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RESUMO 
 
 

VIEIRA, M. E. B. Desenvolvimento e qualidade de vida de crianças nascidas 
pré-termo: estudo longitudinal da fase neonatal à idade pré-escolar. 2012. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 
  
A prematuridade é um importante indicador de risco para o desenvolvimento infantil. 
Essa condição comumente associa-se a outros fatores que potencializam a chance 
de um desfecho desfavorável. Problemas na trajetória de desenvolvimento podem 
gerar repercussões negativas em aspectos multidimensionais da vida, como a 
funcionalidade e a qualidade de vida. O presente estudo prospectivo-longitudinal 
teve por objetivo examinar modelos de predição do desenvolvimento psicomotor, do 
desempenho funcional, da independência e da qualidade de vida de crianças 
nascidas pré-termo na fase pré-escolar, considerando-se as variáveis preditoras da 
fase neonatal (indicadores biológicos, socioeconômicos e neurocomportamentais), 
da fase de primeiro ano pós-natal (desenvolvimento psicomotor) e da idade pré-
escolar (indicadores de saúde e socioeconômicos). A amostra constituiu-se de 24 
crianças nascidas pré-termo (idade gestacional média de 33 semanas) e com baixo 
peso (média de 1.692 g), que foram avaliadas na fase neonatal, durante o primeiro 
ano e aos cinco anos de idade. Na fase neonatal, foram identificados os indicadores 
clínicos, socioeconômicos e do neurocomportamento (NAPI-Neurobehavior 
Assessement of Preterm Infant). No primeiro ano, foi avaliado o desenvolvimento 
psicomotor pelo Teste Denver II, TIMP-Teste of Infant Motor Performance e AIMS-
Alberta Infant Motor Scale. Aos cinco anos, o desenvolvimento psicomotor foi 
novamente avaliado pelo Teste Denver II, a qualidade de vida foi avaliada pelo 
CHQ-PF50-Child Health Questionnaire-50 Parent Form e o PEDI-Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory foi utilizado para avaliar o desempenho funcional e 
a independência. Nessa mesma idade foi analisada a história de saúde das crianças 
e as condições socioeconômicas atuais de suas famílias. Foram realizadas Análises 
de Regressão Linear Múltipla para os desfechos qualidade de vida e funcionalidade 
(escores), e Análise de Regressão Logística Binária para o desfecho 
desenvolvimento psicomotor (risco ou normal), com nível de significância de p≤0,05. 
Verificou-se que o desenvolvimento psicomotor global de 96% da amostra mostrou-
se com risco na fase pré-escolar e que a maioria das crianças nessa idade 
apresentou as subáreas pessoal-social (83%), motor fino (71%) e linguagem (63%) 
classificadas como risco pelo Teste Denver II. Não foi possível realizar a análise de 
predição do desenvolvimento psicomotor na fase pré-escolar, pois quase todas as 
crianças apresentaram risco nessa avaliação. Quanto à avaliação da funcionalidade 
na fase pré-escolar, 96% da amostra foi classificada pelo PEDI com desempenho 
funcional adequado nas habilidades funcionais de autocuidado e mobilidade, porém 
42% das crianças exibiram desempenho abaixo da média na função social. As 
crianças apresentaram independência funcional adequada para sua idade no 
autocuidado, mobilidade e função social. Os fatores de risco para problemas na 
funcionalidade foram: menor número de consultas maternas durante o pré-natal, 
idade gestacional menor do que 32 semanas, não realização de transfusão 
sanguínea na fase neonatal, história de doença respiratória nos últimos três anos da 
fase pré-escolar, risco no pessoal-social e motor amplo na idade pré-escolar e maior 



impacto emocional e no tempo dos pais da avaliação de qualidade de vida na idade 
pré-escolar. O fato de a mãe trabalhar fora do lar desde a fase neonatal foi o fator de 
proteção da funcionalidade. Constatou-se que as crianças na fase pré-escolar 
apresentaram problemas em sua qualidade de vida segundo o CHQ-PF50, 
especialmente nos aspectos relacionados ao comportamento, saúde mental e saúde 
física. Os fatores de risco associados à pior qualidade de vida foram: na fase pré-
natal, presença de doença sexualmente transmissível na mãe; na fase neonatal, 
sexo masculino, tempo prolongado de internação na enfermaria, uso de 
corticoterapia e recém-nascidos menos alertas e orientados durante a avaliação 
neurocomportamental; no primeiro ano pós-natal, risco no desenvolvimento 
psicomotor global ou no motor amplo aos 4-6 meses de idade cronológica corrigida; 
na fase pré-escolar, presença de doença respiratória, uso de medicamentos, história 
de acidentes graves, não uso de aparelho auditivo, risco no pessoal-social, pior 
desempenho funcional nas habilidades de função social, menor escolaridade ou 
desemprego do pai, menor número de cômodos na residência da família, pais 
separados, classe econômica menos favorecida e mães muito jovens. Os achados 
do estudo mostraram que a qualidade de vida e a funcionalidade de pré-escolares 
nascidos pré-termo podem ser influenciadas por múltiplos fatores biológicos, 
socioeconômicos e de desenvolvimento verificados em diferentes fases da trajetória 
de vida da criança. Recomenda-se, em programas de follow-up de prematuros, a 
identificação desses indicadores de risco e manejo preventivo para neutralizar os 
efeitos negativos desses no desenvolvimento das crianças.  
 
Palavras-chave: Prematuro. Pré-escolar. Desenvolvimento Infantil. Qualidade de 
Vida. Fatores de Risco. 



ABSTRACT 
 
 

VIEIRA, M. E. B. Development and quality of life of children born preterm: 
longitudinal study from neonatal period to the preschool-age. 2012. Dissertation 
(Master Degree) – Faculty of Medicine at Ribeirão Preto, University of São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2012. 
 
Prematurity is an important risk factor for child development. This condition is often 
associated with other factors that enhance the chance of a poor outcome. Problems 
in the trajectory of the development might have negative effects in multidimensional 
aspects of life such as functional performance and quality of life. This longitudinal 
prospective study aimed to examine the predictitive models of psychomotor 
development, functional performance, independence and quality of life of children 
born preterm at preschool-age, taking into account the predictor variables of the 
neonatal phase (biological, socioeconomic and neurobehavioral indicators), the first 
postnatal year (psychomotor development) and the preschool-age (health and 
socioeconomic indicators). The sample consisted of 24 children born preterm (33 
weeks of mean gestational age) and low birth weight (mean of 1,692g), who were 
evaluated in the neonatal period, during the first year and at five years old. In the 
neonatal period, clinical, socioeconomic and neurobehavior indicators (NAPI-
Neurobehavior Assessement of Preterm Infant) were identified. The psychomotor 
development in the first postnatal year was assessed by the Denver Test II, TIMP-
Test of Infant Motor Performance and AIMS-Alberta Infant Motor Scale. The 
psychomotor development at five years old was also evaluated by the Denver Test II, 
the quality of life was assessed by CHQ-PF50-Child Health Questionnaire-50  Parent 
Form and PEDI-Pediatric Evaluation of Disability Inventory was used to evaluate the 
functional performance and independence. At this same age we analyzed the history 
of children's health and the current socioeconomic conditions of their families. 
Multiple linear regression analysis was perfomed for quality of life and function 
outcomes (scores). Binary Logistic Regression Analysis was perfomed for the 
psychomotor development outcome (risk or normal). The level of significance in the 
study was p ≤ 0.05. The overall psychomotor development in 96% of the sample was 
found to be at risk in preschool-age and that the majority of children at this age 
showed personal-social (83%), fine motor (71%) and language (63%) subareas also 
classified as risk for the Denver Test II. It was not possible to perform the predictive 
analysis of psychomotor development in preschool-age, since almost all children 
were at risk in this assessment. Regarding the evaluation of function at the 
preschool-age, 96% of the sample was classified by the PEDI as an appropriate 
functional performance in functional skills of self-care and mobility; however 42% of 
children exhibited below average performance in social function. The children 
presented adequate functional independence for their age in self-care, mobility and 
social function. Risk factors for problems in functional performance were: fewer 
medical visits during the maternal prenatal care, gestational age less than 32 weeks, 
did not realize blood transfusion in the neonatal period, history of respiratory disease 
in the last three years of preschool age, risk in personal-social and gross motor at 
preschool age, higher emotional impact on family and also on parents' time in the 
quality of life assessment in preschool age. The protective factor of the functional 
performance was the mother working outside home since the neonatal period. It was 



found that children in preschool age had problems in their quality of life according to 
the CHQ-PF50, especially in aspects of behavior, mental health and physical health. 
Risk factors associated with worse quality of life were the following: presence of 
sexually transmitted disease in the mother during pregnancy; being male; prolonged 
hospital stay in the ward, use of steroids and newborns less alert and oriented during 
the neurobehavioral assessment in the neonatal period; risk in global psychomotor 
development or in gross motor at 4-6 months of corrected chronological age; 
presence of respiratory disease, medication use, history of serious accidents, do not 
use a hearing aid, risk in personal-social, worse functional performance skills in 
social function, lower father's education, unemployed father, lower number of rooms 
in the family home, single parents, lower socioeconomic class and very young 
mothers. The study findings showed that the quality of life and functional 
performance of preschool children born preterm may be influenced by multiple 
biological, socioeconomic and development indicators observed at different stages of 
the child life trajectory. It is recommended in follow-up programs for infants the 
identification of these risk indicators and conduct a preventive management to 
neutralize the negative effects on the children development. 
 
Keywords: Infant, Premature. Child, Preschool. Child Development. Quality of Life. 
Risk Factors. 
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PRÓLOGO 
 

A presente pesquisa é um desdobramento do estudo intitulado Detecção de 

Risco para Problemas no Desenvolvimento de Bebês Nascidos Pré-termo no 

Primeiro Ano1 desenvolvido por Cibelle Kayenne Martins Roberto Formiga, cuja tese 

de Doutorado foi defendida em 2009 no Programa de Pós-Graduação em Saúde 

Mental da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP-USP), sob a orientação 

da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares. 
Esse trabalho inicial foi realizado de 2004 a 2007, durante a graduação da 

autora do presente estudo de mestrado, quando a mesma participava como aluna 

bolsista de Iniciação Científica pelo Programa de Bolsas da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG) por meio do Projeto de Pesquisa e Extensão Universitária 

“Programa de Follow-up do Bebê de Risco” coordenado pela Profa. Dra. Cibelle K. 

M. R. Formiga, docente da UEG. Por conseguinte, toda a coleta e análise realizadas 

nessa fase inicial estiveram vinculadas a esse programa, o qual deu origem a uma 

série de pesquisas e publicações.  

Em vista da relevância de tal estudo e das sugestões referidas durante a 

defesa da tese da Dra. Cibelle, foi decidido realizar a continuidade desse trabalho 

por meio da reavaliação das crianças que fizeram parte do programa de follow-up 

após quase quatro anos, visando analisar o desenvolvimento, a funcionalidade e a 

qualidade de vida destas crianças vulneráveis do ponto de vista biológico em sua 

trajetória de vida. Dessa forma, a trajetória iniciada como bolsista de iniciação 

científica teve seguimento no presente Mestrado e paralelamente a autora foi 

efetivada como Docente Especialista do Curso de Fisioterapia da UEG em 2010. 

                                                            
1FORMIGA, C. K. M. R. Detecção de Risco para Problemas no Desenvolvimento de Bebês Nascidos 
Pré-termo no Primeiro Ano. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Os bebês nascidos pré-termo e baixo peso são indivíduos mais susceptíveis a 

apresentarem problemas de saúde devido a sua condição de imaturidade física ao 

nascer, a qual pode afetar aspectos físicos, psicológicos e sociais (LEONE; RAMOS; 

VAZ, 2003). Portanto, a idade gestacional e o peso ao nascimento, mesmo isolados, 

são importantes indicadores de risco biológico para problemas de desenvolvimento 

do recém-nascido (LINHARES, 2009; RUGOLO, 2005; SANTOS et al., 2004; SILVA; 

NUNES, 2005). 

Uma boa avaliação das condições de vitalidade de um recém-nascido envolve 

o conhecimento desses dois indicadores para a análise do prognóstico imediato ou 

tardio, pois essas variáveis desempenham um papel relevante na maturidade de 

vários sistemas do organismo e qualquer desvio de normalidade das mesmas 

constitui risco para a saúde da criança (LINHARES et al., 2004; SILVA; NUNES, 

2005). Visto que, de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), 86% de todas as mortes durante o período neonatal (até 28 dias de vida) 

são causadas principalmente por prematuridade, infecções graves e asfixia (FUNDO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2009). Além disso, o baixo peso ao 

nascer, comumente decorrente do parto prematuro ou da restrição do crescimento 

intrauterino, associa-se a mortalidade neonatal em 60 a 80% dos casos (FUNDO 

DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2009). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), denomina-se prematuro 

ou pré-termo o recém-nascido com menos de 37 semanas gestacionais completas 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). A designação de baixo peso, por sua 

vez, é aplicada aos que nasceram com menos de 2.500 gramas, seja qual for a 

idade gestacional (LEONE; RAMOS; VAZ, 2003). O recém-nascido prematuro pode 

ainda ser classificado em: pré-termo moderado ou tardio (32 a 37 semanas de idade 

gestacional), muito prematuro (28 a 32 semanas de idade gestacional) e pré-termo 

extremo (idade gestacional menor do que 28 semanas) (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012). Recém-nascidos considerados baixo peso ao nascer 

podem ser classificados em muito baixo peso (menos do que 1.500 gramas) e 

extremo baixo peso (menos do que 1.000 gramas) (LEONE; RAMOS; VAZ, 2003). 

