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RESUMO 

Cosentino-Rocha, L. (2012). Temperamento em crianças: efeito do nascimento prematuro e 
gênero. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

O nascimento prematuro pode expor a criança a riscos nas áreas do desenvolvimento e 
comportamento ao longo de sua trajetória de vida. A fim de compreender o desenvolvimento 
humano em amostras vulneráveis, devido ao nascimento prematuro, é necessário examinar as 
variáveis da pessoa, tais como temperamento e gênero. O objetivo do presente estudo foi 
avaliar indicadores de temperamento e de comportamento em crianças nascidas pré-termo, em 
comparação a crianças nascidas a termo, considerando o efeito direto ou interativo das 
variáveis prematuridade e gênero. A amostra de crianças nascidas pré-termo foi recrutada no 
Serviço de Neonatologia do HCFMRP-USP e as crianças nascidas a termo em duas creches 
da cidade de Ribeirão Preto. Em ambos os grupos as crianças estavam na faixa de 18 a 36 
meses. O Grupo pré-termo (PT) foi constituído por 44 crianças (50% meninas), nascidas 
prematuras (média de idade gestacional =31 semanas) e com muito baixo peso ao nascer 
(média do peso ao nascimento=1.133g), que passaram por internação em Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal. O Grupo a termo (AT) foi formado por 36 crianças (47% 
meninas), nascidas a termo (média de idade gestacional=40 semanas), com peso médio ao 
nascer de 3.227g. Os grupos eram comparáveis quanto às variáveis relacionadas ao nível 
sócio-econômico. Os dados foram coletados em uma única sessão de entrevista com as mães, 
aplicando-se as versões brasileiras do Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ) de 
Rothbart, para avaliação do temperamento, e do Child Behavior Checklist (CBCL 1 ½-5) de 
Achenbach, para avaliação de problemas de comportamento das crianças. Foi realizada uma 
análise de variância fatorial 2 X 2 (Grupo X Gênero) para testar o efeito direto/principal ou 
interativo das variáveis independentes (prematuridade e genêro) nas variáveis dependentes 
(temperamento e comportamento). Foi adotado o nível de significância estatística de p<0,05. 
Os resultados mostraram que, quanto às dimensões dos fatores do temperamento, foi 
verificado o efeito direto da prematuridade no temperamento. O Grupo PT apresentou 
significativamente maiores escores em Prazer de Alta Intensidade e Sensibilidade Perceptual e 
menores escores em Desconforto, Aconchego e Focalização da Atenção, em comparação ao 
Grupo AT. Detectou-se também efeito direto do gênero em relação às dimensões Medo e 
Desconforto; as meninas apresentaram maiores escores nessas dimensões do que os meninos. 
Verificaram-se tendências a ter um efeito interativo entre as variáveis Grupo e Gênero em 
duas dimensões, a saber: Ativação Motora e Focalização da Atenção; as meninas PT tiveram 
maiores escores em Ativação Motora em comparação com as meninos e as crianças AT, 
enquanto que os meninos PT apresentaram menores escores em Focalização da Atenção do 
que as meninas e as crianças AT. Com relação ao comportamento das crianças foi verificado 
que apenas na escala Problemas de Atenção houve diferença significativa entre os grupos; as 
crianças PT tiveram maiores escores do que as crianças AT nesta escala. Esses achados 
contribuem para compreender sobre o impacto dos riscos do nascimento prematuro no 
temperamento e comportamento das crianças, assim como o efeito diferencial do gênero. 
Esses devem ser considerados em programas preventivos de follow-up de prematuros.  

Palavra-chave: temperamento; comportamento; nascimento pré-termo; gênero 



 
ABSTRACT 

Cosentino-Rocha, L. (2012). Temperament in children: effects of preterm birth and gender. 
Dissertation for Master degree. Faculty of Medicine at Ribeirão Preto, University of São 
Paulo, Ribeirão Preto. 

Preterm birth may expose children to risks in development and behavior areas through life 
span. In order to understand human development in vulnerable samples due to preterm birth, 
it is necessary take into account variables such as temperament and gender. The aim of the 
present study was to evaluate temperament and behavior problems in children born preterm, 
in comparison to children born full-term, regarding the main or interaction effect of 
prematurity and gender variables. The sample of children born preterm was recruited from 
Neonatology Service at HCFMRP-USP and the sample of children born full-term were from 
two Child Care Centers in Ribeirão Preto city. In both groups the children aged between 18 to 
36 months. The Preterm Group (PT) was composed by 44 children (50% girls), who were 
born preterm (mean gestational age=31 weeks) with very low birth weight (mean weight at 
birth=1,133g) therefore hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit. The Full-term Group 
(FT) was composed by 36 children (47% girls), who were born at term (mean gestational 
age= 40 weeks) with mean weight at birth of 3,227g. The groups were comparable at the 
socioeconomic status. The data was collected in a single interview with the children’s 
mothers, applying Brazilian versions of The Early Childhood Behavior Questionnaire 
(ECBQ) from Rothbart to assess temperament, and Child Behavior Checklist (CBCL/ 1 ½-5) 
from Achenbach to assess behavior problems in children.  A factorial variance analysis 
(Group X Gender) was performed to test the direct/main or interactive effect of independent 
variables (prematurity and behavior) on dependent variables (temperament and behavior).  It 
was adopted the statistic significance level of p<0,05. The results showed that, regarding the 
dimensions of temperament factors, it was detected a direct effect of prematurity on 
temperament. The PT Group showed statistical significantly higher scores in High Intensity 
Pleasure, and Perceptual Sensitivity and lower scores in Discomfort, Cuddliness, and 
Attentional Focusing, than the FT Group. The direct effect of gender on Fear and Discomfort 
dimensions was detected; the girls showed higher scores in these dimensions than the boys.  
In addition, it was found statistical trends to have an interactive effect between Group and 
Gender in Motor Activation and Attentional Focusing; PT girls had higher scores in Motor 
Activation in comparison to boys and FT children, while PT boys showed lower scores in 
Attentional Focusing than the girls and PT children. Concerning behavior problems, a 
statistical significant main effect of Group was detected only in Attention Problem Scale; PT 
children had higher scores than FT children in this scale. These results contribute to 
understand the impact of preterm birth risk on temperament and behavior of children, as well 
as differential gender effect. These findings should be considered in follow-up preventive 
programs of preterm children.  

Key-words: temperament; behavior; preterm birth; gender 



 
LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 - Trajetória de composição da amostra do estudo......................................................40 

Figura 2 - Representação gráfica da escala de respostas do The Early Childhood Behavior 

Questionnaire (ECBQ). ............................................................................................................48 

Figura 3 - Representação gráfica da escala de respostas do Child Behavior  

Checklist 1 ½ - 5.......................................................................................................................48 

 

Quadro1 – Fatores e dimensões do temperamento avaliados pelo ECBQ ...............................44 

 

 

 

 

 

 

 



 
LISTA DE TABELAS  

 

Tabela 1 – Características das crianças ....................................................................................51 

Tabela 2 – Características sócio-demográficas da amostra ......................................................52 

Tabela 3– Fatores e dimensões do temperamento das crianças dos grupos PT e AT, 
avaliados na faixa de 18 a 36 meses de idade...........................................................................54 

Tabela 4 – Fatores e dimensões do temperamento dos meninos e meninas, avaliados na 
faixa de 18 a 36 meses de idade ...............................................................................................56 

Tabela 5 –  Dimensão de Sensibilidade Perceptual (AN), avaliada pelo ECBQ, em 
crianças nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2....57 

Tabela 6– Dimensão de Desconforto (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças nascidas 
pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2 ................................58 

Tabela 7 – Dimensão de Medo (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças nascidas pré-
Termo (PT) e A Termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2 ...................................58 

Tabela 8 – Dimensão de Ativação Motora (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2..................59 

Tabela 9 – Dimensão de Nível de Atividade (E), avaliada pelo ecbq, em crianças nascidas 
pré-termo (pt) e a termo (at), na faixa de 18 a 36 meses – anova 2x2......................................60 

Tabela 10– Dimensão de Prazer de Alta Intensidade (E), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2..................60 

Tabela 11– Fator Controle com Esforço, avaliado pelo ECBQ, em crianças nascidas pré-
termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2.......................................61 

Tabela 12– Dimensão de Aconchego (CE), avaliada pelo ECBQ, em crianças nascidas 
pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. ...............................62 

Tabela 13– Dimensão de Focalização da Atenção (CE), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2..................62 

Tabela 14 - Problemas de Comportamento, avaliados pelo CBCL1 ½ -5 nas crianças 
nascidas pré-termo e a termo na faixa de 18 a 36 meses.. ........................................................64 

Tabela 15 – Problemas de Comportamento, avaliados pelo CBCL1 ½ -5 nos meninos e 
meninas na faixa de 18 a 36 meses...........................................................................................65 

Tabela 16 – Classificação de Problemas de Comportamento nos grupos pré-termo (PT) e a 
termo (AT) em crianças avaliadas por meio do CBCL na faixa de 18 a 36 meses. .................67 

Tabela 17 – Indicador de Problemas de Comportamento: Problemas de Atenção (Escala de 
Problemas Externalizantes), avaliada pelo CBCL 1 ½ -5, em crianças nascidas pré-termo 
(PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2 .................................................68 



 
LISTA DE ABREVIAÇÕES 

 

ANOVA Análise de Variância Fatorial 

AT A Termo 

ABEP Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CBCL Child Behavior Checklist  

CBQ Children’s Behavior Questionnaire  

CCEB Critério de Classificação Econômica Brasil 

CE Controle com Esforço 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CRIB Clinical Risk Index for Babies  

DSM-IV Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders- Fourth 
Edition  

ECBQ Early Childhood Behavior Questionnaire  

EEG Eletroencefalografia 

FAPESP Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

FMRP Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

HC Hospital das Clínicas 

LDL Low-Density Lipoprotein  

PT Pré-termo 

PIBIC Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

SIC Sistema Integrado de Consultas 

SINASC Sistema de Informações de Nascidos Vivos 

SPSS Statistical Package for Social Sciences 

USP Universidade de São Paulo 

UTIN Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 



 
SUMÁRIO 

  

APRESENTAÇÃO .................................................................................................................13  
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................14 

1.1. Prematuridade e problemas no desenvolvimento da criança.......................................14 

1.2. Problemas de comportamento e processos regulatórios no desenvolvimento.............17 

1.3. Temperamento da criança............................................................................................21 

1.4. Temperamento da criança e gênero .............................................................................29 

1.5. Temperamento da criança nascida pré-termo..............................................................35  
2. OBJETIVOS .......................................................................................................................38 

2.1. Objetivo Geral .............................................................................................................38 

2.2. Objetivos Específicos ..................................................................................................38  
3. MÉTODO............................................................................................................................39 

3.1. Delineamento do Estudo..............................................................................................39 

3.2. Participantes.................................................................................................................39 

3.3. Aspectos Éticos............................................................................................................41 

3.4. Local ............................................................................................................................42 

3.5. Instrumentos e Medidas...............................................................................................42 

3.5.1. Avaliação do temperamento da criança .............................................................42 

3.5.2. Avaliação de problemas de comportamento da criança.....................................45 

3.5.3. Avaliação das características sócio-demográficas .............................................46 

3.5.4. Questionário de Entrevista Inicial ......................................................................46 

3.6. Procedimentos .............................................................................................................47 

3.6.1. Coleta de Dados .................................................................................................47 

3.6.2. Preparação dos dados .........................................................................................48 

3.6.3. Tratamento estatístico dos dados .......................................................................49  
4. RESULTADOS ...................................................................................................................51 

4.1. Características da amostra ...........................................................................................51 

4.2. Temperamento .............................................................................................................54 

4.2.1. Caracterização do temperamento das crianças...................................................54 



 
4.2.2. Efeito direto ou interativo da prematuridade e gênero no temperamento das 

crianças...................................................................................................................57 

4.3. Comportamento ...........................................................................................................64 

4.3.1. Problemas de comportamento das crianças........................................................64 

4.3.2. Efeito da prematuridade e gênero sobre os problemas de comportamento........68  
5. DISCUSSÃO .......................................................................................................................69  
6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................82  
ANEXOS .................................................................................................................................97 

ANEXO A - Aprovação do Setor de Neonatologia e do Setor de Psicologia Pediátrica 
do HC-FMRP-USP .......................................................................................................97 

ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP.................98 

ANEXO C - Autorização Creche Emanuel Benção da Paz................................................99 

ANEXO D - Autorização Soberp Educação Infantil Vida Nova .....................................100 

ANEXO E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das crianças nascidas pré-
termo...........................................................................................................................101 

ANEXO F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das crianças nascidas a 
termo...........................................................................................................................105 

 

 



Apresentação  |  13 

APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente estudo de Mestrado intitulado “Temperamento de crianças nascidas 

pré-termo diferenciadas pelo gênero” está vinculado à linha de pesquisa denominada 

“Sobrevivência, desenvolvimento e qualidade de vida de bebês prematuros”, desenvolvida no 

Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e Comportamento 

da Criança, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, sob a 

coordenação da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares.  

O mestrado ora apresentado está inter-relacionado ao estudo de Doutorado 

“Reatividade e recuperação à dor e ao estresse no período neonatal, temperamento e 

comportamento de crianças nascidas pré-termo”, concluído por Vivian Caroline Klein, no 

Programa de Pós-graduação em Saúde Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo sob orientação da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares. 

Neste projeto de doutorado atuei como pesquisadora colaboradora iniciando a investigação 

sobre o temperamento de crianças durante o período e 2007 a 2008 que possui a Bolsa de 

Apoio Técnico concedida pelo CNPq.  

O presente estudo de mestrado contou com a colaboração de outros alunos do 

referido laboratório de pesquisa, a saber: Vivian Caroline Klein (ex-doutoranda do Programa 

de Pós Graduação em Saúde Mental da FMRP-USP, ex-bolsista FAPESP), Márcia Marques 

Leite (ex-aluna de Iniciação Científica e graduanda no curso de Medicina da FMRP-USP, ex-

bolsista CNPq); Larissa Souza (ex-aluna de Iniciação Científica e graduanda do curso de 

Medicina da FMRP-USP, ex-bolsista PIBIC/CNPq) e Rafaela Guilherme Monte Cassiano 

(ex-Apoio Técnico em pesquisa, ex-bolsista CNPq e atual mestranda do programa de Pós-

graduação em Psicologia da FFCL-USP, bolsista FAPESP). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Prematuridade e problemas no desenvolvimento da criança 

 

 

Os bebês nascidos pré-termo constituem-se em grupo de alto risco para 

transtornos de desenvolvimento (Linhares et al., 2004). O nascimento pré-termo é definido 

quando o bebê nasce com menos de 37 semanas de idade gestacional. Bebês que nascem com 

peso abaixo de 2.500g são considerados baixo peso, sendo que este grupo compreende os 

recém-nascidos com muito baixo peso (<1.500g) e de extremo baixo peso (<1000g) (Marques 

& Badaró, 2003). 

Nos últimos anos, com o avanço de tecnologias, conhecimentos e novas 

medicações direcionadas a este grupo de crianças em risco, houve um crescimento da taxa de 

sobrevivência de bebês pré-termo, aumentando assim, o período de internação hospitalar. Os 

bebês pré-termo com muito baixo peso permanecem em média de 60 a 120 dias na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) (Corrêa, 2005; Linhares, Carvalho, Correia, Gaspardo 

& Padovani, 2006). Durante esse período, os bebês recebem cuidados médicos especializados 

e intensivos para sobreviver (Glass,1999), pois são organismos com sistema nervoso central  

fisiologicamente imaturo (Tu et al., 2007). Paradoxalmente, embora a UTIN seja um ambiente 

protetor para garantir a sobrevivência dos bebês, estes passam por diversas adversidades 

inerentes ao seu tratamento, por exemplo, procedimentos invasivos e dolorosos (Linhares et 

al., 2006). Portanto, a prematuridade caracteriza-se como uma condição de vulnerabilidade 

para a saúde e desenvolvimento do bebê, sendo um fator que opera como uma variável 

proximal para um complexo conjunto de condições de riscos biológicos ou psicossociais 

(Aylward, 2002). 

O último levantamento estatístico realizado pelo Sistema Único de Saúde no 

Brasil, referente aos dados do ano base de 2008, assinala um índice de 6,7% de nascimentos 

pré-termo em um total de 2.917.432 bebês nascidos vivos. Quanto às regiões brasileiras, 

segundo o Caderno de Informações sobre saúde (2010), referente ao ano de 2008, as regiões 

Sudeste (7,9%) e Sul (7,9%) concentram a maior proporção de nascidos vivos prematuros, em 

relação a outras regiões do Brasil. No Estado de São Paulo, de um total de 601.376 nascidos 

vivos, 49.313 bebês nasceram pré-termo (8,2%). Neste Estado, no município de Ribeirão 
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Preto, este índice sobe para 9,4% (de um total de 7.668 nascidos vivos, sendo 721 bebês 

nascidos pré-termo) (www.datasus.gov.br).  

Um estudo de revisão que analisou os nascimentos prematuros no período de 1978 

a 2004 (Silveira et al., 2008), enfatizou que a partir da década de 90 ocorreu um aumento da 

prematuridade no Brasil, no entanto os dados do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) disponibilizados pelo Ministério da Saúde podem estar subestimados. De 

acordo com o SINASC, a prevalência de prematuridade no Brasil foi de 5% em 1994, 5,4% 

em 1998, 5,6% em 2000 e 6,5% em 2004, porém o artigo aponta que estudos realizados no 

mesmo local, como na cidade de Ribeirão Preto, em um período de 15 anos a prematuridade 

aumentou de 6% em 1978 e 1979 para 13,3% em 1994. 

Crianças nascidas pré-termo apresentam prejuízos no desenvolvimento, nas áreas 

cognitiva e escolar (Linhares et al., 2000; Neubauer, Voss & Kattner, 2008) e motora (Burns, 

O’Callaghan, McDonell & Rogers, 2004; Kleine et al., 2003), assim como problemas no 

comportamento (Gray, Indurkhya & McCormick, 2004; Kleine et al., 2003; Linhares et al., 

2000). Quanto à avaliação do neurodesenvolvimento de 2.553 crianças nascidas pré-termo na 

faixa de 18 a 22 meses de idade corrigida com extremo baixo peso demonstrou que os 

meninos nascem com alto risco constitucional para prejuízos  neurodesenvolvimentais de 

maior gravidade do que as meninas, verificado os seguintes achados: 10,7% do meninos 

tiveram paralisia cerebral moderada ou severa e as meninas 7,3%; 41,9% dos meninos 

obtiveram Índice Mental da Escala Bayley menor do que 70, enquanto somente 27,1% das 

meninas obtiveram este índice; 48,1% dos meninos foram avaliados com prejuízos 

neurodesenvolvimentais, enquanto a porcentagem das meninas foi de 34,1% (Hintz, 

Kendrick,Vohr, Poole & Higgins, 2006).  

No estudo de Kleine et al. (2003) 33% de crianças nascidas pré-termo estudadas 

na idade de cinco anos apresentaram desenvolvimento em risco ou anormal, quando avaliadas 

em cinco domínios, a saber: desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento neuromotor, 

desenvolvimento da linguagem, problemas de comportamento e saúde geral. 

A mesma amostra de crianças holandesas, nascidas muito prematuras (idade 

gestacional < 32 semanas) ou com muito baixo peso ao nascimento (<1500g), foram avaliadas 

em relação a crianças representativas da população geral por meio do CBCL (Child Bevavior 

Cheklist). Este estudo demonstrou que as crianças nascidas prematuras com muito baixo peso 

ao nascer, tinham maior escore médio no Total de Problemas, e nos Problemas Internalizantes 

e Externalizantes, assim como nas seguintes escalas: Retraimento, Queixas Somáticas, 

Problemas de Atenção, Comportamento Delinqüente, Comportamento Agressivo. As crianças 
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prematuras com muito baixo peso ao nascer, tinham também maior prevalência de total de  

problemas de comportamento na faixa clínica, apresentando mais problemas do tipo 

Externalizante, especificamente em Problemas de Atenção (Reijneveld et al., 2006). 

Em crianças nascidas pré-termo com baixo peso nas idades de três, cinco e oito 

anos, Gray et al. (2004) verificaram uma prevalência de aproximadamente 20% de problemas 

de comportamento, controlando a influência da variável gênero. A avaliação de crianças 

nascidas com extremo baixo peso (média de idade na avaliação 8,4 anos) demonstrou que 

extremo baixo peso ao nascer (<1000g) é um importante fator de risco para prejuízos 

neurodesenvolvimentais na idade escolar, assim como a proporção de crianças com problemas 

escolares aumenta quanto menor a idade gestacional (Neubauer et al., 2008). 

No estudo de Linhares et al. (2000), crianças brasileiras nascidas pré-termo e 

muito baixo peso ao nascer (<1.500g) foram avaliadas na faixa de oito a 10 anos, em 

comparação a crianças nascidas a termo (>2.500g), sendo verificado que as crianças nascidas 

pré-termo apresentam mais  problemas emocionais e de comportamento, tais como agitação, 

impaciência, inquietude e agarramento à mãe, em relação ao grupo controle. Das crianças 

avaliadas nascidas pré-termo, 61% estavam em série incompatível com a idade cronológica, 

caracterizando atraso escolar.  Na fase escolar, foi encontrado que as crianças pré-termo 

apresentavam mais recusa escolar, inquietude, asma, enurese noturna, dores de cabeça, 

impaciência, agitação e agarramento à mãe em comparação a crianças nascidas a termo 

(Carvalho, Martins & Martinez, 2001). 

Os riscos para problemas de desenvolvimento podem ser observados nas crianças 

nascidas prematuras tanto a curto quanto a médio prazo. Grunau, Whitield & Fay (2004) 

encontraram que os adolescentes nascidos com extremo baixo peso continuam a demonstrar 

vulnerabilidade nas áreas cognitiva, acadêmica, comportamental e social, as quais são 

refletidas em sua auto-avaliação e na avaliação realizada pelos pais. Os pais de adolescentes 

nascidos extremo baixo peso relataram que seus filhos tinham baixa competência social e 

escolar, maior retraimento, problemas de atenção, delinqüência e comportamento agressivo, 

diferentemente dos pais de adolescentes nascidos a termo. 

Um estudo de meta-análise com o objetivo de estimar o efeito do nascimento 

prematuro na cognição e comportamento de crianças na idade escolar encontrou em 81% dos 

estudos que crianças que nasceram pré-termo apresentaram aumento de problemas 

externalizantes e internalizantes, assim como uma alta prevalência (podendo chegar em torno 

de 20%) de crianças nascidas pré-termo diagnoticadas com Déficit de Atenção e 

Hiperatividade em comparação com grupo controle (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & 
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Anand, 2002). Este estudo também apresentou que baixo peso ao nascimento e idade 

gestacional estavam correlacionados significativamente com diminuição de escores em testes 

cognitivos em idade escolar. 

