.84)
0.86 (0.48-1.54) 0.92 (0.50-1.69)

Reference
0.97 (0.57-1.66)
0.96 (0.56-1.65)

Reference
Reference
1.56 (0.92-2.64) 1.50 (0.88-2.56)
1.26 (0.73-2.17) 1.24 (0.71-2.17)

Reference
Reference
0.56 (0.33-0.94) 0.56 (0.34-0.95)
0.81 (0.51-1.30) 0.82 (0.50-1.33)

Reference
Reference
0.91 (0.51-1.61) 0.95 (0.53-1.71)
0.89 (0.50-1.57) 0.93 (0.52-1.67)

Reference
0.90 (0.54-1.50)
0.64 (0.36-1.13)

Reference
Reference
1.19 (0.72-1.98) 1.10 (0.66-1.84)
0.96 (0.57-1.64) 0.85 (0.49-1.48)

Reference
Reference
0.80 (0.48-1.33) 0.82 (0.49-1.36)
1.03 (0.63-1.67) 1.07 (0.65-1.78)

Reference
Reference
0.60 (0.33-1.08) 0.61 (0.33-1.12)
0.93 (0.54-1.59) 0.94 (0.53-1.66)

OR: odds ratios – 95%CI: 95% confidence intervals
Multivariable analyses included in the model: smoking and alcohol use, paid job during pregnancy, marital status, skin color, schooling, family income, maternal age, parity
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Table 3. Crude and adjusted analyses of the association between physical activity during pregnancy and suspected development delay among girls at 12-months follow-up in
the 2015 Pelotas Birth Cohort
Global
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted*

Any LTPA 1st trimester
No
Reference
Reference
Yes
0.42 (0.15-1.18) 0.41 (0.14-1.18)
Any LTPA 2nd trimester
No
Reference
Reference
Yes
0.41 (0.13-1.34) 0.39 (0.12-1.32)
Any LTPA 3rd trimester
No
Reference
Reference
Yes
1.11 (0.49-2.63) 1.11 (0.42-2.98)
< 150
≥150

Language
OR (95% CI)

Unadjusted
Adjusted*
Unadjusted
Self-reported LTPA perinatal study

Adjusted*

Motor
OR (95% CI)
Unadjusted

Adjusted*

Reference
Reference
1.07 (0.53-2.16) 1.08 (0.52-2.24)

Reference
Reference
0.38 (0.13-1.06) 0.39 (1.14-1.11)

Reference
Reference
0.49 (0.21-1.16) 0.46 (0.19-1.12)

Reference
Reference
0.94 (0.41-2.12) 0.90 (0.39-2.09)

Reference
Reference
0.65 (0.26-1.67) 0.65 (0.25-1.71)

Reference
Reference
0.66 (0.28-1.58) 0.62 (0.25-1.53)

Reference
Reference
Reference
Reference
1.32 (0.58-3.02) 1.36 (0.58-3.18)
1.14 (1.47-2.73) 1.20 (0.48-2.99)
Self-reported LTPA antenatal study (min/wk)
Reference
Reference
Reference
Reference
0.91 (0.54-1.53) 0.91 (0.53-1.55)
0.86 (0.50-1.49) 0.87 (0.50-1.51)
Accelerometer-variables

Reference
Reference
1.13 (0.50-2.56) 1.19 (0.51-2.78)

Reference
0.79 (0.42-1.46)
0.65 (0.32-1.29)

Reference
Reference
0.93 (0.63-1.65) 0.95 (0.53-1.70)
0.74 (0.40-1.37) 0.74 (0.39-1.40)

Reference
Reference
1.02 (0.57-1.85) 1.07 (0.58-1.96)
0.94 (0.51-1.74) 1.00 (0.53-1.93)

Reference
Reference
0.49 (0.27-0.86) 0.47 (0.26-0.85)
0.69 (0.40-1.18) 0.71 (0.40-1.26)

Reference
1.18 (0.63-2.22)
0.97 (0.49-1.94)

Reference
Reference
1.47 (0.83-2.61) 1.52 (0.84-2.73)
0.85 (0.44-1.62) 0.86 (0.44-1.69)

Reference
Reference
1.00 (0.55-1.84) 1.00 (0.56-1.93)
1.01 (0.58-1.94) 1.17 (0.62-2.20)

Reference
Reference
0.77 (0.45-1.33) 0.78 (0.45-1.37)
0.68 (0.38-1.19) 0.72 (0.40-1.31)

Reference
1.26 (0.66-2.41)
1.27 (0.63-2.54)

Reference
Reference
1.21 (0.66-2.22) 1.22 (0.66-2.27)
1.30 (0.71-2.39) 1.28 (0.67-2.44)