A situação agravante é que na maioria dos casos essas duas condições, 

prematuridade e baixo peso, aparecem combinadas. Portanto, os recém-nascidos de 
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baixo peso e prematuros constituem um grupo de risco pela sua maior 

morbimortalidade (QIU et al., 2012), sendo, na maioria das vezes, a mortalidade 

dessas crianças dependente da qualidade do atendimento pré-natal, das condições 

ao nascer e dos cuidados subsequentes (MARTINS; MELLO; SCOCHI, 2001; 

MINAGAWA et al., 2006; PARADA; CARVALHAES, 2007). 

Dados recentemente publicados pela OMS apontam que cerca de 15 milhões 

de bebês nascem prematuramente todo o ano e que a incidência de nascimentos 

prematuros tende a aumentar na maioria dos países. Consequentemente, destaca-

se a relevância da morbimortalidade decorrente dessa condição, uma vez que mais 

de um milhão de crianças morrem por ano devido às complicações relacionadas à 

prematuridade. As crianças nascidas pré-termo que sobrevivem devem enfrentar o 

risco de desenvolverem deficências, incapacidades e complicações de saúde 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

De acordo com os últimos dados do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) do Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil houve 2.861.868 

nascidos vivos no ano de 2010, sendo que 204.299 destes foram nascimentos 

prematuros (7,1%) e 240.323 nasceram com baixo peso (8,4%). Na região centro-

oeste, 15.029 bebês nasceram pré-termo (6,8%) e 17.831 nasceram com baixo peso 

(8,1%). No Estado de Goiás, a prematuridade atingiu 4.666 nascidos vivos (6%) e o 

baixo peso atingiu 6.019 recém-nascidos (7,8%) (BRASIL, 2010). Dessa forma, no 

período de dez anos, a taxa de nascidos vivos pré-termo no Brasil aumentou 0,5% e 

a de nascimentos baixo peso 0,8% (BRASIL, 2000, 2010). 

Um levantamento de estudos de base populacional sobre a prevalência de 

prematuridade com dados do Brasil determinou que cerca de 60% das causas 

perinatais de mortalidade infantil estão associadas à prematuridade (SILVEIRA et 

al., 2008). Verificam-se associações entre morte neonatal e número baixo de 

consultas pré-natais e escores baixos de Apgar; além disso, a mortalidade pós-

neonatal associou-se com mães adolescentes e paridade acima de três 

(MACHADO; HILL, 2003). Em recém-nascidos pré-termo com muito baixo peso 

(<1.500 gramas) detectou-se 16% de óbito neonatal precoce, sendo que este se 

associou com idade gestacional de 23 a 27 semanas (pré-termo extremo), escores 

baixos de Apgar e presença de síndrome do desconforto respiratório (ALMEIDA et 

al., 2008). O estudo de Zardo e Procianoy (2003) verificou que 31% dos 102 recém-



Introdução  |  33 

nascidos com muito baixo peso que passaram pela Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) de um Hospital Geral de Porto Alegre (RS) faleceram. 

Essas particularidades nas condições ao nascer são bastante comuns em 

países em desenvolvimento e, consequentemente, destacam a importância do fator 

socioeconômico na atenção primária da gestante e do recém-nascido. Tendo em 

vista que em países desenvolvidos as taxas de mortalidade infantil são menores que 

as de países em desenvolvimento, nos quais a atenção à saúde é mais precária 

(JOSEPH et al., 2007). Todavia, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países 

em desenvolvimento o parto prematuro é um dos principais determinantes da 

mortalidade infantil (KRAMER et al., 2000; MATHEWS; MACDORMAN, 2007). 

As condições precárias de assistência à saúde da gestante em países pobres 

geram maior frequência de partos prematuros (JOSEPH et al., 2007; SILVEIRA et 

al., 2008). Portanto, nos países em desenvolvimento, apesar de haver maior 

importância epidemiológica da prematuridade, tem-se ainda um atendimento 

precário na atenção a esse grupo de risco, revelando os seguintes aspectos: oferta 

insuficiente de serviços, especialmente os de maior complexidade, insuficiência 

quantitativa e qualitativa de recursos humanos, ausência de rede integrada de 

serviços, falta de uniformidade na cobertura dos registros sobre nascimentos, óbitos 

e utilização de serviços, incorporação inadequada de tecnologia e utilização 

insuficiente de práticas baseadas na melhor evidência científica disponível 

(CARVALHO; GOMES, 2005). 

Embora a mortalidade das crianças nascidas pré-termo e com baixo peso 

ainda seja um fator preocupante, diversos estudos afirmam que houve uma 

importante redução da mortalidade infantil no mundo todo ao longo das últimas 

décadas (ALBUQUERQUE et al., 2009; BOS; ROZE, 2011; KIECHL-

KOHLENDORFER et al., 2009; PINTO, 2009; ROBERTS et al., 2008; SPITTLE et 

al., 2009; TREYVAUD et al., 2009). A justificativa para essa diminuição recai sobre 

os avanços tecnológicos e científicos na área da Neonatologia e do atendimento à 

gestante de risco, tais como: uso de esteróides no pré-natal de gestantes com risco 

de parto prematuro, tratamento com surfactante para recém-nascidos com síndrome 

do desconforto respiratório, novas modalidades de suporte ventilatório, entre outros 

(TOMMISKA et al., 2001; SEGRE, 2003). 

Essa redução na mortalidade infantil também foi verificada no Brasil, uma vez 

que a UNICEF divulgou no relatório “Situação Mundial da Infância 2012 – Crianças 
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em um mundo urbano” que no Brasil a taxa de mortalidade de bebês (menores do 

que um ano) foi reduzida em mais de 60% entre 1990 e 2010 (FUNDO DAS 

NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2012). 

Portanto, a mortalidade dos bebês de risco diminuiu, porém a morbidade 

dessas crianças aumentou (BRUNSSEN; HARRY, 2007; WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2012), transformando-se em um aspecto muito importante dos 

cuidados neonatais e motivo principal de inúmeras pesquisas, que geralmente visam 

melhorar as medidas de prevenção do parto prematuro (BODNAR; SIMHAN, 2008; 

DAMUS, 2008; FERRAZ; NEVES, 2011; MORAIS et al., 1998) e dos déficits ou 

sequelas decorrentes deste (BADR et al., 2009; MIKKOLA et al., 2005; ROBERTS et 

al., 2008), determinar fatores de risco (ARAGÃO et al., 2004; FORMIGA; LINHARES, 

2009; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; QIU et al., 2012) ou entender o 

desenvolvimento e comportamento dessas crianças mais vulneráveis (DE GROOTE 

et al., 2007; LINHARES et al., 1999; LINHARES et al., 2000; LINHARES et al., 2003; 

LINHARES et al., 2005; KLEIN et al., 2009; MANCINI et al., 2002; NOBRE et al., 

2009; SPITTLE et al., 2009). 

Tendo em vista a importância epidemiológica e clínica dos recém-nascidos de 

risco, fica evidente que os mesmos exigem uma investigação específica ou um 

acompanhamento de seu desenvolvimento, incluindo suas variadas fases e áreas de 

desenvolvimento que refletem a integridade e maturação do sistema nervoso central 

da criança. A intervenção preventiva deve ser realizada por meio da detecção inicial 

de alguma anormalidade e apropriado encaminhamento para avaliações e 

tratamento específico (CAMERON; MAEHLE; REID, 2005; FORMIGA; 

PEDRAZZANI; TUDELLA 2004). 

O desenvolvimento envolve modificações contínuas na função do indivíduo a 

fim de que ele se adapte ao meio em que vive (GHERPELLI, 2000). Essas 

modificações resultam de interações entre forças intrínsecas e extrínsecas, que 

dependem do meio ambiente e da tarefa oferecida (BISCEGLI et al., 2007; 

DESSEN; COSTA JUNIOR, 2006; GHERPELLI, 2000). A contínua melhora do 

desempenho funcional representa a conquista de independência e adaptação social 

para a criança (FLEHMIG, 2002). Essa melhora inclui a aquisição e a evolução em 

quatro grandes subáreas do desenvolvimento (comportamento pessoal-social, 

linguagem, motor fino e motor amplo) organizadas em uma sucessão determinada 

desde o nascimento, obedecendo à maturação do indivíduo e ao progresso do 
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controle neuromuscular, da destreza e do temperamento (FLEHMIG, 2002; 

DEGENSZAJN, 2003; LIPKIN; ALLEN, 2005). 

A motricidade ampla envolve a estabilidade (ativação muscular contra a 

gravidade para atingir uma postura ereta) e a locomoção. A motricidade fina, por sua 

vez, é a habilidade manipulativa (alcançar, segurar e soltar), fornecendo ao bebê o 

primeiro contato com os objetos a sua volta. Desse modo, as experiências motoras 

incentivam e dinamizam a exploração do ambiente e, por conseguinte, a 

transformação de vivências em aprendizagem (CONNOLLY, 2000; GALLAHUE; 

OZMUN, 2003). Essa relação entre o desenvolvimento motor e o desenvolvimento 

cognitivo é especialmente observada nos primeiros anos de vida da criança, pois, 

segundo Piaget, os reflexos motores aparentemente acidentais e desorganizados do 

recém-nascido dão origem à evolução da cognição infantil e, consequentemente, 

possibilita o desenvolvimento afetivo e social (DEGENSZAJN, 2003; PIAGET, 1967). 

A idade gestacional e o peso dos lactentes ao nascer influenciam o 

desenvolvimento motor global em detrimento dos recém-nascidos com menor idade 

gestacional e/ou menor peso ao nascer, ou seja, quanto menor a idade gestacional 

e/ou o peso ao nascer maior o risco de atrasos no desempenho motor do lactente 

(dois primeiros anos de idade) (CASTRO et al., 2007; FORMIGA, 2009; FERREIRA 

et al., 2011; JASSEN et al., 2011; FRAGA et al., 2008; FREITAS et al., 2010; 

NICOLAU et al., 2011; PINTO, 2009) ou do pré-escolar (três a seis anos de idade) 

(CARAVALE et al., 2005; CONSTABLE et al., 2008; DE GROOTE et al., 2007; 

GOYEN; LUI, 2002; JANSSEN et al., 2009), principalmente quando comparado ao 

desempenho de crianças nascidas a termo. 

O desenvolvimento da linguagem e do comportamento pessoal-social são 

concomitantes e dependentes reciprocamente, pois o surgimento da linguagem vai 

tornar a criança geradora de novos esquemas e capacitada para reconstruir os 

previamente formados, envolvendo processos de socialização. Ao fazer uso da 

linguagem a criança pode reproduzir situações que não estão presentes, podendo 

transcender do campo perceptivo (CAMARGO; GABILAN, 2000). De acordo com 

Oliveira, Lima e Gonçalves (2003), o desenvolvimento da linguagem é paralelo ao 

desenvolvimento de outras áreas, como a afetiva, a cognitiva e a neuromotora. 

Portanto, a aquisição da linguagem é a via final comum, que depende da integridade 

de muitos sistemas neurais, e provavelmente por isso a linguagem e o 

comportamento pessoal social são subáreas bastante comprometidas em crianças 
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que nasceram prematuras e/ou baixo peso, especialmente em idades mais 

avançadas quando essas habilidades são mais exigidas (FRAGA et al., 2008; 

NOBRE at al., 2009; OLIVEIRA; LIMA; GONÇALVES, 2003; PEREIRA; FUNAYAMA, 

2004; SCHIARITI et al., 2007; SCHIRMER; PORTUGUEZ; NUNES, 2006; SOUZA; 

ANDRADE, 2004; WOODWARD et al., 2009). 

O desenvolvimento de determinada função ou habilidade depende do 

amadurecimento de seu substrato neural anatômico correspondente. Este 

amadurecimento decorre de eventos aditivos (progressivos), como proliferação 

neural, migração neuronal, sinaptogênese e mielinização; e eventos subtrativos 

(regressivos), nos quais são incluídos apoptose, retração neuronal e degeneração 

sináptica (REED, 2003). Na fase inicial, a qual compreende a vida intrauterina e os 

dois primeiros anos de vida pós-natal, pode-se observar a forte relação entre 

crescimento e desenvolvimento no Sistema Nervoso Central do indivíduo, pois este 

é o momento em que ocorrem com maior intensidade e quantidade os eventos 

aditivos, processando-se as maiores acelerações no crescimento das redes de fibras 

nervosas e permitindo o surgimento de novas capacidades, autorregulação e 

habilidades cognitivas (BERGER, 2003). 

A criança nascida prematuramente está mais propensa a apresentar lesões 

cerebrais decorrentes da imaturidade de seu Sistema Nervoso Central, sendo que 

com 24 semanas de idade gestacional o cérebro tem metade do peso que 

apresentará em idade de termo (cerca de 40 semanas), além disso, o cérebro 

prematuro ainda não apresenta todos os sulcos e giros definidos. A incidência de 

lesões focais severas tem declinado nas últimas décadas, porém atualmente as 

lesões encefálicas difusas são mais prevalentes entre os bebês nascidos pré-termo 

(BRUNSSEN; HARRY, 2007). 

Os estudos sobre o desenvolvimento encefálico do bebê pré-termo podem 

ajudar a diferenciar a influência do nascimento prematuro no amadurecimento do 

cérebro das lesões já instaladas. Mewes et al. (2006) analisaram exames de 

ressonâncias magnéticas de crânio de 23 bebês pré-termo de baixo risco (hígidos e 

com peso adequado para a idade gestacional) comparando-as com de bebês a 

termo, determinando que não houve diminuição do volume de massa cinzenta 

cortical, como há em crianças com lesão cerebral, porém houve uma diminuição do 
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volume de substância branca, sugerindo que essa é uma alteração comum da 

prematuridade no desenvolvimento cerebral. 

Com o objetivo similar de comparar o cérebro do neonato pré-termo com o do 

neonato a termo, Zacharia et al. (2006) observaram que com 40 semanas de idade 

pós-concepcional o cérebro do pré-termo é semelhante ao do a termo, porém em 

idades anteriores a esta as diferenças estruturais são evidentes principalmente 

quando associadas a fatores de risco, como a restrição do crescimento intrauterino e 

displasia broncopulmonar (THOMPSON et al., 2007). Em vista disso, o 

desenvolvimento da função e a maturação das estruturas cerebrais do bebê que 

nasceu pré-termo podem ser estimulados por meio da intervenção essencial ao 

oferecer estímulos adequados ainda no período de internação na Unidade de 

Terapia Intensiva ou de cuidados intermediários (ALS et al., 2004). 

