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II - RESUMO 

Os autores realizaram um estudo retrospectivo de 
50 casos de Disfunção Cerebral Minima, diagnosticados previamen 
te em crianças de 6 a 13 anos, ao qual foi dado atençao especi- 
al aos dados de anamnese, exame neurologico tradicional e resul 

` \ tados dos testes padronizados por Lefevre, que constituem o Exa 
me Neurologico Evolutivo, comparando-os com o seu grupo contro- -_..-- ~- __ _ *__ _ -f -_., 

13;-
. 

Observou-se uma predominância marcante do sexo ' 

masculino sobre o feminino (5,25:l), sendo que 82% das crianças 
encontram-se na faixa etária de 6 a 9 anos. 

As queixas mais frequentes foram: Disturbios de' 
Comportamento (86%), Distraçao (78%),Dificuldade na Aprendiza - 

gem (70%â e Hiperatividade(62%). Pode-se observar que(íš%) dos 
casos apresentaram alguma intercorrëncia durante o periodo ges- 
tacional, Qãälno periodo perinatal e 26% tiveram intercorrênci- 
as no periodo neonatalÍø__w*_~t 

Notou-se que(šÊš9dos pacientes apresentavam an- 
tecedentes familiares patologicos, sendo que a maioria dos dis- 
turbios encontramese na esfera neuro-psiquiátrica. 

Ao exame neurologico os achados mais frequentes' 
foram : Hiperreflexia (54%), Hipercinesia (34%), Hipotonia(22%), 

_ *zw _-_«___._í, __. ._;. í , _. 
_ ___ a 

e Hipertonia (14%). No exame da fala encontramos 26% dos casos 
, "`

t 

com disturbios da fala, representados por dislalias ou gagueira. 
No EEE observou-se uma queda significativa do L', 

Quociente de Desenvolvimento em provas "estáticas" ( Equilibrio 
Estático e persistência Motora ), onde apenas 38% das crianças 
atingiram o limite maximo no EE e 26% na PM, concordando com os 
resultados obtidos por Lefevre em seu grupo de DCM.



111- :renovação 

O motivo da realização desse trabalho foi fazer um es 
tudo retrospectivo de 50 casos de portadores de Disfunção Ce - 
rebral Minima a fin de verificarmos a significância dos dados 
da anamnese, das intercorrëncias neurolõgicas e principalmenf 
te quanto ao rendimento nos testes padronizados por Lefévre f' 

que constituem o Exame Neurolõgico Evolutivo, comparando-os =' 

com o seu grupo controle. 
'ou Oftermo Bisfunçao`Cerebral surgiu em 1962 numa reuniš 

ão em Oxford, abandonando a expressão Lesão derebral Mínima , 

empregado por Strauss e Lehtinen, pelo fato de não ter sido Ê 
té hoje provado anátomo~patol6gicamente a existência da lesão. 

A ánica definição oficialmente proposta para esta sin 
aroma é a ae Pains (3) z 

“ As categorias diagnõsticasúe descritivas incluídas' 
no termo síndrome de Disfunção Cerebral referemese a crianças, 
com inteligência prãxima da média, média ou superior a m§di§_' § fr 

\' 
A "MIL-~à?V V 

__ V_ C' _, _ ___,..;z__.o ~~'fl 
com problemas de aprendizado e/ou certos distúrbios do compor 
tamento de grau leve a severo, associados a discretos desvios' 
de funcionamento do Sistema Eervoso Central. Estes podem ser 
caracterizados por variáveis combinações de deficits na percep 
ção, na conceituação, linguagem, memória e controle da atenção 
dos impulsos os da função motora. Sintomas_simil podem ou _ares'~~- _-. 

não complicar os problemas de crianças comyparalisia cerebral, 
epilepsia, retardo mental, cegueira ou surdez. Estas aberra - 

'cães podenÁse originar de variaçëes genéticas, irregularidades 
bioquimícas, sofrimento perinatal, moléstias ou trauma sofri - 

dos durante os anos críticos para o desenvolvimento e natura - 

ção do S.N.G. ou de causas desconhecidas. A definição também 
admite a possibilidade de que privação severa ou trauma ocorri 
do precocemente, podem resultar em alterações do S.N.G. possi- 
velmente permanentes. Burante os anos escolares uma variedade 
de dificuldades especiais de aprendizagem constituem as mais 
importantes manifestaçães da condição que é designada por este 

termo”.
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Esta ãefiniçäe, apresentada em 1966, resume de maneira 
satisfatória as principais manifestações da Iã.G.kI.



iv; Revisão os Lrrnsâmtnl 

A literatura sobre Disfunção Cerebral Mínima antes 
de 192% ë esparsa e geralmente se refere a casos de lesão ces 
rebral ocorrida em.pacientes já adultos. Em muitas das pri - 
meiras referências sobre o assunto, eram descritas condições' 
que afetavam o aprendizado e a conduta das crianças. 

Mas, foi justamente no período do 1920 â 1935 que' 
surgiram.os primeiros trabalhos que poden ser considerados co 
mo predursores descritivos de certos aspectos da disfunção ce 
rebral mínima. 

De particular importância citampsc as contribui -Í 

cães de Kramer e Pollnow, de Kaln e Cohen, de Bender, de Gol~ 
dstein e Scheerer e de Orton. Vários dos trabalhos procura- 
vam estabelecer relaçäo entre agentes etiolõgicos específicos 
e seus possíveis efeitos sobre o comportamento e o aprendiza~ 
do das crianças. (1 ) 

Porém as bases para os conceitos da síndrome de ' 

Disfunção Cerebral Minima, tal como 5 concebida hoje, são en» 
centradas nos trabalhos de Gesell e Amtruda, de Werner e E ' 

Strauss, de Thuma e de Weid. “ 

Considera-se como clássico o conhecido trabalho de 
Strauss e Lehtinen, que constitui o primeiro enfoque global ' 

do assunto, num condensado de vinte anos de trabalhos pionei- 
ros (1 ). 

¿ A partir de 1950, inúmeros são os autores que tem 
se ocupado do problema que passou a interessar vários especia 
listas no campo da neurologia, da pediatria, da psiquiatria , 

da psicologia infantil e da terapia da palavra. 
A D.G.M. sá chegou ao conhecimento dos Pediatras' 

a partir dos trabalhos de Bradley, demonstrando a ação das 8 

anfetaminas no tratamento aos distúrbios ao conduta em çrian»



ças e depois descrevendo estes mesmos distúrbios em pacientes 
É I O O O com lesao cerebral organica e a maneira como orientar tais ea 

sos. 
Publicaçöes recentes como as de Borges ( 1966 ), Pai 

ne, Worry e Quay Illinworth ( 1968 ), Egan, Illingworth e Mag 
Keith ( 1969 ), Tcwen e Freohtl ( 1979 ) (8) , Butter, Gra - 
hsm e Yale ( 1970 ), Wender ( 1971 ), Guareschi-Gazzulo e Mar 
zani~Tommazzo1li 1 1971), Rubin e cls. ( 1972 ) trouxeram im» 
pcrtantes eontribuiçães para o esclarecimento da síndrome eg 
bora deixassem muitos pontos obscuros no campo do diagnóstico 
neurol6gico.(3) 

Apenas alguns âesses autores oferecem subsídios pa- 
ra tornr o exame neurolšgioo eae crianças com D.G.fi. mais o~ 
bjetivo, embora suas contribuiçöes permanecessem no plano teš 
rico. Chegam a sugerir um tipo âe exam, mas não oferecem ' 

os resultados . 