Em vista dos resultados apresentados de problemas de comportamento nas 

crianças nascidas pré-termo em diversas culturas, faz-se necessário conhecer mais sobre esses 

problemas e processos associados no desenvolvimento das crianças. 

 

 

1.2. Problemas de comportamento e processos regulatórios no desenvolvimento 

 

 

A compreensão do processo do desenvolvimento humano típico e atípico envolve 

o entendimento de conceitos como risco, vulnerabilidade, proteção e resiliência. A 

vulnerabilidade refere-se a propensão a desfechos desenvolvimentais negativos em contextos 

de risco ou diante de experiências duradouras ou esperadas que tem efeito negativo na 

adaptação do indivíduo (Masten & Gerwitz, 2006). Os fatores de risco correspondem às 

variáveis do indivíduo, ambiente ou interação entre ambos, que quando presentes, aumentam 

probabilidade de problemas no desenvolvimento (Masten & Coatworth, 1995). 

Os fatores de risco estão em constante interjogo com mecanismos de proteção, 

influenciando nas trajetórias de desenvolvimento. Os mecanismos de proteção se referem a 

fatores mensuráveis do indivíduo, de seus relacionamentos ou contexto que podem estar 

relacionados a desfechos positivos em meio a risco ou adversidade. Portanto, os mecanismos 

de proteção modificam o efeito adverso dos fatores de risco, desencadeando desfechos 

adaptativos de desenvolvimento (Masten & Gerwitz, 2006), estabelecendo-se assim, os 

processos de resiliência (Rutter & Soufre, 2000). A resiliência é a capacidade de mesmo 

diante de desafios significativos para o processo de desenvolvimento e adaptação, o indivíduo 

pode obter os resultados esperados ao longo do ciclo vital, ou seja, a resiliência é definida 

como um processo dinâmico pelo qual a adaptação positiva é alcançada em um contexto de 

adversidade (Luthar, Cicchetti, & Becker, 2000). 

No desenvolvimento atípico, os problemas de comportamento da criança estão 

relacionados a falhas nos processos de auto-regulação subjacentes (Bates, Goodnight, Fite, & 

Staples, 2009; Calkins, 2009; Klein, 2009; Olson, Sameroff, Lunkenheimer, & Kerr, 2009; 

Sameroff, 2009).  
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O conceito de Regulação, insere-se nos estudos acerca dos processos 

desenvolvimentais e da Psicopatologia do Desenvolvimento (Bates et al., 2009; Calkins,2009; 

Rothbart, 2004; Rothbart, Ellis & Posner, 2004; Rothbart & Posner, 2005; Sameroff, 2009; 

Olson et al., 2009). Segundo Sameroff (2009), nos primeiros anos do desenvolvimento, a 

regulação humana se move de processos principalmente biológicos para processos 

psicológicos e sociais. Segundo este autor, o que começa com os processos fisiológicos de 

regulação da temperatura, fome e excitação, logo se transforma na regulação da atenção, 

comportamento e interações sociais no desenvolvimento humano. 

A regulação implica em uma perspectiva sistêmica (Feldman, 2009; Sameroff, 

2009). Deste modo, o importante desenvolvimento da regulação ocorre em múltiplos níveis, 

os quais são hierarquicamente organizados, com os processos fisiológicos básicos 

contribuindo para o funcionamento atencional e emocional do indivíduo (Calkins, 2009; 

Feldman, 2009). A regulação descreve mecanismos que permitem a sincronização de vários 

componentes ao longo do tempo, sendo um sistema que emerge e se torna integrado ao longo 

do tempo, corroborado por achados na área de neurociências, que identificam diferentes 

regiões cerebrais que têm um papel funcional no processamento e regulação da emoção, 

cognição e comportamento (Posner & Rothbart, 1998).   

O desenvolvimento da auto-regulação é um processo dinâmico e contínuo, 

ocorrendo principalmente nos primeiros seis anos de vida da criança (Olson et al. 2009). 

Desde os primeiros momentos de vida, a regulação humana passa por regulações inicialmente 

fisiológicas até psicológicas e sociais. Os níveis de regulação compreendem: a regulação 

fisiológica, que refere ao último período fetal e ao período neonatal, as capacidades 

regulatórias se desenvolvem na base das funções tronco-cerebrais, tais como ciclo de vigília-

sono, tônus cardíaco vagal, dentre outras, ou seja, funções de modulação fisiológica. A 

regulação emocional, que acontece ao longo do primeiro ano de vida, inclui a resposta do 

bebê a perturbações externas e as estratégias que ele usa para retornar à estabilidade após 

estresse e frustração. A regulação da atenção, que ocorre ao longo do segundo ano de vida, 

quando o sistema atencional passa por uma reorganização, e as crianças adquirem a 

habilidade de fixar a atenção em diferentes fontes, manter a atenção em uma tarefa em face à 

distração e manter uma tarefa na memória. Por fim, a auto-regulação, que se desenvolve nos 

anos pré-escolares e se refere à capacidade de adaptação comportamental (adaptação global 

na sociedade, estado de bem-estar geral e organização do comportamento), funções executivas 

(habilidade neurocognitiva de direcionamento da ação) e auto-contenção frente a demandas 

sociais, ou seja, a criança se torna crescentemente capaz de aprender a se adaptar com 
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flexibilidade a situações de vida com diferentes padrões de condutas associados (Feldman, 

2009; Olson et al., 2009). 

Para o estudo da regulação deve-se incluir uma “perspectiva desenvolvimental”, 

levando em conta a noção de plasticidade, ou seja, a abertura do sistema para a influência do 

contexto (Feldman, 2009). O desenvolvimento da auto-regulação na criança é fortemente 

influenciado pela experiência de regulação advinda dos cuidadores, pois a capacidade de auto-

regulação surge por meio da ação de outras pessoas (Sameroff, 2009). 

O processo de regulação é voltado para a influência ambiental, o qual pode ser 

dividido em três categorias: macro-regulações, mini-regulações e micro-regulações 

(Sameroff, 2009). As macro-regulações acontecem em extensos espaços de tempo, cujos 

ciclos compreendem o desenvolvimento cultural (da família, escola e sociedade), como o 

treino do toilete e entrada na escola. Esses eventos podem acontecer em diferentes momentos 

no curso de desenvolvimento da criança, baseado nas diferentes normas culturais. As mini-

regulações, por sua vez, correspondem a atividades predominantemente dos cuidadores da 

criança que ocorrem diariamente como alimentação, disciplinas e varia de acordo com os pais, 

família e cultura. A contribuição da criança em relação às mini-regulações referem-se a 

quando o comportamento dos cuidadores é reestruturado para atender às demandas originadas 

pela criança. Finalmente, as micro-regulações, que operam em um menor espaço de tempo 

sendo interações momentâneas entre o indivíduo e contexto, tais como componentes 

fisiológicos, psicológicos e sociais do choro, que podem variar de segundo a segundo 

dependendo da situação. As micro-regulações podem levar a uma diversidade de relações 

entre pais-crianças do tipo adaptativas ou desadaptativas, pois levam em conta os 

componentes de diferenças individuais da criança (como o temperamento) em interação com 

o comportamento dos cuidadores. A capacidade de auto-regulação é um marco do 

desenvolvimento bem sucedido (Sameroff, 2009).  

Fatores de risco para problemas de comportamento em fases iniciais do 

desenvolvimento incluem características disposicionais, como temperamento, e fatores 

biológicos, sociais e contextuais (Calkins, 2009). Esta autora desenvolveu um modelo 

conceitual para os problemas de comportamentos disruptivos precoces, focalizado nos 

processos de auto-regulação. De acordo com Olson et al. (2009) os problemas de 

comportamento na criança refletem falhas no estabelecimento normal da competência da 

auto-regulação, particularmente nos sistemas de temperamento relacionados ao controle com 

esforço e regulação da raiva. 
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No desenvolvimento inicial, de acordo com Feldman (2009), as crianças na faixa 

de 18 a 36 meses apresentam certa regulação emocional podendo responder a perturbações 

externas com estratégias para reaver um estado de equilíbrio após estresse e frustração. Do 

mesmo modo, nessa fase do desenvolvimento as crianças aumentaram sua capacidade de 

focalizar a atenção em diferentes fontes, mantendo atenção apesar de distrações. Por fim, 

neste dinâmico processo as crianças vão amadurecer os aspectos de adaptação à sociedade, de 

cuidado pessoal e organização de seu comportamento, assim como habilidades neuro-

cognitivas, função executiva, desenvolvimento da internalização da moral e da consciência. 

De acordo com Erik Erikson (1998) este estágio de desenvolvimento envolve uma crise entre 

a autonomia e vergonha/dúvida, no qual a criança tem um bom desempenho físico de 

locomoção e exploração e ao mesmo tempo aprende as normas e regras sociais. Assim, por 

um lado a criança pode ser estimulada a crescer em sua autonomia ou pode enfrentar 

sentimentos de vergonha se pais e outros adultos usarem de extrema autoridade com ela.   

O desenvolvimento na fase da primeira infância envolve o processo de regulação, 

conforme discutido a seguir por Soufre, Egeland, Carlson e Collins (2005b):  

 
Para a criança (de 18 a 36 meses) a tarefa de auto-regulação é algo 
desafiador, e as conseqüências de seu sucesso ou fracasso são profundas. A 
regulação é um problema difícil para estas crianças, em parte devido às 
capacidades emergentes de meta dirigida, persistência e expressividade. Os 
impulsos não são apenas sentidos como imperativos, mas eles serão 
executados. Enquanto suas capacidades para modular a excitação e inibir 
respostas são dramaticamente maiores do que as dos bebês, tais capacidades 
ainda não são equiparadas à força dos impulsos da criança na primeira 
infância, em muitos casos. Expressar a amplitude dos impulsos e 
sentimentos emergentes, ambos alegres e cheios de raiva, e ainda ser capaz 
de contê-los adequadamente, não é possível para esta criança sozinha. Porém 
isto é possível para a criança que tem um sistema de apoio dos cuidadores 
(p.106, tradução nossa). 

 

Portanto, ao analisar o desenvolvimento infantil via processos regulatórios, 

observa-se que as crianças na faixa etária de 18 a 36 meses, estão em estágios de rápido 

desenvolvimento e avanços cruciais dos componentes do controle com esforço (Eisenberg, 

2005). 

 As características individuais da criança, como seu temperamento, influenciam 

no seu desenvolvimento, porém estas características devem ser estudadas em seu contexto 

desenvolvimental (Sameroff & Fiese, 2000). Ao longo do ciclo vital, características 

individuais como o temperamento e a maturação neural, estão em interação contínua com a 

experiência, tornando-os subordinados aos princípios da organização do desenvolvimento 
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(Soufre, 1997). Cada novo nível de organização e conhecimento se integra aos níveis 

anteriormente adquiridos pelo indivíduo, o que aponta a característica de dinâmica interação 

do desenvolvimento. 

Quando as características de temperamento são avaliadas, Bates et al. (2009) 

afirmam que o temperamento e a experiência da criança são encontrados em interação na 

predição da auto-regulação da criança e ajustamento do seu comportamento. Segundo 

Rothbart e Bates (1998) os processos envolvidos no temperamento são um sistema aberto, 

pois a experiência influenciará seu desenvolvimento. Assim, o temperamento no 

desenvolvimento inicial da criança que está relacionado ao processo de auto-regulação, 

interage com a experiência da criança formando traços comportamentais relativamente 

estáveis em sua trajetória de desenvolvimento. 

 

 

1.3. Temperamento da criança 

 

 

No sentido de compreender o desenvolvimento humano é preciso considerar o 

indivíduo em seus diferentes aspectos interligados: biológicos, psicológicos, sociais, culturais 

e históricos (Dessen & Guedea, 2005). O conceito de temperamento enfatiza a ligação entre 

os mecanismos biológicos e suas conseqüências comportamentais, denotando sua 

fundamentação psicobiológica (Gunnar, 2003; Rothbart & Posner, 2005; Watamura, 

Donzella, Kertes, & Gunnar 2004). Descreve também o estado inicial do qual a personalidade 

se desenvolve, relaciona as diferenças individuais no comportamento aos componentes 

neurobiológicos, tais como as redes neuronais subjacentes, e considera a hereditariedade dos 

traços temperamentais (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006; Goldsmith et al., 

1987; Rothbart, 2007). 

Segundo Rothbart et al. (2004), o temperamento pode ser visto como parte do 

domínio mais amplo da personalidade, definida como padrões de pensamento e 

comportamento que apresentam consistência em diferentes situações e estabilidade no tempo, 

afetando a adaptação individual ao ambiente interno e social. O temperamento pode ser visto 

como formador do conjunto evolutivo por meio do qual a personalidade se desenvolve. 

 O temperamento refere-se às diferenças individuais na personalidade que 

caracterizam o bebê e a criança, antes que se desenvolvam muitos dos aspectos cognitivos e  

altamente socializados da personalidade, tais como auto-conceito, percepção dos outros, 



Introdução  |  22 

valores pessoais, moral, expectativas, defesas, estratégias de enfrentamento, atitudes e crenças 

(Henderson & Wachs, 2007; Rothbart et al., 2004). 

Independentemente da abordagem de estudo do temperamento, existe uma 

concordância que a sua expressão é influenciada pelo ambiente e por fatores contextuais. Os 

seus estudos são concentrados na infância, fase em que a relação entre temperamento e 

comportamento é relativamente direta (Else-Quest et al., 2006; Goldsmith et al., 1987; Klein 

& Linhares, 2010). 

Uma perspectiva integrativa dos conceitos do temperamento infantil foi proposta 

por Zentner e Bates (2008), a qual é possível dentro dos critérios de definição e conceitos 

fundamentais que emergem na infância. De acordo com esta revisão, as características dos 

estudos do temperamento de crianças são: a) diferenças individuais em comportamentos 

normais pertencentes aos domínios do afeto, atividade, atenção e sensibilidade sensorial; b) 

tipicamente expresso em características formais tais como intensidade de resposta, latência, 

duração, limiar e tempo de recuperação; c) aparecimento nos primeiros anos de vida 

(manifestação inicial e parcial na infância, expressão total por volta da idade pré-escolar); d) 

existem correlatos nos primatas assim como em alguns mamíferos sociais (ex. canis 

familiaris); e) está relacionado a mecanismos biológicos (tais como mecanismos 

neuroquímicos, neuroanatômicos e genéticos); f) traços relativamente duradores e preditivos 

de resultados no desenvolvimento (ex. inibição precoce pode predizer internalização).  

Os indicadores de temperamento emergem desde as fases iniciais da vida humana, 

no período pré-natal (DiPietro, Ghera & Costigan, 2008). A fim de verificar se a 

responsividade fetal era associada com o temperamento após o nascimento, DiPietro e 

colaboradores avaliaram batimentos cardíacos e atividade motora do feto na 32ª semana de 

idade gestacional, enquanto as mães foram estimuladas emocionalmente por meio de vídeos. 

Os fetos com supressão do batimento cardíaco e atividade motora se tornaram bebês com 

temperamento caracterizado por maior irritabilidade na sexta semana pós-natal. Além disso, 

os bebês com menor consolabilidade nesta fase foram fetos com maior reatividade motora.  

O temperamento pode ser estudado por meio de diferentes abordagens como se 

segue: Abordagem de Estilo Comportamental, Abordagem Criterial, Abordagem 

Biotipológica, Abordagem das Qualidades Bipolares e Abordagem Psicobiológica. 

a) Abordagem de Estilo Comportamental 

O Estudo Longitudinal de Nova York desenvolvido por Thomas e Chess (1977, 

1980) e colaboradores (Thomas, Chess, Birch, Hertzig, & Korn, 1963) foi um marco nos 

estudos do temperamento, mudando a ênfase das teorias prevalentes acerca da influência 
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ambiental no desenvolvimento psicológico da criança para as diferenças individuais entre as 

crianças, tais como o temperamento. Esta abordagem foi chamada de Estilo Comportamental 

e descreve dimensões do temperamento, cujo conceito reflete o componente estilístico do 

comportamento, o “como” do comportamento, diferentemente da motivação do 

comportamento (porque) e habilidades do comportamento (o que) (Goldsmith et al., 1987). 

Thomas e Chess por meio do Estudo Longitudinal de Nova Iorque identificaram em seu 

trabalho nove dimensões do temperamento, a saber: nível de atividade, limiar, humor, ritmo, 

aproximação/ retraimento, intensidade, adaptabilidade, distraibilidade e curtos períodos de 

atenção/ persistência Thomas & Chess (1996).    

Outros pesquisadores desenvolveram escalas de medidas validadas seguindo a 

iniciativa de Thomas e Chess, compostas por relato de pais, que são: o Infant Temperament 

Questionnaire (Carey, 1970), o Revised Infant Temperament Questionnaire (Carey & 

McDevitt, 1978), o Behavioral Style Questionnaire (McDevitt & Carey, 1978), o Infant 

Characteristics Questionnaire (Bates, Freeland, & Lounsbury, 1979), e o Toddler 

Temperament Scale (Fullard, McDevitt, & Carey, 1984). 

b) Abordagem Criterial 

Desenvolvida por Buss e Plomin, a Abordagem Criterial descreve o 

temperamento como um conjunto de traços da personalidade que são herdados e aparecem 

precocemente na vida. Assim, para definir os componentes do temperamento, cinco critérios 

devem ser observados (Buss & Plomin, 1975, 1984), a saber: os traços devem ser herdados, 

relativamente estáveis durante a infância, adaptativos evolutivamente, presente nos parentes 

filogenéticos e devem apresentar continuidade. O foco desta abordagem está nos traços que 

são residuais na personalidade futura. Quatro dimensões são consideradas nesta abordagem: 

Emocionalidade, Atividade, Sociabilidade e Impulsividade. Os instrumentos usados para 

avaliar o temperamento são compostos por relatos de cuidadores sobre o comportamento da 

criança, como o EAS – Pesquisa de Temperamento para Crianças (EAS – Temperament 

Survey for Children) (Buss & Plomin, 1986). 

c) Abordagem Biotipológica 

A Abordagem Biotipológica do temperamento desenvolvida por Kagan e 

colaboradores é uma abordagem indutiva, baseada em observações para estabelecer os 

conceitos gerais do temperamento (Kagan & Fox, 2006). Os autores estudaram a inibição 

comportamental diante do desconhecido e sua contrapartida, ou seja, o estilo desinibido, com 

uma ênfase em estudos longitudinais sobre as manifestações comportamentais e fisiológicas a 

partir da primeira infância (Zentner & Bates, 2008). 
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O temperamento é visto nesta abordagem como um padrão de seqüências de 

comportamentos que se relacionam a um padrão de reações fisiológicas particulares inatas 

(tônus simpático e parasimpático, frequência cardíaca, suor palmar e tensão muscular) em 

resposta a um estímulo específico.  Nos estudos desta abordagem o temperamento é avaliado 

por meio de categorias observacionais de tipos de temperamento. As dimensões do 

temperamento são estudadas de acordo com dois pontos extremos que se refletem em 

categorias, como exemplo: o temperamento inibido-desinibido, afeto positivo-negativo, entre 

outras (Kagan, Reznick, & Snidman 1988; Klein & Linhares, 2010). 

d) Abordagem das Qualidades Bipolares 

Esta abordagem é baseada principalmente na teoria de Jung que afirma que as 

tendências à introversão e extroversão são universais. Estas tendências são refletidas no 

pensamento, sentimento, sensação e intuição, tendo seu foco no temperamento do adulto 

(Jung, 1923), formando os traços bipolares de Extroversão-Introversão, Sensório-Intuitivo e 

Pensamento-Sentimento. 

Com base nesses traços, o estudo de Briggs e Myers (Myers e Myers, 1980) 

desenvolveu instrumentos de medida do temperamento, denominado Tipo Indicador Myers–

Briggs (Myers–Briggs Type Indicator) (Myers & McCaulley, 1985). Esta ferramenta incluiu 

um quarto traço (Julgamento-Percepção), além dos traços bipolares de Jung. 

O Questionário de Estilos de Alunos (Student Styles Questionnaire) foi proposto 

por Oakland e colaboradores, com base nos instrumentos e teorias acima citados (Oakland, 

Glutting & Horton, 1996). Este instrumento fornece uma medida de auto-relato do 

temperamento em crianças e jovens entre oito e 17 anos de idade, analisando os alunos em 

quatro escalas: Extroversão/Introversão, Pensamento/Sentimento, Prático/Imaginativo e 

Organizado/Flexível,  

e) Abordagem Psicobiológica 

A abordagem para o estudo do temperamento, formulada por Rothbart (Rothbart 

& Derryberry, 1981), define o temperamento como diferenças constitucionais na reatividade e 

auto-regulação do indivíduo. O termo “constitucional” é definido como a composição 

relativamente biológica do indivíduo influenciada pela hereditariedade, maturação e 

experiência (Rothbart & Bates, 1998; Rothbart & Putnam 2002).   O termo “reatividade”, por 

sua vez, é definido como a característica da reação do indivíduo a mudanças no ambiente, 

refletidas nos sistemas somático, endrócrino e nervoso autonômico. A reatividade refere-se à 

velocidade, força e valência (positiva ou negativa) da característica das respostas à 

estimulação (Rothbart & Posner, 2005). A auto-regulação compreende os processos que 
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modulam a reatividade, como por exemplo, os modelos de atenção e comportamentos de 

aproximação ou evitação. 

De acordo com Gunnar (1990), a abordagem psicobiológica é baseada em 

pesquisas que compreendem os seguintes pressupostos: a variação do temperamento é 

regulada pelo sistema nervoso central, assim diferenças cerebrais são bases para diferenças no 

temperamento; as medidas dos sistemas periféricos informam acerca das bases fisiológicas do 

temperamento, pois a atividade periférica é regulada centralmente, ou seja, medidas não 

intrusivas são utilizadas nestas avaliações como freqüência cardíaca. Outro pressuposto seria 

o de que os processos fundamentais e emocionais do temperamento têm uma herança nos 

mamíferos, permitindo que as pesquisas invasivas de estudo do cérebro sejam realizadas com 

outros animais mamíferos (Panskepp, 1982). O quarto ponto sugere que o funcionamento 

central está relacionado à variação do temperamento, o qual está ligado a tendências 

comportamentais gerais, e não somente ligadas a emoções. Por fim, os conceitos de 

reatividade ou excitação, auto-regulação ou inibição são centrais para a teoria do 

temperamento (Rothbart & Derryberry, 1981).  