Por conseguinte, pode-se afirmar que é evidente que a prematuridade e o 

baixo peso ao nascer indicam risco ao desenvolvimento, porém juntamente com 

esses indicadores podem coexistir outras variáveis que também acarretam prejuízos 

para a saúde (KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; LINHARES, 2009; MARTINS; 

LINHARES; MARTINEZ, 2005; TEUNE et al., 2011), exigindo assim maiores 

esforços dos profissionais da saúde que atuam junto a essas crianças. A fim de 

garantir melhor qualidade de vida e potencial de desenvolvimento às crianças 

nascidas em condições adversas, estas devem ser acompanhadas 

longitudinalmente (follow-up), no qual inclui avaliações não somente das condições 

físicas e psicológicas periódicas, mas também dos fatores de risco (KUMAR et al., 

2008). Esses fatores podem envolver variáveis biológicas (maternas e neonatais) e 

socioeconômicas (BRITO et al., 2011; LAMY FILHO et al., 2011; LINHARES et al., 

2004; PILZ; SCHERMANN, 2007; RESEGUE; PUCCINI; SILVA, 2007; SWEENEY; 

SWANSON, 2004). 

Segundo a OMS, fator de risco é definido como qualquer situação ou aspecto 

que pode estar relacionado a uma probabilidade de desenvolver ou gerar um 

processo mórbido e adverso em um indivíduo (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2002). A combinação de fatores de risco influencia cumulativamente de forma 

negativa o desenvolvimento da criança. 

Estudos apontam como principais fatores de risco biológico relacionados ao 

desenvolvimento as seguintes situações: complicações de saúde materna durante a 

gestação (BARBOSA; FORMIGA; LINHARES, 2007; FREITAS; SIQUEIRA; SEGRE, 
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2004; PILZ; SCHERMANN, 2007; ROESCHER et al., 2011; SPINILLO et al., 2009; 

CORREIA; LINHARES, 2007), acompanhamento inadequado no pré-natal (BRITO et 

al., 2011; CHRISTIAN et al., 2010; FERRAZ; NEVES, 2011; MORAIS et al., 1998), 

nascer pequeno para a idade gestacional (PIG) (ARIAS et al., 2011; QIU et al., 

2012); complicações de saúde neonatais (doenças pulmonares, infecções, 

hemorragias intra ou periventriculares, restrição do crescimento intrauterino, etc) 

(FORMIGA; LINHARES, 2009; FREITAS; SIQUEIRA; SEGRE, 2004; KRELING; 

BRITO; MATSUO, 2006; MAGALHÃES et al., 2004; MARTINS; MELLO; SILVA, 

2010; ROZE et al., 2008; PALTA; SADEK-BADAWI, 2008; THEUNISSEN et al., 

2001), problemas de saúde em fases posteriores do desenvolvimento (CHIEN et al., 

2006; FEKKES et al., 2000; SAIGAL et al., 2006; SULLIVAN; MSALL, 2007), 

intervenções clínicas utilizadas (fototerapia, transfusão sanguínea, oxigenoterapia, 

suporte ventilatório, etc) (KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; MICELI et al., 2000; 

RIJKEN et al., 2007; SÁ et al., 2009), sexo masculino (BAUMGARDT et al., 2012; 

JANSSEN et al., 2009; MÉIO; LOPES; MORSCH, 2003; MIKKOLA et al., 2005; 

SPINILLO et al., 2009; WOLKE et al., 2008), malformações congênitas (KLEINE et 

al., 2003; RAUTAVA et al., 2009), tempo prolongado de internação (BARBOSA; 

FORMIGA; LINHARES, 2007; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; NICOLAU et al., 

2011; NOBRE et al., 2009; PIN; ELDRIDGE; GALEA, 2010). 

Na prática clínica e em pesquisas também são utilizados escores especiais 

que avaliam o grau de gravidade da condição clínica do recém-nascido, como por 

exemplo, a existência de sequelas neurológicas decorrentes de hemorragia 

intracraniana, a presença de malformação congênita, assim como aspectos 

fisiológicos relevantes do nível de oxigenação sanguínea, entre outros, combinando, 

portanto, a avaliação de diversos fatores de risco biológicos presentes no neonato 

para classificá-lo com maior acurácia em baixo risco ou alto risco (BARBOSA; 

FORMIGA; LINHARES, 2007; DORLING; FIELD; MANKTELOW, 2005FELDMAN, 

2009; GAGLIARDI et al., 2004; KILSZTAJN et al., 2007; PURDY et al., 2008). Esses 

instrumentos são chamados de indicadores clínicos neonatais e os mais utilizados 

são os seguintes: Escala Apgar (BASKETT, 2000; FINSTER; WOOD, 2005; PIN; 

ELDRIDGE; GALEA, 2010), Neonatal Medical Index (NMI) (KORNER et al., 2000; 

KORNER et al., 1994), Clinical Risk Index for Babies (CRIB) (BRITO et al., 2003; 

THE INTERNATIONAL NEONATAL NETWORK, 1993), Clinical Risk Index for 

Babies II (CRIB-II) (PARRY; TUCKER; TARNOW-MORDI, 2003) e Score for 
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Neonatal Acute Physiology II (SNAP-II) (CHIEN et al., 2002; VASUDEVAN et al., 

2006). 

O impacto dos fatores de risco socioeconômico no desenvolvimento 

apresenta extrema relevância e deve sempre ser considerado ao avaliar uma 

criança, principalmente tratando-se de sistemas públicos de saúde dos países em 

desenvolvimento. Segundo Grantham-McGregor et al. (2007), mais de 200 milhões 

de crianças com menos de cinco anos de idade de países em desenvolvimento não 

atingem seu melhor potencial de desenvolvimento devido à presença de fatores de 

risco biológico e psicossocial comuns da pobreza, como restrição de crescimento, 

estimulação cognitiva inadequada ou insuficiente, deficiências nutritivas, doenças 

infecciosas, exposição a condições de saneamento básico inadequado, depressão 

materna, ambiente de violência e baixo peso ao nascer.  

Todos esses fatores de risco biológico e socioeconômico afetam 

negativamente o desenvolvimento sensoriomotor, social, emocional, cognitivo e 

linguagem, consequentemente uma criança com desenvolvimento pobre apresenta a 

tendência de permanecer na pobreza quando adulto (WALKER et al., 2007). 

Portanto, estratégias que previnem essa perda de potencial de desenvolvimento 

infantil devem ser implementadas, através de investimento nas áreas da Saúde e 

Educação (ENGLE et al., 2007). 

Os fatores de risco socioeconômico mais frequentemente encontrados nos 

estudos envolvendo crianças nascidas pré-termo e/ou com baixo peso são os 

seguintes: baixo nível de escolaridade materna e paterna, baixa renda familiar, 

classe social menos favorecida, mães adolescentes, mães com transtornos 

psiquiátricos, casas com muitas pessoas residindo, crianças com muitos irmãos, pai 

desempregado e pais que vivem separados (KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; 

LINHARES et al., 2003; MARTINS et al., 2004; MANCINI et al., 2004; SPINILLO et 

al., 2009; WANG; WANG; HUANG, 2008). 

Por outro lado, cabe ressaltar que alguns indicadores biológicos e 

socioeconômicos podem exercer um efeito de proteção ao desenvolvimento infantil, 

tais como o adequado acompanhamento médico durante o pré-natal materno 

(BRITO et al., 2011; CHRISTIAN et al., 2010; FERRAZ; NEVES, 2011; MORAIS et 

al., 1998), aleitamento materno (CARDOSO et al., 2008; CIAMPO et al. 2006; DEE 

et al., 2007; FERREIRA; PARADA; CARVALHAES, 2007; TANAKA et al., 2009), 

nascer com peso adequado para a idade gestacional (AIG) (ARIAS et al., 2011; 
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MIKKOLA et al., 2005; ORNELAS; XAVIER; COLOSIMO, 2002), melhores condições 

socioeconômicas da família (CACHAPUZ; HALPERN, 2006; HALPERN et al., 2008; 

LINHARES et al., 2003; POTHARST et al., 2009). 

Esses fatores de proteção podem neutralizar ou diminuir o impacto negativo 

dos fatores de risco no desenvolvimento infantil, permitindo um processo 

denominado resiliência na Psicopatologia do Desenvolvimento. A resiliência baseia-

se na premissa de que o fator de proteção apresenta o potencial de promover uma 

adaptação positiva, ou seja, gerar a superação no contexto de adversidades 

(RUTTER; SROUFE, 2000; SILK et al., 2007). Considerando esses conceitos e a 

relação estreita entre fatores de risco e proteção, torna-se mais claro os caminhos 

que levam uma criança que nasce com alto risco para atrasos ou desvios no 

desenvolvimento a apresentarem bons índices de adaptação social, qualidade de 

vida e funcionalidade em fases posteriores de sua vida, ou seja, resultarem em 

desfechos positivos (BAUMGARDT et al., 2012; GRAY et al., 2007; HALLIN; 

STJERNQVIST, 2011; MANCINI et al., 2002; REUNER et al., 2009; SAIGAL et al., 

2006). 

Diversos estudos têm realizado o seguimento de crianças nascidas pré-termo 

desde a fase neonatal até a idade adulta por meio de avaliações e identificação de 

fatores de risco com a finalidade entender o impacto que essas condições podem 

exercer sobre a vida de um indivíduo sobre diversos âmbitos: fisiológico, 

psicossocial, linguagem, comportamental, cognitivo, sensoriomotor (EVENSEN et al., 

2009; HACK et al., 2002; HACK et al., 2004; HASSEN et al., 2002; PENG et al., 

2005).  

De acordo com Umphred e El-din (2004), a avaliação é um processo contínuo 

de coleta e organização de informações relevantes para planejar e implementar um 

tratamento efetivo, sendo importante que os profissionais baseiem suas 

recomendações de manuseio do paciente em instrumentos apropriados de 

avaliação. Para tanto, existem vários instrumentos padronizados que auxiliam na 

identificação dessas crianças de risco e muitos deles são utilizados em estudos, 

para verificar suas propriedades psicométricas, ou na prática clínica dentro dos 

programas de follow-up (CASTRO et al., 2007; FORMIGA; PEDRAZZANI; 

TUDELLA, 2004; HARIJAN et al., 2012; LINHARES et al., 2003; MANCINI et al., 

2004; MANCINI et al., 2002; ROSA NETO et al., 2005; SUH-FANG et al., 2000).  
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Esses testes e escalas de desenvolvimento facilitam e auxiliam tanto a 

triagem ou diagnóstico quanto o planejamento e progressão do tratamento, caso 

alguma anormalidade seja detectada (SANTOS; ARAÚJO; PORTO, 2008). Em vista 

do grande número de instrumentos de avaliação disponíveis, Vieira e Linhares 

(2011) enfatizam que o pesquisador deve considerar na escolha do melhor 

instrumento ou medida o objetivo, a pergunta de pesquisa, a idade da amostra e a 

área do desenvolvimento a ser avaliada. 

Ao avaliar o desenvolvimento de uma criança de até dois anos de idade que 

nasceu prematura o examinador deve considerar sua idade cronológica corrigida 

(ICC), a qual é calculada subtraindo-se da idade cronológica o tempo que falta para 

que este bebê complete a idade gestacional de termo (40 semanas), para 

compensar a desvantagem da imaturidade biológica e diferenciar o atraso no 

desenvolvimento causado por lesão cerebral, daquele relacionado ao nascimento 

pré-termo (MANCINI et al., 2000; PEREIRA; FUNAYAMA, 2004). A idade 

gestacional pode ser determinada por diferentes métodos, sendo que os principais 

são os seguintes: data da última menstruação (DUM), Capurro, Dubowitz, 

ultrassonografia e Ballard (EGEWARTH; PIRES; GUARDIOLA, 2002). 

A literatura aponta a presença de comprometimentos no desenvolvimento 

neurocomportamental de bebês nascidos pré-termo avaliados em fases bem iniciais 

da vida da criança, antes mesmo que tenham alta da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) (BARBOSA; FORMIGA; LINHARES, 2007; BARROS et al., 2011; 
BROWN et al., 2006; CONSTANTINOU et al., 2005; CONSTATINOU et al., 2007; 

FORMIGA, 2009; GABRIEL, 2008; ROTHSTEIN; BELTRAME, 2011; SILVA, 2010; 

WOLF et al., 2002). O atraso no desenvolvimento neurocomportamental do recém-

nascido implica que este pode apresentar menor responsividade aos estímulos 

externos, pobre repertório motor espontâneo e dificuldade na autorregulação 

fisiológica e/ou comportamental (KORNER et al., 2000; MAJNEMER; SNIDER, 

2005), além da imaturidade neurológica (alterações de tonicidade muscular e 

reflexos anormais) (BARROS et al., 2011; BROWN et al., 2006; ROMEO et al., 2011; 

VIEIRA et al., 2010).  

Em relação aos fatores de risco biológicos, a literatura aponta alguns 

indicadores como aspectos associados ao pior desempenho na avaliação do 

desenvolvimento neurocomportamental de crianças nascidas pré-termo em fase 

neonatal, sendo eles: baixo peso ao nascer, incluindo as subdivisões em muito baixo 
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peso e extremo baixo peso (CONSTANTINOU et al., 2005; FORMIGA, 2009; 

ROTHSTEIN; BELTRAME, 2011); maior risco clínico neonatal verificado pelo maior 

escore no NMI (BARBOSA; FORMIGA; LINHARES, 2007); tempo prolongado em 

ventilação mecânica (BROWN et al., 2006); presença de hemorragia intraventricular 

(BROWN et al., 2006); presença de enterocolite necrotizante (BROWN et al., 2006); 

presença de retardo do crescimento intrauterino (FIGUERAS et al., 2011) e a 

combinação de diversos problemas de saúde na fase neonatal (ROTHSTEIN; 

BELTRAME, 2011).  