Reference
Reference
0.84 (0.46-1.51) 0.91 (0.49-1.68)
0.85 (0.47-1.55) 0.98 (0.52-1.87)

Reference
Reference
0.86 (0.50-1.48) 0.89 (0.50-1.56)
0.77 (0.44-1.36) 0.84 (0.45-1.54)

Reference
0.80 (0.41-1.53)
1.01 (0.52-1.98)

Reference
Reference
0.96 (0.53-1.79) 0.96 (0.52-1.80)
1.25 (0.69-2.25) 1.14 (0.60-2.14)

Reference
Reference
0.53 (0.29-0.96) 0.54 (0.29-1.00)
0.56 (0.13-1.02) 0.59 (0.31-1.13)

Reference
Reference
0.53 (0.29-0.96) 0.52 (0.28-0.97)
0.98 (0.58-1.67) 1.02 (0.57-1.81)

Reference
Reference
0.91 (0.52-1.60) 0.91 (0.51-1.61)

Overall PA (mg)tertiles
1 (less active)
Reference
2
0.81 (0.45-1.48)
3 (more active)
0.64 (0.33-1.23)
MVPA bouted (hour/day) tertiles
1 (less active)
Reference
2
1.17 (0.63-2.15)
3 (more active)
0.90 (0.47-1.72)
MVPA (1- min bout: hour/day)tertiles
1 (less active)
Reference
2
1.17 (0.63-2.18)
3 (more active)
1.07 (0.56-2.05)
MVPA (5- min bout: hour/day)tertiles
1 (less active)
Reference
2
0.75 (0.40-1.41)
3 (more active)
0.94 (0.51-1.54)

Cognitive
OR (95% CI)

OR: odds ratios – 95%CI: 95% confidence intervals
Multivariable analyses included in the model: smoking and alcohol use, paid job during pregnancy, marital status, skin color, schooling, family income, maternal age, parity
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Reference
Reference
0.92 (0.56-1.50) 0.89 (0.54-1.46)

NOTA À IMPRENSA
___________________________________________________________________

Atividade física na gestação promove o neurodesenvolvimento infantil
O

desenvolvimento

neuropsicomotor

é

um

processo

complexo

relacionado a fatores individuais e ambientais. Segundo pesquisadores de
diferentes áreas, as exposições ocorridas desde a concepção até os dois
primeiros anos de vida têm impacto sobre o desenvolvimento infantil. Apesar
do interesse científico nos últimos anos sobre a prática de atividade física na
gestação e o potencial efeito no bem-estar da criança, poucos estudos têm
avaliado sua associação com o desenvolvimento infantil. Para ajudar a
preencher esta lacuna do conhecimento, a Fisioterapeuta Gloria Isabel Niño
Cruz selecionou este tema para sua tese de doutorado, que foi realizada no
Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de
Pelotas, sob a orientação dos Professores Inácio Crochemore Mohnsam da
Silva, Pedro Curi Hallal e Iná S. Santos.
Inicialmente, a autora observou diferenças no desempenho das
habilidades cognitivas, motoras e de linguagem entre meninos e meninas, em
função de algumas características da mãe. Por exemplo, entre os meninos, a
maior escolaridade materna revelou-se um fator protetor para suspeita de
atraso nas habilidades motoras e de linguagem. Por outro lado, entre as
meninas, a idade materna maior ou igual a 35 anos foi fator de risco para
suspeita de atraso no domínio motor.
Depois, analisando os filhos das gestantes que utilizaram um sensor de
movimento, que captava a atividade física diária (acelerômetro), a autora
observou que, aos 12 meses de idade, as meninas filhas de mulheres que
praticavam uma maior quantidade de atividade física de intensidade moderada
a vigorosa apresentavam menor chance de suspeita de atraso nas habilidades
motoras. Por outro lado, quando as gestantes relataram praticar 150 minutos o
mais por semana de atividade física de lazer, foi observado nos meninos menor
risco de suspeita de atraso no neurodesenvolvimento.
A prática de atividade física na gestação é recomendada por várias
entidades internacionais de saúde, devido aos benefícios já conhecidos para a
saúde da mãe e da criança. Por exemplo, as gestantes que praticam atividade
física apresentam menos dores musculares, menos sintomas depressivos e
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sua pressão sanguínea e o açúcar no sangue são mais baixos do que entre as
gestantes que não praticam atividade física. Há evidências também de que os
partos prematuros são menos frequentes entre mães que fazem atividade
física. Os achados da atual pesquisa reforçam a importância da prática de
atividade física durante a gestação e evidenciam um importante papel da
atividade física materna sobre o neurodesenvolvimento dos filhos aos 12
meses de idade.
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