Na revisão de estudos sobre o temperamento realizado por Rothbart e Bates 

(2006) encontram-se evidências científicas acerca da abordagem psicobiológica, que 

estabelece a relação entre traços de temperamento e diversos aspectos biológicos, por 

exemplo: a hereditariedade refletida no estudo de gêmeos dizigóticos e monozigóticos 

(genética comportamental), genes específicos do tipo 5-HT-TLPR e gene do receptor D4 de 

dopamina (DRD4) (genética molecular), as diferenças na ativação dos hemisférios cerebrais 

(assimetria dos hemisférios cerebrais) e a reatividade eletrodérmica, freqüência cardíaca e 

tônus vagal (reatividade autonômica). 

As medidas utilizadas na Abordagem Psicobiológica envolvem questionários e 

observações do comportamento (Kochanska, Murray, Koenig & Vandegeest, 1996; Putnam, 

Gartstein & Rothbart, 2006; Rothbart, Ahadi, Hershey, & Fisher, 2001; Rothbat & Bates, 

2006; Zentner & Bates, 2008). O Laboratório de Bateria de Avaliação do Temperamento (The 

Laboratory Temperament Assessment Battery - Labtab) de Goldsmith é considerado uma 

medida observacional do temperamento na abordagem de Rothbart. O LabTab é estruturado 

em tarefas que envolvem estímulos não-sociais (Sala de risco/ Risk room) e social 

(Abordagem de estranho/ Stranger Approach) (Talge, Donzella, & Gunnar, 2008). Além 

disso, as tarefas de Kochanska et al. (1996) podem ser usadas para avaliar as diferenças 

individuais especificamente no Controle com Esforço. Este fator do temperamento relaciona-

se a habilidade de suprimir uma resposta dominante e iniciar uma resposta subdominante de 



Introdução  |  26 

acordo com as diferentes exigências de determinada tarefa (Rothbart, 1989). Estas tarefas 

podem ser usadas em associação com abordagens que incluem o Fator Controle com Esforço 

e suas dimensões correlatas.  

O conceito de temperamento na abordagem de Rothbart inclui os processos de 

atenção, além dos processos emocionais (Rothbart & Derriberry, 1981; Rothbart & Putnam, 

2002). Desta forma a abordagem de Rothbart vai além de uma definição “estilística” do 

temperamento, na qual o temperamento consiste em um estilo de comportamento, 

equivalentes a processos afetivos, conforme formulada anteriormente na década de 70 por 

Thomas & Chess (1996). A definição “estilística”, embora amplamente estudada, tem sido 

criticada, na medida em que as dimensões são baseadas em resultados de observações apenas 

de bebês e não envolvem características que se desenvolvem posteriormente. As avaliações 

realizadas enfatizam “como” acontece o comportamento, e não “o que” ou “como” acontece 

determinado comportamento (Nigg, 2006; Rothbart, 2004).  

Os estudos acerca do temperamento desenvolvidos por Rothbart ampliaram 

sobremaneira o seu conceito dentro de uma perspectiva desenvolvimental (Putnam et al., 

2006; Rothbart et al., 2001). Os fatores e as dimensões do temperamento incluem processos 

reativos envolvendo não só emoção, mas sistemas motores e sensoriais, e uma ênfase nos 

processos de auto-regulação. Deste modo podem ser identificados três fatores no 

temperamento: Afeto Negativo, Extroversão e Controle com Esforço.  

O Fator Afeto Negativo inclui dimensões do tipo Frustração, Tristeza, Medo, 

Capacidade de se Acalmar, Desconforto e Sensibilidade Perceptual, o Fator Extroversão 

inclui dimensões do tipo Antecipação Positiva, Nível de Atividade e Impulsividade, e, por 

fim, o Fator Controle com Esforço inclui dimensões do tipo Prazer de Baixa Intensidade, 

Controle Inibitório e Focalização de Atenção. Os dois primeiros Fatores podem ser 

evidenciados nos primeiros meses de vida da criança, enquanto que o Fator Controle com 

Esforço é evidenciado ao final do primeiro ano de vida, tornando-se mais organizado e 

complexo na fase pré-escolar (Hill-Soderlund & Braungart-Rieker, 2008). 

O Fator Controle com Esforço é um grande marco nos estudos acerca do 

temperamento, segundo Rothbart (2004). Este é definido como estratégias cognitivas e 

atencionais que regulam o comportamento e emoções por meio de inibição voluntária, 

modulação de respostas e auto-monitoramento (Henderson & Wachs, 2007). O Controle com 

Esforço é a habilidade de inibir uma resposta dominante, para realizar uma resposta 

subdominante, detectar erros, planejar o futuro e capacitar a criança a escolher um curso de 

ação sob condições de conflito (Rothbart, 1989; Rothbart, 2007; Rothbart & Bates, 1998).  
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Na avaliação das diferenças individuais no temperamento, os questionários 

respondidos por pais são o procedimento mais freqüentemente utilizado, devido a sua fácil 

administração, pelas várias oportunidades que os pais e cuidadores têm de observação da 

criança em repetidas ocasiões e em diferentes contextos (Henderson & Wachs, 2007). O relato 

dos pais também fornece vantagens, na medida em que eles observam comportamentos que 

ocorrem em menor freqüência nas crianças, que não obstante podem ser definitivos para 

caracterizar certas dimensões do temperamento.  Os pais também podem descrever uma série 

de comportamentos frente a estímulos que acontecem naturalmente. Além disso, os 

questionários respondidos por pais apresentam também “validade ecológica” (Rothbart & 

Bates, 2006). 

De acordo com La Greca & Lemanek (1996) a regra geral que deve ser utilizada 

para definição do melhor informante acerca da criança abaixo de seis anos de idade são os 

pais ou cuidadores primários, pois estes podem prover informações válidas e uma visão mais 

acurada de problemas e áreas de desenvolvimento da criança. Os questionários realizados com 

os pais permitem avaliar diversas dimensões de determinado constructo ou diferentes 

constructos simultaneamente. 

Apesar de haver críticas acerca do uso de questionários para avaliação do 

temperamento das crianças (Kagan & Fox, 2006), estudos têm apresentado correlações entre 

medidas observacionais e questionários respondidos pelos pais de crianças (Olson, Sameroff, 

Kerr, Lopez, & Wellman, 2005; Talge et al., 2008), assim como a validade amplamente 

estabelecida dos instrumentos (Rothbart & Bates, 1998). 

A abordagem psicobiológica do temperamento, baseada no referencial teórico-

conceitual de Rothbart, tem sido amplamente utilizada em diferentes culturas (Ahadi, 

Rothbart & Ye, 1993; Auerbach et al., 2008; Eisenberg et al., 2010; Garstein, Slobodskaya & 

Kinshi, 2003; Gleason, Gower, Hohmann & Gleason, 2005; Glynn et al., 2007; Kerestes, 

2005; Klein, Gaspardo, Martinez, Grunau, & Linhares, 2009; Nygaard, Smith, & Torgersen, 

2002; Pesonen, Räikkönen, Strandberg, & Järvenpää 2006), denotando validação transcultural 

dos instrumentos psicométricos do temperamento. 

O estudo de revisão da literatura indexada no período de 2001 a 2006 de Klein e 

Linhares (2010) concluiu que os estudos sobre as avaliações de temperamento em crianças, 

têm sido predominantemente realizados nos primeiros quatro anos de vida, como pode ser 

visto nos estudos de Auerbach et al. (2008), Burns et al. (2004), Eisenberg et al. (2010), 

Gartstein et al. (2003), Glynn et al. (2007), Gunnar, Sebanc, Toul, Donzela & Van Dulmen 

(2003), Kerestes (2005), Van Aken, Junger, Verhoeven, Van Aken & Dekovic (2007) e 
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Watamura et al. (2004). Isto revela uma tendência de estudar o temperamento nos primeiros 

anos de vida, período em que ocorre o maior desenvolvimento cerebral e com o maior 

impacto das variáveis biológicas no desenvolvimento (Mustard, 2002). Ao longo do curso de 

desenvolvimento, o impacto das variáveis biológicas vai decrescendo, dando lugar a um 

significativo impacto das variáveis psicossociais.  

Entre os estudos sobre temperamento, foi verificada a variável idade no 

desenvolvimento das crianças. Em uma amostra de crianças avaliadas na faixa de três a 12 

meses, os bebês mais velhos apresentaram altos escores no nível de atividade, angústia 

relacionada a limitações, medo, prazer de alta intensidade, sensibilidade perceptual, tristeza, 

aproximação e reatividade vocal, enquanto bebês mais novos tiveram escores mais altos de 

aconchego (Garstein et al, 2003). Por outro lado, em crianças avaliadas na faixa de três a 11 

anos, foi encontrado que as crianças com Síndrome de Down mais novas eram mais ativas, 

acalmavam-se rapidamente e apreciavam mais prazeres de alta intensidade do que as crianças 

mais velhas (Nygaard et al., 2002). A relação entre idade e temperamento demonstra que 

mesmo que as dimensões do temperamento apresentem relativa estabilidade, as manifestações 

do temperamento podem mudar com o passar tempo, considerando o desenvolvimento do 

próprio temperamento (Rothbart & Bates, 1998). 

O risco para psicopatologia pode ser traçado a partir do desenvolvimento do 

temperamento e das adaptações que ele viabiliza ao longo do ciclo vital. O temperamento 

pode ser moldado pela adaptação individual por meio de diferentes trajetórias. Segundo 

Rothbart, Posner & Hershey (1995) o temperamento pode ser base para psicopatologias, 

evocar reações em outras pessoas promovendo ou neutralizando o risco de psicopatologias, 

influenciar a seleção de contextos expondo o indivíduo a maiores ou menores riscos de 

psicopatologias, influenciar no processamento de informações sobre si e sobre mundo, regular 

ou neutralizar o efeito de riscos e estresse e promover a variação na responsividade aos 

eventos ambientais.  

Nesse sentido, problemas de comportamento agressivo estão relacionados com 

características do temperamento, tais como o Fator Controle com Esforço (Gunnar et al., 

2003) ou Inibição (Raaijmakers et al., 2008). Crianças com altos escores de Extroversão e 

baixos escores de Controle com Esforço estavam entre as crianças mais agressivas em sala de 

aula, de acordo com o relato do professor (Gunnar et al., 2003). Raaijmakers et al. (2008), 

avaliou a Inibição por meio de tarefas neurofisiológicas relativas à função executiva, um 

processo cognitivo envolvido na capacidade de auto-regulação de pensamentos, ações e 

emoção, e encontrou que crianças pré-escolares com problemas de agressividade 
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apresentaram maior prejuízos na inibição em comparação a crianças com baixo nível de 

comportamento agressivo. 

As crianças com mais Controle com Esforço apresentavam menos problemas de 

comportamento externalizantes (Olson et al. 2005; Stifter, Putnam & Jahromi, 2008). O 

Controle com Esforço é um sistema que permite o controle voluntário do comportamento e 

emoção, por isso, as diferenças no grau que cada indivíduo pode exercitar este fator, têm uma 

forte influência no comportamento, particularmente nos últimos anos da infância, na 

adolescência e na vida adulta (Rothbart et. al, 2004). 

Algumas características do temperamento quando associadas podem resultar em 

comportamentos externalizantes. No estudo de Van Aken et al. (2007) realizados apenas com 

meninos, as crianças que apresentavam alto Nível de Atividade e  baixa Capacidade de se 

Acalmar  tinham um aumento nos comportamentos externalizantes. Estes resultados estavam 

relacionados à falta de sensibilidade materna, ou seja, a falta de presença de apoio, clareza nas 

instruções, sensibilidade e confiança da mãe.  As crianças com baixo Controle Inibitório, alta 

Frustração e alto Nível de Atividade, também tinham um aumento de comportamentos 

externalizantes, relacionado ao controle negativo da mãe, ou seja, hostilidade e intromissão 

por parte da mãe. 

Além disso, as características de temperamento, segundo Tincas, Benga & Fox 

(2006), podem predispor a pessoa a desenvolver desordens internalizantes ou externalizantes. 

O temperamento é uma variável que tem influência no processo de resiliência na trajetória do 

desenvolvimento, na medida em que afeta a adaptação da criança frente a adversidades. 

Segundo Wachs (2006), as crianças que superam os efeitos negativos dos riscos e 

desenvolvem processos de resiliência são aquelas que têm maiores níveis de sociabilidade e 

aproximação, níveis ótimos de auto-regulação e altos níveis de focalização da atenção.  

 

 

1.4. Temperamento da criança e gênero 

 

 

Os estudos sobre desenvolvimento humano devem levar em consideração a 

variável sexo que se configura na variável psicossocial gênero masculino e feminino. A 

definição mais comum é que “sexo” consiste nos aspectos biológicos (hormônios, 

cromossomos, genitais) de ser macho e fêmea, enquanto “gênero” consiste nos aspectos 
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sociais e culturais envolvidos no fato de ser menino ou menina (Blakemore,  Berenbaum & 

Liben, 2009). 

Considerando o processo de desenvolvimento humano, a criança desenvolve 

idéias acerca da identidade de gênero por volta de um ano e seis meses a três anos de idade 

(Santrock, 2007). Alguns estudos sugerem que muitas crianças entendem os rótulos de gênero 

por volta do seu segundo ano de vida e até mesmo antes das crianças andarem ou falarem, 

elas já apresentam categorias perceptuais que distinguem “masculino” e “feminino” (Ruble, 

Martin & Berenbaum , 2006).  

Katz e Kofkin ( 1997) em um estudo longitudinal com bebês de seis, nove e 12 

meses utilizou tarefas baseadas no paradigma de  habituação visual para avaliar habilidades de 

perceber diferentes categorias de gênero apresentadas em séries faces masculinas e séries de 

faces femininas, seguidas da apresentação de uma face do gênero oposto. As técnicas que 

utilizam o paradigma de habituação são utilizadas para avaliar a consciência de categorias em 

bebês. A habituação é medida quando o bebê responde a estímulos dentro da mesma categoria 

de forma similar e percebe estímulos fora da categoria de modo bem distinto, neste caso tendo 

diferentes tempos de observação das faces masculinas e femininas apresentadas como 

estímulo teste. Foi encontrado que desde cedo, bebês de seis meses já categorizam faces 

baseando-se em dicas de gênero.  

Uma vez que a capacidade de rotular o gênero adequadamente é um passo para o 

desenvolvimento da identidade de gênero, outro estudo de Katz e Kofkin (1997) avaliou a 

capacidade das crianças de 24, 30 e 36 meses de rotular de acordo com o gênero nas seguintes 

tarefas: responder perguntas diretas sobre qual era o seu gênero (capacidade de se auto-

rotular) e categorizar de acordo com gênero bonecas, suas próprias fotos e de colegas. Eles 

encontraram que ocorre um grande avanço nas tarefas de auto-rotulação entre dois e três anos 

de idade, sendo que aos três anos a maioria das crianças já consegue se autodenominar de 

acordo com o gênero. 

Além disso, Zahn-Waxler, Marceau & Shirtcliff (2008) verificaram em um estudo 

de revisão sobre identidade de gênero e psicopatologia na infância e adolescência que a 

interação entre risco para psicopatologias e gênero freqüentemente emerge no 

desenvolvimento, sugerindo que o gênero tem um papel importante na saúde mental. Nesse 

estudo foram examinadas as semelhanças e diferenças no desenvolvimento de algumas formas 

de psicopatologias em meninas e meninos. Os transtornos com início precoce no 

desenvolvimento tais como problemas de conduta mostraram maior prevalência no gênero 

masculino, ao passo que os transtornos com início na adolescência, tais como depressão, 
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mostraram uma maior prevalência no gênero feminino. Assim, as diferenças entre sexos estão 

fundamentadas principalmente em diferenças biológicas, cognitivas e sócio-emocionais 

(Zahn-Waxler et al., 2008).  

O estudo sobre as diferenças de gênero e temperamento, conforme Else-Quest et 

al., (2006), é uma questão fundamental. Os autores afirmam que as teorias do temperamento 

têm abordado o tema sobre as diferenças entre gênero feminino e masculino, porém ainda 

apresentam resultados inconclusivos. Alguns estudos encontraram diferenças entre meninos e 

meninas, enquanto outros não confirmaram tais diferenças. 

Para melhor apresentar os dados referentes à literatura atual sobre temperamento e 

gênero, os resultados serão organizados de acordo com os Fatores do Temperamento: Afeto 

Negativo, Extroversão e Controle com Esforço, focalizando as diferenças entre gênero 

masculino e feminino.  

 

Afeto Negativo 

 

No Fator Afeto Negativo foi encontrada diferença entre meninos e meninas, nas 

dimensões de Medo, Irritabilidade, Angústia frente a Limitações e Angústia frente a Situações 

Novas, Capacidade de se Acalmar e Emocionalidade Negativa. Nos estudos baseados na 

abordagem de Rothbart em crianças norte-americanas, as meninas foram avaliadas com mais 

Medo do que os meninos do nascimento a 11 meses (Lahey, Van Hulle, & Keenan, 2008), na 

faixa de um ano e seis meses a três anos (Putnam et al., 2006) e na faixa de três anos e dois 

meses até cinco anos.  Houve também uma forte associação preditiva entre Medo (avaliado 

entre nascimento e 11 meses) e futuros problemas de conduta em meninas avaliadas entre 

quatro a 13 anos (Lahey et al., 2008). 

Foi encontrada uma forte associação preditiva entre a dimensão Irritabilidade 

(avaliada entre o nascimento e 11 meses de idade) e futuros problemas de conduta em 

meninos (avaliados entre quatro a 13 anos) (Lahey et al., 2008). Na medida composta de 

“Afeto Negativo” somando os escores de Angústia frente a Limitações e Angústia frente a 

Situações Novas, os meninos com alto Afeto Negativo aos nove meses de idade, tinham altos 

níveis de cortisol e mais Retraimento aos quatro anos de idade (Pérez-Edgar, Schmidt, 

Henderson, Schulkin, & Fox, 2008). 

Referente à dimensão Capacidade de se Acalmar, as meninas com maiores escores 

nesta dimensão, apresentavam maiores proporções de nomeação na classe escolar, o que 

representa que a menina era vista como amiga dos colegas de classe. Além disso, ter baixos 
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níveis de Capacidade de se Acalmar, Impulsividade e alto Nível de Atividade poderiam 

comprometer a atratividade de meninas mais velhas da fase pré-escolar em relação a outras 

crianças avaliadas nas idades de três anos e seis meses até cinco anos e oito meses (Gleason et 

al., 2005).  

De acordo com a abordagem do temperamento de Buss e Plomim, a dimensão de 

Emocionalidade Negativa foi avaliada longitudinalmente em crianças finlandesas por volta 

dos três aos nove anos, e foi encontrado que os meninos tinham mais altos níveis de 

Emocionalidade Negativa e baixos níveis de colesterol LDL que as meninas (Keltikangas-

Järvinen, Pulkki-Råback, Puttonen, Viikari, & Raitakari, 2006). No estudo de Heinonen, 

Räikkönen & Ketilgangas-Järvinen (2005), que utilizou o mesmo instrumento em uma 

amostra de crianças também finlandesas, encontrou que mães relataram que os seus filhos 

eram mais emocionalmente negativos dos 6 aos 9 anos do que suas filhas.  

Um estudo longitudinal foi realizado com crianças norte americanas em três 

etapas (Kiang, Moreno & Robinson, 2004). Na primeira etapa foi avaliado o Temperamento 

Difícil, de acordo com a abordagem de Thomas e Chess, com bebês aos seis meses de idade. 

Na segunda etapa eles avaliaram a sensibilidade materna quando as crianças tinham entre 12 a 

15 meses de idade e na terceira etapa foi avaliada a empatia da criança (medida como 

comportamento pró-social e indiferença ou falta de empatia, em relação à mãe). Foi 

encontrado que os meninos avaliados aos seis meses que apresentaram mais temperamento 

difícil apresentavam maior indiferença em relação à mãe. Além disso, os meninos que as 

mães na fase neonatal apresentaram mais pré-conceitos negativos acerca da gravidez, tinham 

mais temperamento difícil aos seis meses e menos respostas pró-sociais quando avaliados 

entre 21 e 24 meses.  

Do conjunto de estudos que não evidenciaram diferenças entre meninos e meninas 

no Fator Afeto Negativo e suas dimensões de Consolabilidade e Irritabilidade, seguem os 

seguintes resultados. A meta-análise de Else-Quest et al. (2006) estimou a magnitude das 

diferenças entre gênero masculino e feminino nas dimensões e fatores do temperamento em 

crianças de três meses a 13 anos, utilizando três diferentes abordagens, a saber: Thomas & 

Chess (1977,1980), Buss & Plomin (1975) e Rothbart (1981); e demonstrou que não houve 

diferenças significativas entre meninos e meninas no Fator Afeto Negativo. Do mesmo modo, 

verifica-se que DiPietro et al. (2008) avaliaram crianças norte-americanas nascidas a termo no 

período pré-natal e na sexta semana de vida pós-natal, utilizando-se de métodos 

observacionais para avaliação do temperamento. Não foi encontrada associação significativa 

entre sexo e fatores do temperamento como irritabilidade e consolabilidade. No estudo de 
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Lahey et al. (2008) não foi encontrada diferença significativa entre gênero masculino e 

feminino na dimensão de Irritabilidade em crianças norte-americanas do nascimento a 11 

meses de idade. No estudo de Olson et al. (2005) não foram encontradas diferenças entre 

meninos e meninas na dimensão de Raiva/Frustração, em crianças norte-americanas com 

problemas de comportarmento externalizantes avaliadas aos três anos de idade. 

 

Fator Extroversão 

 

No Fator Extroversão encontram-se diferenças entre meninos e meninas nas 

dimensões de Nível de Atividade, Prazer de Alta Intensidade, Humor Positivo, 

Comportamento de Aproximação, Impulsividade, Cooperação e Timidez. Os meninos foram 

mais extrovertidos do que as meninas, quando crianças norte-americanas foram avaliadas por 

professores na abordagem de Rothbart dos três a cinco anos (Gunnar et al., 2003). Na 

dimensão Nível de Atividade, os meninos foram mais ativos do que as meninas em crianças 

norte-americanas do nascimento aos 12 meses de idade (Campbell & Eaton, 1999), crianças 

finlandesas aos 12 meses de idade (Kivijärvi, Räihä, Kaljonen, Tamminen, & Piha, 2005) e 

crianças norte-americanas na faixa de três anos e seis meses até cinco anos e oito meses 

(Gleason et al., 2005). No estudo de Gleason et al. (2005) foi verificado que as meninas 

tendiam a escolher colegas de classe com baixo Nível de Atividade e em contrapartida os 

meninos tendiam a escolher os com alto Nível de Atividade.  