O trabalho de Lefêvre assume considerável valor, vis 
to que nos oferece sabsíâios para uma apreçiação razoavelmenà 
te objetiva dentro de um exame neurolëgico constituído ãe tes 
tes paäronizaâos. (3 )



v.. MATERIAL E Mmono 

Foram analisados retrospectivamente uma amostra aleato- 
ria de 50 prontuários de individuos de 6 a 13 anos inclusive, / 
portadores de Disfunção Cerebral Minima , submetidos a observação 
clinica da qual fez parte o Exame Neurologico Evolutivo ( ENE ) / 
Todos os prontuários levantados pertencem ao arquivo da Clinica / 
de Desenvolvimento Humano, de carater particular.

r A equipe.tecnica que avaliou e analisou estes casos sob; 
o ponto de vista neuropediatrico era constituida por apenas 2 e- 
lementos, usando a mesma metodologüa, entre L974 e 1977. Convém / 
ressaltar que para o diagnóstico definitivo de DGM , tecnicos de 
outras areas como r Psicológica, Pedagogica, AssistenciaSocia1 e 
Psiquiátrica , fizeram suas avaliações e.em uma reunião de Estudou 
de Caso foi firmado o diagndstico de DGM; Mas nosso trabalho visou 
analisar oszcasos apenas sob o ponto de vista neuropediatrico-, / 
considerando somente pacientes de QI igual ou superior a 80, obti- 
dosz. pelo teste de WISC... 

Í J ñ 

v 
Alguns dos pacientes procuraram a clinica espontaneamente 

por apresentarem disturbios de conduta, dificuldade de aprendiza ~ 
gem e outros problemas. Outros foram encaminhados por professores 
ou medicos de outras especialidades que notaram sinais dessa sin - 
drome. 

A população foi.classificada inicialmente segundo a idade e 
O; SGXO . 

Cada prontuário, para efeito do presente estudo, foi anali~ 
sado quanto aos antacedentes individuais : pré-natal, parto, periof 
do neonatal, desenvolvimento neuropsicomotor e da fala , antecedense 
tes patologicos e familiares. 

No periodo pré~ natal as intercorrencias e fatores Levan ~ 
vv tados foram os que se seguem: ameaça de aborto, infecçao, traumatis 

mos, uso de drogas e outros. 
No periodo perinatal os fatores 1evantados.foram: Idade Ges 

tacional( prematuro, a termo ou pás maturo), tipo de parto ( instru- 
mental, cesarèa, ou normal com apresentação cefalica), gemelaridade,
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trabalho de parto prolongado ( maior que 18 horas em primiparas 
e 12 horas em multiparas), periodo expulsivo prolongado Ç maior 
que uma hora), rotura precoce de bolsa ammiotica( acima de 6 hs 
e indução de trabalho de parto. 

No periodo neonatal os dados pesquisados foram: asfi ~ 
xia com manobras de reanimação, ictericia prolongada, convulsoes 
irritabilidade acentuada, traumatismo.craniano durante o parto» 

(Ímante.a classificação das crianças em eutroficas, hi- 
potroficas e hipertƒoficas;;usamos como parâmetros a classifi - 
cação de o 

» lígëmbora, dependessemos exclusivamente da ins .Lubchenco 
formação dos pais. 

Os pacientes tambem foramaestudados segundo a motivo ' 

da consulta e.0utras queixas encontradas na anamnese. 
0 Exame Neurologico foi feito segundo uma tecnica de 

exame tradicimnaflääue visou verifican*se algumspaciente apresenr 
tava alteração Que pudesse ser detectada por este tipo de exame 
que não leva em conta etapas evolutivas, ou seja, foi procurado 
enconjrar anormalidades ábvias independentes da idade. 

Foi tambem pesquisado nos prontuários a existencia de 
J '

. exame eletroencefalografico, que eram.provenientes na sua tota~ 
lidade de umâmesmo serviço. 

Foi apresentada-no presente trabalho a perfil neurolo 7 ___ 

gico das 50 crianças examinadas, mas, não encontrando meio de ' 

comparan¬estes 50 perfis, recorremos ao Quociente de Desenvolvi 
mento ( QD ) que foi estabelecido em cada setor de provas do ENE 
para cada paciente, método este que foi sugerido por Lefevrs (3)

, Para fins ao classificação segundo a idade no ENE, foi 
considerado a idade em anos completos. Uma criança ate 7 anos e 
6 meses foi considerada como tendo 7 anos; a partir de 7 anos e 
7 meses Ç inclusive ) era considerada como tendo 8 anos. Enquag 
to que no estudo inicial da população, essas crianças foram ' 

classificadas segundo sua idade em anos completos. 
Cabe ressaltar que comparamos os nossos resultados com 

de 
‹9J›«fi«» 

inteligencia mbrmal, semfqueixa~neurolog1ca, cesso velti - 

WUQUW I 
G QÃÕ à~«¢\~‹f__/ 

o grupo co trole de Lefevre , constituido por 100 crianças¿ä~ 5 ,'"'“"““_,_ _'



ll 

mento dentro dos padrões normais, sem doença neurológica an- 
tecec1ente.~( 3 ).



VI - RESULTADOS 

A seguir, passaremos a expor os resultados 
obtidos em nosso estudo. 

A populaçao estudada segundo a idade e o 

sexo teve a distribuiçao apresentada na Tabela l e Grafico l. 

Sexo Masculino Feminino Total 
Idade NQ % Ng 2% NQ 

'

%

3 6 6 12 Í 6 9 18 

7 12 24 2 4 14 28 

8 6 12 1 2 7 14 

9 ll 22 O O ll 22 

10 3 6 O O 3 6 

11 2 4 1 2 3 6
É 

12 O O 1 2 1 2 

13 2 4 O O 2 4 

Total 42 84 8 16 50 100 ~ 

+ ‹ 4 L « | 
-' 

Tabela l : Distribuiçao da população segundo idade e sexo 

De 50 prontuários analisados, 42 pertenci- 
am a crianças do sexo masculino e 8 do sexo feminino. 

Dentre os 42 do sexo masculino, 6 perten - 

ciam a faixa etária dos 6 anos, 12 tinham 7 anos, 6 possuíam 8 

anos, ll meninos possuíam 9 anos, 3 possuíam 10 anos e havia 
apenas 2 elementos nas faixas de 12 e l3 anos. 

Dentre os 8 pacientes do sexo feminino, 3 

estavam na faixa etária dos 6 anos, 2 possuíam 7 anos e temos 
um so elemento nas faixas de 8, ll,e 12 anos. 

Quanto ao sexo, podemos observar uma niti- 
da prevalência do sexo masculino ( 5,25 : l ), independente da 
idade. 

A faixa etária entre 6 e 9 anos foi a mais 
significativa. Nela encontramos 83% dos meninos e 75% das me- 
ninas.



n9 de casos
A 

12' 

10! 

8- 

6- 

4- 

2- 

13 

"' \ \ \ *\ ` _. ‹¬\ 1 `\_` ,* , . 