Os estudos relacionados ao primeiro ano de vida do bebê nascido pré-termo 

comumente envolvem avaliações do desenvolvimento psicomotor, o qual inclui a 

análise da aquisição de habilidades em quatro grandes subáreas, a saber: motora 

ampla, motora fina, comportamento pessoal-social e linguagem (HALPERN et al., 

2000; FORMIGA, 2009; NOBRE et al., 2009). Observou-se relevante percentual de 

lactentes com alterações ou suspeita de atrasos no desenvolvimento psicomotor, 

variando de 20 a 40% dos prematuros com até 12 meses de ICC (FORMIGA, 2009; 

FRAGA et al., 2008; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; LINHARES et al., 2003; 

LOPES; MARTINEZ; LINHARES, 2008; NOBRE et al., 2009). 

A função motora é a subárea do desenvolvimento infantil mais avaliada e 

acompanhada pelos pesquisadores no primeiro ano de idade pós-natal (CASTRO et 

al., 2007; FERREIRA et al., 2011; FREITAS et al., 2010; GUIMARÃES et al., 2011; 

LUNDQVIST-PERSSON et al., 2012; MAGALHÃES et al., 2004; MANACERO; 

NUNES, 2008; NICOLAU et al., 2011; MANCINI et al., 2002; SUH-FANG et al., 

2000) provavelmente devido às intensas mudanças e adaptações nas habilidades 

motoras ocorridas nesse período, na medida em que a criança explora e se torna 

modificadora do ambiente por meio das capacidades motoras (GALLAHUE; OZMUN, 

2003). 

Nessa fase inicial, o desenvolvimento motor representa o estado de saúde 

geral da criança, tanto física quanto mental (DEGENSZAJN, 2003) e pode associar-

se e predizer condições futuras. Padrões anormais de posturas, como a presença de 

reflexo tônico assimétrico em bebês de dois a seis meses de ICC, associou-se com 

alterações neurológicas verificadas na fase escolar (sete a 11 anos de idade) 

(BRUGGINK et al., 2009). Constatou-se o valor preditivo da avaliação motora nos 

primeiros anos de vida ao observar que o atraso no desenvolvimento motor e 

comportamental de crianças nascidas pré-termo aos dois anos contribuiu 
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significativamente para um pobre desempenho motor aos cinco anos (JANSSEN et 

al., 2009). Problemas no desenvolvimento motor na adolescência podem estar 

associados com atrasos motores observados tanto no primeiro quanto no quinto ano 

em crianças nascidas pré-termo com muito baixo peso (EVENSEN et al., 2009). 

A condição de prematuridade e baixo peso podem prejudicar a trajetória de 

desenvolvimento e a adaptação psicossocial da criança em médio prazo, como foi 

apresentado por diversos estudos realizados nos últimos 10 anos. Crianças 

nascidas pré-termo e de baixo peso apresentam probabilidade aumentada de 

desenvolverem as seguintes condições na idade pré-escolar (três a seis anos): 

problemas de saúde recorrentes (doenças respiratórias, alergias, necessidade de 

medicação e de outros tipos de tratamentos) (CHIEN et al., 2006; LARROQUE et al., 

2008; SULLIVAN; MSALL, 2007), deficiências físicas, como perda ou diminuição da 

visão ou audição (ARNAUD et al., 2007; DE GROOTE et al., 2007; LARROQUE et 

al., 2008; SCHIARITI et al., 2007), problemas neurológicos (paralisia cerebral, lesão 

neurológica) (KLEINE et al., 2007; LARROQUE et al., 2008; MIKKOLA et al., 2005; 

WOODWARD et al., 2009), atraso no desenvolvimento psicomotor (DE GROOTE et 

al., 2007; ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; NUNES, 2009; KLEINE et al., 2003; 

SCHIRMER; PORTUGUEZ; NUNES, 2006), problemas de comportamento 

(agitação, transtornos psicossociais, desajustes emocionais) (ARNAUD et al., 2007; 

ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; NUNES, 2009; FELDMAN, 2009; HOLDITCH-

DAVIS; BELYEA; EDWARDS, 2005; KLEINE et al., 2007; MIKKOLA et al., 2007; 

WOODWARD et al., 2009), déficits cognitivos (ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; 

NUNES, 2009; HANSEN et al., 2002; HOLDITCH-DAVIS; BELYEA; EDWARDS, 

2005; LARROQUE et al., 2008; MIKKOLA et al., 2005; WOODWARD et al., 2009), 

déficits de atenção e memória (BAYLESS; STEVENSON, 2007; CARAVALE et al., 

2005; MIKKOLA et al., 2005; MIKKOLA et al., 2007), atrasos no desenvolvimento da 

linguagem (CARAVALE et al., 2005; SCHIARITI et al., 2007; SCHIRMER; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2006; WOODWARD et al., 2009) e comprometimento no 

desenvolvimento motor (CARAVALE et al., 2005; GOYEN; LUI, 2009; CONSTABLE 

et al., 2008; JANSSEN et al., 2009; SAGNOL; DEBILLON; DEBU, 2007; 

SCHNEIDER et al., 2008; VAN BRAECKEL et al., 2008). 

As crianças nascidas pré-termo com menos de 34 semanas de idade 

gestacional são três vezes mais propensas a apresentarem prejuízos em mais de 

um domínio do desenvolvimento do que aquelas nascidas a termo (WOODWARD et 
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al., 2009), ou seja, quanto mais prematura for a criança maior o risco desta 

apresentar problemas em sua trajetória de desenvolvimento (VIEIRA; LINHARES, 

2011). Contudo, algumas pesquisas também têm enfatizado a importância de 

acompanhar o desenvolvimento de crianças que nasceram pré-termo moderado ou 

tardio (com mais de 32 semanas de idade gestacional) que comumente são 

consideradas de baixo risco, porém podem apresentar importantes déficits em seu 

desenvolvimento (KAO; GUEDES; SANTOS, 2011; MORSE et al., 2009; ROMEO et 

al., 2011) e relevantes índices de morbimortalidade (ESCOBAR; CLARK; GREENE, 

2006). 

Pesquisas apontam que fatores de risco e aspectos do desenvolvimento 

inicial influenciam o desenvolvimento em médio prazo. O estudo de Franz et al. 

(2009) analisou a taxa de crescimento desde a vida intrauterina até a alta hospitalar 

de bebês que nasceram pré-termo extremo e verificou que melhores índices de 

crescimento estavam associados a menor risco de comprometimento no exame 

neurológico e no desenvolvimento motor aos cinco anos de idade. O estudo de 

Feldman (2009) também obteve que funções regulatórias fisiológicas e emocionais 

presentes ao nascimento e no primeiro ano de vida de bebês prematuros podem 

predizer a autorregulação (funções executivas, comportamento adaptativo e o 

autocontrole) aos cinco anos de idade. Com enfoque nos prejuízos neurológicos e 

cognitivos, Marlow et al. (2005) avaliaram crianças que nasceram com menos de 26 

semanas de idade gestacional e constataram que entre aquelas com incapacidades 

severas aos 30 meses de idade cronológica corrigida, 86% ainda apresentavam 

incapacidades moderadas a severas aos seis anos de idade. 

Portanto, estudos que verificam os indicadores preditivos do desenvolvimento 

dessas crianças mais vulneráveis são extremamente relevantes, pois permitem 

avaliar a chance de um desfecho desfavorável. O ideal seria detectar esses 

indicadores ainda em fase neonatal, antes mesmo da alta hospitalar. Porém, a 

maioria dos estudos realiza a avaliação somente das condições clínicas dessas 

crianças em fase neonatal. Sendo que apenas algumas pesquisas têm enfatizado a 

avaliação do desenvolvimento de recém-nascidos pré-termo antes de atingir 40 

semanas de idade pós-concepcional (ALBUQUERQUE et al., 2009; BARBOSA; 

FORMIGA; LINHARES, 2007; BARROS et al., 2011; BROWN et al., 2006; 

CONSTANTINOU et al., 2007; FELDMAN, 2009; FORMIGA, 2009; GABRIEL, 2008; 

HARIJAN et al., 2012). Destaca-se, deste modo, o Neurobehavioral Assessment of 
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the Preterm Infant (Avaliação Neurocomportamental do Bebê Pré-termo - NAPI) que 

é um instrumento válido para acompanhar longitudinalmente o desenvolvimento 

inicial de crianças nascidas prematuras, pois se destina a avaliar a maturidade e o 

comportamento do recém-nascido de 32 a 40 semanas de idade pós-concepcional 

(KORNER et al., 2000). O NAPI permite a avaliação do desenvolvimento do bebê 

pré-termo ainda no período crítico de internação na UTIN (FORMIGA, 2009; 

GABRIEL, 2008; CONSTANTINOU et al., 2005; RAO et al., 2007). 

Problemas na trajetória de desenvolvimento comuns em crianças nascidas 

prematuras podem gerar repercussões negativas em aspectos mais amplos e 

multidimensionais da vida da criança, tais como a funcionalidade e a qualidade de 

vida (LEMOS et al., 2012; MANCINI et al., 2004; RAUTAVA et al., 2009; SCHIARITI 

et al., 2007; STAHLMANN et al., 2009; ZWICKER; HARRIS, 2008). 

A funcionalidade engloba o desempenho funcional e a independência em 

atividades da vida diária de mobilidade, autocuidado e função social representando, 

portanto, se a criança é capaz de lidar satisfatoriamente consigo mesmo e com as 

pessoas e objetos em sua volta (MANCINI, 2005; SULLIVAN; MSALL, 2011; 

VERKERK et al., 2011). A evolução da aquisição dessas habilidades funcionais 

torna-se especialmente importante quando a criança atinge a idade pré-escolar, pois 

nesse momento a mesma deve interagir com pessoas da comunidade e da escola, 

de modo que o adequado desempenho funcional e a independência necessária às 

habilidades cotidianas refletem a integridade física, cognitiva e psicossocial infantil 

(LEMOS et al., 2012; MANCINI et al., 2004). Desse modo, compreende-se que as 

capacidades funcionais podem estar comprometidas nos pré-escolares que 

nasceram pré-termo expostas a diversos fatores de risco, como foi constatado por 

alguns estudos (LEMOS et al., 2012; PALTA et al., 2000; SCHIARITI et al., 2007; 

SULLIVAN; MSALL, 2011; VERKERK et al., 2011). 

As crianças nascidas pré-termo com menos de 32 semanas de idade 

gestacional do estudo de Schiariti et al. (2007) apresentaram pior desempenho do 

que as crianças nascidas a termo em diversas habilidades funcionais avaliadas pelo 

HSCS-PS (Health Status Classification System) aos três anos de idade, sendo que 

os autores verificaram maiores problemas nas habilidades relacionadas à fala, ao 

autocuidado e à mobilidade. A pesquisa de Palta et al. (2000) encontrou resultados 

semelhantes, pois verificaram, por meio da aplicação do PEDI (Pediatric Evaluation 

of Disability Inventory), que das 367 crianças nascidas pré-termo, com muito baixo 
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peso e sem sequela de paralisia cerebral de sua amostra, 5% mostraram-se 

atrasadas nas habilidades funcionais de autocuidado, 7% com atraso nas 

habilidades de função social e 21% nas de mobilidade aos cinco anos de idade.  

O estudo de Sullivan e Msall (2007) visou examinar um modelo de predição 

do desempenho funcional de crianças nascidas pré-termo aos quatro anos de idade 

avaliadas por meio do WeeFIM (Functional Independence Measure for Children). Os 

resultados mostraram que o desempenho funcional foi predito pelas seguintes 

variáveis: peso ao nascer, risco clínico neonatal (segundo o SNAP-II), indicadores 

socioeconômicos na fase pré-escolar, estado de saúde da criança e 

desenvolvimento motor e integração visual-motora na idade pré-escolar (SULLIVAN; 

MSALL, 2011). Esses achados indicam que o desempenho funcional de pré-

escolares nascidos pré-termo pode ser incluenciado por fatores biológicos e 

socioeconômicos presentes desde a fase neonatal.  

A OMS define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em 

relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1948). Este construto apresenta como características 

básicas a subjetividade, a multidimensionalidade (dimensões física, mental e social) 

e considera a influência de dimensões positivas e negativas (THE WHOQOL 

GROUP, 1995). Associa-se a indicadores objetivos e subjetivos de bem estar, 

felicidade e satisfação, representando adaptação e ajustamento do indivíduo no 

meio em que vive (COLVER, 2009). Portanto, um indivíduo com todos os déficits e 

riscos comumente observados naqueles nascidos prematuros e baixo peso tende a 

possuir problemas na sua qualidade de vida em idade pré-escolar ou escolar 

(CHIEN et al., 2006; DONOHUE, 2002; FEKKES et al., 2000; PALTA; SADEK-

BADAWI, 2008; RAUTAVA et al., 2009; SCHIARITI et al., 2007; THEUNISSEN et al., 

2001; VEDERHUS et al., 2010) e na adolescência (JOHNSON et al., 2003; SAIGAL 

et al., 2000; SAIGAL et al., 1996). 

Apesar de a qualidade de vida ser subjetiva, esta pode ser mensurada por 

escalas específicas para esse fim, através de instrumentos adaptados para 

linguagem e desenvolvimento de acordo com a faixa etária ou alguma condição de 

saúde específica a qual se deseja avaliar (MSALL, 2005). No caso da avaliação de 

bebês que nasceram pré-termo, uma revisão sistemática analisou 15 estudos que 

abordaram a avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde de pré-escolares, 
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escolares, adolescentes e adultos que nasceram pré-termo e/ou com muito baixo 

peso e verificaram o uso dos seguintes instrumentos aplicados em crianças em 

idade pré-escolar e escolar: Preschool Quality of Life Questionnaire (TAPQOL), 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), Child Health Questionnaire (CHQ), 

Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQoL) (ZWICKER; HARRIS, 2008). 