Na dimensão Prazer de Alta Intensidade, em crianças norte-americanas na faixa 

de um ano e seis meses a três anos de idade, as meninas tiveram escore mais baixo em 

comparação aos meninos (Putnam et al., 2006). Com relação à dimensão Impulsidade, os 

professores avaliaram os meninos como mais impulsivos do que as meninas norte-americanas 

no primeiro ano, usando a abordagem de Rothbart para estudo do temperamento (Gleason et 

al., 2005). 

Por outro lado, não foram encontradas diferenças entre o gênero masculino e 

feminino na dimensão de Atividade em crianças norte-americanas, avaliadas do nascimento 

aos 11 meses de idade por meio de relato materno na abordagem de Rothbart (Lahey et al. 

2008) e em crianças finlandesas, avaliadas nas idades de três a nove anos por meio de relato 

materno na abordagem de Buss e Plomin (Heinonen et al., 2005). 

No Comportamento de Aproximação, na abordagem de Thomas e Chess, os 

meninos finlandeses aos seis e 12 meses apresentaram mais aproximação do que as meninas. 
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Além disso, os meninos tinham mais Humor Positivo do que as meninas aos 6 meses de idade 

(Kivijärvi et al., 2005). 

Na dimensão de Cooperação avaliada na abordagem de Buss e Plomin em 

crianças finlandesas nas idades de três a nove anos, as mães perceberam seus filhos como 

significativamente menos cooperativos entre os três e seis anos (Heinonen et al., 2005). No 

entanto, nenhuma diferença entre meninos e meninas foi encontrada em crianças entre seis a 

nove anos de idade.  

 

Controle com Esforço 

 

O estudo de meta-análise de Else-Quest et al. (2006), revelou diferenças no 

gênero masculino e feminino no Fator Controle com Esforço, sendo que as meninas 

apresentam uma forte habilidade de gerenciar e regular a atenção e inibir seus impulsos em 

comparação aos meninos. As meninas também tinham melhor percepção dos estímulos 

ambientais de baixa intensidade do que os meninos. Na mesma direção, Gunnar et al. (2003) 

encontrou que professores descreveram os meninos norte-americanos como mais pobres em 

Controle com Esforço do que as meninas norte-americanas, avaliados  entre três a cinco anos 

de idade. Em um estudo com crianças norte-americana com Problemas Exernalizantes, 

avaliadas por meio do relato dos pais aos três anos de idade na abordagem de Rothbart, Olson 

et al. (2005), também encontrou que as meninas tinham maiores escores do que os meninos 

no Fator Controle com Esforço. 

No estudo de Stifter et al. (2008) o temperamento de crianças norte-americanas, 

aos dois anos de idade, foi avaliado por meio de medidas observacionais. Os autores 

encontraram um efeito principal do gênero na auto-regulação da emoção, mostrando que as 

meninas apresentaram mais auto-regulação da emoção na presença do experimentador do que 

os meninos, durante a realização de uma tarefa de frustração.  

O estudo de Fearon e Belsky (2004) combinou as abordagens de Rothbart e 

McDevitt e Carey, e encontrou que meninos norte-americanos avaliados entre um mês a 

quatro anos e seis meses, que viviam em contextos com mais riscos (psicossocial, residencial, 

sócio-demográfico, entre outros) tinham mais Problemas de Comportamento Relativos à 

Atenção, incluindo baixa Focalização da Atenção e baixo Controle Inibitório aos quatro anos 

e seis meses. 

Uma categoria diagnóstica foi desenvolvida por Thomas e Chess chamado “Lento 

para reagir” (Slow-to-warm-up), o qual se apresentou de modo diferente para meninos e 
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meninas finlandesas, avaliados aos seis e 12 meses de idade pós natal (Kivijärvi et al., 2005). 

Este cluster é definido baseado em seis categorias de temperamento tais como Atividade, 

Ritmo, Aproximação, Adaptação, Intensidade e Humor, o que significa uma criança inativa, 

com baixa aproximação e adaptabilidade, moderada e negativa. Os autores encontraram que 

havia mais meninas na categoria de Lento para Reagir do que meninos, em bebês de 12 meses 

de idade. 

Em síntese, os achados sobre gênero e temperamento mostram que em 

comparação com as meninas, os meninos apresentam mais Afeto Negativo (como medida 

composta) e Emocionalidade Negativa, ambas do Fator Afeto Negativo. Eles apresentaram 

também mais Extroversão, Nível de Atividade, Prazer de Alta Intensidade, Impulsividade, 

Aproximação e Humor Positivo e menos Focalização da Atenção e Controle Inibitório, do 

Fator Extroversão. 

Por outro lado, em comparação com os meninos, as meninas apresentaram Medo e 

Capacidade de se Acalmar do Afeto Negativo,  mais Cooperação do Fator Extroversão e auto-

regulação da emoção. No Fator Controle com Esforço, as meninas apresentaram escores altos 

neste fator e em suas dimensões de Prazer de Baixa Intensidade e Regulação da Atenção.  

 

 

1.5. Temperamento da criança nascida pré-termo  

 

 

Poucos são os estudos acerca do temperamento de crianças nascidas pré-termo 

(idade gestacional < 37 semanas) que utilizam o referencial teórico de Rothbart (Kerestes, 

2005; Klein et al., 2009; Nygaard et al., 2002, Pesonen et al., 2009; Pal et al., 2008). Quanto 

ao período neonatal, o estudo de Klein, Gaspardo, Martinez, Grunau, & Linhares (2009) 

demonstrou que maior reatividade em crianças brasileiras nascidas pré-termo durante episódio 

de procedimento doloroso de coleta de sangue na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN) nos primeiros 10 dias de vida foi preditora de escores mais altos de Afeto Negativo 

(Medo, Tristeza e Frustração) e de Impulsividade, na fase de 18 a 34 meses. Além disso, 

maior dificuldade para se recuperar após a punção para coleta de sangue no período neonatal 

foi preditora de escores mais altos em Extroversão na avaliação do temperamento nesta fase 

do desenvolvimento de 18 a 34 meses. Esse estudo demonstra que no desenvolvimento do 

bebê pré-termo há uma vulnerabilidade no processo de regulação bio-comportamental, que 

afeta indicadores do temperamento. 
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O estudo de Kerestes (2005), ao comparar grupos de crianças croatas nascidas 

pré-termo saudáveis e crianças nascidas a termo, avaliadas quanto ao temperamento aos seis e 

12 meses, encontrou diferenças no Nível de Atividade. Os bebês nascidos pré-termo, foram 

avaliados por suas mães como mais ativos que os bebês nascidos a termo. Nesta mesma 

amostra verificou-se a interação entre as variáveis gênero masculino e feminino e a idade das 

crianças, os meninos foram avaliados pelas suas mães como mais propensos à Frustração 

(fator Afeto Negativo) do que as meninas aos seis e 12 meses. Na dimensão de Medo do 

mesmo fator, os meninos aos seis meses demonstraram mais medo do que os meninos aos 12 

meses, enquanto as meninas aos seis meses de idade manifestaram menos medo do que as 

meninas mais velhas; há uma interação entre as variáveis de idade e sexo nas avaliações do 

temperamento.  

O estudo de Nygaard et al. (2002) examinou as dimensões do temperamento em 

crianças nascidas pré-termo na faixa de três a 11 anos, comparadas a crianças com 

desenvolvimento normal e crianças com Síndrome de Down. Os resultados mostraram que as 

crianças nascidas pré-termo apresentaram menor habilidade em sustentar a atenção em 

comparação aos outros grupos estudados.  

Um ensaio clínico randomizado e “cego” foi realizado com crianças finlandesas 

nascidas prematuras (média de idade gestacional de 31 semanas) avaliando se repetidas doses 

de betameasona antenatal e crescimento intrauterino poderiam predizer o temperamento das 

crianças quando avaliados aos 2 anos de idade por meio do ECBQ (Pesonen et al., 2009). Não 

houve efeito significativo da betametasona no temperamento das crianças nascidas pré-termo, 

apenas as crianças que foram expostas a betametasona por mais de 24 horas foram 

siginificativamente mais impulsivas aos 2 anos de idade do que as crianças expostas a 

betametasona de uma a 24 horas. Este estudo também mostrou que maiores medidas de peso, 

cumprimento e circunferência craniana ao nascimento estavam associados a maiores níveis de 

controle com esforço e nível de atividade, e menores níveis de afeto negativo (medo, raiva e 

tristeza). Este estudo, no entanto, não avaliou a influência da variável gênero no 

temperamento das crianças. 

O ensaio randomizado controlado de van der Pal et al. (2008) com bebês 

holandeses nascidos prematuros avaliou o efeito de intervenções de Cuidado 

Desenvolvimental Individualizado ao recém-nascido (Newborn Individualized Developmental 

Care and Assessment Program) no temperamento dos bebês aos 9 meses, em comparação 

com um grupo de crianças nascidas prematuras que receberam formas básicas de cuidado 
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desenvolvimental. Não foram encontradas diferenças na avaliação do temperamento nos dois 

grupos, e também não foi avaliada a variável gênero neste estudo. 

Destaca-se que até o presente momento em 2011, apenas dois estudos analisaram 

a interação entre as variáveis prematuridade e gênero sobre o temperamento (Kerestes, 2005; 

Nygaard et al., 2002. O estudo de Kerestes (2005) encontrou que tanto os meninos croatas 

nascidos pré-termo aos 6 meses de idade, quanto as meninas croatas nascidas pré-termo aos 

12 meses, foram avaliados como tendo menores períodos de orientação, ou seja, menor 

Duração da Atenção/Persistência Atencional (Fator Controle com Esforço) do que seus pares 

nascidos a termo. O estudo de Nygaard et al. (2002) encontrou a interação do temperamento e 

gênero, mostrando que, especificamente no grupo de crianças nascidas pré-termo 

norueguesas, avaliadas aos cinco anos de idade pela abordagem de Rothbart, os meninos 

exibiam mais Raiva (Fator Afeto Negativo) e Prazer de Alta Intensidade (Fator Extroversão), 

enquanto que as meninas exibiam mais Focalização da Atenção (Fator Controle com Esforço). 

Apesar de haver um número reduzido de estudos referentes ao temperamento de 

crianças nascidas pré-termo na abordagem de Rothbart, pode-se verificar um caminho 

promissor na investigação desta linha de pesquisa. A especificidade desta abordagem no que 

se refere aos aspectos emocionais, auto-regulação e processos atencionais pode ampliar a 

compreensão do efeito da prematuridade no desenvolvimento de crianças.         

Considerando a escassez de estudos sobre o temperamento de crianças nascidas 

pré-termo, de acordo com o referencial de Rothbart, e a relevância da variável gênero na 

compreensão do temperamento e comportamento de crianças propõe-se o presente estudo que 

avaliará o efeito direto ou interativo das variáveis gênero e prematuridade no temperamento e 

comportamento. 

O presente estudo tem as seguintes hipóteses: 

• há diferenças no temperamento e comportamento de crianças nascidas pré-

termo em relação às nascidas a termo (efeito direto da prematuridade). 

• há interação entre prematuridade e gênero no efeito sobre o temperamento e 

comportamento das crianças (efeito interativo). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 

Examinar o efeito das variáveis nascimento prematuro e gênero no temperamento 

e no comportamento de crianças nascidas pré-termo, na faixa etária de 18 a 36 meses. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

a)  Caracterizar os indicadores de temperamento em crianças nascidas pré-

termo e crianças nascidas a termo 

b) Caracterizar os indicadores de temperamento em meninos e meninas 

c) Examinar o efeito direto ou indireto das variáveis do nascimento prematuro 

e gênero no temperamento da criança 

d) Caracterizar os indicadores de problemas de comportamento em crianças 

nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo 

e) Caracterizar os indicadores de problemas de comportamento em meninos e 

meninas 

f) Examinar o efeito direto ou interativo das variáveis do nascimento 

prematuro e gênero nos indicadores de problemas de comportamento da criança 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1. Delineamento do Estudo 

 

 

Estudo de corte transversal, com análise de variância fatorial (2X2) para análise 

do efeito de duas variáveis independentes (prematuridade e gênero) em duas variáveis 

dependentes (temperamento e comportamento), separadamente.  

 

 

3.2. Participantes 

 

 

A amostra foi composta por 80 crianças, na faixa de 18 a 36 meses de idade, de 

ambos os sexos, sendo distribuídas em: 44 crianças (22 meninos e 22 meninas) nascidas pré-

termo e 36 crianças nascidas a termo (19 meninos e 17 meninas).  

O grupo de crianças nascidas pré-termo incluiu crianças nascidas no Hospital de 

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto entre os anos de 2003 e 2007. As 

crianças deste grupo passaram por internação em UTIN após o nascimento e foram seguidas 

no Ambulatório de Prematuros do referido hospital.  

Foram estabelecidos os seguintes critérios de inclusão: idade gestacional menor 

que 37 semanas, com muito baixo peso ao nascimento (<1500 gramas), que passaram por 

internação em UTI-Neonatal e com idade entre 18 a 36 meses de idade. 

O grupo de crianças nascidas a termo abrangeu crianças matriculadas em 

instituições de ensino infantil da cidade de Ribeirão Preto e que corresponderam aos seguintes 

critérios de inclusão: nascidas entre os anos de 2003 e 2007, com idade gestacional igual ou 

superior a 38 semanas, com peso ao nascimento acima de 2.200 gramas, idades entre 18 a 36 

meses e com características sócio-demográficas semelhantes à das crianças nascidas a termo. 

Foi adotado como critério de exclusão o fato de as mães apresentarem aparente 

comprometimento cognitivo ou psicológico que interferisse na coleta de dados. Os grupos 

foram balanceados de acordo com as variáveis de escolaridade dos pais e nível sócio-

econômico das famílias.  
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Observa-se na Figura 1, o percurso de composição da amostra do presente estudo. 

 

 

 

  

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Amostra elegível 
 

 (n=93) 

31 não localizados

12 faltas no 
ambulatório 
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cognitiva  da mãe 
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A termo  
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(n=73) 

Amostra final 
do Grupo A 
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n=36
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termo 

n=44 

          n= 80 

27 desistências 

7  mães impossibilitadas 
por horário 

2 recusas 

1 mãe com problemas 
de saúde 

 

 
 

Figura 1 - Trajetória de composição da amostra do estudo 
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No Grupo Pré-termo, primeiramente foi realizada uma busca no livro de 
nascimentos do Setor de Neonatologia do Departamento de Pediatria do referido hospital. 
Registraram-se todas as crianças nascidas entre os anos de 2004 a 2009 que correspondiam 
aos critérios de inclusão da presente pesquisa. Em seguida, foi feita uma busca no Sistema 
Integrado de Consultas (SIC) do HCFMRP-USP, para localização de retornos de rotina das 
crianças e seus/suas acompanhantes ao hospital. 

Das 263 crianças registradas no livro de nascimentos, 103 foram a óbito antes de 
serem registradas no livro de nascimento, e sete foram a óbito ao longo do desenvolvimento, 
resultando em 153 crianças. Ao ser realizada a coleta nos ambulatórios do HC-FMRP-USP, as 
crianças elegíveis dentro dos critérios estabelecidos eram localizadas no SIC. Das crianças 
elegíveis, 93 estavam sendo acompanhadas em ambulatórios do HC-FMRP-USP. 

Na amostra elegível, uma criança foi excluída do estudo, pois o informante 
apresentava limitações cognitivas e psicológicas na aplicação dos instrumentos, 12 crianças 
não compareceram ao hospital para a consulta, 31 crianças e suas mães não puderam ser 
encontradas a tempo para o convite de participação da pesquisa no dia de sua consulta 
ambulatorial, 2 mães se recusaram a participar, 2 mães estavam impossibilitadas por 
internação em clínica de reabilitação para Dependentes Químicos e outra criança havia sido 
retirada dos pais pelo Conselho Tutelar. A amostra final deste grupo foi de 44 crianças. 

No grupo de crianças nascidas A Termo, das 73 crianças elegíveis, 8 mães 
estavam impossibilitadas de participar do estudo por horários de trabalho incompatíveis com a 
coleta realizada, uma mãe encontrava-se gravemente doente, ficando somente acamada. Duas 
mães recusaram-se participar do estudo, resultando em 63 possíveis entrevistas. A amostra 
final do grupo A Termo resultou em 36 crianças nascidas a termo e sem complicações 
médicas. Houve uma taxa de desistência (37%), ou seja, a entrevista foi marcada diretamente 
com as mães do grupo AT, porém elas não compareceram após três remarcações.  

 
 

3.3. Aspectos Éticos 

 
 
O presente estudo teve a aprovação do Setor de Neonatologia e do Setor de 

Psicologia Pediátrica do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP (Anexo A), assim como a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-
USP em 02/02/2009 de acordo com o Processo HCRP n°. 12705/2008 (Anexo B). Do mesmo 
modo a direção das creches foram contatadas para aprovação do estudo, uma já havia 
concedido a aprovação ao projeto de doutorado ao qual o presente estudo está ligado, e a 
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segunda creche foi contatada no ano de início deste estudo, ambas autorizações encontram-se 
nos Anexos C e D respectivamente. 

As mães de ambos os grupos de crianças (PT e AT) foram informadas sobre o 
objetivo da pesquisa, assegurando-se a confidencialidade das informações, elas então 
assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, previamente aprovado pelo CE 
(Anexo E e F). 

 
 

3.4. Local 

 
 
A coleta de dados do grupo pré-termo ocorreu no Hospital de Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, na sala de espera do 
Ambulatório de Prematuros (Neonatologia). A coleta de dados do grupo a termo ocorreu em 
duas instituições de educação infantil da cidade de Ribeirão Preto, em salas disponibilizadas 
pela coordenação das creches para a realização das entrevistas. 

 
 

3.5. Instrumentos e Medidas 

 
 

3.5.1. Avaliação do temperamento da criança 

 
 
The Early Childhood Behavior Questionnaire – ECBQ/ Questionário sobre o 

Comportamento da Criança (18- 36 meses) (Putnam et al., 2006). O questionário foi 
traduzido e adaptado para a Língua Portuguesa (Brasil), com a autorização dos autores, por 
Klein e Linhares (http://www.bowdoin.edu/~sputnam/rothbart-temperament-questionnaires/ 
instrument-descriptions/early-childhood-behavior.html (Klein, Putnam & Linhares, 2009).  

O questionário é composto por 201 itens que avaliam 18 dimensões do 
temperamento em crianças na fase de 18 a 36 meses, e está organizado por três fatores e suas 
dimensões, a saber: Extroversão /Surgency/Extraversion, que é composto pelas médias dos 
escores das dimensões de Nível de Atividade, Prazer de Alta Intensidade, Antecipação 
Positiva, Impulsividade e Sociabilidade. O Fator Afeto Negativo/Negative Affectivity  é 
composto pelas médias dos escores das dimensões de Desconforto, Medo, Frustração, 
Tristeza, Ativação Motora, Timidez, Sensibilidade Perceptual e do escore invertido (subtraído 
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do algarismo 8) de Capacidade de se Acalmar. O Fator Controle com Esforço/Effortful 
Control, por sua vez é composto pelas médias dos escores das dimensões de Controle 
Inibitório, Prazer de Baixa Intensidade, Aconchego, Transferência de Atenção e Focalização 
de Atenção.  

No estudo de Putnam et al. (2006) no qual é descrito o desenvolvimento, 
confiabilidade e a estrutura dos fatores do ECBQ, o coeficiente alfa foi calculado 
separadamente para cada amostra participante. Assim foi encontrado que na amostra 
abrangendo 317 pais de crianças de 3 a 12 meses, dos 54 alfas calculados, 28 estavam acima 
de 0,80, indicando uma consistência interna muito boa. Somente oito alfas estavam abaixo de 
0,70, e três estavam abaixo de 0,60. A amostra 2 foi composta por 104 pais de crianças de 18 
a 36 meses, de região geográfica diferente da amostra 1. Os coeficientes alfas da amostra 2 
foram semelhantes ao da amostra 1, e foi demonstrado que dos 72 coeficientes alfas 
calculados, 37 estavam acima de 0,80. Somente 5 coeficientes,  estavam abaixo de 0,70 e 
somente um abaixo de 0,60.  

O estudo de Klein (2009) avaliou a consistência interna das escalas do ECBQ por 

meio do alfa de Chrombach em uma amostra de 54 crianças nascidas pré-termo e a termo e 

encontrou o seguintes valores de alfa: prazer de alta intensidade= 0,68; impulsividade= 0,55; 

antecipação positiva= 0,81; nível de atividade= 0,74; sociabilidade= 0,84; timidez= 0,88; 

prazer de baixa intensidade= 0,55; desconforto= 0,43; medo= 0,74; frustração= 0,79; ativação 

motora= 0,60; sensibilidade perceptual= 0,82; tristeza= 0,75; focalização de atenção= 0,71; 

transferência de atenção= 0,57; aconchego= 0,84; controle inibitório= 0,83; capacidade de se 

acalmar= 0,81. 

O ECBQ é um instrumento respondido pela mãe/cuidadora da criança. O 

respondente deve indicar a freqüência com que a criança apresentou determinada reação em 

contextos específicos, nas últimas duas semanas, atribuindo um valor em uma escala de Likert 

que varia de 1 (nunca) a 7 (sempre). Os itens envolvem questões do tipo: Exemplo 1 - 

Enquanto tomava banho, com que freqüência a sua criança espirrou água, chutou ou tentou 

pular? (Fator: Extroversão; Dimensão: Prazer de Alta Intensidade). Exemplo 2 - Antes de um 

evento entusiasmante (como ganhar um brinquedo novo), com que freqüência a sua criança  

ficou tão empolgada que teve dificuldade em se acalmar? (Fator: Controle com Esforço; 

Dimensão: Antecipação Positiva). Ao final, os escores são obtidos por meio da soma das 

pontuações nas dimensões e nos fatores, separadamente.  

Os fatores, as dimensões avaliados no ECBQ, assim como suas respectivas 
definições encontram-se no Quadro 1. 
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Fatores Dimensões Definições 
 
Desconforto 

Quantidade de afeto negativo relacionado com as qualidades 
sensoriais de estimulação, incluindo intensidade, taxa ou 
complexidade de luz, som e textura. 

 
Medo 

Afeto negativo, incluindo inquietação, preocupação ou 
nervosismo relacionado à dor ou angustia antecipada e/ou 
situações potencialmente ameaçadoras; susto diante de 
eventos inesperados. 

Frustração Afeto negativo relacionado com a interrupção de uma tarefa 
em andamento ou bloqueio de objetivos. 

Tristeza Choro ou humor rebaixado relacionado à exposição a 
sofrimento pessoal, desapontamento, perda de objeto, perda 
de aprovação ou em resposta a sofrimentos alheios. 

Ativação 
Motora 

Movimentos repetitivos de motricidade fina; inquietação. 