I t ¡ 
"{-_-‹--K 

I Í `\4 _ › 
6 7` 8 9 10 ll 12 13 (anos) 

I ~ ~ Grafico 1 : Dis tribuiçao da populaçao segundo a idade e o 

sexo. masculino ` feminino. , 1 L i 1 

Pelos dados de anamnese, podemos notar a in- 
cidencia de determinadas queixas, que apresentamos a seguir : 

Queixas 
Frequencia 

ND %
I 

.- Disturbio 
O | 

side comportamento 43 85 

Distraçao 39 78 

Dificulda de na aprendizagem 35 70 

Hiperatív idade 31 52 

Enurese 19 38 

Distúrbio 17 34 s do sono 

Dificulda de na fala 15 32 

Incoodena ção motora 14 28 

Tabela 2 : 

P V

~ Distribuiçao das diversas queixas encon- 
tradas na anamnese.
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A queixa de disturbios de comportamento foi 

a que mais se sobressaiu, pois 43 das crianças a relataram. De- 
pois, temos: 39 queixas de distração, 35 queixas de dificuldade 
de aprendizado, 31 queixas de hiperatividade, l9 de enurese, 17 
de dificuldade na fala, 16 de disturbios do sono, e finalmente, 
14 apresentaram queixas quanto a incoordenaçao motora. 

|x 

86% 
Dist. Comport. 

Distraçao J 

78% 

u 

70% 
Dif. Aprendiz. 

f i 

62% 
Hiperatividade 

% _ 

mm; Enurese

% Dist. Sono 34

% Dif. na Fala 32

% Incoord. Motora 28 

Grafico 2 : Distribuição das queixas apresentadas 
em 50 casos de DCM . 

A incidencia dos fatores Pre-Natais segundo 
g ou a frequencia nos dados de antecedentes individuais estao expos- 

tos na tabela a seguir.



" " L Frequencia 
Ne % Í 

Ameaço de aborto 7 14 

Fatores referidos 

Traumatismo 5 10 

Incomp. Sanguinea (Rh) 3 5 

Infecção 2 4 

Drogas 1 2 

z 
' ff 

I | 

Total 18 36 

Tabela 3 : Incidência de fatores Pre-Natais segundo 
a freqüência de aparecimento na historia 
clinica. 

A maior frequencia situou-se nos casos de 
ameaça de aborto( 7 casos ) , seguida de : 5 casos de trauma - 

tismos, provenientes de acidentes automobilisticos ou pequenas 
quedas, 3 casos de incompatibilidade sanguínea do sistema Rh, 
2 casos de infecçao urinária, 1 caso de ingestão de drogas (de 
rivados da anfetamina e metoclopramida). 

No periodo Perinatal os fatores levantados 
foram : Idade gestacional, Tipo de parto, e Intercorrëncias no 
período perinatal, que estäo apresentadas nas tabelas 4,5 e 6. 

Quanto a Idade gestacional encontramos 45 
nascidos a termo, 3 pos-maturos e 2 prematuros. Dados estes ' 

fornecidos pelos pais e sujeitos a erros grosseiros.



Idade Gestacional
A Frequencia 

NQ «zé 
A termo 45 90 

Pos-maturo 3 6 

Prématuro 2 
T LU 

Total 
'I 

50 100 
1 ,z 

Tabela 4 : Incidência quanto a idade gestaclonal 

Intercorrências 
Perinatais 

Fr A eqüencia 
NQ % 

Cesárea 9 18 

DTP prolongado 6 12 

Instrumental 5 10 

induzido 4 8 

Período Exp. prolongado 4 8 

Rotura precoce de bolsa 1 2 

Sem intercorrëncias 21 42
I 

Total 50 100 

Tabela 5 : Freqüência das intercorrencias perinatals 
relacionadas com o parto.
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Obtivemos em nosso trabalho uma prevalência 

de operações cesarea (18%), sendo que dentre essas, houve uma ' 

no I induçao sem resultado satisfatorio, outra teve trabalho de par- 
to prolongado, foi induzido e finalmente foi levada a cesarea , 

2 casos apresentaram trabalho de parto prolongado para depois 
serem encaminhados a intervenção cirurgica, houve, ainda, um 
parto gemelar que necessitou ser feito cesarea . 

Em segundo lugar em freqüência quanto as 
intercorrëncias perinatais temos a duração do trabalho de par- 
to prolongado, que foi referido em 6 prontuarios, sendo que 2 

destesforam induzidos (a droga indutora desconhecemos) e um de 
les teve associadamente um periodo expulsivo prolongado. 

Em terceiro lugar encontramos 5 casos de ' 

partos realizados com o auxilio de instrumentos , sendo que 2 

apresentaram paralelamente um período expulsivo prolongado e 1 

foi induzido. 
Na seqüência quanto a incidencia temos os 

partos com periodo expulsivo prolongado (4 casos) e um caso de 
rotura precoce de bolsa amniotica 

Os 21 prontuarios restantes nao apresenta- 
vam quaisquer intercorrencias perinatais. 

No periodo neo-natal foram levantadas as 
intercorrëncias apresentadas na Tabela 6. 

Dos 50 prontuarios pesquisados, apenas 13 
apresentaram intercorrencias neonatais e destes, 6 relatavam ' 

~ . 1 . , asfixia com manobras de reanimaçao, 4 apresentaram ictericia 
no 

prolongada, e encontramos apenas um caso de convulsoes, toco - 

traumatismo, e irritabilidade acentuada.
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*I 

» . Frequencia Intercorrencias ipi* 
Neonatais N9 % 

Asfixia c/ manob.reanimaçao 6 12

8 Ictericia prolongada 4 

Convulsoes 1 2 

Tocotraumatismo l 2 

Irritabilidade acentuada l 2 

Sem intercorrencias 37 74 

Total 50 100 

Tabela 6 : Incidência de intercorrëncias no periodo 

do a idad 

Neonatal em 50 casos de DCM. 

Nossos pacientes foram classificados segun- 
e gestacional e o peso ao nascer baseados unicamente ' 

vv A I . nas informaçoes colhidas , usando como rcriterro a escala de 

Lubchenco 

0 
“T 

Idade gestacional Freqüência 
X íí'~ 

N9 0 Peso 7 
I z § _'~ 

Eutrófico 47 94 

Hipertrófico 2 4 

Hipotrófico 1 2 

Total 50 100 

Tabela 7 : Frequencia dos pacientes segundo o peso 
ao \ em relaçao a idade gestacional, usando 

como criterio a classificação de Lubchenco.
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Dos 50 prontuários estudados apenas uma crí- 
~ \ ança nasceu com baixo peso em relaçao a idade gestacional, 2 pa- 

cientes pesaram acima de 4.000g , e a maioria (94%) era consti - 

tuida de crianças eutroficas. 

Quanto ao Desenvolvimento Motor e da Fala , 

encontramos : 

'f " ' A . Frequencia Desenv. Motor e Fala ñ 
N2 3 

3?/3 

Desenv. motor normal 47 94^ 

Desenv. motor c/ atraso 3 6 

Atraso na aquisição da fala 15 30 

Tabela 8 : Incidência dos casos quanto ao Desenvol- 
vimento Motor e da Fala. 

Dentre os prontuários pesquisados 3 apresen- 
tavam atraso no desenvolvimento motor e os 47 restantes relata - 

ram desenvolvimento motor normal. Quanto ao atraso na aquisição' 
da fala foram encontrados 15 casos dentre os 50 pesquisados. 

