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Introdução 

O desenvolvimento da epilepsia está fortemente associado com outras alterações 

neurológicas permanentes como retardo mental e paralisia cerebral. Alguns estudos mostram 

que a ocorrência de epilepsia após crises convulsivas neonatais varia entre 3,5 a 56%[1,2]. 

Distúrbios do sono são queixas frequentes em pacientes com epilepsia. A gravidade da 

síndrome epiléptica e o grau de comprometimento neurológico prévio podem estar associados 

a alterações na arquitetura do sono de pacientes com epilepsia[1]. 

O objetivo da realização desta pesquisa é dar continuidade ao projeto institucional de 

seguimento de neonato com crises convulsivas, no período pós neonatal, em estudo 

transversal, de todos os recém nascidos (RNs) admitidos na UTI neonatal do HSL da PUCRS 

nascidos entre janeiro de 2004 e dezembro de 2009, avaliando em seu seguimento clínico a 

incidência de epilepsia pós neonatal e de distúrbios do sono. 

Metodologia 
O presente estudo será realizado na UTI Neonatal do Hospital São Lucas da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), de janeiro de 2010 a dezembro de 

2012, cujos casos serão constituídos de RNs que apresentaram crises convulsivas 

confirmadas, onde será avaliada a incidência de epilepsia pós-neonatal e a presença de 

distúrbios do sono, os controles serão selecionados na mesma instituição e no mesmo período.  

Na análise dos prontuários será coletado o tipo de parto, Apgar no 1º e 5º minuto, 

presença e tipo de crises convulsivas, se houve confirmação ou não das crises convulsivas, 

através do EEG. 

165



 

Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 22 a 25 de agosto de 2011 

Após será realizado o envio de correspondência ao responsável legal convidando-os a 

comparecerem ao Ambulatório Neonatal do hospital São Lucas da PUCRS, para avaliação em 

data e horário pré-determinado. 

Para a avaliação será utilizado o Teste de Triagem de Denver II a fim de averiguar o 

desenvolvimento neuropsicomotor, instrumento este validado para populações de 0 a 6 anos 

de idade. 

O questionário de hábito de dono para Bebês e Inventário dos Hábitos de Sono para 

Crianças Pré-Escolares com idade entre 2 e 6 anos será aplicado para identificação de 

alterações nos hábitos de sono. 
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