Capacidade de 
se Acalmar 

Grau de recuperação a partir de picos de angústia, excitação 
ou ativação geral. 

Timidez Aproximação lenta ou inibida e/ou desconforto em situações 
sociais que envolvem novidade ou incerteza. 

  
A

fe
to

 N
eg

at
iv

o 

Sensibilidade 
Perceptual 

Detecção de estímulos leves e de baixa intensidade 
provenientes do ambiente externo. 

Nível de 
Atividade 

Nível (taxa e intensidade) de atividade motora grossa, 
incluindo taxa e extensão de locomoção. 

Prazer de Alta 
Intensidade 

Prazer relacionado com situações que envolvem uma alta 
intensidade, taxa, complexidade, novidade e incongruência 
de estímulos. 

Antecipação 
Positiva 

Euforia relacionada a atividades prazerosas esperadas. 

Impulsividade Rapidez na iniciação da resposta. 

  
E

xt
ro

ve
rs

ão
 

Sociabilidade Procura e obtenção de prazer em interação com outras 
pessoas. 

Controle 
Inibitório 

Capacidade de parar, moderar ou refrear um comportamento 
mediante uma instrução. 

Prazer de 
Baixa 
Intensidade 

Prazer relacionado com situações que envolvem uma baixa 
intensidade, taxa, complexidade, novidade e incongruência 
de estímulos. 

Aconchego Expressão da criança de prazer e aconchego se abraçada por 
um cuidador. 

Transferência 
de Atenção 

Habilidade de transferir o foco da atenção de uma atividade 
ou tarefa para outra. 

  
C

on
tr

ol
e 

co
m

 E
sf

or
ço

 

Focalização 
de Atenção 

Duração sustentada de orientação da atenção para um 
objeto; resistência à distração. 

Quadro1 – Fatores e dimensões do temperamento avaliados pelo ECBQ 
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3.5.2. Avaliação de problemas de comportamento da criança 

 

 

Child Behavior Checklist 1 ½ - 5 (CBCL 1 ½ -5)/ Inventário do Comportamento 
da criança para Idades de 1½ a 5 Anos (Achenbach & Rescorla, 2000). O inventário foi 
traduzido e adaptado com autorização do autor Dr. Thomas Achenbach para a Língua 
Portuguesa (Brasil) por Linhares e Santa Maria-Mengel (2003). Este instrumento é composto 
por 100 itens que avaliam problemas emocionais e comportamentais das crianças entre um 
ano e seis meses até cinco anos de idade, referentes aos últimos dois meses. 

O inventário é respondido a partir das avaliações dos pais. O informante deve 
indicar o quanto determinada afirmação descreve o comportamento de seu filho, de acordo 
com a seguinte escala: 0= item falso ou comportamento ausente; 1= item parcialmente 
verdadeiro ou comportamento às vezes presente; e 2= item bastante verdadeiro ou 
comportamento freqüentemente presente. A soma de todos os itens comporá o escore bruto, 
com possibilidade de variação de zero a 200. Deste modo, o escore para problemas de 
comportamento fornecerá o perfil do comportamento da criança. 

O CBCL apresenta dois amplos grupos de síndromes chamados Problemas 
Externalizantes  e Internalizantes, os quais são formados por sete escalas de síndromes. 
Problemas externalizantes se referem a escores que refletem comportamento disruptivo e anti-
social, ou seja, problemas que envolvem conflitos com outras pessoas e suas expectativas para 
com a criança e Internalizantes a tendências neuróticas, ou seja, problemas internos 
relacionados ao indivíduo (self).  Os amplos grupos de síndromes, por sua vez, referem-se a 
diferentes tipos de problemas, os quais não são mutuamente exclusivos, podendo ocorrer ao 
mesmo tempo. 

No inventário, as escalas são formadas como se segue: problemas de 
comportamento do tipo externalizante, compostos pelas escalas de problemas de atenção e 
comportamento agressivo; problemas de comportamento do tipo internalizante, compostos 
pelas escalas de reação emocional, ansiedade/ depressão, queixas somáticas e retraimento.  A 
escala de sono é analisada separadamente. É constituído também por um escore de total de  
problemas e por escalas relacionadas ao Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, quais sejam: problemas de ansiedade, problemas afetivos, déficit de atenção/ 
problemas de hiperatividade, problemas invasivos do desenvolvimento e problemas 
oposicionais desafiantes. É importante ressaltar que os escores destas escalas não são 
equivalentes a um diagnóstico, referem-se à incidência do problema e não a sua duração. 

Deste modo, os resultados são obtidos em termos de escore T, que é um escore que 
varia de 50 a 100, padronizado de acordo com o sexo e idade da criança, com base na população 
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americana. Esses escores determinam as seguintes categorias: não clínica (≤ percentil 93; escore T 
≤ 60), limítrofe (do percentil 94 a 97; T escore entre 60 e 63) e clínica (≥ percentil 97; escore T 
≥64), para as escalas comportamentais do CBCL 1 ½ - 5. Este instrumento apresenta validades de 
conteúdo, constructo, critério e discriminativa (Achenbach & Rescorla, 2000). 

No Manual do Child Behavior Checklist 1 ½ - 5, Achenbach e Rescorla (2001) 
sugerem combinar as classificações limítrofes e clínicas para evitar falsos positivos nas 
classificações clínicas apresentadas por este instrumento.  

 
 

3.5.3. Avaliação das características sócio-demográficas 

 
 
Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira 

das Empresas de Pesquisa (ABEP) (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2008). 
O Critério de Classificação Econômica Brasil avalia o poder de compra das 

famílias, definindo-as em classes econômicas. Deste modo estima-se a renda familiar média, 
como segue: Classe  A1, varia de 42 a 46 pontos, correspondendo a uma renda mensal 
familiar de R$ 9.733,00; Classe A2, varia de 35 a 41 pontos, correspondendo a uma renda 
mensal familiar de R$ 6.564,00; Classe B1 varia de 29 a 34 pontos, correspondendo a uma 
renda mensal familiar de R$ 3,479,00; Classe B2 varia de 23 a 28 pontos, correspondendo a 
uma renda mensal familiar de R$ 2.013,00; Classe C1, varia de 18 a 22 pontos, 
correspondendo a uma renda mensal familiar de R$  1.195,00; Classe C2, varia de 14 a 17 
pontos, correspondendo a uma renda mensal familiar de R$ 726,00; Classe D, varia de 8 a 13 
pontos, correspondendo a uma renda mensal familiar de R$ 485 e Classe E, varia de 0 a 7, 
correspondendo a uma renda mensal familiar de R$ 277,00. 

 
 

3.5.4. Questionário de Entrevista Inicial 

 
 
A entrevista utilizada foi adaptada a partir da entrevista utilizada no estudo de 

Santa Maria-Mengel (2007), da qual foram utilizados dados sócio-demográficos tais como: 
idade, ocupação e escolaridade de ambos os pais, estado civil dos pais, renda familiar mensal. 
Informações sobre gestação e parto tais como: idade gestacional, número de filhos, posição de 
nascimento da criança participante do estudo, complicações gestacionais, peso ao nascimento, 
hospital de nascimento e tipo de parto da criança participante do estudo. 
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3.6. Procedimentos 

 

 

3.6.1. Coleta de Dados 

 

 

No Grupo Pré-termo, a coleta foi realizada nos ambulatórios do HC-FMRP-USP a 

partir de consultas ou retornos já agendados para as crianças PT que se encaixavam nos 

critérios de inclusão do presente estudo. Ao serem localizadas no ambulatório, os 

pais/responsáveis eram convidados a participar da pesquisa e realizada a coleta de dados, após 

a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. 

A coleta de dados referente ao grupo de crianças nascidas A termo procedeu-se do 

seguinte modo: após reunião e apresentação do projeto à direção da creche, realizou-se uma 

breve apresentação sobre o projeto em reunião de pais e um convite geral para participação, 

assim como convite à participação por meio de bilhetes em caderno de recados dos filhos, 

telefonemas e abordagem na entrada ou saída das crianças na creche, com o objetivo de 

marcar as entrevistas sobre as crianças que estavam dentro do critério de inclusão. 

Na coleta do Grupo A termo, as crianças foram recrutadas em duas creches da 

rede pública municipal, localizadas no mesmo bairro da periferia da cidade de Ribeirão Preto, 

São Paulo. Os dados a respeito da idade gestacional destas crianças foram conferidos com o 

cartão da gestante que a mãe apresentava no dia da avaliação.  

Nos dois grupos (Grupo Pré-termo e Grupo A termo), as mães/cuidadores das 

crianças foram convidadas a participar da pesquisa. A partir da concordância na participação e 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram aplicados em uma única 

entrevista individual, face a face com a mãe/cuidador responsável pela criança, os 

Questionários de Avaliação do Temperamento e Comportamento de acordo com as normas do 

instrumento e Entrevista Inicial e questionário ABEP, respectivamente. Com relação aos 

respondentes sobre o temperamento e comportamento das crianças, no grupo de Pré-termo, 87% 

eram mães, 4% pais e 9% outras cuidadoras da criança (avós, tias ou irmãs). No grupo A Termo 

89% eram mães e 11% outras cuidadoras da criança (avós, tias ou irmãs). 

Para uma melhor compreensão das mães em relação à gradação das respostas do 

instrumento de ECBQ (escala de Likert variando de 1- Nunca a 7- Sempre, em resposta a 

perguntas de freqüência), foi apresentada a representação gráfica da forma de respostas, de 

acordo com o procedimento adotado por Klein et al. (2009). Conforme consta na Figura 2.  



Método  |  48 

1 2 3 4 5 6 7 NA 
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Muito 
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Menos da 
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do tempo 
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Mais do 

que 
metade 

do tempo 

 
Quase 
sempre 

 
 

Sempre 
 

Não se 
aplica 

 
 

Figura 2– Representação gráfica da escala de respostas do The Early Childhood 
Behavior Questionnaire (ECBQ). 

 

Foi elaborado também uma representação gráfica para as respostas do CBCL 1 ½ 

- 5, como ilustrado na Figura 3. 

 

0 1 2 

Não verdadeiro Levemente verdadeiro ou 

às vezes verdadeiro 

Muito verdadeiro ou 

freqüentemente verdadeiro 
 

Figura 3 – Representação gráfica da escala de respostas do Child Behavior Checklist 
1 ½ - 5. 

 

 

3.6.2. Preparação dos dados 

 

 

Avaliação do temperamento da criança 

Inicialmente foram somadas as pontuações dos itens que compõem cada um dos 

fatores de temperamento. Foram também, montadas planilhas no EXCEL para verificação dos 

resultados dos instrumentos de avaliação do temperamento, os quais apresentaram seus 

resultados a partir dos escores médios de cada fator e dos escores médios de cada dimensão. 

No questionário ECBQ, o escore da Dimensão Capacidade de se Acalmar, é obtido pelo 

escore invertido (subtraído do algarismo 8).  

 



Método  |  49 

Avaliação do comportamento da criança 

Os resultados do CBCL 1 ½ -5 foram inseridos no programa The Assessment Data 

Manager, que fornece os escores T padronizados e as classificações para os problemas de 

comportamento do tipo internalizante, externalizantes, total de problemas e as escalas de 

síndromes avaliadas pelo CBCL 1 ½ -5. Na análise dos indicadores clínicos, as classificações 

clínicas e limítrofes foram consideradas em conjunto conforme recomendação de Achenbach 

e Rescorla (2001). 

 

Dados Sócios Econômicos e de Caracterização da Amostra  

Os dados presentes na entrevista inicial e do escore e classificação ABEP foram 

inseridos diretamente no banco de dados. 

Após cotação de todos os dados, os escores das dimensões e fatores do 

temperamento, os escores T e as classificações normal, limítrofe e clínica e dados categóricos 

e de escore da ABEP e de caracterização da amostra, foram inseridos no programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS, versão 17.0).  

 

 

3.6.3. Tratamento estatístico dos dados 

 

 

Realizou-se a análise estatística descritiva das variáveis categóricas por meio de 

freqüência e porcentagem, e das variáveis contínuas, por meio de média, desvio padrão e 

amplitude de variação (valores mínimo e máximo). Em seguida, processou-se a análise 

estatística e inferencial para a comparação entre os grupos de crianças nascidas pré-termo 

(Grupo PT) e das crianças nascidas a termo (Grupo AT). Para variáveis contínuas (peso ao 

nascimento, idade gestacional, idade da criança na aplicação dos instrumentos, escolaridade 

materna e paterna, número de filhos e posição do nascimento da criança) utilizou-se o teste t 

de Student para amostras independentes e para as variáveis categóricas (sexo, estado civil dos 

pais,classificação sócio-econômica, ocupação da mãe) utilizou-se o Qui-quadrado.  

As variáveis da classificação clínica de problemas de comportamento do grupo 

pré-termo e do grupo a termo foram comparadas utilizando-se os testes Qui-Quadrado ou 

Exato de Fisher. 

Em seguida, processou-se a análise de variância fatorial (ANOVA 2X2) levando-

se em conta as variáveis independentes da prematuridade (Grupo: Pré-termo X A termo) e do 
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gênero (Meninos X Meninas), a fim de verificar o efeito direto principal (main effect) ou o 

efeito interativo (interactive effect) nas seguintes variáveis dependentes: escores do 

temperamento no ECBQ e do comportamento da criança no CBCL 1 ½ -5 anos, 

respectivamente. 

A análise de dados foi processada por meio do SPSS (version 17.0). O nível de 

significância adotado no presente estudo foi de 5% (p≤0,05), porém na análise da ANOVA 

2X2 também serão consideradas as tendências até p≤0,07.  
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4. RESULTADOS 
 

 

4.1. Características da amostra 
 

 

A Tabela 1 apresenta as características das crianças participantes do estudo 

distribuídas nos grupos pré-termo (PT) e a termo (AT).  
 

Tabela 1- Características das crianças 

Características das crianças  Grupo PT 

 (n=44) 

Grupo AT 

(n=36) 

Valores 

   de p * 
Peso ao nascimento (gramas)  

 Média (DP; amplitude) 

 

 

 1.133 (±211; 640–1.480) 

 

3.227 (±518; 2.246 – 4.000) 

 

 

0,0001 

Idade gestacional (semanas)  

 Média (DP; amplitude) 

 

 

31 (±1,96; 27–35) 

 

 40 (±1,30; 38– 43) 

 

0,0001 

Sexo – meninas f (%) 22 (50%) 17 (47%) 0,82 

 

Idade da criança na aplicação  

do ECBQ e CBCL 1 ½ -5 anos 

(meses)  Média (DP; amplitude) 

 

 

26  (±5;18 – 36) 

 

 

28 (±5;18–36) 

 

 

0,13 

Grupo PT= grupo de crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= grupo de crianças nascidas a termo; 
 * p≤0,05; DP= desvio padrão; f= freqüência; %= porcentagem; ECBQ= The Early Childhood Behavior 
Questionnaire; CBCL 1 ½ -5 anos = Child Behavior Checklist. 

 
De acordo com a Tabela 1, as crianças nascidas pré-termo pesavam em média 

1.133 gramas ao nascimento e tinham idade gestacional em média de 31 semanas. Por outro 

lado, as crianças nascidas a termo pesavam em média 3.227 gramas e tinham com idade 

gestacional média de 40 semanas. Como era de se esperar, foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos nas variáveis peso ao nascimento e idade 

gestacional, o que era de se esperar devido ao delineamento do estudo. 

Os grupos eram equivalentes com relação ao sexo e a idade cronológica média das 

crianças na ocasião da avaliação do temperamento e do comportamento. Em ambos os grupos 

havia uma distribuição equitativa de meninas e meninos. A idade das crianças PT e AT, por 

ocasião da avaliação do temperamento e comportamento, era em média 26 a 28 meses. 
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A Tabela 2 apresenta as características sócio-demográficas da amostra, 

distribuídas nos grupos pré-termo (PT) e a termo (AT). 

 

Tabela 2 - Características sócio-demográficas da amostra 

Características sócio-demográficas da 
amostra 

Grupo  
PT 

(n=44) 
 

Grupo  
AT 

 (n=36) 

   Valor 
de 
p 

 
Escolaridade materna (anos) 
 Média (DP; amplitude)  

 
8 (±4;0–14) 

 
9 (±5;0–23) 

 
0,50 

Escolaridade paterna (anos) 
 Média (DP; amplitude)  

 
7 (±4;1–15)

 
7 (±4;0-23) 

 
0,31

Estado Civil - f (%)      

   União estável 35 (79%) 25 (69%) 0,56 

   Separados, divorciados ou viúvos 3 (7%) 3 (8%)  

   Solteiros 6 (14%) 8 (22%)  
Classificação sócio-econômica – ABEP 
   f (%) 

 

   
 

   E 0 1 (3%) 0,26 
   D  10 (23%) 13 (38%)  
   C2  17 (40%) 6 (18%)  
   C1 12 (28%) 9 (26%)  
   B2  3 (7%) 2 (6%)  
   B1  1 (2%) 2(6%)  
   A2  0  1 (3%)  
Ocupação da mãe - f (%) 

 
   

   Empregada 17 (44%) 26 (74%) 0,01 
   Desempregada 0 1 (3%)  
   Do lar 22 (56%) 8 (23%)  
Número de filhos  
Média (DP; amplitude) 

 
2 (±1;1–8) 

 
2 (±1;1–5) 

 
0,77 

Posição do nascimento da criança 
Média (DP; Amplitude) 

 
2 (±2;1–10) 

 
2 (±1;1–5) 

 
0,27 

Grupo PT= grupo de crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= grupo de crianças nascidas a termo;  
* p≤0,05; DP= desvio padrão; f= freqüência; %= porcentagem; ABEP: Critério de Classificação 
Econômica Brasileira- Associação Brasileira de Pesquisa de Mercado. D= Renda familiar mensal 
estimada de R$485,00; C2= Renda familiar mensal estimada de R$726,00; C1= Renda familiar 
mensal estimada de R$1.195,00; B2= Renda familiar mensal estimada de R$2.013,00; B1= Renda 
familiar mensal estimada de R$3.479,00; A2= Renda familiar mensal estimada de R$6.564,00; A1= 
Renda familiar mensal estimada de R$9.733,00. 
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De acordo com a Tabela 2, as mães das crianças nascidas pré-termo tinham 

escolaridade média de oito anos, enquanto os pais tinham em média sete anos de escolaridade no 

momento da pesquisa. No grupo de crianças nascidas a termo, por sua vez, as mães tinham em 

média nove anos de estudo no momento da pesquisa, enquanto os pais tinham em média sete 

anos de estudo no momento da pesquisa. Nos dois grupos estudados a maioria dos pais 

provinha de um relacionamento estável. O nível econômico das famílias das crianças do 

grupo PT foi classificado em torno dos níveis D a C1, correspondendo a 91% dos 

participantes, com uma renda familiar variando de R$485,00 a R$1.195,00. O nível 

econômico das famílias das crianças do grupo AT também foi classificado principalmente em 

torno dos níveis D a C1, correspondendo a 82% dos participantes. Em ambos os grupos as 

famílias tinham cerca de dois filhos. 

Quanto às variáveis de caracterização da amostra acima descritas, os grupos eram 

comparáveis entre si, não havendo diferença estatisticamente significativa entre esses em 

relação às variáveis sócio-demográficas. 

Ao verificar a disponibilidade da presença das mães no lar, encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. As mães das crianças nascidas pré-termo 

permaneciam mais em casa, eram do lar ou desempregada, enquanto que no grupo de crianças 

nascidas a termo, as mães em sua maioria trabalharam ou estudavam fora de casa. 
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4.2. Temperamento  
 

 

4.2.1. Caracterização do temperamento das crianças 
 

 

A Tabela 3 apresenta os escores médios dos fatores e dimensões do temperamento 

avaliados pelo ECBQ dos grupos de crianças nascidas pré-termo e a termo. 
 

Tabela 3 – Fatores e dimensões do temperamento das crianças dos grupos PT e AT, 
avaliados na faixa de 18 a 36 meses de idade 

Fatores e dimensões do 

temperamento  

(escore ECBQ) 

Grupo PT (n=44) 

 

Média (DP; amplitude) 

Grupo AT (n=36) 

 

Média (DP; amplitude) 

Afeto negativo   3,72 (±0,54; 2,63 - 5,08) 3,78 (±0,69; 2,51 - 5,43) 
Capacidade de se acalmar (1) 4,08 (±0,52; 2,67 - 4,78) 4,16 (±0,56; 3,22 - 5,75) 
Frustração 4,16 (±1,18; 1,75 - 6,75) 4,43  (±1,34; 2,00 - 6,92)
Desconforto 3,33 (±0,90; 1,50 - 5,40) 3,76 (±1,21; 1,50 - 6,40) 
Ativação motora 3,28 (±1,06; 1,00 - 5,75) 2,83 (±1,08; 1,18 - 6,45) 
Medo 2,81 (±1,08; 1,00 - 5,10) 3,19 (±1,17; 1,45 - 5,82) 
Tristeza 3,01 (±1,06; 1,08 - 5,00) 3,39 (±1,19; 1,50 - 5,75) 
 Sensibilidade perceptual 5,72 (±1,23; 1,67 - 7,00) 5,17 (±1,10; 3,00 - 7,00) 

 Timidez 3,50 (±1,45; 1,08 - 6,08) 3,65 (±1,50;1,08 - 6,42) 

Extroversão 5,40 (±0,63; 3,87 - 6,67) 5,13 (±0,82; 3,29 - 6,34) 

Sociabilidade 5,74 (±1,44; 2,00 - 7,00) 5,41 (±1,30; 2,00 - 6,88) 

Nível de atividade  5,65 (±0,88; 3,58 - 7,00) 5,20 (±1,22; 2,50 - 6,92) 

Impulsividade 5,31 (±0,82; 3,56 - 7,00) 5,26 (±0,95; 2,60 - 6,71) 
Antecipação positiva   5,20 (±1,28; 1,50 - 7,00) 5,22 (± 1,17; 2,00 - 6,82)
Prazer de alta intensidade pleasure 5,10 (±1,03; 2,92 - 7,00) 4,58 (±1,26; 2,08 - 6,83) 

Controle com esforço 4,38 (±0,77; 2,82 -  5,79) 4,68 (±0,57; 3,13 - 6,11) 
Prazer de baixa intensidade  5,39 (±0,80; 3,82 - 6,80) 5, 35 (±0,77; 3,64 - 6,64)
Transferência de atenção  5,02 (±1,00; 3,00 - 6,92) 4,96 (±0,80; 3,42 - 6,58) 
Aconchego 4,77 (±1,33; 2,00 - 6,83) 5,59 (±0,95; 2,42 - 6,83) 
Focalização de atenção  3,64 (±1,20; 1,50 - 5,42) 4,20 (±1,03; 1,92 - 6,00) 
Controle inibitório 3,07 (±1,40; 1,00 - 6,50) 3,31 (±1,25; 1,42 - 6,50) 

Grupo PT= grupo de crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= grupo de crianças nascidas a termo; DP= desvio 
padrão; ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7). 
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Verifica-se na Tabela 3 que, com relação ao Grupo PT, no Fator Afeto Negativo os 

três escores mais altos foram observados nas dimensões de Sensibilidade Perceptual, 

Frustração e Capacidade de se Acalmar. No Fator Extroversão, verifica-se que todas as 

dimensões apresentam escores acima de cinco; destacam-se maiores escores nas dimensões de 

Sociabilidade, Nível de Atividade e Impulsividade. No Fator Controle com Esforço por sua 

vez, os maiores escores encontram-se nas dimensões de Prazer de Baixa Intensidade, 

Transferência de Atenção e Aconchego.  