Ainda pelos dados de anamnese pudemos cole - 

tar a incidência dos Antecedentes Patologicos e Neurologicos de 
cada paciente. Estes dados estão apresentados na Tabela 9 e Gra- 
fico 3



5 Freqüência 
NQ '70 

l I 

Antecedentes Patologicos 

DPI 35 70 

Pneumopatias 7 14 

Epilepsia 5 10 

Gastrenterite 4 8 

Convulsoes 4 8 

Desidratação 2 4 

Hepatite 2 4 

Outros 3 6 
_ O 

Tabela 9 : Frequência dos Antecedentes Patologicos 
encontrados em 50 casos de DCM.

I 

DPI l 35 casos 

7 casos Pneumop. 

Epilepsia 5 Casos 

~ 4 casos Convulsao 

Gastrent. 4 casos 

Desidrat. 2 casos 

V 
2 casos Hepatite 
3 casos Outros 

Grafico 3 : Incidência dos antecedentes patologicos 
em 50 casos de DCM. '
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A nítida prevalência coube as Doenças Pro- 
prias da Infancia , em 70% dos casos, seguida de Pneumopatias, 
14% dos casos, Epilepsia em 10%, Gastrenterite e convulsões em 
8% , desidratação e hepatite em 4% e outras doenças como Molas 
tia Reumatica com Coreia de Sydenham , Anemia grave, e perda ¿^

A 
de consciencia, das quais encontramos um caso de cada. 

Dados que nos pareceram de grande importan 
cia foram os coletados nos Antecedentes Familiares, pois gran- 
de parte destes sao da esfera neuro-psiquiátrica. Os achados ' 

estao dispostos na Tabela 10 e no Grafico 4.

1 

Freqüência 
Ne % 

Epilepsia 12 24 

Antecedentes Familiares 

Distúrbio Psiquiátrico 11 22 

Dificuldade de Aprendizagem 10 20 

Retardo :Mental '1 7 14 

Anomalias Congênitas 2 4 

msfiifášz 2 4 

Outros 2 4 

Tabela 10 : Incidência dos Antecedentes Familiares 
em 50 casos de DCM.
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Entre os 50 casos que estudamos observamos 

que 66% apresentavam antecedentes familiares patologicos, sen- 
do que alguns casos citavam mais de uma patologia. A epilepsia E: 
foi a mais freqüente , com 24% dos casos, seguida de 22% de ' 

disturbios psiquiátricos, 20% de dificuldade de aprendizado, ' 

14% de retardo mental, 4% de anomalia congênita e de surdez. 
Outras doenças foram encontradas: 2% de diabetes e de cegueira, 

Epilepsia 
\ 

24% 

. 122% Dlst. Psiquiatrico 

. . 20% Dif. Aprendizagem

% Reterae Mental 
I 

14' 

Anom. Congenitas 

4> 

-I> 

4> 

là 

'èšx 

5% 

Surdez 

Outros 

Grafico 4 : Antecedentes Familiares segundo a frequencia 
de aparecimento nos 50 casos de DCM. 

As alterações encontradas no Exame Neurologiz 
co Tradicional estao na tabela ll , relacionadas com a freqüën - 

cia de aparecimento. 
No exame neurológico encontramos uma maior ' 

incidencia de Hiperreflexia (¿5Á%), seguida de 34% de Hiper¢ine_ 
sia, 22% de Hipotonia, 14% de Hipertonia, 10% de Alterações Vi - 

suais,tais como estrabismo uu erros de refração, 6% de Hiporrefz 
Ílexia, e outros achados como : 4% com deficiências auditivas e 

2% com Bebineki biieterei.
`



Exame Neurologico Tradicional Fr equëncia 
Q * 

ví»N 

Hiperreflexia 27
K 

54 

Hipercine sia 17 34 

Hipotonia ll 22 

Hipertonia 7 14 

Alteraçoe s Visuais 5 10 

Hiporreflexia 
›-._~_-_

3 6 
= 

' _ 

Outros 3 6 

Tabela ll : Alteraçoes encontradas no Exame Neuro- 

dos não apresentaram qualquer alteração ao exame neurológico 

Hiperreflexia 

Hipercinesia 

Hipotonia 

Hipertonia 

Alt. Visuais 

Hiporreflexia 

Outros

~ 

logico Tradicional em 50 casos de DCM 

Cabe aqui dizer que 22% dos casos analisa-

1 

| 

54% 

:I 14% 1 wzz 
:I 6% 
:] õ‹fé 

\ 
22%

3 4% 

Grafico 5 : Frequencia das alterações encontradas 
no Exame Neurologico Tradicional em 
50 casos de DCM.



O Exame Eletroencefalografico mostrou-se 
alterado em 27,5% dos pacientes que possuíam tal exame 

Traçado do EEG 
'Y A Frequencia ~_¢;;_;-À NQ*% 

Pobre 
i 4 

~o 4 em organizaça lÕ 

Atividade irritativa 4 io 

Pobre org. e Ativ. irr . 2 5 

Lento para a idade 1 2,5 

Total 
I- O 

ll 27,5 

Tabela 12 : Alteraçoes do EEG em 40 pacientes 

Evolutivo serão apre 

com DCM. z 

Resultados obtidos no Exame Neurologico 
sentados a seguir : 

Exame da Fala
A Frequencia 

NQ " % 

Normal
I 

37 74 

Dislalia
e 

por Troca 
Supressao

4 8 

Dislalia por Troca' Í; 3 6 

Dislalia e Gagueira 3 6 

Dislalia por Supressão 2 4 

Gagueira 1 2 

Total 
.

1 

50
I 

100 

Tabela 13 : Resultados do Exame 
50 casos de DCM. 

da Fala em
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Quanto ao Exame da Fala notamos que em 74% 

dos casos a fala foi normal e que 26% apresentou alguma forma 
de anormalidade, sendo que a alteração mais freqüente foi 
Dislalia ( 244 dos casos ) , que em 6% estava acompanhada de 
Gagueira. ' 

Freqüência 
N9 ` % 

Lateralidade 
f f 

4 + 

Cruzada 5 definida 24 48 

Homogenea definida 22 44

8 Indefinida 4 

Total 50 100
1 

z f
e 

Tabela 14 : Resultados do Exame de Lateralidade 
em 50 casos de DCM.

8
1 

\ A
Í Quanto a Dominancia Lateral encontramos 

48% de lateralidade cruzada definida, 44% de lateralidade ho 
mogenea definida e 8% de lateralidade indefinida. 

Os resultados obtidos no ENE estao na Ta 
bela 15. Foram assinalados o numero de casos e a porcentagem 
em cada um dos niveis de Equilibrio Estático (EE), Equilibrio 
Dinâmico (ED), Coordenação Apendicular (CA), Persistência Mo- 
tora (PM) e Sensibilidade e Gnosias (SG), em relaçao ao Quo - 

ciente de Desenvolvimento (QD). 

Para termos uma visao melhor, onde pode-
I mos comparar as porcentagens obtidas nos varios setores, apre 

sentamos os resultados nos Graficos de 6 a 10 . 

ík : _~4;
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Quociente de 
Desenvolvimento 

EE ED CA PM 4 SG 
NQ % âN9 % N9 A % ihg 193%” 

) Limite max. 19 
*J 

38 46 92 
f JW, 

28 56 13 33 õë 

81 a 90 9 18 2 4 4 8 3 2 4 

71 :a` 80 5 10 O 4 8 4 7 14 

61 a 70 9 18 2 4 6 12 6 4 8 

51 a~ 60
1

4 8 O 5 10 
8

8 2 4 

41 a 50 4 8 O 3 6 11 2 4 

31 a 40 0 0 0 1 0 

< Limite min. 0 0 O
1 

, 1, o 

4sVo 
Tabela 15 : Resultados obtidos 

em 50 crianças com 

_ > Máximo 

41-50 

51-60 

Gráfica 6 z QD ao Equilíbrio Estático em 50 casos 
de DCM de 6 a 13 anos. 

zõ « 
8% “'8°

% 

61-70 

em 5 setores do ENE 
DCM. 

