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  Verificar a relação do Apgar com potenciais fatores de 

risco ao desenvolvimento motor, assim como a 

compatibilidade do escore do Apgar com a presença de 

alterações cardiorrespiratórias ao nascimento, de 

lactentes acompanhados em programa de follow-up na 

cidade Manaus/AM. . 

  Os avanços do assistencialismo neonatal nas 

unidades de terapia intensiva  permitiram maior 

sobrevida aos prematuros, os quais tendem a 

apresentar possíveis atrasos no desenvolvimento 

neuropsicomotor, associados à fatores de risco de 

variáveis clínicas ao nascimento¹. 

  É imprescindível a identificação desses fatores: peso 

ao nascer, Apgar e tempo de internação. O Apgar 

fornece informações sobre cinco aspectos dos 

neonatos: frequência cardíaca, esforço respiratório, 

tônus muscular, irritabilidade reflexa e coloração da 

pele. Ele utiliza escore que verifica a gravidade do 

lactente após o nascimento: 0-3 representa dificuldade 

grave; 4-7 dificuldade leve e 8-10 ótima condições à 

vida extrauterina². 

 
Objetivo  

 O Apgar em todos os lactentes foi compatível com 

ausência de necessidade de intervenções 

cardiorrespiratórias, o que entra em contrassenso com os 

achados sobre os altos percentuais de reaminação, 

utilização de surfactante e necessidade de internação. 

Desse modo, pressupõe-se que os procedimentos para 

avaliação do Apgar possam estar apresentando vieses, o 

que infere na necessidade de educação permanente da 

equipe envolvida na coleta e classificação do Apgar. 

 

 Figura 1. Fluxograma metodológico do estudo. 

 Figura 2.  Principais resultados do estudo. 

Estudo transversal, aprovado pelo comitê de ética, 
(CAAE: 79522217.8.0000.5020). 

Foram avaliadas 59 prontuários de crianças de até 4 
meses de idade corrigida,acompanhadas em programa 
de follow up na cidade de Manaus/AM. 

A avaliação dos prontuários de internação: dados de 
Apgar (1º e 5º minutos), peso e comprimento ao 
nascer, reanimação, uso de surfactante, internação em 
UTIN e presença de choro ao nascimento. 

Para análise dos dados foi realizada estatística 
descritiva, em percentuais e médias.  

Das 59 crianças vinculadas aos prontuários, 86,6% 
eram do sexo masculino e 15,4% do sexo feminino.  

Em relação ao peso, a média foi de 2000 g, com 
comprimento de 41,52 cm. Detectou-se que 100% 
precisaram de reanimação ao nascimento, 40,67% 
usaram surfactante, 67,7% necessitaram de 
internação em UTIN e 28,8% não choraram ao 
nascimento. 

Todas as crianças apresentaram em seus 
prontuários um escore de Apgar maior que 7 no 
primeiro e quinto minutos, o que não converge com 
os percentuais de reanimação, utilização de 
surfactante e necessidades de internação. 