No grupo AT, por sua vez, verifica-se que no Fator Afeto Negativo os três maiores 

escores também foram observados nas dimensões de Sensibilidade Perceptual, Frustração e 

Capacidade de se Acalmar. No Fator Extroversão, destacam-se maiores escores nas 

dimensões de Sociabilidade, Impulsividade e Antecipação Positiva. No Fator Controle com 

Esforço por sua vez, os três maiores escores foram observados nas dimensões de Aconchego, 

Prazer de Baixa Intensidade e Transferência de Atenção.  
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Tabela 4 – Fatores e dimensões do temperamento dos meninos e meninas, avaliados 
na faixa de 18 a 36 meses de idade 

Fatores e dimensões do 

temperamento  

(escore ECBQ) 

Meninos (n=41) 

 

Média (DP; amplitude) 

Meninas (n=39) 

 

Média (DP; amplitude) 

Afeto negativo   3,63 (±0,63; 2,63 – 5,43) 3,87 (±0,57; 2,51 – 5,08) 
Capacidade de se acalmar (1) 4,13 (±0,50; 3,33 – 5,56) 4,10 (±0,58; 2,67 – 5,75) 
Frustração 4,22 (±1,33; 1,75 – 6,75) 4,35 (±1,18; 2,00 – 6,92) 
Desconforto 3,24 (±0,93; 1,50 – 6,40) 3,82 (±1,12; 1,50 – 6,20) 
Ativação motora 2,97 (±1,04; 1,00 – 6,45) 3,18 (±1,12; 1,45 – 5,75) 
Medo 2,75 (±0,97; 1,00 – 4,91) 3,22 (±1,25; 1,00 – 5,82) 
Tristeza 3,18 (±1,11; 1,08 – 5,67) 3,18 (±1,16; 1,25 – 5,75) 
 Sensibilidade perceptual 5,38 (±1,31; 1,67 – 7,00) 5,57 (±1,07; 2,50 – 7,00) 

 Timidez 3,43 (±1,51; 1,08 – 6,42) 3,70 (± 1,42; 1,08 – 6,08) 

Extroversão 5,28 (±0,80; 3,29 – 6,34) 5,28 (±0,66; 3,30 – 6,67) 

Sociabilidade 5,72 (±1,26; 2,25 – 7,00) 5,44 (±1,50; 2,00 – 7,00) 

Nível de atividade  5,37 (±1,00; 2,50 – 6,92) 5,52 (±1,13; 2,75 – 7,00) 

Impulsividade 5,35 (±0,87; 2,60 – 7,00) 5,22 (±0,89; 3,00 – 7,00) 
Antecipação positiva  5,01 (±1,19; 2,00 – 7,00) 5,42 (±1,24; 1,50 – 7,00) 
Prazer de alta intensidade  4,93 (±1,17; 2,17 – 7,00) 4,80 (±1,16; 2,08 – 6,83) 

Controle com esforço 4,53 (±0,73; 3,13 – 6,11) 4,50 (±0,68; 2,82 – 5,79) 
Prazer de baixa intensidade 5,30 (±0,78; 3,64 – 6,80) 5,44 (±0,79; 3,73 – 6,80) 
Transferência de atenção  5,09 (±0,95; 3,50 – 6,92) 4,89 (±0,86; 3,00 – 6,10) 
Aconchego 5,01 (±1,27; 2,00 – 6,83) 5,28 (±1,21; 2,17 – 6,83) 
Focalização de atenção  3,88 (±1,20; 1,50 – 6,00) 3,91 (±1,13; 1,50 – 5,50) 
Controle inibitório 3,37 (±1,43; 1,00 – 6,50) 2,97 (±1,20; 1,00 – 5,91) 

DP= desvio padrão; ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7). 
 

 

A Tabela 4 mostra que quanto à avaliação do temperamento dos meninos, 
verificou-se maiores escores no fator Extroversão e nas dimensões de Sociabilidade 
(Extroversão) e de Sensibilidade Perceptual (Afeto Negativo). O fator e dimensões de menor 
escore no grupo de meninos foi Afeto Negativo e suas dimensões de (Afeto Negativo) e 
Ativação Motora. As meninas por sua vez, apresentaram maiores escores no fator Extroversão 
e maiores escores dimensões de Sensibilidade Perceptual (Afeto Negativo) e Nível de 
Atividade (Extroversão). O fator e dimensões de menor escore no grupo de meninas foram 
Afeto Negativo e suas dimensões de Ativação Motora e Tristeza. 
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4.2.2. Efeito direto ou interativo da prematuridade e gênero no temperamento das 

crianças 

 

 

Os achados sobre o efeito direto principal (main effect) ou o efeito interativo 

(interactive effect) das variáveis de prematuridade e gênero no temperamento das crianças 

serão apresentados a seguir.  

As Tabelas 5, 6, 7 e 8 apresentam os resultados do efeito das variáveis  prematuridade 

e gênero sobre as dimensões Sensibilidade Perceptual, Desconforto, Ativação Motora e Medo, do 

Fator Afeto Negativo (AN),  respectivamente. 

 

Tabela 5 – Dimensão de Sensibilidade Perceptual (AN), avaliada pelo ECBQ, em 
crianças nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 
2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 5,869  5,869 4,185 0,04 

Gênero 1 0,637 0,637 0,455 0,50 

Grupo X Gênero 1 0,056 0,056 0,040 0,84 

Error 76 106,578 1,402   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 

 

Na Tabela 5, verifica-se o efeito principal da prematuridade sobre a dimensão do 

temperamento Sensibilidade Perceptual, pois houve uma diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos. As crianças nascidas pré-termo obtiveram maior escore nesta 

dimensão em relação às crianças nascidas a termo (Escore médio: PT=5,72 [DP±1,23]; 

AT=5,17[DP±1,10]; p=0,04). 
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Tabela 6 – Dimensão de Desconforto (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 4,016 4,016 3,874 0,05 

Gênero 1 6,982 6,982 6,735 0,01 

Grupo X Gênero 1 0,001 0,001 0,001   0,97 

Error 76 78,790 1,037   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 

 

Na Tabela 6, verifica-se o efeito principal da variável prematuridade na dimensão 

de Desconforto. As crianças nascidas pré-termo apresentaram menores escores na dimensão 

Desconforto do que as crianças nascidas a termo (Escore médio: PT=3,33 [DP±0,90]; 

AT=3,76 [DP±1,21]; p=0,05). Além disso, pode se observar também o efeito principal da 

variável gênero, nesta dimensão. As meninas apresentaram maior escore em comparação aos 

meninos nesta dimensão (Escore médio: ♂=3,24 [DP±0,93]; ♀=3,82 [DP±1,12]; p=0,01).  
 

Tabela 7 – Dimensão de Medo (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças nascidas pré-
Termo (PT) e A Termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 3,270 3,270 2,686 0,10 

Gênero 1 5,147 5,147 4,228 0,04 

Grupo X Gênero 1 1,493 1,493 1,227 0,27 

Error 76 92,517 1,217   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 
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A Tabela 7 verifica-se o efeito principal da variável gênero na dimensão de Medo. 

As meninas apresentaram maior escore nesta dimensão em comparação aos meninos (Escore 

médio: ♂=2,75 [DP±0,97]; ♀=3,22 [DP±1,25]; p=0,04). Além disso, pode se observar uma 

tendência a ter uma diferença estatisticamente significativa estatística entre os grupos 

diferenciados pela prematuridade; as crianças nascidas pré-termo apresentaram menores 

escores em comparação às crianças nascidas a termo (Escore médio: PT=2,81 [DP±1,08]; 

AT=3,19 [DP±1,17]; p=0,10). 

 

Tabela 8 – Dimensão de Ativação Motora (AN), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 4,047 4,047 3,648 0,06 

Gênero 1 0,441 0,441 0,397 0,53 

Grupo X Gênero 1 4,145 4,145 3,737 0,06 

Error 76 84,304 1,109   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 

 

Na Tabela 8 nota-se o efeito principal da variável prematuridade na dimensão Ativação 

Motora, pois houve uma tendência a ter diferença estatisticamente significativa entre os grupos. As 

crianças nascidas pré-termo apresentaram maior escore em relação às crianças nascidas a termo 

nesta dimensão (Escore médio: PT=3,28[DP±1,06]; AT=2,83[DP±1,08]; p=0,06).  

Verifica-se também uma tendência a ter o efeito interativo entre a prematuridade e 

o gênero ser significativo na dimensão de Ativação Motora; as meninas PT tiveram maiores 

escores em Ativação Motora em comparação com as meninas AT (Escore médio: PT♀=3,58 

[DP±1,17]; AT♀=2,67 [DP±0,86]; p=0,06). 

As Tabelas 9 e 10 apresentam os resultados do efeito das variáveis da 

prematuridade e gênero sobre o Fator do Extroversão (E), assim como sobre suas dimensões 

de Nível de Atividade e Prazer de Alta Intensidade, respectivamente. 
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Tabela 9 – Dimensão de Nível de Atividade (E), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 4,014 4,014 3,664 0,06 

Gênero 1 0,225 0,225 0,205 0,65 

Grupo X Gênero 1 2,091 2,091 1,908 0,17 

Error 76 83,279 1,096   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 
 

 

Na Tabela 9 observa-se também uma tendência para haver o efeito principal da 

prematuridade sobre a dimensão de Nível de Atividade. As crianças nascidas pré-termo 

apresentaram maior escore do que as crianças nascidas a termo na dimensão de Nível de 

Atividade (Escore médio: PT=5,65 [DP±0,88]; AT=5,20 [DP±1,22]; p=0,06). 

 

Tabela 10 – Dimensão de Prazer de Alta Intensidade (E), avaliada pelo ECBQ, em 
crianças nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 
2x2 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 5,722 5,722 4,397 0,04 

Gênero 1 0,650 0,650 0,500 0,48 

Grupo X Gênero 1 1,910 1,910 1,468 0,23 

Error 76 98,896 1,301   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 
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Na Tabela 10 verifica-se o efeito principal da variável prematuridade sobre a 

dimensão de Prazer de Alta Intensidade, devido à diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos. As crianças nascidas pré-termo apresentaram maior escore do que as crianças 

nascidas a termo na dimensão de Prazer de Alta Intensidade (Escore médio: PT=5,10 

[DP±1,03]; AT=4,58 [DP±1,26]; p=0,04). 

As Tabelas 11, 12 e 13 apresentam os resultados do efeito das variáveis 

prematuridade e gênero sobre o Fator Controle com Esforço (CE), assim como sobre suas 

dimensões de Aconchego e Focalização da Atenção, respectivamente. 

 

Tabela 11– Fator Controle com Esforço, avaliado pelo ECBQ, em crianças nascidas 
pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 1,785 1,785 3,687 0,06 

Gênero 1 0,015 0,015 0,030 0,86 

Grupo X Gênero 1 0,112 0,112 0,231 0,63 

Error 76 36,802 0,484   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 
 

 

A Tabela 11 mostra uma tendência a haver o efeito principal da prematuridade 

sobre o Fator Controle com Esforço. As crianças nascidas pré-termo apresentaram menores 

escores do que as crianças nascidas a termo neste Fator (Escore médio: PT=4,38 [DP±0,77]; 

AT=4,68[DP±0,57]; p=0,06). 
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Tabela 12 – Dimensão de Aconchego (CE), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 13,694 13,694 9,851 0,002 

Gênero 1 1,988 1,988 1,430 0,24 

Grupo X Gênero 1 1,137 1,137 0,818 0,37 

Error 76 105,649 1,390   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 

 

Na Tabela 12 observa-se o efeito principal da prematuridade sobre a dimensão de 

Aconchego. Observa-se uma diferença estatisticamente significativa entre os grupos nesta 

dimensão; as crianças nascidas pré-termo apresentaram menores escores do que as crianças 

nascidas a termo na dimensão Aconchego (Escore médio: PT=4,77 [DP±1,33]; AT=5,59 

[DP±0,95]; p=0,002).  
 

Tabela 13 – Dimensão de Focalização da Atenção (CE), avaliada pelo ECBQ, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

Variável DP Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 6,007 6,007 4,780 0,03 

Gênero 1 0,001 0,001 0,0001 0,98 

Grupo X Gênero 1 4,263 4,263 3,392 0,07 

Error 76 95,519 1,257   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de criança nascidas a termos; 

ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 
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Na Tabela 13 nota-se o efeito principal da variável prematuridade sobre a 

dimensão Focalização da Atenção, devido à diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos. As crianças nascidas pré-termo apresentaram menor escore do que as crianças 

nascidas a termo na dimensão Focalização da Atenção (Escore Médio: PT=3,64 [DP±1,20]; 

AT=4,20 [DP±1,03]; p=0,03).  

Além disso, observa-se uma tendência a haver o efeito interativo entre 

prematuridade e gênero, na dimensão Focalização da Atenção. Os meninos PT tenderam a 

apresentar menores escores em Focalização da Atenção em comparação com os meninos AT 

(Escore médio: PT♂=3,40 [DP±1,22]; AT♂=4,42 [DP±0,95]; p=0,07). 
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4.3. Comportamento 
 

 

4.3.1. Problemas de comportamento das crianças  
 

 

A Tabela 14 apresenta os escores T médios dos grupos de crianças quanto às 

escalas de problemas de comportamento avaliados pelo CBCL 1 ½ -5 anos.  

 

Tabela 14 – Problemas de Comportamento, avaliados pelo CBCL1 ½ -5 nas crianças 
nascidas pré-termo e a termo na faixa de 18 a 36 meses. 

 
Grupo PT (n=44) 

 
Grupo AT (n=36) 

Problemas de Comportamento 
CBCL 1 ½ -5 anos  
(Escores)  Escore T Média (DP; amplitude) 
Total de problemas 62 (±9; 44-82) 60 (±10; 32 – 77) 

Externalização 62 (±8; 44-82) 58 (±12; 32 – 86) 

Comportamento agressivo 62 (±9; 50 – 86) 61  (±10; 50 – 95) 

Problemas de atenção 63 (±7; 50 – 77) 58  (±7; 50 – 73) 

Internalização 59 (±10; 37 – 76) 59 (±12; 29 – 82) 

Ansiedade/ depressão 61 (±8; 50 – 83) 62 (±12; 50 – 91) 

Reação emocional 60 (±9; 50 – 87) 60 (±10; 50 – 90) 

Retraimento 58 (±10; 50 – 82) 60 (±9; 50 – 82) 

Queixas somáticas 56 (±8; 50 – 78) 57 (±8; 50 – 72) 

Escalas segundo DSM IV   

 Problemas Desafiadores/ Oposicionais 61  (±9; 50 – 80)  60  (±8; 50 – 73) 

         Problemas Afetivos 57  (±8; 50 – 75) 57 (±9; 50 – 86) 

         Problemas de Ansiedade 61  (± 9; 50 – 89) 62 (±11; 50 – 86) 

Problemas Pervasivos do Desenvolvimento 59 (±10; 50 – 82) 60 (±10; 50 – 89) 

        Défcit de Atenção/Hiperatividade 

 

63  (±8; 50 – 76) 60 (±8; 50 – 76) 

Problemas de sono 58 (±9; 50 – 100) 58 (±9; 50 – 82) 
Grupo PT= grupo de crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= grupo de crianças nascidas a termo; 
DP= desvio padrão; CBCL 1 ½ -5= The Child Behavior Checklist; escore T ≤ 65= Normal; escore T > 
65 e ≤ 70= Limítrofe; escore T > 70= Clínico. 
 

 
Verifica-se na Tabela 14, que no Grupo PT, os maiores escores nas escalas do 

CBCL 1½ -5 anos encontram-se nas grandes síndromes no Total de Problemas, Problemas 

Externalizantes e suas escalas de Comportamento Agressivo e Problemas de Atenção, assim 
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como na escala referente ao DSM-IV de Déficit de Atenção e Hiperatividade. No Grupo AT 

verificou-se maiores escores nas escalas de grandes síndromes de Total de Problemas, na 

escala de Comportamento Agressivo componente da escala de Problemas de Externalização e 

na escala de Ansiedade/Depressão componente da escala de Problemas Internalizantes. 

A Tabela 15 apresenta os escores T médios e os resultados da comparação entre 

meninos e meninas da amostra quanto às escalas de problemas de comportamento avaliados 

pelo CBCL 1 ½ -5 anos.  

 

Tabela 15 - Problemas de Comportamento, avaliados pelo CBCL1 ½ -5 nos meninos 
e meninas na faixa de 18 a 36 meses. 

Meninos (n=41) Meninas (n=39) Problemas de Comportamento 
CBCL 1 ½ -5 anos  
(Escores)        Escore T Média (DP; amplitude) 
Total de problemas 60 (±10; 32 - 80) 62  (±10; 38 - 82) 

Externalização 59 (±10; 35 - 82) 62  (±11; 32 - 86) 

Comportamento agressivo 60 (±9; 50 - 84) 63 (±10; 50 - 95) 

Problemas de atenção 60 (±8; 50 - 73) 61 (±7; 50 - 77) 

Internalização 59 (±12; 37 - 82) 60 (±10; 29 - 76) 

Ansiedade/ depressão 61 (±10; 50 - 91)  62 (±10;50 - 87) 

Reação emocional 60 (±11; 50 - 90) 60 (±8;50 - 77) 

Retraimento 60 (±10; 50 - 82) 59 (±9; 50 - 82) 

Queixas somáticas 57 (±8; 50 - 87) 56 (±7; 50 - 72) 

Escalas segundo DSM IV   

 Problemas Desafiadores/ Oposicionais  60 (±9; 50 - 80) 62 (±8; 50 – 80) 

         Problemas Afetivos 57 (±9; 50 - 86) 57 (±8; 50-75) 

         Problemas de Ansiedade 61 (±10; 50 - 89) 62 (±10; 50 - 82) 

Problemas Pervasivos do Desenvolvimento 59 (±10; 50 - 89) 60 (±10; 50 - 82) 

        Défcit de Atenção/Hiperatividade 

 

 61 (±8; 50 - 76) 62 (±8; 50 - 76) 

Problemas de sono 57 (±9; 50 - 100) 59 (±9; 50 - 82) 
DP= desvio padrão; CBCL 1 ½ -5= The Child Behavior Checklist; escore T ≤ 65= Normal; escore T > 
65 e ≤ 70= Limítrofe; escore T > 70= Clínico. 
 

 
Verifica-se na Tabela 15, que os maiores escores para problemas de 

comportamento nos meninos foram nas escalas de Ansiedade/Depressão, e nas escalas 

segundo DSM-IV de Problemas de ansiedade e Déficit de Atenção e Hiperatividade. Nas 

meninas os maiores escores foram nas escalas de Comportamento Agressivo, no Total de 
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Problema de comportamento, nos Problemas Externalizantes, na escala de Ansiedade e 

Deporessão e nas escalas segundo DSM-IV de Problemas Desafiantes/Oposicionais e 

Problemas de Ansiedade. O grupo de meninos e meninas obtiveram os mesmos escores 

somente na escala de Reação Emocional.  

A Tabela 16 apresenta a classificação clínica dos problemas de comportamento, 

avaliados por meio do CBCL 1 ½ -5 anos. Os resultados estão descritos em termos de 

freqüências e porcentagens, apresentando a comparação entre os grupos de crianças nascidas 

pré-termo e a termo. 
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Tabela 16 – Classificação de Problemas de Comportamento nos grupos pré-termo (PT) e a termo (AT) em crianças avaliadas por 
meio do CBCL na faixa de 18 a 36 meses. 

Grupo PT  
(n=44) 

 Grupo AT  
(n=36) 

Valor de p2 Problemas de Comportamento  
CBCL 1 ½ -5 anos (Classificação) (1) 

N 
 f (%) 

L 
f (%) 

C 
f (%) 

 N 
f (%) 

L   
f (%) 

C 
 f (%) 

 

Total de problemas 18 (41%) 6 (14%) 20 (45%)  17 (47%) 3 (8%) 16 (46%) 0,65 

Externalização 16 (36%) 12 (28%) 16 (36%)  20 (56%) 4 (11%) 12 (33%) 0,12 

Comportamento agressivo 32 (73%) 4 (9%) 8 (18%)  24 (67%) 7 (19%) 5 (14%) 0,63 

Problemas de atenção 24 (54%) 9 (21%) 11 (25%)  28 (78%) 6(17%) 2 (5%) 0,04* 

Internalização 19 (43%) 5 (11%) 20 (46%)  17 (47%) 5 (14%) 14 (39%) 0,82 

Ansiedade/ depressão 32 (72%) 6 (14%) 6 (14%)  23 (64%) 5 (14%) 8 (22%) 0,47 

Reação emocional 27 (62%) 12 (27%) 5 (11%)  23 (64%) 7 (19%) 6 (17%) 1,00 
Retraimento 32 (73%) 2 (4%) 10 (23%)  27 (75%) 4 (11%) 5 (14%) 1,00 
Queixas somáticas 33 (75%) 9 (20%) 2 (5%)  28 (78%) 4 (11%) 4 (11%) 0,80 

 
Escalas segundo DSM IV 

        

      Problemas      Desafiadores/Oposicionais  
27 (61%) 

 
7 (16%) 

 
10 (23%) 

  
23 (64%) 

 
7 (19%) 

 
6 (17%) 

 
1,00 

      Problemas Afetivos 36 (82%) 5 (11%) 3 (7%)  29 (81%) 3 (8%) 4 (11%) 1,00 

      Problemas de Ansiedade 30 (68%) 5 (11%) 9 (21%)  23 (64%) 1 (3%) 12 (33%) 0,81 

      Problemas Pervasivos do Desenvolvimento 32 (73%) 4 (9%) 8 (18%)  25 (69%) 1 (3%) 10 (28%) 0,81 

      Défcit deAtenção/Hiperatividade 
 

24 (55%) 12 (27%) 8 (18%)  26 (72%) 7 (20%) 3 (8%) 0,16 

Problemas de sono 38 (86%) 2 (5%) 4 (9%)  30 (83%) 1 (3%) 5 (14%) 0,76 

         
1 Categorias de classificação do CBCL 1 ½ -5: Normal (N), Boderline (B) e Clínica (C). 2 O valor de p refere-se à comparação entre duas categorias de 
classificação no  CBCL 1 ½ -5 , sendo 1=Normal  e 2=Limítrofe e Clínico combinados; teste Qui-quadrado ou Exato de Fisher ; * p<0,05.  
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A Tabela 16 mostra que, em ambos os grupos de crianças nascidas pré-termo e a 
termo, predominou a classificação clínica para Total de Problemas (Grupo PT=45%; Grupo 
AT=46%). Verificou-se também que houve uma maior porcentagem de Problemas 
Internalizantes na classificação Clínica em ambos os grupos (Grupo PT=46%; Grupo 
AT=39%), do que os Problemas Externalizantes. 