81-90



z Máximo 

61-7o 

81-9o 

Gráfico 7 z QD do Equilíbrio Dinâmico em 50 casos 
de DCM de 6 a 13 anos . 

> Máximo 

41-50 

8% 
81-90 

51-ôo 8% 

71-80 
61-70 

Gráfico 8 : QD da Coordenação Apendicular em 50 
casos de DCM de 6 a 13 anos.
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> Máximo 71-ao 

61-70 

Minimo 8%
_ 

' 5l-50 
31-40 

41-50 
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(D 

Gráfico 9 : QD da Persistência Motora em 50 casos 
de DCM de 6 a 13 anos. 

2; Máximo 

41-50 

51-60 

61-7o 

81-90 
71-80 

Gráfico 10 : QD da Sensibilidade e Gnosias em 50 
casos de DCM de 6 a 13 anos.



VII- mscussão 

Dos 50 prontuários analisados ficou nítida a prova 
lëncia do sexo masculino: 5,25 meninos para l menina, o que 
está de acordo com os estudos de Êaine, Worry e Quay (1968) 
que estão na proporção de 4 meninos para 1 menina e mesmo ' 

dentro da realidade brasileira, nos trabalhos de Lefêvre e 

cols. , foi encontrada uma prevalência de 3,7 meninos para 
1 menina (3 )

h 

Quanto a idade foi observdo ua alta frequência ' 

na faixa etária de 6 a 9 anos, sendo que neste intersalo ¡ 

foi constatado 82% dos casos, demonstrando ser na faixa os 
colar que a criança com.B.G.M. se destaca das demais por a- 
presentar principalmente, problemas de escolaridade e de 
comportamento, fazendo com que os pais procurem serviço es- 
pecializado ( Ver tabela 1 e gráfico 1 ) . 

Não foi possivel considerar, em nosso trabalho ue- 
ma única queixa como motivo da consulta, isto na maioria ' 

dos casos, visto que a família referia associadamente vá is 
rias das queixas levantadas, sem que fosse possível desta - 

car uma delas, portanto consideramos todas as queixas colhi 
das na anamnese de igual importância.

i 

Em nosso trabalho procuramos enfocar cada paciente 
apenas sob o ponto de vista neurológico, não nos preocopane 
do em dissociar os diferentes tipos de distúrbios de compor 
tamento, englobando como tal: agressividade, choro fácil, ' 

nervosismo acentuado, mal relacionamento social, timidez a- 
centuada, exibicionismo, impulsividade, ansiedade, irritabi 
lidade, etc. Devido a grande frequência de problemas de ' 

comportamento, observamos que isto por si sã justificaria ' 

um estudo psicologico de cada paciente, assim como um acome 
panhamento e muitas vezes terapia por parte dos profissio~ 
nais desta mesma área .



›

3 
Na realidade a quase totalidade dos prontuarios pesquisados : 

86% , apresentaram a queixa de disturbio de comportamento, em 
bora consideremos que em numeros absolutos obtivemos 214 que; 
xas e que estes 86% representam 20% do total daquelas apresen 
tadas, enquanto que Lefevre, encontrou disturbio de comporta- 
mento em 31% das queixas do seu trabalho com DCM , apesar de' 
que , na analise final do quadro clínico ele descreve que pro 
blemas de comportamento estão presentes em 77% dos casos. 

Em segundo lugar, conforme incidência, temos relata- 
da a distração, que foi encontrada em 78% dos prontuários. É 
importante observarmos que em 82% dos casos de distração ti - 
nhamos associadamente a queixa de disturbio de comportamento' 
e em 69,2% os pais relatavam dificuldade de aprendizagem tam- 
bém associada a distração. 
Outra queixa importante foi dificuldade de aprendizagem, en - 
contrada em 70% dos pacientes, geralmente associada com dis - 
turbio de comportamento , distração ou hiperatividade. 

Sabemos que qualquer causa que lesione o sistema ner 
voso da criança pode originar dois grupos de sintomas: 

1 - Específicos- dependem da lesão de uma determina- 
da zona do sistema nervoso e que são geralmente do tipo defi- 
citário. 

2 - Inespecificos ou funcionais- que traduzem o dis- 
turbio que a "noxa" provoca na função ou no amadurecimento do 
sistema nervoso tornando-o lento ou detendo-o. 
Parte dos sintomas da disfunção cerebral minima, traduzem a ' 

alteração da maturação do sistema nervoso. A conduta tem mui- 
tas caracteristicas que correspondem a um comportamento prfmš 
titÓ»ç melhorando os sintomas se a criança receber tratamento 
adequado a medida que cresce. 

Os sintomas não traduzem a alteração dos sintomas ' 

primários. Não existem alterações motoras nem sensoriais. Eles 
eu expressam a perturbaçao de sistemas hierarquicamente superiores 

Estão alterados os processos de associação e de integração.



É muito dificil saber quem é o primitivo mas e prova- 

vel que a alteração primitiva sera diferente segundo cada caso 

isto explicaria as diferenças encontradas entre as crianças ' 

com DCM. 
Acreditamos que a alteração esta no sistema cortical 

e subcortical inespecifico que permite as operações associati 

vas de Buser. Ele compreende a nivel da cortex cerebral as ae 

reas de associação. 
O nivel subcortical esta integrado pelos nuvleos que 

pertencem a substancia reticular do tronco encefalico, talamo 

e subtalamo, e, o sistema rinencefalico, tem componentes cor~ 

ticais esta desde o ponto de vista ontogenico e funcional de 

um nivel inferior ao cortical antes mencionado. Entre estes ' 

niveis existem fibras que estabelecem a conexão em ambos os ' 

sentidos; fibras que partem da cortex e que com ou sem sinap- 

ses intermediárias no nucleo caudado passam ao talamo, hipoté 
lamo, subtalamo, etc..., e o sistema reticular ativador ascen 
dente que leva os impulsos de niveis inferiores à cortex cerg 
bral.

` 

Entre as diferentes zonas do sistema nervoso se esta 
beleeem conexões do tipo excitatorio ou inibitorio. Aparecem' 

primeiro as excitatorias. A imaturidade do sistema nervoso ' 

traduz-se em grande parte pelo retardo ou a falta de apareci- 
mento dos mecanismos inibitorios. 
A falta de inibição em diferentes partes do sistema que menci 
onamos explica, grande parte dos sintomas das síndromes que' 

estamos estudando. ( 6 ). 

Do ponto, de vista clinico, a DCM é um sindrome que' 
se traduz por 2 grupos de sintomas: dificuldade de aprendiza- 

gem e problemas de comportamento. 
A dificuldade de aprendizagem, referida em nossa casuística de 

queixas, em 70% dos prontuários, aparece como uma dificuldade 
global ou em forma de multiplas deficiencias nas areas especí 
ficas: da leitura, da escrita e da matematica, traduzindo-se' 

no final com um atraso global na aprendizagem do paciente. Se



gundo o quadro clinico da DCM, este e um dos sintomas mais im- 
portantes e se deve fundamentalmente as falhas de atençãã e " 
percepção. A criança tem grande dificuldade para concentrar-se 
lentidão de raciocinio, rendimentoƒescölar irregular, perdem-' 
se muitas vezes em minuciosidades ( 6 ) . 