O estudo de Theunissen et al. (2001) verificou a associação entre o 

nascimento prematuro e a qualidade de vida relacionada à saúde em crianças com 

idade entre um e quatro anos de idade e encontraram que crianças nascidas com 

menos de 32 semanas de idade gestacional apresentaram significativamente menor 

índice de qualidade de vida do que o grupo a termo. Do mesmo modo, Chien et al. 

(2006) constataram que as crianças nascidas com muito baixo peso em idade pré-

escolar mostraram-se com piores índices de qualidade de vida nas dimensões física, 

emocional, cognitiva e social em comparação ao grupo controle constituído por 

crianças com peso adequado ao nascer; os autores verificaram ainda que a menor 

idade gestacional (menos do que 28 semanas), o maior tempo de internação na 

UTIN, a presença de problemas de saúde atuais e o menor nível educacional dos 

cuidadores associaram-se a pior qualidade de vida das crianças (CHIEN et al., 

2006). Contudo, o estudo de Rautava et al. (2009) identificou, entre as variáveis 

biológicas avaliadas na fase neonatal, somente a presença de malformação 

congênita como fator de risco significativamente associado ao comprometimento da 

qualidade de vida em pré-escolares nascidos prematuramente. 

Porém, estudos que acompanham faixas etárias mais avançadas mostram 

que os efeitos negativos do nascimento prematuro e do baixo peso ao nascer na 

qualidade de vida relacionada à saúde parecem diminuir com o decorrer do tempo 

para aquelas crianças que não apresentaram incapacidades ou deficiências 

importantes no desenvolvimento inicial (DALZIEL et al., 2007; ZWICKER; HARRIS, 

2008). Esse aspecto foi demonstrado em estudos que se basearam na 

autoavaliação da qualidade de vida em adolescentes (GRAY et al., 2007; HALLIN; 

STJERNQVIST, 2011; INDREDAVIK et al., 2005; REUNER et al., 2009)  ou adultos 

(BAUMGARDT et al., 2012; SAIGAL et al., 2006) não observaram influência da 

prematuridade ou do baixo peso ao nascimento na qualidade de vida dos mesmos. 

Em suma, os estudos publicados até o presente momento que envolvem 

crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar apontam como desfechos 

somente indicadores isolados do desenvolvimento e comportamento e a maioria 
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destes não associa esse desfecho em médio prazo com a avaliação do 

desenvolvimento no período neonatal. Por conseguinte, a presente pesquisa visou 

preencher essa lacuna da literatura por meio de um estudo longitudinal-prospectivo 

do desenvolvimento da criança pré-termo exposta a múltiplos fatores de risco 

(biológicos e socioeconômicos), acompanhando-a desde a fase neonatal (antes da 

alta hospitalar), por meio de um instrumento de avaliação do desenvolvimento 

neurocomportamental padronizado e específico para esse grupo de risco (NAPI), até 

a idade pré-escolar. Tendo em vista que, em idade pré-escolar, a criança foi 

avaliada sob os diversos aspectos que se relacionam à qualidade de vida 

(componentes físico, social e mental), analisando, portanto, o desenvolvimento de 

forma mais completa, ou seja, sob diversos âmbitos integrados, e não somente sob 

indicadores isolados. Além disso, cabe ressaltar que existe uma escassez de 

estudos que avaliem a qualidade de vida em crianças nascidas pré-termo em idade 

pré-escolar, especialmente em pesquisas nacionais (VIEIRA; LINHARES, 2011). 

Para tanto, as duas hipóteses foram testadas: a) Os indicadores de risco 

biológico e socioeconômico e o atraso ou desvio no desenvolvimento 

neurocomportamental na fase neonatal são variáveis com efeito negativo direto no 

resultado da avaliação do desenvolvimento psicomotor, desempenho funcional e 

qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar; b) Os 

indicadores da fase neonatal influenciam a fase pré-escolar por intermédio dos 

indicadores de desenvolvimento psicomotor do primeiro ano de vida pós-natal, ou 

seja, os indicadores de risco biológico e socioeconômico e o atraso ou desvio no 

desenvolvimento neurocomportamental na fase neonatal influencia negativamente o 

desenvolvimento psicomotor no primeiro ano, o qual, subsequentemente, se associa 

ao pior desempenho na avaliação do desenvolvimento psicomotor, desempenho 

funcional e qualidade de vida das crianças em idade pré-escolar.  
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2 OBJETIVO 
 

O presente estudo apresentou o objetivo geral de: 

Examinar os indicadores de desenvolvimento inicial na fase neonatal e 

primeiro ano de idade pós-natal de crianças nascidas pré-termo na predição do 

desenvolvimento psicomotor, do desempenho funcional, da independência e da 

qualidade de vida na idade pré-escolar, considerando as variáveis biológicas e 

socioeconômicas das fases neonatal e pré-escolar. 

 

Os objetivos específicos foram os seguintes: 

a) Caracterizar os indicadores biológicos, socioeconômicos e de 

desenvolvimento neurocomportamental das crianças nascidas pré-termo na fase 

neonatal; 

b) Caracterizar o desenvolvimento psicomotor das crianças nascidas pré-

termo no primeiro ano de idade pós-natal; 

c) Caracterizar o desenvolvimento psicomotor, desempenho funcional, 

independência e qualidade de vida, assim como os indicadores pessoais e 

socioeconômicos, das crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar; 

d) Identificar os melhores modelos de predição do desenvolvimento 

psicomotor das crianças nascidas pré-termo no primeiro ano de idade pós-natal, 

considerando as variáveis preditoras da fase neonatal relacionadas a indicadores 

biológicos, socioeconômicos e de desenvolvimento neurocomportamental inicial; 

e) Identificar os melhores modelos de predição do desenvolvimento 

psicomotor de crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar, considerando as 

variáveis preditoras da fase neonatal (relacionadas a indicadores biológicos, 

socioeconômicos e de desenvolvimento neurocomportamental), da fase de primeiro 

ano de idade pós-natal (desenvolvimento psicomotor) e da idade pré-escolar 

(relacionadas a indicadores pessoais e socioeconômicos, desempenho funcional e 

qualidade de vida); 

f) Identificar os melhores modelos de predição do desempenho funcional 

e independência de crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar, 

considerando as variáveis preditoras da fase neonatal (relacionadas a indicadores 

biológicos, socioeconômicos e de desenvolvimento neurocomportamental), da fase 

de primeiro ano de idade pós-natal (desenvolvimento psicomotor) e da idade pré-
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escolar (relacionadas a indicadores pessoais e socioeconômicos, desenvolvimento 

psicomotor e qualidade de vida); 

g) Identificar os melhores modelos de predição da qualidade de vida de 

crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar, considerando as variáveis 

preditoras da fase neonatal (relacionadas a indicadores biológicos, socioeconômicos 

e de desenvolvimento neurocomportamental), da fase de primeiro ano de idade pós-

natal (desenvolvimento psicomotor) e da idade pré-escolar (relacionadas a 

indicadores pessoais e socioeconômicos, desenvolvimento psicomotor e 

desempenho funcional). 
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3 MÉTODO 
 
3.1 Delineamento do estudo 
 

O presente estudo apresenta o delineamento longitudinal-prospectivo, sendo 

dividido em duas etapas a saber: 

a) Etapa 1: No período de 2004 a 2007 realizou-se o follow-up inicial do 

desenvolvimento de 80 bebês nascidos pré-termo, durante o primeiro ano de idade 

pós-natal dos mesmos (parte do estudo de Doutorado concluído por Formiga em 

2009, em que a primeira autora do presente estudo participou da coleta de dados 

como bolsista de iniciação científica)2; 

b) Etapa 2: Foram realizadas novas avaliações e coleta de informações com 

os mesmos indivíduos avaliados na primeira etapa, que será detalhado a seguir. 

 

3.2 Participantes 
 

A amostra final do presente estudo incluiu 24 crianças em idade pré-escolar 

(entre cinco e seis anos de idade cronológica), de ambos os sexos, que nasceram 

pré-termo (menor do que 37 semanas de idade gestacional) e com baixo peso 

(menor do que 2.500 gramas). Essas crianças nasceram no Hospital Materno Infantil 

de Goiânia (GO) no período de 2004 a 2005 e foram atendidas no serviço de 

acompanhamento de crianças de alto risco do mesmo (Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal - UTIN, Unidade Neonatal de Alto Risco - UNAR, Unidade Neonatal de 

Médio Risco - UNMR, Enfermaria e Ambulatório de Alto Risco). No ambulatório, as 

crianças foram acompanhadas para avaliação do desenvolvimento e saúde por uma 

equipe multidisciplinar (pediatra, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo) até um 

ano de idade pós-natal, quando recebiam alta do serviço.  

Os critérios de inclusão foram os seguintes: crianças que nasceram pré-termo 

(menor do que 37 semanas de idade gestacional) e com baixo peso (menor do que 

2.500 gramas), clinicamente estáveis durante o período de internação no hospital 

(respirando espontaneamente em ar ambiente e sem auxílio de aparelhos e 

                                                            
2 FORMIGA, C. K. M. R. Detecção de Risco para Problemas no Desenvolvimento de Bebês Nascidos 
Pré-termo no Primeiro Ano. 2009. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 



52  |  Método 

ausência de monitorização cardíaca e/ou respiratória), sem malformações 

congênitas, apenas um gêmeo em caso de gestação múltipla (determinado por 

sorteio), crianças que apresentavam todas as avaliações do seguimento longitudinal, 

desde a fase neonatal até oito meses de idade cronológica corrigida (ICC) para a 

prematuridade, e aquelas cujos responsáveis autorizaram a participação no estudo. 

Os critérios de exclusão foram os seguintes: crianças que apresentavam 

patologias infecto-contagiosas ou problemas ortopédicos e aquelas que, na Etapa 2, 

não estavam residindo em um raio de até 50 km da cidade de Goiânia (GO). 

A Figura 1 apresenta o percurso da composição da amostra. 

 

Figura 1 – Percurso da composição da amostra (n = 24) 

 
Fonte: próprio autor 

 

Verifica-se na Figura 1 que a amostra disponível inicialmente foi composta por 

80 crianças provenientes da parte longitudinal do estudo de Formiga (2009), ou seja, 

aqueles bebês que tiveram todas as avaliações de seguimento longitudinal desde o 

nascimento (follow-up completo). Durante a primeira etapa, estes bebês participaram 

desde a avaliação neurocomportamental na fase neonatal até a avaliação do 

desenvolvimento psicomotor aos oito meses de ICC. 

Dessa amostra inicial, 64 crianças eram elegíveis para a Etapa 2 do presente 

estudo, pois moravam em Goiânia (GO) ou em um raio de 50 Km de Goiânia (GO), 

segundo as informações do banco de dados de Formiga (2009). Destas 64, 40 não 



Método  |  53 

foram incluídas no estudo devido aos seguintes motivos: não foram localizadas após 

quatro tentativas de entrar em contato com a família (n=37), óbito (n=2) e recusa em 

participar do estudo (apenas uma). Portanto, observou-se uma perda amostral de 

62% entre as duas etapas do estudo, considerando a amostra elegível de 64 

crianças. A amostra final do presente estudo foi composta por 24 crianças. 

A Tabela 1 apresenta a comparação entre a amostra de estudo (amostra final) 

e a amostra que não participou do estudo (perda amostral). 

 

Tabela 1 – Comparação entre a amostra final (n = 24) e a perda amostral (n = 40) 

quanto aos indicadores biológicos, socioeconômicos e desenvolvimento 

neurocomportamental na fase neonatal 

Indicadores da fase neonatal
Amostra final 

(n=24)
Perda amostral 

(n=40)
Valor de 

p

Sexo feminino - f (%) 12 (50) 22 (55) 0,798¹

Idade gestacional em semanas - média (DP) 33 (±2) 33 (±2) 0,812²

Peso ao nascer em gramas - média (DP) 1692 (±467) 1793 (±421) 0,373²

UST com alteração - f (%) 7 (29) 8 (20) 0,543¹

Escore Apgar do 5° minuto - média (DP) 9 (±1) 8 (±2) 0,101³

Classe econômica¹ D ou E - f (%) 16 (67) 24 (60) 0,790¹

Escore sinal de cachecol do NAPI - média (DP) 43 (±17,6) 49,1 (±21,3) 0,191³

Escore motor e vigor do NAPI - média (DP) 42,3 (±17,6) 45,3 (±13,8) 0,467²

Escore ângulo poplíteo do NAPI - média (DP) 40,2 (±27,8) 41,2 (±23,9) 0,823³

Escore alerta e orientação do NAPI - média (DP) 60,7 (±19,6) 56,5 (±19,6) 0,416²

Escore irritabilidade do NAPI - média (DP) 35,9 (±25,1) 39,8 (±24,2) 0,690³

Escore qualidade do choro do NAPI - média (DP) 46,8 (±38,6) 37,5 (± 38,8) 0,396²

Escore percentual adormecido do NAPI - média (DP) 40,5 (±31,8) 36 (±33,1) 0,477³  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; UST – Ultrassonografia transfontanela; 
NAPI – Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant; ¹Classe econômica determinada 
segundo questionário ABEP (Associação brasileira de empresas e pesquisa); ¹Teste exato de 
Fisher; ²Teste t de Student para amostras independentes; ³Teste U de Mann-Whitney. 

 

Verifica-se na Tabela 1 que não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos amostra final e perda amostral; as crianças da perda amostral foram 

semelhantes às da amostra final quanto ao sexo, idade gestacional, peso ao nascer, 

presença de alteração no exame de ultrassonografia transfontanela, escore Apgar 

no quinto minuto, classificação econômica e escore nos itens da avaliação 
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neurocomportamental (NAPI) realizada na fase neonatal. Portanto, as 24 crianças 

estudadas representam um grupo semelhante ao grupo que não participou do 

estudo, sugerindo que não houve um viés na amostra. 