Apenas a escala de Problemas de Atenção apresentou diferença estatísticamente 
significativa entre os grupos; houve maior porcentagem nas classificações Limítrofe e Clínica 
no grupo pré-termo (46%) do que no grupo a termo (22%).  

 
 

4.3.2. Efeito da prematuridade e gênero sobre os problemas de comportamento 

 
 
Verificou-se apenas um resultado com diferença estatisticamente significativa na 

ANOVA 2X2 que se encontra na Tabela 17. Esta tabela apresenta o indicador de problemas 
de comportamento: Problemas de Atenção (Escala de Problemas Externalizantes), avaliado 
pelo CBCL 1 ½ -5, em crianças nascidas pré-termo, e a termo  na faixa de 18 a 36 meses. 

 
Tabela 17 – Indicador de Problemas de Comportamento: Problemas de Atenção 
(Escala de Problemas Externalizantes), avaliada pelo CBCL 1 ½ -5, em crianças 
nascidas pré-termo (PT) e a termo (AT), na faixa de 18 a 36 meses – Anova 2x2. 

 Variável  DP 

 

Soma dos 

Quadrados 

Média dos 

quadrados 

F p 

Grupo PT X AT  1 378,298 378,298 7,435 0,008
Gênero 1 46,099 46,099 0,906 0,34 
Grupo X Gênero 1 165,181 165,181 3,245 0,08 
Error 75 3866,910 50,880   
PT=Grupo de crianças nascidas pré-termo; AT=Grupo de crianças nascidas a termo; 
ECBQ= The Early Childhood Behavior Questionnaire (escore 0-7) 

 
Verifica-se na Tabela 17, que com relação ao indicador de problemas de 

comportamento das crianças, na escala Problemas de Atenção houve o efeito principal da 
prematuridade sobre problemas de comportamento das crianças. Encontrou-se uma diferença 
estatisticamente significativa entre grupos, na qual as crianças nascidas pré-termo 
apresentaram maiores escores nesta escala em comparação às crianças nascidas a termo 
(Escore médio: PT=62 [DP±7,45]; AT=58 [DP±6,92]; p=0,008).  
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5. DISCUSSÃO  

 

 

O objetivo principal do presente estudo foi examinar o efeito das variáveis do 

nascimento prematuro e do gênero no temperamento e comportamento de crianças nascidas 

pré-termo e alto risco neonatal na faixa etária de 18 a 36 meses. Para atingir este objetivo, 

foram comparados grupos de crianças nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo e de 

meninos e meninas. 

 

Temperamento e prematuridade  

 

Os achados do presente estudo evidenciaram diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos divididos pela presença da prematuridade, o que significa o 

efeito direto da variável prematuridade em dimensões do temperamento das crianças, relativos 

aos três fatores extroversão, afeto negativo e controle com esforço. 

Com relação à extroversão, as crianças nascidas pré-termo do presente estudo 

obtiveram maiores escores na dimensão de prazer de alta intensidade em relação às crianças 

nascidas a termo. O prazer de alta intensidade refere-se à capacidade de as crianças 

experimentarem maior quantidade de prazer relacionado com situações que envolvem uma 

grande intensidade, complexidade e novidade (Putnam et al., 2006). Em concordância com 

nossos achados, Perricone & Morales (2011) avaliaram o temperamento de crianças italianas 

nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo aos cinco anos de idade, por meio do relato 

dos professores, e encontraram que o grupo de crianças pré-termo tinham mais altos escores 

na área de emocionalidade, indicando mais predisposição a expressar seus sentimentos 

positivos e experiências.  

Putnam et al. (2006) encontraram associação entre a dimensão prazer de alta 

intensidade e problemas de comportamento externalizante em crianças nascidas a termo 

avaliadas entre 18 a 36 meses, identificando problemas de comportantamento em uma fase 

inicial do desenvolvimento. Aliados a estes achados, o prazer de alta intensidade é 

componente do fator extroversão, que se refere a emocionalidade positiva e aproximação, ou 

seja, a capacidade de processar informações sobre possíveis recompensas (Zentner & Bates, 

2008). As características de extroversão da criança e dificuldades de regulação podem levar a 

problemas de comportamento e adaptação. Rothbart e Bates (2006) observam que as 

tendências do temperamento para a desregulação, tais como impulsividade e resistência ao 
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controle, podem ter por base as dificuldades nos sistemas de aproximação comportamental, ou 

extroversão, e não somente nos sistemas de controle com esforço pouco desenvolvidos. Tais 

tendências demonstram uma associação direta com a adaptação, especialmente com 

problemas externalizantes.  

Além do prazer de alta intensidade foi encontrada na amostra do presente estudo 

uma tendência a haver diferença entre os grupos de crianças nascidas pré-termo e a termo na 

dimensão nível de atividade também do fator extroversão; as crianças nascidas pré-termo 

apresentaram maiores escores nesta dimensão em comparação às nascidas a termo.  O nível de 

atividade refere-se à característica das crianças de terem mais atividade motora ampla, maior 

locomoção e movimentação de braços e pernas (Putnam et al., 2006).  

Diferentes resultados foram encontrados na literatura acerca desta dimensão em 

crianças nascidas pré-termo em amostras com idades diferentes da amostras do presente 

estudo (Kerestes, 2005; Nygaard et al., 2002). O estudo de Kerestes (2005) confirma nossos 

achados, na medida em que as mães das crianças nascidas pré-termo avaliaram seus bebês 

como mais ativos, do que as mães de bebês nascidos a termo no primeiro ano de idade. Por 

outro lado, no estudo de Nygaard et al. (2002) não foi encontrada diferença entre três 

diferentes grupos de crianças, as nascidas pré-termo, nascidas a termo e as com síndrome de 

Down, quanto ao nível de atividade avaliada aos cinco anos de idade, portanto em idade 

posterior a amostra do presente estudo. Nossos achados tendem a ser mais semelhantes ao 

estudo de Kerestes (2005) do que aos de Nygaard et al. (2002). 

As crianças nascidas pré-termo do presente estudo, em comparação às crianças a 

termo, apresentaram maiores escores nas dimensões do temperamento de sensibilidade 

perceptual do fator afeto negativo. A sensibilidade perceptual trata-se de uma dimensão do 

temperamento relacionada à maior capacidade de detecção de estímulos leves e de baixa 

intensidade provenientes do ambiente externo (Putnam et al., 2006). Nas crianças nascidas 

pré-termo do presente estudo, esta característica do temperamento pode ter relação com as 

repetidas e intensas experiências sensoriais iniciais que estas passam no período neonatal. O 

fato de o prematuro ser internado em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em fase inicial 

do desenvolvimento faz com que este tenha contato com um ambiente de alta intensidade de 

luz, som e estimulação tátil estressora e/ ou dolorosa (Klein, Gaspardo, & Linhares, 2011). 

Assim, o bebê é afetado de modo a produzir alterações constitucionais, ou seja, o prematuro 

exposto a um ambiente de intensa estimulação pode tender a ser mais alerta e ativo em fases 

posteriores de desenvolvimento.  



Discussão  |  71 

A interação dinâmica entre indivíduo e as experiências promovidas pelo ambiente, 

pode ser explicada conforme o modelo transacional proposto por Sameroff (2010), no qual 

observa os efeitos contínuos e interdependentes da criança com o meio. Nesse sentido, as 

crianças nascidas pré-termo podem ter exacerbada a dimensão de sensibilidade perceptual, 

que de acordo com Rothbart e Bates (2006) apresenta associação uma maior susceptibilidade 

ao estresse e emoções negativas no desenvolvimento. 

O estudo de Grunau, Weinberg e Whitfield (2004) também demonstrou que bebês 

nascidos pré-termo aos oito meses apresentaram respostas de estresse frente a novos estímulos 

com aumento de cortisol salivar em relação a crianças nascidas a termo. Para tanto uma 

melhor atenção ao neonato nascido pré-termo torna-se imprescindível em termos de cuidado 

desenvolvimental (Gaspardo, Martinez, & Linhares, 2010; Linhares et al., 2006), ou seja a 

organização dos estímulos sonoros, visuais e táteis por parte da equipe hospitalar e dos 

cuidadores da criança, promovendo um ambiente organizado e seguro, diminuindo agitação e 

estresse no período inicial do desenvolvimento. 

Além disso, o bebê nascido pré-termo devido as suas características de grande 

vulnerabilidade pode ter afetado os sistemas de atenção (Bhutta et. al., 2002; Van de Weijer-

Bergsma, Wijnroks & Jongmans, 2008) e regulação (Feldman, 2009), no 

neurodesenvolvimento, o que pode levar à amplificação da percepção dos estímulos. Um 

estudo sobre a avaliação do neurodesenvolvimento de bebês nascidos pré-termo avaliados 

antes de atingir as 40 semanas de idade pós-concepcional (termo) mostrou que estes 

apresentaram alto escore de alerta e orientação no Neurobehaviroral Assessment Preterm 

Infant em relação à amostra de padronização do teste (Gabriel, Formiga & Linhares, em 

publicação). Nesse sentido, o aumento da sensibilidade perceptual pode ser um indicador 

relevante para a construção dos processos de atenção aos estímulos do meio circundante na 

trajetória desenvolvimental dos prematuros. 

Por outro lado, as crianças nascidas pré-termo do presente estudo tiveram menores 

escores na dimensão de desconforto do fator afeto negativo em comparação às crianças 

nascidas a termo. A dimensão de desconforto refere-se à quantidade de afeto negativo 

relacionado a qualidades sensoriais de estimulação (Putnam et al., 2006). Portanto, embora 

haja nas crianças pré-termo estudadas maior sensibilidade perceptual para detectar estímulos 

do ambiente, em comparação às crianças nascidas a termo, parece que esses estímulos não 

eram captados com conotação de afeto negativo de desconforto. Pode-se supor que alguns 

mecanismos de proteção ambiental podem ter ocorrido no desenvolvimento e tenham 
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neutralizado os efeitos adversos dos estímulos a que as crianças foram expostas no período 

inicial do seu desenvolvimento. 

No presente estudo também foi encontrada uma tendência a haver diferença 

significativa entre os grupos na dimensão de ativação motora. As crianças nascidas pré-termo 

apresentaram mais movimentos repetitivos de motricidade fina, o que demonstra inquietação, 

do que as crianças nascidas a termo. No estudo de Klein (2009) esta dimensão do 

temperamento avaliada na fase de 18 a 32 meses foi preditora de problemas de 

comportamento do tipo internalizante (ansiedade e depressão e queixas somáticas) em 

crianças nascidas pré-termo posteriormente na fase pré-escolar. 

A ativação motora é uma dimensão do fator afeto negativo do temperamento. O 

baixo afeto negativo esteve relacionado a maiores funções de auto-regulação em crianças 

nascidas pré-termo avaliadas do nascimento até os cinco anos de idade (Feldman, 2009). O 

fator afeto negativo também, quando associado ao controle com esforço pode predizer tanto 

problemas de comportamento internalizantes quanto externalizantes, conforme a interação 

com características do ambiente social. Portanto, deve-se levar em conta características 

ambientais na relação entre afeto negativo do temperamento e problemas de comportamento. 

Na presença de ambiente adverso, traços de afeto negativo relacionaram-se com problemas de 

comportamento externalizantes e não com os internalizantes (Rothbart & Bates, 2006).  

Adicionalmente, verificou-se no presente estudo o efeito interativo entre 

prematuridade e gênero na dimensão de ativação motora do afeto negativo das crianças. Foi 

encontrado que as meninas nascidas pré-termo tinham maior ativação com movimentos 

repetitivos de motricidade fina e de inquietação, em comparação aos meninos e às meninas 

nascidas a termo. Neste sentido nota-se maior vulnerabilidade nas crianças prematuras do 

sexo feminino do que os prematuros do sexo masculino e as crianças nascidas a termo nesta 

dimensão. A ativação motora pode estar relacionada com problemas internalizantes.  

Assim como nas características do temperamento, as avaliações de problemas 

emocionais e de comportamento demonstraram a sensibilidade do gênero feminino a 

problemas internalizantes em diferentes idades. Nos estudos de Rescorla, as meninas 

apresentaram escores mais altos em problemas internalizantes do que os meninos, mesmo 

quando avaliadas em amostras de diversas culturas (Rescorla et al., 2007b; Rescorla et al., 

2007a). Rescorla et al. (2007a) apresentaram estudos de 31 países com 55.506 crianças nas 

idades de seis a 16 anos, avaliadas por meio do relato dos pais e Rescorla et al. (2007b) 

apresentaram resultados de estudos de 24 países com 27.206 adolescentes avaliados por meio 

de auto-relato e relato dos pais. 
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Com relação ao fator controle com esforço, no presente estudo foi encontrada uma 

tendência a haver diferença significativa entre o grupo de crianças nascidas pré-termo e o 

grupo de crianças nascidas a termo; as crianças nascidas pré-termo obtiveram menores 

escores neste fator do que as crianças a termo. O fator controle com esforço está relacionado à 

capacidade de inibir uma resposta dominante e iniciar uma resposta subdominante de acordo 

com diferentes exigências de determinada tarefa (Rothbart, 1989). 

De forma semelhante, outros estudos examinaram a relação entre controle com 

esforço e amostras de risco biológico e psicossocial. O estudo de Li-Grining (2007), avaliou 

crianças dos três a quatro anos de idade em amostras em risco biológico (baixo peso ao 

nascimento) e risco psicossocial (baixa renda). O autor verificou que o baixo peso ao 

nascimento atuou como preditor de menor controle com esforço, medido por meio do atraso 

na gratificação e controle executivo em tarefas de observação sistemática que avaliam esta 

dimensão. 

As diferenças encontradas nas avaliações do fator controle com esforço, em 

crianças de amostras vulneráveis, como no presente estudo, podem estar relacionadas ao 

contexto de estresse inicial ao qual foram submetidas, pois as habilidades e traços do Controle 

com Esforço são produtos do desenvolvimento (Bates et al., 2009). Diante da influência das 

experiências sobre a constituição da criança ao longo do ciclo vital, é necessário considerar a 

relação mãe-bebê (Linhares et al., 2006). O relacionamento de mães com bebês nascidos pré-

termo é permeado por ansiedades, inseguranças e medos em relação ao estado de saúde da 

criança nascida prematura, podendo influenciar negativamente no modo da mãe se relacionar 

com o bebê, seja na dificuldade de estabelecer vínculo mãe-bebê (Barrat, Roach & Leavit, 

1996). O comportamento materno mostra-se intrusivo e muito ativo na interação com bebê de 

mães com alto nível de ansiedade (Wijnroks, 1999). Além disso, pode surgir problemas 

internalizantes em crianças cujas mães eram menos responsivas e menos sensíveis na 

interação inicias com seus filhos (Laucht, Esser e Schmidt (2001, 2002).   

O estudo longitudinal de Barrat et al. (1996) comparou o comportamento materno 

de mães de crianças nascidas pré-termo e a termo, observou que o comportamento materno 

pode ser afetado pelas circunstâncias do nascimento prematuro, na medida em que houve 

dificuldade de se estabelecer o vínculo mãe-criança durante internação em UTIN.  

O estado de ansiedade da mãe durante a internação de crianças nascidas pré-termo 

pode afetar a relação mãe-bebê. Wijnroks (1999) avaliou a relação entre a qualidade da 

interação mãe-bebê aos seis meses de idade e a ansiedade relativa ao nascimento prematuro 

do filho, encontrando que as mães com níveis mais alto de ansiedade, independentemente do 
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estado de saúde e comportamento interativo da criança, eram mais intrusivas e ativas durante 

a interação com seus filhos do que as mães de recordavam pouca ou nenhuma ansiedade no 

período pós natal.  

A relação entre responsividade materna e desfechos desenvolvimentais de 

crianças prematuras pode ser observada no estudo de Laucht et al. (2001, 2002). Crianças 

nascidas com muito baixo peso cujas mães não haviam sido responsivas e sensíveis na 

interação com seus bebês aos três meses de idade, quando avaliadas aos 8 anos apresentavam 

mais problemas de comportamento internalizantes. No entanto, crianças nascidas baixo peso 

cujas mães eram responsivas e sensíveis apresentaram menos problemas de comportamento.  

Comportamentos maternos podem agir como agravantes ou atenuantes dos fatores de riscos 

aos quais crianças nascidas prematuras estão expostas, assim como diferentes práticas 

educativas ministradas por pais e mães podem levar a diferentes resultados no comportamento 

de crianças (Bates et al., 2009). 

Portanto, das experiências advindas da interação mãe-criança pré-termo espera-se 

a contribuição para regulação do comportamento das crianças favorecendo o controle com 

esforço. Neste sentido, o estudo de Feldman (2009) com crianças pré-termo de médio e alto 

risco, a partir do nascimento até os cinco anos de idade apontou o impacto das disposições 

inatas para emocionalidade negativa na formação das estruturas de regulação. Este estudo 

também mostrou os riscos impostos por um ambiente marcado por altos níveis de estresse e 

afeto negativo na consolidação de habilidades fisiológicas, emocional, atencionais e de auto-

regulação. 

Quando o controle com esforço foi avaliado juntamente com práticas educativas e 

desajustamento de crianças, Eisenberg et al. (2010) encontraram em crianças americanas 

avaliadas aos 18, 30 e 42 meses que as práticas educativas  negativas dos pais foram 

preditoras de baixos níveis de controle com esforço em crianças de 30 meses. Além disso, as 

práticas educativas negativas dos pais estavam relacionadas tanto a baixo controle com 

esforço como altos níveis de desajuste no comportamento. Verifica-se a influência da 

regulação externa (Sameroff, 2009) no desenvolvimento da auto-regulação, aqui expressa no 

controle com esforço. Torna-se necessário que os pais e cuidadores de crianças nascidas pré-

termo possam estar instrumentalizados e qualificados para prover um ambiente de regulação e 

adaptação positiva para as crianças nascidas pré-termo, evitando dificuldades ao longo de seu 

desenvolvimento. 

O exame específico das dimensões do fator controle com esforço mostrou que as 

crianças nascidas pré-termo do presente estudo tiveram menores escores nas dimensões de 
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aconchego e focalização da atenção, em comparação às crianças nascidas a termo. A 

dimensão de aconchego refere-se à capacidade de a criança de expressar prazer e aconchegar-

se quando abraçada pelo cuidador (Putnam et al., 2006). Em crianças nascidas pré-termo 

verifica-se um distanciamento da mãe na fase inicial do seu desenvolvimento, ao ser internada 

na UTIN, causando uma separação precoce do bebê que pode afetar a relação mãe-bebê no 

período neonatal (Carvalho et al., 2001; Klein et al., 2011; Martins, Linhares & Martinez, 

2005) e também aumentar a ansiedade e poder interferir no vínculo pais-filho (Saigal, 2006). 

Em crianças nascidas pré-termo o baixo nível de aconchego nos três primeiros anos esteve 

associado a queixas somáticas na fase pré-escolar (Klein, 2009). Este tipo de queixa foi 

encontrado em crianças pré-termo em comparação a crianças nascidas a termo, em fase 

posterior do desenvolvimento aos seis anos (Martins et al., 2005) e na fase escolar (Carvalho 

et al., 2001; Linhares et al., 2005).  

A capacidade da criança de se aconchegar pode estar relacionada com as 

microregulações (Sameroff, 2009), as quais são uma interação momentânea entre criança e 

cuidador, podendo gerar uma série de relações pais-criança adaptativas ou desadaptativas. 

Segundo Adam, Gunnar e Tanaka (2004) a regulação externa fornecida pelos pais 

envolve a sensibilidade/responsividade com que os pais percebem e respondem às pistas no 

comportamento da criança, tais como: afeição física, aceitação dos interesses da criança, afeto 

positivo, tom de voz, prontidão e adequação de reações, aceitação calorosa em diversas fases 

do desenvolvimento, sensibilidade e contingência às pistas da criança e orientação efetiva da 

criança sem resolver os problemas da criança dando um senso de auto-controle à criança. Essa 

regulação externa é denominada nomeada como regulação por outros (other-regulation) e 

influencia diretamente na auto-regulação da criança. Neste sentido, Soufre et al. (2005b) 

descreveram a regulação dirigida (guided regulation) que se refere à necessidade da criança 

de uma assistência dos pais com envolvimento consistente e responsivo para permanecer 

regulada. No caso de bebês nascidos pré-termo aumenta a exigência na relação pais-criança 

para ajustar a sensibilidade/responsividade às demandas dos mesmos, o que facilita o controle 

com esforço necessário na organização dos processos regulatórios do desenvolvimento, 

especialmente na fase de 18 a 36 meses. 

A dimensão de focalização da atenção do fator controle com esforço, por sua vez, 

refere-se à duração sustentada de orientação da atenção para determinado objeto e resistência 

à distração (Putnam et al., 2006). Na mesma direção dos resultados do presente estudo, 

Nygaard et al. (2002) encontraram que crianças nascidas pré-termo norueguesas, 

apresentaram menor escore de focalização da atenção em relação ao grupo de crianças 
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nascidas a termo aos cinco anos de idade. O estudo de revisão de Van de Weijer-Bergsma et 

al. (2008) que aborda os primeiros quatro anos de vida da criança, mostrou que houve 

dificuldades no desenvolvimento da atenção em bebês nascidos pré-termo, as quais poderiam 

acentuar-se no decorrer do desenvolvimento. Além disso, revelou que bebês nascidos pré-

termo, em comparação a bebês nascidos a termo, apresentaram menor sustentação da atenção, 

orientação visual da atenção menos amadurecida, além de apresentarem dificuldade na 

atenção executiva. 