A criança com DCM e distraída, tem grande dificuldade para con 
centrar a atenção. Lembramos que distração foi uma das queixas 
mais frequentes em nosso trabalho, aparecendo em 78% dos pronp 
tuários» A distração aparece como uma adaptação lenta que quan; 
do é muito grande pode chegar a ser uma inadaptação ou impossi 
bilidade de ajuste e ficaz. Como demora muito a chegar ao ajus 
tamento da atençao, não pode prestar atenção quando ha mudança 
rapida dos estímulos. Quando o estímulo persiste, a criança pg 
de aderir~se a ele , o que origina perseveração. 

i 

Strauss destaca a importancia da flutuação constante ' 

quando a criança trata de perceber o objeto e seu fundo e a eg 
trema atenção sobre estímulos externos sem importancia. A cri~ 
ança flutua, mas , uma vez que realiza algo corretamente, desg 
parecem todos os estímulos mas repete o ato anterior. 

A criança consciente de sua dificuldade, de que não p 
pode manter a atenção, em alguns casos reage, e sua reação de 
adaptação traz como consequênciak outros sintomas que caracte 
rizam esta afecção. Como disse Strauss, a criança que apresen 
ta uma flutuação constante de seu pensamento, se aflige pela' 
falta de ordem e exatidão de seu ambiente. Para aliviar a an» 
gustia que isto lhe causa, trata de evitar e faz uma reação ' 

contraria e também exagerada se apagando a minuciosidades.(1) 
A impossibilidade de concentrar-se no fundo ou na ' 

forma, impede uma boa adaptação ao meio e provoca alterações? 
no plano perceptivo e do pensamento. 

A distração e então fundamental na criança com disad 
função cerebral e e a base da dificuldade de aprendizagem. A' 

criança tem uma atenção labil , com períodos de concentração' 
que podem chegar a 10 minutos ou mais. Este tempo pode ser su 
perado naturalmente por uma criança em aula, aonde são incapé 
ses de captar a sucessão dos estímulos que demanda a pprendi-
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ou 

zagem , que e demasiado rapido para crianças com adaptaçao leg 
ta e pouca disposição para a troca de estímulos. Por isto a ' 

captação destas crianças É pobre, desconexa e muitas vezes ins 
xata, criando assim , apesar de sua capacidade discriminativa' 
adequada, uma reserva representativa insuficiente. Tem impor-' 
tancia também a adesão aos estímulos, a dificuldade para 0 aces 
so de novas premissas ou novos raciocinios. 

Embora a distração seja a base, tem também importanc_ 
cia as alteraçães perceptivas e os problemas afetivos que ve- ' 

remos a seguir. 
Segundo Rebolld, do ponto de vista neurofisiológico ' 

a atenção e uma função relacionada com o despertar e a vigília 
Esta e mantida pela excitação da substancia reticular e o sis- 
tema reticular ativador ascendente. 

Para explicar a distração da criança com DCM, temos: 
1 ~ a existência de um continuo conduto estabelecido por Lin- 
dsley e; 
2 - a possibilidade de produzir alterações pelo aumento de a - 

tividade do sistema reticular ascendente ou por falta de inibi 
ção. 

Lindsley estabelece a existência de um continuo con ~ 

duto com sua correlação eletroencefalografica, de estado de ' 

consciência e de eficaz condução. 
O estado de atenção alerta e o que da uma boa eficaë' 

cia na conduta com reações eficientes, rápidas, seletivas e ' 

organizados, para respostas seriadas. O estado de consciência' 
se caracteriza por atenção seletiva que pode variar ou trocar' 
concentração, antecipação e o ajuste. 

Um outro estado de consciência É a vigília que também 
origina uma conduta eficaz, com reações de rotina e pensamento 
criativo. Um estado mais avançado, representado pela emoção in 
tensa , o medo , a raiva ou a ansiedade, tem uma escassa eficá 
cia com perda de controle e desorganização. O estado de consci -n 

nv ência esta restringido, a atençao dividida, dispersa , vaga, ' 

confusa . ( 6 ).



A criança com disfunção pode ter imaturidade dos me- 

canismos inibitorios corticais, falta de inibição dos impul - 

sos periféricos sensoriais ou ativação da substância reticu - 

lar por fatores humorais. Isto veriamos nos estados de ansiea' 

dade e pode explicar o sindrome de DCM de causa psicogena. 
As outras alterações importantes que estão na base ' 

da dificuldade de aprendizagem são as de percepção segundo ' 

Wigglesworth, podemos esquematizar as alterações de percepção 
em: auditivas, visuais, espaciais, de esquema corporal, viso- 
motoras, etc... - 

As alterações de percepção pode ser uma consequência 
da imaturidade ou de modificações da função perceptiva poden» 
do estar localizados em áreas associativas da percepção on - 

de elas se integram ou em qualquer outra area do cerebro, que 

impeçam o seu amadurecimento. 
A criança com DCM alem dos problemas em relação ao rendimento 
escolar, e hiperativa, impulsiva, agressiva, com reações ca - 
tastroficas e uma grande labilidade emocional. Isto traduz ' 

muitas vezes uma imaturidade do ponto de vista afetivo, uma ' 

falha dos mecanismos inibitorios que atuam sobre a regiaõ hi- 
potálamo rinencefalica. Laufer e colaboradores pensam que na 
criança hipercinetica, o defeito esta na disfunção diencefali 
ca que deve passar a cortex, impulsos visceraia e sensoriais' 
que não são freiados no diencefalo. 

A criança tem grande dificuldade para assumir respon 
sabilidades e para enfrentar novas situações, o que muitas ve 
zes produz uma desorganização da sua conduta, gerando situasfi 
ções angustiantes que É muitas vezes interpretada como sendo' 
uma reação de rebeldia. Frente a isto ela tem duas soluções : 

a hiperatividade ou a retraçao em si mesmo. É assim que a mai 
cria das crianças são hiperativas e um pequeno numero sãã.apé 

cv 
ticas. Isto faz pensar que a hiperatividade e uma manifeataçqp 
reacional, mas em grande numero de casos, primitiva. ( 6 ). 

M .Em nosso trabalho encontramos 62% dos pacientes com ' 

queixa de hiperatividade, sendo que em 83,8% dos casos temos '



distração associada e em 71% a queixa de dificuldade global de 
aprendizagem ligada com a mesma hiperatividade. Em termos de Í 

porcentagem global esta foi a 49 queixa mais frequente, repre- 
sentando 14,5% do total. O grupo estudado por Lefëvre apresen- 
tou-a em 11,76% do total de queixas, confirmando neste ponto a 
abservação de que muitas familias não se úmpressionam.com o in 
tenso quadro de hiperatividade, queixando-se de certos distur 
bios muito menos perturbadores, levando-nos a ter a impressão' 
de que os pais se adaptam ao filho hiperativo, como que num ' 

processo de imunização progressiva. 
Outras queixas importantes foram: Enurese 38% e denfi- 

tre estas 84% estavam associadas a disturbios de comportamento 
disturbios do sono 34% , que, em 82%ndos casos associavam-se a 
disturbios de comportamento tambem. Com isso podemos observar' 
que tanto Enurese como distúrbios do sono, estão intimamente ' 

relacionados com problemas psicologicos, sendo esta a areas ' 

que explicariam tais alterações. 
Quanto ao sono, convém salientar que incluímos como disturbios 
um conjunto heterogeno de queixas, em que se destacavam o son 
agitado, interrompido, a dificuldade para conciliar o sono e ' 

terror noturno. 7 

No seu trabalho, Lefevre encontrou 2§% de crianças com distur- 
bios do sono.