 
3.3 Local da pesquisa 
 

Na primeira etapa do estudo, as crianças foram avaliadas no Hospital Materno 

Infantil de Goiânia (GO), o qual inclui as seguintes unidades: Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN), Unidade Neonatal de Alto Risco (UNAR), Unidade 

Neonatal de Médio Risco (UNMR), Enfermaria (onde os bebês nascidos com baixo 

peso passavam pelo Programa Método Mãe-Canguru – MMC) e Ambulatório de Alto 

Risco. Este é um hospital de nível terciário conveniado com a rede SUS sendo 

referência no atendimento à mãe e à criança de alto risco, portanto é um serviço que 

recebe pacientes tanto de Goiânia quanto do interior do Estado de Goiás. Na 

segunda etapa do estudo, essas crianças foram reavaliadas no seu ambiente 

domiciliar, na medida em que não possuíam mais os vínculos com o referido hospital 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Locais da coleta dos dados nas diferentes etapas do estudo 

                                                           

   
Fonte: Próprio autor e Formiga (2009, p. 100). 
Nota: A – Unidade Neonatal de Médio Risco (UNMR) do Hospital Materno Infantil de Goiânia (GO); 
B – Ambulatório de Alto Risco do Hospital Materno Infantil de Goiânia (GO); C e D – Residência da 
criança na fase pré-escolar (Etapa 2 do estudo) 

 

A organização e análise dos dados coletados foram realizadas no Núcleo 

Interdisciplinar de Pesquisa da Escola Superior de Educação Física e Fisioterapia do 

Estado de Goiás (NIPE) na Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Goiânia 

(GO), e no Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de 

Desenvolvimento e Comportamento da Criança do Departamento de Neurociências 

e Ciências do Comportamento, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FMRP-USP). 

 

3.4 Aspectos éticos 
 

O presente estudo foi realizado de acordo com as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas envolvendo seres humanos (Resolução 196/1996, 

do Conselho Nacional de Saúde). Portanto, a primeira etapa da presente pesquisa 

foi submetida e aprovada em 2004 pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana e 

ETAPA 2

ETAPA 1

A B

C D
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Animal do Hospital Geral de Goiânia (HGG) (ANEXO A), bem como o Hospital 

Materno Infantil de Goiânia (GO) autorizou a realização do estudo. Os pais e/ou 

responsáveis pelos bebês foram esclarecidos quanto aos objetivos do estudo, as 

condições do sigilo de sua identidade e ao caráter voluntário para a participação no 

mesmo e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Etapa 1 

(APÊNDICE A). 

A segunda etapa do estudo foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG) em Goiânia (GO) (ANEXO 

B). Os pais e/ou responsáveis pela criança foram informados sobre os objetivos e a 

importância dessa nova pesquisa e autorizaram a participação das crianças na 

mesma por meio da assinatura de outro Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE B). Ao final da avaliação foi realizada uma devolutiva com 

os pais e/ou responsáveis para informações sobre o desempenho da criança nos 

testes. 

 

3.5 Instrumentos e medidas 
 

Os instrumentos e medidas utilizados para alcançar os objetivos do presente 

estudo estão relacionados e descritos a seguir:  

 

3.5.1 Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant (NAPI) 

 

A Avaliação Neurocomportamental do Bebê Pré-termo (Neurobehavioral 

Assessment of the Preterm Infant - NAPI) (KORNER et al., 2000) é um instrumento 

que consiste na avaliação do comportamento do bebê nascido pré-termo em relação 

aos seguintes aspectos: estado comportamental, tônus muscular e força, 

movimentação espontânea, alerta e orientação a estímulo visual e auditivo e 

qualidade e frequência do choro da criança. Foi traduzido para a língua portuguesa 

(Brasil) com autorização dos autores para o estudo de Formiga (2009), ou seja, a 

primeira etapa do presente estudo (FORMIGA; GABRIEL; LINHARES, 2005). Pode 

ser usado para avaliar o comportamento do bebê pré-termo durante o período de 

internação, monitorar o progresso individual e avaliar os efeitos de intervenções na 

unidade de cuidados neonatais. 
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Esta avaliação foi criada por um grupo de pesquisadores das áreas de 

Medicina, Psicologia e Fisioterapia e destina-se a avaliar a maturidade e o 

comportamento do bebê em idade pós-concepcional (idade gestacional mais a idade 

cronológica do bebê) de 32 a 37 semanas. A avaliação completa envolve 71 itens, 

incluindo-se sinais fisiológicos do bebê (coloração, padrão de choro, presença de 

apneia, etc) e avaliação da mudança do estado comportamental ao longo do exame. 

O instrumento NAPI apresenta as seguintes propriedades psicométricas: 

confiabilidade teste-reteste de 41% a 85% (KORNER, 1996), confiabilidade entre 

examinadores de 67% a 97% (KORNER et al., 1991), validade concorrente com a 

Einstein Neonatal Neurobehavioral Assessment Scale (ENNAS) de 40% a 60% 

(HYMAN et al., 2005). 

Ao final da avaliação os escores são agrupados em sete categoriais 

neurocomportamentais para a conversão das pontuações em valores de zero a 100 

de acordo o peso atribuído a cada uma delas, sendo que quanto maior a pontuação 

melhor o desempenho da criança no teste. As categorias correspondem aos itens do 

NAPI são descritos a seguir: 

a) Sinal de cachecol - avalia o tônus muscular dos membros superiores do 

recém-nascido; baixo tônus muscular nos membros superiores corresponde a 

um menor escore nesse item. 

b) Motor e vigor - avalia a força muscular, o vigor dos movimentos espontâneos 

do bebê e o controle postural da criança contra a gravidade; o maior escore 

nesse item resulta da maior resistência da criança a movimentação passiva 

do examinador, maior a potência e força dos movimentos espontâneos e 

melhor controle postural. 

c) Ângulo poplíteo - avalia o tônus muscular dos membros inferiores do recém-

nascido; baixo tônus muscular nos membros inferiores resulta em um menor 

escore nesse item. 

d) Alerta e orientação - avalia a responsividade da criança frente a estímulos 

visuais animados (rosto do examinador) e inanimado (brinquedo vermelho) e 

auditivo animado (voz do examinador) e inanimado (som do brinquedo) e a 

capacidade da criança em manter-se alerta durante a administração dos 

quatro itens; assim sendo, quanto mais alerta e responsivo for o recém-

nascido maior a pontuação nesse item. 
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e) Irritabilidade - avalia a extensão do choro durante a aplicação do teste e a 

frequência em que o bebê esteve no estado comportamental de choro; o 

maior escore nesse item é obtido quando a criança chorou frequentemente e 

o menor escore quando ela não chorou nenhuma vez durante a administração 

do NAPI. 

f) Qualidade do choro - avalia a força do choro do bebê durante a administração 

da avaliação, podendo alcançar maior escore quando o choro for considerado 

forte e menor escore quando o choro for fraco; esse item não é pontuado (NA 

– não se aplica) quando a criança não chorar durante a avaliação. 

g) Percentual adormecido - avalia a frequência em que o bebê permaneceu no 

estado comportamental sono tranquilo ou sono ativo durante a avaliação; 

sendo que quanto maior o percentual adormecido durante a aplicação do 

teste menor o escore nesse item. 

Este instrumento também permite a avaliação do ciclo de sono e vigília da 

criança, pois é verificada a quantidade de mudanças de estados comportamentais 

do bebê durante a avaliação. O número de mudanças de estados é avaliado no 

sistema de pontuação do NAPI, ainda que não seja considerado um item no mesmo. 

Essa parte do teste visa observar se o bebê encontra-se, sonolento, acordado ou 

chorando e verificar as respostas ao longo da sequência do manuseio e de suas 

capacidades sensoriais aos estímulos. A classificação varia de 1 a 6, sendo 1 (sono 

tranquilo), 2 (sono ativo), 3 (sonolência), 4 (alerta inativo), 5 (alerta ativo) e 6 (choro). 

No presente estudo a análise do desempenho das crianças em cada item da 

avaliação neurocomportamental NAPI baseou-se nos dados normativos da amostra 

original e padronizada do instrumento. Assim sendo, a classificação nos itens do 

NAPI de acordo com os desvios padrões da amostra original do teste está listada a 

seguir: Abaixo da média, escore menor ou igual a um desvio padrão abaixo da 

média; Média, escore entre meio desvio padrão abaixo ou acima da média; Acima 

da média, escore maior ou igual a um desvio padrão acima da média. A 

classificação abaixo da média significa que o desenvolvimento neurocomportamental 

do recém-nascido encontra-se atrasado em relação à amostra original do NAPI, na 

mesma faixa de idade pós-concepcional. 
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3.5.2 Denver Developmental Screening Test II (Teste Denver II) 

 

O Teste Denver II (FRANKENBURG et al., 1992) adaptado para a língua 

portuguesa por Figueiras et al. (2005) é um dos testes de triagem de populações 

assintomáticas mais utilizados por profissionais da saúde. O referido teste classifica 

a criança dicotomicamente em risco (suspeita de atraso) no desenvolvimento 

psicomotor ou normal. É um teste padronizado internacionalmente com bons índices 

de validade e confiabilidade (interobservador de 0,99 e teste re-teste de 0,90) e, 

portanto, largamente utilizado tanto em pesquisas quanto na prática clínica, até por 

ser de fácil treinamento e aplicação, durando aproximadamente 20 minutos 

(HALPERN et al., 2000; MANCINI et al., 2000; SANTOS; ARAÚJO; PORTO, 2008). 

A ficha de registro do Teste Denver II pode ser verificada no Anexo C. 
Os 125 itens do Teste Denver II são distribuídos de acordo com a idade da 

criança e pode ser realizado desde o nascimento até seis anos de idade. O teste 

avalia quatro subáreas do desenvolvimento psicomotor infantil, a saber: 

a) Pessoal-social – avalia aspectos da socialização da criança, como sorri em 

resposta ou espontaneamente, observa sua própria mão, mostra o que quer, 

dá tchau, come sozinho, entre outros. Na faixa etária de cinco a seis anos são 

avaliados os itens: veste-se sem ajuda, joga jogos de mesa, escova os dentes 

sem ajuda e prepara refeição. 
b) Linguagem – avalia a produção e reação aos sons e o reconhecimento e uso 

da linguagem, como reage ao sino, riso, volta-se para o som, volta-se para a 

voz, imita sons, duplica sílabas, combina sílabas, entre outros. Na faixa etária 

de cinco a seis anos são avaliados os itens: fala inteligível, compreende 

quatro preposições, nomeia quatro cores, define de cinco a sete palavras, 

compreende três adjetivos, conta cinco blocos e faz duas analogias. 
c) Motora fina – avalia a habilidade em atividades manipulativas que envolvem 

musculatura apendicular e a coordenação mão-olho, olho-objeto e mão-objeto 

como, por exemplo, segue objeto até a linha média, juntas as mãos na linha 

média, segue brinquedo com a cabeça até 180°, segura um chocalho, tenta 

alcançar um brinquedo, realiza pinça polegar-dedo, etc. Na faixa etária de 

cinco a seis anos são avaliados os itens: desenha uma pessoa em três ou 

seis partes, copia uma cruz, aponta a linha mais comprida, copia um 

quadrado (com e sem demonstração). 
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d) Motora ampla – avalia o controle motor postural que envolve musculatura 

axial, como habilidade na marcha, equilíbrio, pular. Alguns exemplos de 

tarefas avaliadas são: movimentos simétricos eleva a cabeça em prono, 

mantém a cabeça a 45 e 90° em prono, muda de posição, senta sem apoio, 

sustenta o corpo em pé, senta-se, entre outras. Na faixa etária de cinco a seis 

anos são avaliados os itens: pula em um pé só, equilibra-se em cada pé por 

três a seis segundos e marcha ponta-calcanhar. 
Os vários itens do Teste Denver II são administrados diretamente à criança e 

em alguns deles é solicitado que a mãe ou o cuidador responsável informe se a 

criança realiza ou não determinada tarefa (maioria dos itens da subárea pessoa-

social). Portanto, os itens são pontuados como passou (“P”), se a criança conseguir 

realizar a tarefa ou o cuidador relatar que ela a faz; como falhou (“F”) se não 

conseguir realizar a tarefa ou se o cuidador relatar que ela não consegue; ou não 

observado (“NO”) quando a criança recusa-se a cumprir a tarefa. O teste é 

interpretado da seguinte forma: se a criança apresentou dois ou mais itens de 

“cuidado” (não consegue realizar a tarefa quando 75 a 90% das crianças da faixa 

etária realizam) e/ou um ou mais “atrasos” (não realiza o item que 90% ou mais das 

crianças com a mesma idade realizam) ela é classificada como risco para atrasos. 

Caso contrário, a criança é considerada normal, desde que não apresente nenhum 

“atraso” e no máximo um “cuidado”.  