Adicionalmente, no presente estudo verificou-se o efeito interativo entre 

prematuridade e gênero na dimensão de focalização da atenção; os meninos nascidos pré-

termo apresentaram menores escores nesta dimensão do que as meninas e os meninos do 

grupo a termo. O estudo de revisão de Chapieski e Evankovich (1997) mostrou que as 

crianças nascidas pré-termo em relação a crianças nascidas a temo e especificamente os 

meninos nascidos pré-termo apresentaram mais problemas relativos à atenção do tipo Déficit 

de Atenção e Hiperatividade. Este risco estava mais relacionado dentro do grupo de crianças 

nascidas pré-termo àquelas com muito baixo peso (peso ao nascimento menor do que 1.500 

gramas).  

Os sistemas de atenção são fundamentais para a aprendizagem e para auto-

regulação do comportamento. Estudos de uma coorte de crianças australianas aos oito anos de 

idade nascidas muito prematuras e extremo baixo peso ao nascer demonstraram problemas 

nas funções executivas da atenção e dificuldades cognitivas (Anderson & Doyle, 2004), assim 

como dificuldades atencionais, problemas de comportamento internalizantes e habilidades 

adaptativas imaturas (Anderson & Doyle, 2003) comparadas a uma coorte de crianças com 

peso ao nascimento normal. 

 

Temperamento e gênero 

 

Os achados do presente estudo evidenciaram duas diferenças estatisticamente 

significativas apenas entre meninos e meninas, o que significa o efeito direto da variável 

gênero em aspectos do temperamento das crianças, independente da presença da 

prematuridade. As meninas apresentaram escores mais altos em desconforto e medo, que são 

dimensões do fator afeto negativo, do que os meninos. Esses achados confirmam estudos 

anteriores em que as meninas apresentaram maiores escores na dimensão medo do que os 

meninos, nos primeiros 11 meses de idade (Lahey et al. 2008), nas idades de seis meses e 12 

meses (Kerestes, 2005), de 18 meses a 36 meses (Putnam et al. 2006) e aos cinco anos de 
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idade (Talge et al., 2008). O estudo de Putnam et al. (2006) também encontrou que as 

meninas tinham maiores escores do que os meninos na dimensão de desconforto e no fator 

afeto negativo, entre 18 e 36 meses. Além disso, Lahey et al. (2008) encontraram uma 

associação preditiva entre temperamento de meninas e problemas de comportamento, medo 

nas meninas avaliadas entre nascimento e 11 meses estava associado a problemas de conduta 

quando avaliadas entre quatro a 13 anos. Por outro lado, no estudo de revisão de Zahn-Waxer 

et al. (2008) acerca do gênero e psicopatologias na infância e adolescência, as meninas em 

geral têm mais problemas internalizantes devido a processos inibitórios mais evidentes em 

comparação aos meninos. 

 

Comportamento, prematuridade e gênero 

 

Em relação aos indicadores de problemas de comportamento, observou-se o efeito 

direto entre prematuridade e problemas de comportamento das crianças estudadas, 

independentemente do gênero. As crianças nascidas pré-termo obtiveram maiores escores na 

escala de problemas de atenção do que as crianças nascidas a termo. Estudos têm 

demonstrado a presença de problemas de atenção em crianças nascidas prematuras (Bhutta et 

al., 200 2; Reijneveld et al.,2006; Van de Weijer-Bergsma et al., 2008). Além disso, deve-se 

levar em conta que os problemas de atenção estão associados a problemas de comportamento 

em geral (Rothbart & Posner, 2006).  

A metanálise de Bhutta et. al. (2002) demonstrou que o nascimento pré-termo 

associou-se a baixos escores cognitivos e aumento no risco para Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade em crianças na fase escolar comparadas a crianças nascidas a termo. 

As crianças pré-termo apresentaram de problemas de comportamento externalizantes e 

internalizantes em 81% dos estudos analisados. 

Similarmente, Reijneveld et al. (2006) avaliaram crianças holandesas aos cinco 

anos por meio do CBCL e encontrou que crianças muito prematuras e nascidas com muito 

baixo peso (idade gestacional menor do que 32 semanas e peso ao nascimento menor do que 

1.500 gramas) apresentaram problemas de atenção, assim como escores mais altos nas escalas 

de Problemas de Comportamento Total, Internalizantes e Externalizantes, em relação a 

crianças da população geral. Este estudo também revelou que os meninos nascidos prematuros 

ou muito baixo peso tinham mais problemas de atenção e problemas sociais do que meninos 

da mesma idade da população geral, apontando que o gênero masculino estaria em maior 

desvatagem para problemas de atenção. Portanto, prematuridade e gênero masculino foram 
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fatores associados à problemas de comportamento, em especial a problemas de atenção. No 

presente estudo em crianças que avaliou crianças menores de 18 a 36 meses houve apenas o 

efeito da prematuridade e não do gênero nos problemas de comportamento relativos à 

atenção. 

Deve-se destacar que no presente estudo foi verificada vulnerabilidade na área do 

sistema de atenção de crianças nascidas prematuras, tanto nas características de temperamento 

que são indicadores constitucionais da criança, quanto nos problemas de comportamento 

indicados pelo CBCL, que é um instrumento de rastreamento para psicopatologias. As 

crianças nascidas pré-termo apresentaram baixa focalização da atenção, ou seja, baixa 

sustentação de orientação da atenção para um objeto e baixa resistência à distração, como 

também maiores escores na escala de problemas de atenção. Considerando que as crianças 

nascidas prematuras têm 2,64 vezes mais risco para o desenvolvimento de Transtorno de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (Bhutta et al., 2002). O presente estudo detectou em 

crianças bem novas essas características, e portanto é importante considerar esses achados 

para capacitação de profissionais de saúde vinculados a programas de follow-up de 

prematuros. Deve-se detectar precocemente problemas na área de atenção e promover 

intervenções preventivas, levando a desfechos desenvolvimentais positivos nas crianças 

nascidas pré-termo. 

Considerando a maior prevalência nos meninos de problemas de atenção, o estudo 

de Auerbach et al. (2008) apenas com meninos de sete, 12 e 25 meses, com risco familiar de 

Déficit de Atenção e Hiperatividade demonstrou que estes obtiveram maiores escores em 

nível de atividade e raiva, e menores escores em transferência de atenção, controle inibitório e 

foco apropriado da atenção. Foi demonstrado também que dificuldades atencionais (em 

amostras de risco para Déficit de Atenção e Hiperatividade) apareceram nas fases iniciais do 

desenvolvimento. Este estudo, mesmo focalizando aspectos psicopatológicos dos problemas 

de atenção, enfatiza a ligação de aspectos do temperamento e psicopatologias. O estudo de 

Auerbach et al. (2008), assim como nosso estudo, considera indicadores precoces de 

problemas de atenção.  

Com relação à psicopatologia dos problemas de atenção, o estudo de Anselmi, 

Fleitlich-Bilyk, Menezes, Araújo & Rohde (2010), avaliou uma população de pré-

adolescentes aos 11 e 12 anos acerca do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

Os autores tinham por objetivo estimar a prevalência de transtornos psiquiátricos em pré-

adolescentes de uma coorte na cidade de Pelotas, e encontraram que um dos transtornos mais 

prevalentes foi Déficit de Atenção e Hiperatividade de acordo com dois instrumentos 
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diagnósticos baseados no DSM-IV e CID-10 (Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde). No DSM-IV o Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade é o terceiro transtorno mais prevalente enquanto que no CID-10 é o 

quarto transtorno mais prevalente na população estudada. 

Quando os aspectos psicopatológicos dos problemas de atenção em termos de 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade são avaliados na perspectiva do gênero das 

crianças, a proporção entre meninos e meninas afetadas por este transtorno é de 

aproximadamente 2:1, chegando a 9:1 em estudos clínicos (Rohde & Halpern, 2004). Estes 

achados revelam que quanto ao escore dos problemas de comportamento do presente estudo e 

as evidências na literatura, pode ocorrer uma tendência de os meninos desenvolverem mais 

problemas relativos à atenção, podendo ser considerados uma população de risco 

principalmente quando nascidos prematuramente.  

Adicionalmente, o gênero, problemas de comportamento e temperamento podem 

estar relacionados. No estudo de Fearon e Belsky (2004), os meninos norte-americanos que 

viviam em contexto de riscos psicossociais e que foram avaliados entre um mês e quatro anos 

e seis meses, apresentaram mais problemas de comportamento relativos à atenção, além de 

baixa focalização da atenção e baixo controle inibitório.  

Deve-se destacar que, no entanto, que no presente estudo, ambos os grupos de 

crianças nascidas pré-termo e a termo apresentaram altos escores para problemas de 

comportamento totais (limítrofe e clínico), sendo 59% nas crianças nascidas pré-termo e 54% 

nas crianças a termo. Na mesma direção, Mengel (2007) encontrou em uma amostra de 

crianças brasileiras não-clínicas cadastradas no Programa de Saúde da Família da FMRP-

USP, em Ribeirão Preto, houve alta porcentagem de problemas de comportamento, sendo que 

48% das crianças de 18 a 44 meses apresentaram classificação limítrofe ou clínica para 

problemas de comportamento na escala de Problemas Totais do CBCL 1 ½-5.   

 

Considerações finais 

 

Em suma, os achados do presente estudo mostraram que a prematuridade teve um 

efeito na constituição do temperamento do indivíduo em todos fatores do temperamento (afeto 

negativo, extroversão e controle com esforço). O grupo pré-termo apresentou maiores escores 

nos fatores de afeto negativo e extroversão, e menores escores no fator controle com esforço, 

em relação ao grupo a termo. A modulação do temperamento devido ao fator prematuridade 
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pode estar ligada a vulnerabilidade do organismo prematuro, o que pode dificultar os 

processos regulatórios do mesmo (Klein et al., 2011). 

O presente estudo demonstrou indicadores de problemas de comportamento e de 

alterações constitucionais encontrados precocemente no desenvolvimento. As crianças na 

faixa de 18 a 36 meses estão em uma fase do ciclo vital na qual a auto-regulação está se 

tornando mais evidente e amadurecida (Eisenberg, 2005; Soufre et al., 2005b). O presente 

estudo demonstrou que antes da fase escolar, as crianças nascidas pré-termo já podem 

apresentam indicadores de risco tanto na composição individual (temperamento), como na 

expressão de problemas de comportamento. Além disso, indicou que na área específica de 

problemas de atenção, as crianças pré-termo precisam de intervenções preventivas, promovida 

pelos pais. Nas miniregulações em atividades diárias os pais podem ajudar na regulação das 

crianças, já que eles são o sistema de apoio inicial das crianças (Soufre et al., 2005a, 2005b). 

Os serviços de promoção de desenvolvimento e saúde da comunidade, que caracteriza as 

macroregulaçãoes (Sameroff, 2009), nas quais o ambiente poderá ser reestruturado para então 

proporcionar novas experiências e mudanças para as crianças em risco. 

O apoio preventivo que pais, cuidadores e estruturas sociais (reguladores 

externos) podem oferecer as crianças nascidas pré-termo nesta regulação dirigida seria o 

fortalecimento da auto-regulação e deste modo favoreceria o do fator controle com esforço 

dessas crianças, pois nessas habilidades as crianças prematuras tem maiores desvantagens. Os 

processos regulatórios podem organizar e modular o afeto tanto os relacionados à extroversão 

quanto aos negativos, evitando problemas de comportamento e psicopatologias.  

As crianças nascidas pré-termo foram avaliadas por suas mães com menores 

escores de aconchego do que as crianças a termo, o que pode estar relacionado aos momentos 

iniciais do bebê prematuro em UTIN, por isso outro aspecto importante relativo às medidas 

protetivas seria o cuidado desenvolvimental dos bebês prematuros nas UTIN. Tanto pais 

quanto equipe de profissionais devem ser orientados para se favorecer as melhores condições 

de desenvolvimento deste bebê. O cuidado inicial que a equipe hospitalar oferece aos 

neonatos pré-termo é de grande importância, sabendo que bebês prematuros apresentam 

melhoras médicas e neurodesenvolvimentais ao receber cuidados desenvolvimentais 

individualizados, conforme demonstrado por Als et al., 2004. Além disso, sabe-se que quando 

pais e equipe tem maior conhecimento de práticas de cuidado desenvolvimental, os bebês pré-

termo recém-nascidos podem apresentam melhoras fisiológicas, comportamentais, 

neurológicas e clínicas em curto prazo (Gaspardo et al., 2010). 
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No presente estudo os indicadores de temperamento apresentaram um possível 

fator protetivo nas crianças pré-termo, apesar de apresentarem mais sensibilidade perceptual a 

estímulos, elas apresentaram menor afeto negativo de desconforto em relação às crianças a 

termo. 

As meninas apresentaram mais riscos relativos à afetividade negativa apresentado 

na diferença entre gênero masculino e feminino em relação a dimensões do temperamento.  

Estes achados podem instrumentalizar as equipes profissionais de atendimento na 

área de saúde e os pais e cuidadores das crianças nascidas pré-termo de modo a poder mediar 

o desenvolvimento adaptativo das mesmas. A compreensão dos riscos advindos do 

nascimento prematuro no temperamento e comportamento e o efeito diferencial do gênero 

devem ser levados em conta em programas preventivos de follow-up de prematuros. 

As hipóteses levantadas no início deste trabalho de mestrado foram confirmadas, 

pois houve efeito direto da prematuridade sobre indicadores de temperamento e 

comportamento, e o efeito interativo de gênero e prematuridade sobre temperamento.  

Algumas limitações do presente estudo devem ser consideradas. Primeiramente, 

este estudo teve por foco características individuais da criança (como nascimento prematuro, 

gênero), e não levou em consideração as influências ambientais, igualmente importantes, na 

modulação do temperamento e comportamento. Em segundo lugar, o temperamento e 

comportamento foram avaliados por um único informante, a mãe. Neste aspecto, no entanto, 

deve-se levar em conta que os pais são os melhores informantes para avaliações de crianças 

até seis anos, porém ter múltiplos informantes diminuiria possíveis vieses nas informações 

obtidas. 

Pesquisas futuras poderiam considerar os seguintes aspectos: a) replicar este 

estudo para poder generalizar os resultados encontrados para amostras novas com 

características semelhantes a do presente estudo; b) desenvolver estudos em fases posteriores 

do desenvolvimento sobre temperamento e comportamento para observar se os resultados se 

mantêm; c) avaliar as características de temperamento em relação a práticas educativas; e) 

combinar a avaliação do temperamento por meio de entrevista e de procedimentos 

observacionais; f) utilizar múltiplos informantes sobre o temperamento e comportamento para 

avaliar acordo e desacordo nas informações dos cuidadores; g) uso de formas abreviadas dos 

instrumentos (short-forms), a fim de verificar se os resultados se mantém e poder simplificar a 

coleta de dados. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Aprovação do Setor de Neonatologia e do Setor de Psicologia Pediátrica do 

HC-FMRP-USP  

 



Anexos  |  98 

ANEXO B - Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP-USP  
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ANEXO C - Autorização Creche Emanuel Benção da Paz 
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ANEXO D - Autorização Soberp Educação Infantil Vida Nova 
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ANEXO E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das crianças nascidas pré-termo 

 

Coleta de dados com o grupo de crianças nascidas pré-termo 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Temperamento de crianças nascidas pré-termo diferenciadas pelo gênero. 

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O objetivo deste estudo é examinar o efeito das variáveis do nascimento 

prematuro e do sexo nos indicadores de temperamento e comportamento de crianças na faixa 

de 18 a 48 meses. 

3. PROCEDIMENTOS 

Serão avaliadas 80 crianças  na faixa de 18 a 48 meses nascidas pré-termo  no  

Hospital das Clínicas da FMRP-USP – Ribeirão Preto SP. 

Serão realizados contatos telefônicos para o agendamento da avaliação 

psicológica. Nesta avaliação, a mãe responderá a um questionário (dependendo da idade da 

criança) sobre como a criança reage e se comporta em diferentes situações. 

4. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 

Não haverá desconforto ou risco para as crianças nem para as mães durante o 

procedimento de avaliação. 

5. BENEFÍCIOS 

Os benefícios para as crianças e suas famílias serão decorrentes do nosso maior 

conhecimento sobre como fatores ambientais e fatores constitucionais atuam na trajetória de 

desenvolvimento psicológico da criança. Este conhecimento poderá subsidiar intervenções 

preventivas para o grupo de crianças nascidas pré-termo. 
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6. GARANTIA DE ACESSO 

Em qualquer etapa do estudo, o responsável legal pelo paciente terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

pesquisadores principais responsáveis pelo projeto são a psicóloga Luciana Cosentino Rocha 

e a psicóloga Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, do Departamento de Neurociências 

e Ciências do Comportamento  da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que podem ser 

encontradas na Avenida Tenente Catão Roxo, 2650, telefone 36024610.  Se houver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto –USP. 

7. LIBERDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, 

deixando de participar do estudo. 

8. DIREITO À CONFIDENCIALIDADE 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente, salvo os pesquisadores responsáveis 

envolvidos no projeto e seus colaboradores de pesquisa. 

9. COMPROMISSO DE ATUALIZAR A INFORMAÇÃO 

O representante legal do paciente tem o direto de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa. 

10. DESPESAS E COMPENSAÇÕES 

Não há despesas pessoais para os participantes, em qualquer fase do estudo. Os 

gastos adicionais relacionados à participação na pesquisa, como, por exemplo, transporte e 

alimentação serão ressarcidos. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 
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11. DANOS PESSOAIS 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a 

tratamento médico na instituição HCFMRP-USP. Deve-se salientar que o estudo não inclui 

nenhum tratamento. 

12. COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado apenas 

para esta pesquisa e divulgações acadêmicas científicas relacionadas. 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Temperamento de crianças nascidas pré-termo 

diferenciadas pelo gênero”. 

Ficaram claros, para mim os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes.  

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia de acesso a tratamento hospitalar se necessário. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo, estando ciente de que 

poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido, ou no 

atendimento neste serviço. 

___________________________________                                  ______________ 

Assinatura do representante legal da criança                                          data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desse representante legal, para a participação neste estudo. 

___________________________________                                  ______________ 

Assinatura de pesquisador do estudo                                                      data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________, responsável pelo 

menor ___________________________________________, declaro ter lido a carta de 

informação a respeito do projeto “Temperamento de crianças nascidas pré-termo 

diferenciadas pelo gênero”. Estou esclarecido (a) a respeito do estudo proposto, sem dúvidas, 

e autorizo a realização do procedimento conforme descrito. Fui informado (a) que posso 

negar-me a participar do estudo ou dele retirar-me quando julgar conveniente, sem que haja 

prejuízo no atendimento neste serviço. 

 

Ribeirão Preto, ____ de ______________ de 200_.  

 

 

______________________________________________ 

Parentesco com o paciente ________________________ 

RG: __________________________________________ 
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ANEXO F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido das crianças nascidas a termo 

Coleta de dados com o grupo de crianças nascidas a termo 

1. TÍTULO DO PROJETO 

Temperamento de crianças nascidas pré-termo diferenciadas pelo gênero. 

2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA 

O objetivo deste estudo é examinar  se há diferença entre o temperamento e 

comportamento de crianças nascidas prematuras e o de crianças nascidas a termo (peso e 

idade gestacional adequados para o nascimento) em crianças na faixa de 18 a 48 meses. 

3. PROCEDIMENTOS 

Serão avaliadas 80 crianças  na faixa de 18 a 48 meses nascidas a termo. 

Serão realizados contatos telefônicos para o agendamento da avaliação 

psicológica. Nesta avaliação, a mãe responderá a um questionário (dependendo da idade da 

criança) sobre como a criança reage e se comporta em diferentes situações. 

4. DESCONFORTOS E RISCOS ESPERADOS 

Não haverá desconforto ou risco para as crianças nem para as mães durante o 

procedimento de avaliação. 

5. BENEFÍCIOS 

Os benefícios para as crianças e suas famílias serão decorrentes do nosso maior 

conhecimento sobre como fatores ambientais e fatores constitucionais atuam na trajetória de 

desenvolvimento psicológico da criança. Este conhecimento poderá subsidiar intervenções 

preventivas para o grupo de crianças nascidas pré-termo. Para as crianças nascidas a termo 

será dada a devolutiva de informações advindas da avaliação e orientações sobre o 

desenvolvimento mediante o interesse das mães.  
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6. GARANTIA DE ACESSO 

Em qualquer etapa do estudo, o responsável legal pelo paciente terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa, para esclarecimento de eventuais dúvidas. Os 

pesquisadores principais responsáveis pelo projeto são a psicóloga Luciana Cosentino Rocha 

e a psicóloga Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, do Departamento de Neurociências 

e Ciências do Comportamento  da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que podem ser 

encontradas na Avenida Tenente Catão Roxo, 2650, telefone 36024610.  Se houver alguma 

consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de ética do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto –USP. 

7. LIBERDADE DE RETIRAR O CONSENTIMENTO 

É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento, 

deixando de participar do estudo. 

8. DIREITO À CONFIDENCIALIDADE 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com a de outros pacientes, 

não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente, salvo os pesquisadores responsáveis 

envolvidos no projeto e seus colaboradores de pesquisa. 

9. COMPROMISSO DE ATUALIZAR A INFORMAÇÃO 

O representante legal do paciente tem o direto de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa. 

10. DESPESAS E COMPENSAÇÕES 

Não há despesas pessoais para os participantes, em qualquer fase do estudo. Os 

gastos adicionais relacionados à participação na pesquisa, como, por exemplo, transporte e 

alimentação serão ressarcidos. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 
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11. COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

O pesquisador se compromete a utilizar os dados e o material coletado apenas 

para esta pesquisa e divulgações acadêmicas científicas relacionadas. 

 Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Efeito do nascimento prematuro e do 

gênero no temperamento de crianças”. 

 Ficaram claros, para mim os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes.  

 Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 

garantia de acesso a tratamento hospitalar se necessário. 

 Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo, estando ciente de 

que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que possa ter adquirido, ou no 

atendimento na creche. 

 

___________________________________                                  ______________ 

Assinatura do representante legal da criança                                        data 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido desse representante legal, para a participação neste estudo. 

 

___________________________________                                  ______________ 

Assinatura de pesquisador do estudo                                                    data 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, ____________________________________________, responsável pelo 

menor ___________________________________________, declaro ter lido a carta de 

informação a respeito do projeto “Temperamento de crianças nascidas pré-termo 

diferenciadas pelo gênero”. Estou esclarecido (a) a respeito do estudo proposto, sem dúvidas, 

e autorizo a realização do procedimento conforme descrito. Fui informado (a) que posso 

negar-me a participar do estudo ou dele retirar-me quando julgar conveniente, sem que haja 

prejuízo no atendimento neste serviço. 

 

Ribeirão Preto, ____ de ______________ de 200_.  

 

 

______________________________________________ 

Parentesco com o paciente ________________________ 

RG: __________________________________________ 