V 

Impressionou-nos sobremaneira as queixas quanto a di- 
ficuldades na fala, encontrada em 32% dos prontuários. Sob es- 
ta denominação coletamos as dislalias por troca e/ou supressão 
a gagueira, e o retardo na aquisição da fala. Dentro do numero 
total de queixas, esta aparece em 7,5%, enquanto que no traba- 
lho de Lefevre, sobre DCM, ele relata uma incidência de 5,88% 
no total de queixas e ressaltamos que procuramos seguir os ' 

mesmos criterios para a nossa casuística. ( 3 ) 

Em menor frequência encontramos a queixa de incoorde- 
nação motora, relatada em 28% dos prontuários ( 6,5% das quei- 
xas ) estando quase sempre acompanhado de dificuldade de apren 
dizagem, noutros trabalhos encontramo-la representando 10% das



queixas.
3 

Na historia de cada paciente vamos valorizar os dados 

que apontam para um possiiel comprometimento cerebral, desde a 

concepção, gestação, parto, periodo pos natal, desenvolvimento 

patologias e antecedentes familiares. Ainda esta em estudo e ' 

discussão a etiopatogenia da DCM; Ela pode ser de causa gene' 

tica e de causa ambiental. . 

A causa genética sera abordada ao falarmos dos antecedentes fa 

miliares.
' 

Nas causas ambientais temos 2 grandes grupos: as "no- 

xas" patologicas e as causas psicologicas. Toda a "noxa" pato- 

logica que pode provocar direta ou indiretamente uma lesão ce- 

rebral, pode dar o sindrome de Disfunção õerebral Minima. (6 ) 

Deve ser salientado neste item o valor da asfixia,
' 

tanto aguda ( no momento do parto ) como a asfixia cronica (du 

rante a gestação) muitas vezes dificil de ser avaliada e que ' 

pode levar ao quadro de hiperexcitabilidade descrito por Precb 

tl. Portanta, a situação neurologica do recem nascido e o esta 

do do seu desenvolvimento psico motor são peças importantes na 

reconstituição da historia de crianças com DCM; Ç 7 ) e (`8 ) 

Em nosso levantamento, quando se buscou a frequencia' 

das causas ambientais ou quaisquer fatos agravante nos perio - 

dos pre, peri e pos natais, encontramos: . 

1) Antecedentes gestacionais cujos agravos foram re-' 

presentados por: ameaça de aborto (14%) , traumatismo (10% ) ' 

incompatibilidade sanguínea ( 6% ), infecção ( 4% ) e uso de ' 

drogas Ç 2% ) . _ 

Na anamnese de crianças com DCM foi feito um interro- 

gatorio detalhado sobre estes fatos, sendo que o mesmo aconte- 

ceu no trabalho de Lefevre que apresentou uma incidência de 13 

por cento de antecedentes gestacionais no seu grupo de crianç- 

ças normais, enguanto que no grupo de DCM esta incidência su - 

biu para 21%, aproximando~se muito aquela obtido pelo nosso lg 

vantamento. 
2) Intercorrencias perinatais: cesarea (18%) › dura -



ção prolongada do trabalho de parto (12%), instrumental (10%), 
induzidg (8% ), período expulsivo prolongado (8%), rotura pre- 

coce de bolsa (2%)¢°perfazendo um total de 58%. O grupo contrg 
le apresentou 23% no total enquanto que o grupo de DCM estuda- 

do por Leíëvre apresentou uma maior incidência: 41%» estando,' 
portanto, nossa estatistica compatível com o seu trabalho, in- 

clusive nas dificuldades encontradas para obtenção de dados f§ 
pois sentimos que há uma grande carência de informaçoes sobre' 
o parto, Observamos que nas fichas clínicas fornecidas pelos ' 

vv berçarios nao ha qualquer detalhe sobre o parto , tipo de aa- 
nestesia empregado, condiçoes imediatas, evolução do recem nas 
cido, sobre as manobras de reanimação ou sobre o tempo que du- 
rou uma eventual asfixia. Mesmo o teste de Apgar ainda não en- 
trou na rotina de nossas maternidades. Isto tudo seria material 

' I 
extremamente valioso em qualquer analise quanto ao desenvolvi- 
mento neuropsicomotor de cada criança. 

3) Intercorrencias neonatais: Asfixia com manobra de' 
:U reanimaçao (12 ) , icterícia prolongada (&% ) , convulsão (2%) 

|'\) `BÊ\. tocotraumayismQ ( ), irritabilidade acentuada ( 2% ) , pre- 
maturos C 4% ) › pás maturos (Í6% ) › Perfazendo um total de : 

36% . Neste item, Lefevre encontrou no seu trabalho com DCM ,' 

uma incidencia de 56% , enquanto que o grupo controle apresen- 
tou ll% de intercorrências no periodo neonatal. Observamos que 
nossa incidência e bem menor do que a dele quanto ao grupo de 

DCM , mas , houve uma diferença significativa em relação ao'j' 
grupo controle. 
Apesar da reconhecida importancia destas intercorrências prin 
cipalmente a anáxia, sendo menos importantes os processos in 
fecciosos e os traumatismos que atuam com maior frequência no' 
periodo pos-natal-. Porem, e certo que a existencia de quais - 

quer destes agravos não são suficientes para assegurarmos que' 
esta og aquela criança sera um DCM, pois, sabemos que muitas ' 

crianças que tiveram uma anoxia perinatal importante, não a -' 
presentaram tal sindrome e outras que tiveram uma anoxia muito 
leve, a tem. ' 

Por outro lado, como destaca Straussacos hemisferectg 
mas, os sintomas não resultam da lesão em si, quando ela existe



mas sim da perturbaçšo_que a.lesão produz nas estruturas vizi- 
nhas. A hemisferectomia, ao extirpar osftecidos lesionados, '

I destruídos, faz desaparecer os transtornos do caracter, porque 
melhoram o funcionamento do hemisfério normal. Portanto, ain - 

"'
1 da que exista uma lesão anatômica, a sintomatologia da lesao 

cerebralamínima É funcional. Dai a denominação Disfunção Cere- 
prai mínima ( 6 ). 
0 atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor foi pesquisado, ' 

mas devido o modo vago e contraditorio que as respostas nos fg” 
ram dadas tal como Lafèvre não podemos considerar objetivamen , í 
te estes dados. Neste particular, cabe aqui, ressaltar a alta' 
incidência do atraso na aquisição da fala, referida em 30% dos 
prontuários.