 
3.5.3 Test of Infant Motor Performance (TIMP) 

 

O Teste do Desempenho Motor do Bebê (Test of Infant Motor Performance – 

TIMP) (CAMPBELL et al., 2001) foi criado por fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais e traduzido para a língua portuguesa (Brasil) (FORMIGA et al., 2005) 

com autorização das autoras para o estudo de Formiga (2009). O TIMP avalia o 

controle postural e a movimentação espontânea do bebê de até quatro meses de 

idade. O instrumento apresenta boas propriedades psicométricas, uma vez que a 

confiabilidade entre examinadores foi de 94% e teste-reteste de 89% (CAMPBELL et 

al., 1995; CAMPBELL; HEDEKER, 2001), apresentando validade preditiva para o 

desenvolvimento de bebês aos 12 meses de idade pela Alberta Infant Motor Scale 

(AIMS), com sensibilidade de 92% e especificidade de 76% (CAMPBELL et al., 

2002). 
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A primeira versão do TIMP foi criada em 1983, desde então o teste sofreu 

algumas adaptações e atualmente encontra-se em sua versão 5.1, a qual contém 42 

itens subdivididos em 13 itens observados (observação dos movimentos gerais da 

criança com os membros superiores e inferiores, capacidade de manter a cabeça na 

linha média, alcançar um objeto ou pessoa) e 29 itens eliciados (o bebê é colocado 

em diversas posturas a fim de eliciar respostas para o endireitamento da cabeça, 

orientação visual e movimentação ativa dos membros). A determinação do escore 

na avaliação TIMP é realizada da seguinte maneira: a cada item observado que a 

criança consegue realizar é atribuído um ponto, ou seja, o escore máximo que o 

nessa primeira parte do teste é 13; os itens eliciados podem apresentar pontuações 

que variam de 0 (zero) a 4 (quatro) ou 0 (zero) a 5 (cinco), em que zero consiste na 

ausência da resposta pela criança e quatro/cinco o melhor desempenho observado 

naquele item, assim o escore máximo nos itens eliciados é 130. Consequentemente, 

o escore máximo que pode ser obtido no TIMP é 143, de modo que quanto maior o 

escore obtido no teste melhor o desempenho da criança no mesmo. 

No presente estudo será utilizada a classificação de acordo com a média e 

desvio padrão da amostra de padronização original do teste. As classificações 

propostas pelo instrumento são: Média (escore entre um desvio padrão acima e 

abaixo da média), Média inferior (escore entre um desvio padrão e meio desvio 

padrão abaixo da média), Abaixo da média (escore entre dois desvios padrões e um 

desvio padrão abaixo da média), Muito abaixo da média (escore menor ou igual a 

dois desvios padrões abaixo da média). A classificação na média foi considerada 

como os escores acima de meio desvio padrão abaixo da média para evitar que 

essa categoria se misture à classificação de média inferior. Destaca-se que o 

desempenho no TIMP pode ser considerado normal quando o desenvolvimento 

motor do bebê foi classificado como média inferior ou média, sendo considerado 

atrasado quando foi classificado como muito abaixo ou abaixo da média em relação 

à amostra original de padronização do teste. 

 

3.5.4 Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 

 

A Escala Motora Infantil de Alberta (Alberta Infant Motor Scale – AIMS) 

(PIPER; DARRAH, 1994) foi criada por duas fisioterapeutas canadenses e 

padronizada por uma amostra de bebês da província de Alberta no Canadá. Na 
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primeira etapa do estudo utilizou-se sua versão traduzida para a língua portuguesa 

(Brasil) por Tudella et al. (2002). O objetivo dessa escala é avaliar o 

desenvolvimento motor de crianças desde a fase neonatal até 18 meses de idade. 

Quanto às propriedades psicométricas, o instrumento apresenta confiabilidade entre 

examinadores maior do que 96%, confiabilidade teste-reteste de 86% a 99% e 

validade concorrente com outros instrumentos de avaliação padronizados de 84% a 

99% (PIPER et al., 1992; PIPER; DARRAH, 1994). 

A AIMS é composta por 58 itens e consiste em uma medida observacional do 

desenvolvimento motor de bebês. Durante a avaliação as aquisições motoras são 

registradas pela observação do bebê nas posturas: supino, prono, sentado e em pé. 

Os padrões motores e as posturas são analisados usando-se três critérios listados a 

seguir: alinhamento postural, movimentos antigravitacionais e superfície de contato. 

Durante a avaliação da criança pela AIMS, são pontuadas as posturas que o 

bebê apresenta dentro do seu repertório motor, considerando comportamentos mais 

e menos maduros. Este repertório é denominado pelo instrumento de “janela 

motora”. Todos os itens observados dentro da janela motora e os itens que 

antecedem a janela motora do bebê são pontuados em uma ficha de registro. Ao 

final da avaliação, a criança recebe um escore baseada na soma dos itens 

pontuados nas quatro posturas. 

O escore final da AIMS relacionado à idade da criança é observado em um 

gráfico de padronização (baseado na amostra original da escala) a fim de encontrar 

o percentil de desenvolvimento da mesma. De acordo com o este percentil o 

desenvolvimento do bebê pode ser classificado em três critérios: Normal (escore 

classificado no percentil maior do que 50), Suspeito (escore classificado no percentil 

maior do que 10 e menor ou igual a 50), Anormal (escore classificado no percentil 

menor ou igual a 10). O percentil 10 foi recomendado como ponto de corte com 

níveis aceitáveis de especificidade e sensibilidade na AIMS (DARRAH; PIPER; 

WATT, 1998). 

 

3.5.5 Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 

 

O Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (Pediatric Evaluation of 

Disability Inventory – PEDI (HALEY et al., 1992) foi traduzido para o português por 

Mancini (2005) e adaptado para as especificidades sócioculturais brasileiras, com a 
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devida permissão e colaboração dos autores da versão original. Esse teste é uma 

avaliação baseada em julgamento sendo realizada por meio de entrevista 

estruturada com os pais ou responsáveis pela criança sobre o desempenho da 

criança em atividades e tarefas comuns em sua vida diária ou  ainda por julgamento 

profissional (observação direta da criança). O seu principal objetivo é descrever o 

perfil do desempenho funcional e independência de crianças na faixa etária entre 

seis meses e sete anos e meio, informando sobre aspectos do desenvolvimento 

funcional (MANCINI et al., 2002).  

O manual do PEDI foi publicado em 1992 na versão 1.0, que é utilizada até 

hoje tanto na prática clínica quanto em pesquisas (HALEY et al., 1992). Sua 

aplicação é indicada para detectar déficits ou atrasos funcionais, identificar a 

extensão e a área afetada por esse déficit ou atraso, monitorar o progresso na 

intervenção e mensurar programas terapêuticos voltados para a área educacional. 

O referido teste foi eleito para a avaliação da funcionalidade da amostra por 

ser, primeiramente, um instrumento validado em português com adaptações para 

aplicação na população brasileira e por ser mais sensível na identificação das 

perdas funcionais. Tendo sido, portanto, largamente utilizado em estudos sobre 

independência e habilidades funcionais em diversas condições como paralisia 

cerebral (CHAGAS et al., 2008; CURY et al., 2009; HERRERO; MONTEIRO, 2008; 

OLIVEIRA; CORDANI, 2004;), atraso no desenvolvimento psicomotor (HALLAL; 

MARQUES; BRACCIALLI, 2008), deficiência visual (MALTA et al., 2006), spina 

bífida (DANIELSSON et al., 2008; SCHOENMAKERS et al., 2005) e prematuridade 

(MANCINI et al., 2002). Além disso, apresenta bons índices de validade concorrente 

(70% a 80% com a Battelle Developmental Inventory Screening Test), validade 

construtiva (FELDMAN; HALEY; CORYELL, 1990) e confiabilidade (entre 

examinadores de 96% a 99%) (HALEY et al., 1992). 

O PEDI é dividido em três partes (ALLEGRETTI; MANCINI; SCHWARTZMAN, 

2004; MANCINI et al., 2002). A primeira é denominada de habilidades funcionais e 

avalia as habilidades presentes no repertório funcional da criança, as quais são 

agrupadas em tarefas e atividades específicas, refletindo o desempenho funcional 

da criança em três domínios: 

a) Autocuidado - composto por 73 itens com questões sobre alimentação 

(textura dos alimentos, utilização de utensílios e de recipientes para beber), higiene 

pessoal (escovar os dentes, cuidados com o cabelo e com o nariz, lavar as mãos), 
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banho, vestir-se, uso do toalete (manejo de roupas e limpeza) e controle 

esfincteriano; 

b) Mobilidade - com 59 itens funcionais agrupados nas seguintes tarefas: 

transferências (no banheiro, na cadeira, na cama, no carro ou ônibus), locomoção 

em ambientes internos, locomoção em ambientes externos, locomoção por 

diferentes distâncias, locomoção sobre diferentes superfícies e uso de escadas 

(subir e descer);  

c) Função social - que perfaz 65 itens abordando as habilidades que permitem 

à criança relacionar-se com a sua família e com outras pessoas da comunidade ou 

escola, incluindo os seguintes itens: compreensão funcional (entendimento do 

significado da palavra e de sentenças complexas), verbalização (uso funcional da 

comunicação e complexidade da comunicação expressiva), resolução de problemas 

em parceria, brincar (interação com adultos e crianças da mesma idade, brincadeiras 

com objetos), autoinformação, orientação temporal, participação na rotina da casa 

(tarefas domésticas) e da comunidade (função comunitária) e noção de 

autoproteção. 

Cada item desta primeira parte é pontuado com escore 0 (zero) se a criança 

não é capaz de desempenhar a atividade funcional, ou 1 (um) se a atividade fizer 

parte do repertório de habilidades da criança. A obtenção de maior escore nos 

domínios das habilidades funcionais representa melhor desempenho funcional das 

crianças avaliadas pelo PEDI. 

A segunda parte do teste é designada como assistência do cuidador e avalia 

a quantidade de ajuda ou assistência tipicamente fornecida pelo cuidador da criança 

no desempenho de tarefas funcionais nos mesmos três domínios. A assistência do 

cuidador do PEDI avalia, portanto, a independência da criança nos domínios 

autocuidado, mobilidade e função social. A pontuação de cada item desta parte é 

dada em uma escala ordinal que varia de cinco (se a criança é independente no 

desempenho da tarefa, não necessitando de nenhum tipo de assistência do 

cuidador) a zero (se a criança é totalmente dependente do cuidador para realizar a 

tarefa). Escores intermediários descrevem quantidades variadas de ajuda fornecida 

pelo cuidador (supervisão mínima, assistência mínima, moderada ou máxima). 

Dessa forma, quanto maior o escore nos domínios da assistência do cuidador maior 

a independência da criança em suas atividades da vida diária. 
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A terceira parte é utilizada para documentar as modificações do ambiente 

utilizadas pela criança no desempenho funcional de tarefas de autocuidado, 

mobilidade e função social. Nesta parte do teste, as modificações do ambiente são 

documentadas na forma de frequência em cada um dos quatro tipos de modificação 

definidos pelo teste: “nenhuma”, “centrada na criança”, de “equipamentos de 

reabilitação” ou “modificação extensiva”. Esta terceira parte do teste caracteriza-se 

como uma escala qualitativa, pois as modificações não são pontuadas com escore, 

e sim em relação a frequência das mesmas. Essa parte de modificações do 

ambiente não foi utilizada neste estudo. 

O escore total bruto obtido em cada escala pode ser transformado em escore 

normativo (percentil de desempenho) e em escore contínuo obtido através de 

metodologia específica de transformação (Rasch). Por essa análise estatística de 

Rash, a partir dos escores brutos e da idade cronológica das crianças foram obtidos 

os escores normativos (de zero a 100) que informaram sobre o desempenho 

esperado de crianças na mesma faixa etária, com desenvolvimento normal. 

Destaca-se que o maior escore normativo do PEDI remete ao melhor desempenho 

funcional e independência da criança em suas atividades diárias (HALEY et al., 

1992). 

 Em cada grupo etário o intervalo de normalidade compreende um escore 

normativo entre 30 e 70 (média); escores normativos inferiores a 30 (abaixo da 

média ou atrasado) representam significante atraso em relação às crianças na 

mesma faixa etária; escores normativos superiores a 70 (acima da média ou 

adiantado) ilustram desempenho significantemente superior às crianças da amostra 

original do PEDI na mesma faixa etária. Sendo que o escore normativo de 50 é o 

escore médio esperado para cada grupo etário (HALEY et al., 1992). 

 

3.5.6 Child Health Questionnaire - 50 Parent Form (CHQ-PF50) 

 

O questionário CHQ-PF50 (HEALTHACTCHQ, 2008) é um instrumento 

genérico de medida da qualidade de vida relacionada à saúde (Health-related 

Quality of Life – HRQoL) que foi desenvolvido e normatizado para crianças e 

adolescentes de cinco a 18 anos de idade. Esse instrumento possui 50 questões 

direcionadas aos pais e/ou responsáveis e é uma das três versões do Child Health 

Questionnaire (CHQ), o qual apresenta ainda a versão reduzida com 28 questões 
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(CHQ-PF28) e a versão mais longa com 87 questões direcionadas para 

adolescentes com mais de 10 anos. O CHQ-PF50 contém questões desenvolvidas 

para avaliar o bem-estar físico e psicossocial das crianças, verificando o 

componente físico, social e mental da qualidade de vida (FALEIROS; MACHADO, 

2006).  

O instrumento aborda 15 conceitos em saúde, denominados domínios. Cada 

domínio tem uma pontuação em escala de zero a 100, com a maior pontuação 

indicando melhor estado de saúde, grau de satisfação e bem-estar. Os domínios 

podem ser divididos em três grupos temáticos maiores: relacionados ao 

comportamento e saúde mental (cinco domínios), à saúde física (seis domínios) e ao 

impacto na família (quatro domínios). 

Os domínios do CHQ-PF50 relacionados ao comportamento e saúde mental 

estão descritos a seguir: 

a) Comportamento – Avalia a frequência, no último mês, que a criança 

apresentou problemas no comportamento e na habilidade de lidar com os outros 

(discutiu muito, teve dificuldade de concentrar ou prestar atenção, mentiu ou 

enganou, roubou coisas, teve acessos de raiva); o cuidador deve escolher uma 

categoria entre cinco opções (de “muito frequentemente” até “nunca”). Além disso, 

nesse domínio também é avaliado o comportamento geral da criança comparado ao 

de outras crianças de mesma idade, podendo ser classificado em uma de cinco 

categorias (de “excelente” até “mau”), segundo a opinião do cuidador. 

b) Avaliação global do comportamento – avalia o comportamento geral da 

criança sob o ponto de vista do cuidador. Dessa forma, esse domínio inclui somente 

a segunda parte do domínio comportamento: o cuidador deve escolher a categoria 

entre cinco opções (de “excelente” até “mau”) que melhor descreve o 

comportamento geral do seu filho em relação a outras crianças de mesma idade. 

c) Limitação social devido ao comportamento – avalia a presença e a 

extensão da limitação nas atividades na escola e com os amigos devido aos 

problemas de comportamento ou dificuldades emocionais no último mês; avalia se a 

criança estava limitada quanto ao tipo de atividade, quantidade de tempo e 

desempenho nessas atividades; o cuidador deve escolher uma categoria entre 

quatro opções (de “não, não limitado(a)” até “sim, muito limitado(a)”) avaliando a 

presença e o grau de limitação em cada item. 