I Dentre os antecedentes patologicos encontrados, obserq 
vamos uma alta frequência de doenças proprias da infancia (70% 
pneumopatias (14%) 1 epilepsias (10%) , gastroenteritas (8% )

' 

convulsoes (8% ) e outros de menor significancia. 
Na realidade, acreditamos que apenas os casos de epi- 

lepsias e convulsoes são sugestivos de um comprometimenyo do ' 

SNC. As outras patologias incidem tanto em crianças normais ' 

como naquelas com DCM . Portanto, obtemos um passado de alguma 
forma de epilepsia em 10%, mais 8% de convulsões, casos estes' 
que não pudemos comprovar se epilepticos ou n”ao. No grupo«conv 
trole não havia antecedente patologico neurologico, mas no gnu 
po de DCM de Lefevre havia 25% de crianças com passado de epi- 
lepsia. 

Em relação aos antecedentes familiares, 66% das criam 
çasz apresentaram uma patologia familiar importante na area ' 

neuropsiquiatrica, sendo que em varios casos havia mais de uma 
ocorrência familiar. Isto nos fala a favor de um fator geneti- 
co do tipo poligenico fia DCM. ( 7 ) 

Na realidade a causa genética pode intervir de difew 
rentes modos, tal como na epilepsia. Por um lado existe as al 
terações genéticas que produzem lesões cerebrais diretamemme' 
ou atraves de alterações metabólicas. Por outro lado vemos a» 
quelas que provocam alterações de ordem possivelmente funcio-
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nal. Provavelmente o que existe é uma maior predisposição. Es- 
ta falha pode ter uma base organica onde falta ou atrasa o es- 
tabelecimento das sinapses inibitcrias, ou pode ser funcional, 
falha ou atraso de determinados mecanismos enzimaticos . Ao eg 
tudarmos os antecedentes familiares das crianças com DCM vere~ 
mos que se acha com relativa frequencia epilepsia, convulsões 
febris, distúrbios psiquiatricos ou sintomas similares. Neste 
sentido podemos aceitar' os estudos de Knoblock e Pasamanicki' 
e outros. (Í6 ) 

Analisando nossos pacientes atraves do exame neunolé¿ 
gico tradicional, obtivemos varios dados segestivos de DCM cg_ 

mo; hiperreflexia em 54% dos casos , estando associada a hiper” 
einesia em 44,4% , a hipentonia em 26% ela hipotonia em 22,2% 

Em 22% das prønruários era relatada hipøtonia . Lefš 
vre em seu trabalho com DCM encontrou 23% de hipotonia, estan; 
do 17% isolada e em 6% associada a hiporreflexia. Nossas uni- 
anças apresentavam hipotonia associada a hiporreflexia em 28% 
Verificamos que neste caso nossos resultados diferiram;bastan_ 
te, provavelmente os criterios adotados não foram os mesmos. 
Como nao possuimos um grupo controle, estes dados carecem de ' 

uma maios"significancia . 

Quanto aos exames complementares , observamos que 80% 
dos pacientes apresentaram um estudo eletroencefalografico~ e 

dentre estes , 27,5% tinham um traçado alterado. O grupo de ' 

crianças com DCM estudado por Lefevre apresentou 48% de anor- 
malidades no eletroencefalograma, mas, o proprio autor explica 
que seu material forçosamente difere dás demais pois, algums ' 

de seus casos ( 25%)com1 Disfunção Cerebral Minima fcram_leva 
dos a consulta por apresentarem manifestações epilepticas, ' 

sendo a disfunção cerebral mínima um achado de exame.

1



Em nossa amostragem temos 12% com epilepsia comprovada no EEG. 
As outras alterações encontradas foram: traçado pobre em orga- 
nização (8%), ou lento para a idade (2%), concordando com ou - 

tros trabalhos sobre o assunto (1). 
No exame da fala encontramos 74% de crianças sem anor 

malidade, enquanto que o grupo estudado por Lefevre apresentou 
92% de crianças sem disturbios da fala. Dos 16 casos de nossa 
amostra que apresentavam queixa de dificuldade na fala, 8 real 
mente possuíam alguma forma de anormalidade ao exame. Não po- 
demos comparar nossos resultados com um grupo controle, pois , 

mesmo Lefevre não pode faze-lo por não existir estudos em cri- 
anças normais brasileiras. (3) 

Nas provas para avaliaçao da lateralidadè encontramos 
44% das crianças com lateralidade homogenea definida, enquanto 

uv ou 5% O que no grupo controle o resultado foi de Obtivemos latera 
lidade cruzada definida em 48% dos casos e no grupo controle e 

de 29% Finalmente na lateralidade indefinida tivemos um per - 

centual de 8% para um resultado de 18% no grupo controle. Fi- 
camos surpresos com os nossos resultados pois esperavamos um 
maior percentual de crianças com a lateralidade indefinida, tal 
como encontramos noutros trabalhos, e aqui deixamos a hipotese 
de uma pequena falha na coleta dos dados. 

Através dos resultados do ENE foi possivel sugerir que 
as provas estáticas (EE e PM) oferecem maior dificuldade ao por 
tador de DCM do que as provas dinamicas (ED e CA) ou, por outro 
lado poderiamos pensar queHa maior dificuldade para realizar as 
provas estáticas , mas isto não acontece visto que uma grande ' 

porcentagem de crianças normais com 7 anos dê idade realizaram 
as provas de sua idade, enquanto que entre as crianças com DCM 
tanto nos estudos de Lefevre como no nosso, crianças com 7 anos 
ou mais foram mal sucedidas neste setor. 

O que esta de acordo com o conceito de DCM apresentado 
anteriormente, parecendo-nos logico um mal rendimento nas pro- 
vas onde e testada a sinergia estática.
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1 ~' 1 Torna-se muito dificil avaliarmos neurologicamente cada 

criança. Difícil e inutil, porque o resultado de um "exame neu - 

rolcgico" não pode ser julgado por provas isoladas. Pareceu-nos 
mais adequado comparar os resultados obtidos no ENE , no qual ' 

obtivemos 80% de exames anormais , o que coincidiu com os resul- 
tados de Lefevre no seu trabalho com DCM, onde encontrou 78% de 
exames anormais. Neste item consideramos que o grupo controle te 
ve um rendimento de acordo com a idade .



VIII - coNcLUsõEs 

1 - Nosso trabalho sobre DCM concorda com os demais 
trabalhos sobre o assunto ao constatar a prevalência do sexo 
masculino sobre o feminino, e uma maior incidência na idade es 
colar. 

I 49 IU 
2 - Disturbio de comportamento e distraçao sao ti- 

dos como caracteristicos do portador de DCM, mas pode-se obser_ 
vu var que estao intimamente relacionados com outros fatores tais 

como : hiperatividade, dificuldade na fala, incoordenaçao mo- 
tora, etc, o que contribui para uma dificuldade global de a- 
prendizagem . 

IV I' 

3 - Como etiologia da DCM sao referidas causas gene 
ticas e ambientais, mas observamos que o fator genético ganhou 
maior importancia por estar presente na maioria dos casos. 

4 - Constatamos que o exame neurologico tradicional 
não pode ser isoladamente um meio diagnostico de DCM , pois as 
alteraçoes encontradas não foram significativas. 

5 - Como a criança com DCM possui uma hiperativida-I 
~ ~ .' . . de geralmente associada a distraçao, torna-se dificil a reali- 

zaçao de tarefas que exigem movimentos persistentes ou concenài 
~ ~ traçao para manter determinada posiçao,explicando desse modo 

as quedas acentuadas desses pacientes nas provas de Equilibrio 
Estático e Persistência Motora, enquanto que em Equilibrio Di- 
namico, Coordenaçao Apendicular e Sensibilidade e Gnosias os 
padrces foram quase normais.
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