Método  |  67 

d) Saúde mental – avalia a frequência, no último mês, de estados negativos e 

positivos de saúde mental da criança, apresentando itens que verificam a presença 

tanto de efeitos positivos (agiu de modo alegre) quanto aqueles relacionados à 

ansiedade ou depressão (teve vontade de chorar, sentiu-se só, agiu de modo 

nervoso, agiu de modo incomodado ou chateado); o cuidador deve escolher a 

categoria entre cinco opções (de “todo o tempo” até “nem um pouco do tempo”) que 

melhor descreve o estado de humor da criança. 

e) Autoestima – avalia autoestima da criança no último mês, ou seja, o quanto 

ela está satisfeita consigo mesma, sob o ponto de vista do cuidador; incluindo em 

cada item diferentes aspectos da vida da criança: capacidade na escola, capacidade 

para exercícios físicos, sua aparência física, suas relações familiares e sua vida 

como um todo; o cuidador deve escolher uma categoria entre cinco opções (de 

“muito satisfeito” até “muito insatisfeito”) para cada item. 

A descrição dos domínios do CHQ-PF50 relacionados à saúde física é 

apresentada a seguir: 

a) Saúde global – avalia a saúde global da criança sob o ponto de vista 

subjetivo dos seus cuidadores; estes devem escolher uma categoria entre cinco 

opções (de “excelente” até “má”) que melhor descreve a saúde da criança e a sua 

resistência a doenças.  

b) Capacidade física – mede a presença e a extensão de limitações físicas 

devido aos problemas de saúde no último mês; incluem em seus itens as três 

importantes dimensões das habilidades físicas: autocuidado (cuidar de si próprio, 

alimentar-se, vestir-se, lavar-se e ir ao banheiro), mobilidade (dobrar-se, levantar-se 

ou debruçar-se) e atividades que variam quanto ao gasto de energia (jogar futebol 

ou correr, andar de bicicleta ou patins, andar pela vizinhança, subir lance de 

escadas); o cuidador deve escolher uma categoria entre quatro opções (de “não, 

não limitado(a)” até “sim, muito limitado(a)”) avaliando a presença e o grau de 

limitação em cada item. 

c) Limitação social devido à saúde física - avalia a presença e a extensão da 

limitação nas atividades na escola e com os amigos devido aos problemas de saúde 

física no último mês; avalia se a criança estava limitada quanto ao tipo de atividade e 

a quantidade de tempo despendido nessas atividades; o cuidador deve escolher 

uma categoria entre quatro opções (de “não, não limitado(a)” até “sim, muito 

limitado(a)”) avaliando a presença e o grau de limitação em cada item. 
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d) Dor ou desconforto corporal – avalia a intensidade e a frequência que a 

criança sentiu dor ou desconforto no corpo no último mês; A intensidade da dor é 

verificada a partir da seleção de uma categoria entre seis opções (de “nenhuma” até 

“muito grave”) e a frequência da dor no último mês também é avaliada a partir da 

seleção de uma categoria entre seis opções (de “nenhuma” até “todos ou quase 

todos os dias”). 

e) Percepção sobre o estado de saúde – avalia de forma mais abrangente a 

saúde global da criança, pois em seu escore inclui a questão que constitui o domínio 

saúde global juntamente com outra questão com itens constituídos por assertivas 

que também avaliam a saúde global da criança: a criança parece ser menos 

saudável do que as outras; a criança nunca esteve gravemente doente; quando há 

uma doença se propagando, a criança usualmente pega; expectativa do cuidador é 

que a criança tenha uma vida muito saudável; cuidador se preocupa mais com a 

saúde da criança do que outras pessoas se preocupam com a saúde de seus filhos. 

O cuidador deve selecionar uma categoria entre cinco opções (de “certamente 

verdadeira” até “certamente falso”) para cada afirmativa. 

f) Mudança no estado de saúde – avalia a mudança no estado de saúde da 

criança comparado há um ano; o cuidador deve escolher uma categoria entre cinco 

opções que variam de “muito melhor agora do que há um ano” até “muito pior agora 

do que há um ano”. 

Os domínios do CHQ-PF50 relacionados ao impacto na família estão 

descritos a seguir: 

a) Impacto emocional na família – avalia a quantidade de estresse, 

preocupação e apreensão emocional que o cuidador sentiu no último mês devido a 

problemas em três aspectos da criança: saúde física, bem estar emocional e 

comportamento e atenção ou capacidade de aprendizado; o cuidador deve escolher 

uma categoria entre cinco opções (de “nenhuma” até “muita”) avaliando a presença 

de estresse em cada item. 

b) Impacto no tempo dos pais - avalia a quantidade de limitação no tempo do 

cuidador durante o último mês para realizar suas atividades pessoais devido a 

problemas em três aspectos da criança: saúde física, bem estar emocional e 

comportamento e atenção ou capacidade de aprendizado; o cuidador deve escolher 

uma categoria entre quatro opções (de “não, não limitado(a)” até “sim, muito 

limitado(a)”) em cada item. 
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c) Atividade familiar – avalia a frequência de interrupções nas atividades 

usuais da família devido a problemas de saúde ou comportamento da criança, 

incluindo itens tais como: limitou os tipos de atividades que o cuidador poderia 

exercer em família, interrompeu várias atividades diárias da família, causou tensão 

ou conflito familiar, foi fonte de discórdia na família, causou mudança ou 

cancelamento de planos no último minuto; o cuidador deve escolher uma categoria 

entre cinco opções (de “muito frequentemente” até “nunca”). 

d) Coesão familiar – avalia a capacidade da família da criança em darem-se 

bem uns com os outros, segundo a opinião do cuidador que deve escolher uma 

categoria entre cinco opções (de “excelente” até “má”) que melhor descreve a sua 

família.  

Desses domínios, 10 são convertidos em dois índices sumários o escore 

físico e o escore psicossocial. Os 10 domínios que podem ser integrados e 

transformados nos escores sumários são: capacidade física, limitação social devido 

ao comportamento, limitação social devido à saúde física, dor ou desconforto 

corporal, comportamento, saúde mental, autoestima, percepção sobre o estado de 

saúde, impacto emocional na família e impacto no tempo dos pais (MSALL, 2005; 

FALEIROS; MACHADO, 2006). Os escores físico e psicossocial são calculados 

utilizando os escores médios, desvios padrões e os coeficientes de pontuação 

obtidos por 941 crianças da amostra original do CHQ (norte-americana) e de seis 

amostras clínicas, incluídas para aumentar a variabilidade. A transformação linear T-

score é utilizada para esse cálculo, assim os índices sumários apresentam uma 

média de 50 e um desvio padrão de 10, sendo que os domínios relacionados ao 

comportamento e a saúde mental apresentam maior peso no cálculo do escore 

psicossocial e os domínios relacionados à saúde física possuem maior peso no 

cálculo do escore físico (HEALTHACTCHQ, 2008). 
O CHQ-PS50 foi escolhido para avaliar a qualidade de vida no presente 

estudo por ser de fácil administração (WREN et al., 2007) e por apresentar itens 

abrangentes, que verificam a saúde funcional e o bem-estar, desenvolvidos por 

especialistas e adaptados de uma grande variedade de instrumentos pré-existentes 

(WATERS et al., 2009). Além disso, possui validação e adaptação para diversos 

países, inclusive para o Brasil. A versão brasileira do CHQ foi desenvolvida por 

Machado et al. (2001) com uma coorte de 314 crianças saudáveis (na faixa etária de 
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seis a 18 anos de idade, média de 11,3 anos e DP ±3,5) e de 157 pacientes com 

artrite reumatóide juvenil. 

O referido instrumento é amplamente utilizado em várias pesquisas que 

apresentam como objetivo verificar a qualidade de vida relacionada à saúde de 

crianças e adolescentes em diversos casos, como em distúrbios funcionais da 

defecação (FALEIROS; MACHADO, 2006), displasia broncopulmonar (GRAY; 

O’CALLAGHAN; POULSEN, 2008), fibrose cística (POWERS; GERSTLE; LAPEY, 

2001), hemofilia (SHAPIRO et al., 2001), trauma craniocerebral (STANCIN et al., 

2002), distúrbios de comportamento e déficit de atenção (ESCOBAR et al., 2005; 

KLASSEN; MILLER; FINE, 2004), dor crônica (KONIJNENBERG et al., 2006), spina 

bífida (DANIELSSON et al., 2008) e prematuridade (INDREDAVIK et al., 2005; 

VEDERHUS et al., 2010). 

Para a utilização do CHQ-PF50 foi obtida a licença nominada aos 

pesquisadores (ANEXO D) por meio do site da HealthActCHQ  

(http://www.healthact.com/). 

 

3.5.7 Roteiros de Caracterização dos Dados Biológicos 

 

O Roteiro de Caracterização dos Dados Biológicos (APÊNDICE C) foi 

elaborado para a Etapa 1 do estudo e inclui informações de saúde acerca dos 

períodos pré, peri e neonatal (FORMIGA, 2009). Foram coletados os seguintes 

dados utilizados neste estudo para caracterizar os indicadores biológicos da fase 

neonatal: 

a) Dados Gerais do Recém-nascido – data de nascimento (necessária para o 

cálculo da ICC), sexo do bebê, cor do neonato, idade da mãe, telefone e endereço. 

b) Dados Maternos (condições de gestação) – história obstétrica (número de 

gestações, partos e abortos), história pré-natal (número de consultas médicas, 

número de ultrassonografias realizadas, complicações de saúde desenvolvidas pela 

mãe durante a gestação, tipo de gravidez). 

c) Dados do Parto – história perinatal (tempo de rotura de membranas, tipo de 

parto, presença de sofrimento fetal e se chorou ao nascer). 

d) Dados de Nascimento – peso ao nascer, idade gestacional (determinada 

pelo método Capurro), adequação para a idade gestacional, presença de retardo do 

crescimento intrauterino, escore Apgar no primeiro e quinto minuto, complicações de 



Método  |  71 

saúde desenvolvidas pelo recém-nascido, resultado do exame de ultrassonografia 

transfontanela (UST), procedimentos clínicos realizados durante o período de 

internação hospitalar, tempo de internação em cada unidade do hospital (UTIN, 

UNAR, UNMR e Enfermaria). 

e) Dados da alta hospitalar – peso no momento da alta hospitalar, tempo total 

de internação hospitalar no pós-parto e tipo de aleitamento na primeira consulta 

após a alta hospitalar. 

Três instrumentos que avaliam o risco clínico neonatal também foram 

utilizados, a saber: 

a) Neonatal Medical Index (NMI) – O escore no NMI pode variar de um 

(menor risco) a cinco (maior risco). Esse indicador avalia o risco clínico do recém-

nascido a partir do peso ao nascer, dias de utilização de oxigenioterapia e presença 

de hemorragia intracraniana ou leucomalácia periventricular (KORNER et al., 1994) 

(ANEXO E). 

b) Clinical Risk Index for Babies (CRIB) - O CRIB avalia o peso ao nascer, 

idade gestacional, presença de malformação congênita, fração de oxigênio e 

excesso de base na gasometria arterial. Os critérios devem ser aplicados durante as 

primeiras 12 horas de vida da criança e o escore varia de zero (menor risco) a 23 

pontos (maior risco) (THE INTERNATIONAL NEONATAL NETWORK, 1993) 

(ANEXO F). CRIB maior do que 4 (quatro) prediz maior morbidade e mortalidade 

neonatal (BRITO et al., 2003). 

c) Clinical Risk Index for Babies II (CRIB-II) – O Índice de Risco Clínico para 

Bebês II avalia o peso ao nascer e idade gestacional de acordo com o sexo do bebê, 

temperatura e excesso de base na gasometria arterial. O escore varia de zero 

(menor risco) a 27 pontos (maior risco) (PARRY; TUCKER; TARNOW-MORDI, 2003) 

(ANEXO G). 

Na segunda etapa do estudo foi elaborado o Roteiro de Caracterização da 

Criança em Idade Pré-escolar (APÊNDICE D), o qual é uma adaptação do “Roteiro 

de Entrevista com as Mães” do estudo de Carvalho, Linhares e Martinez (2001). Foi 

aplicado por meio de entrevista com os pais e/ou responsáveis, sendo coletadas 

informações sobre os indicadores biológicos, pessoais e de desenvolvimento das 

crianças na idade pré-escolar. Os dados deste roteiro utilizados no estudo estão 

detalhados a seguir: 
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a) Dados da saúde atual da criança – peso corporal, altura, Índice de Massa 

Corporal (IMC), problemas de saúde no momento da avaliação, uso de 

medicamentos, Uso de próteses (óculos, aparelho auditivo). 

b) Dados da história de saúde pregressa (últimos três anos) – problemas de 

saúde que a criança já apresentou, se sofreu acidente grave, a criança necessitou 

ficar hospitalizada, tipos de assistência terapêutica realizada (cirurgias, 

Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicoterapia, Terapia ocupacional). 

c) Dados da história atual de desenvolvimento – história escolar (se frequenta 

a escola, tipo de escola, série escolar, apresenta dificuldades na escola) e 

relacionamento interpessoal (se possui amizade com outras crianças, prefere brincar 

sozinha ou acompanhada). 

A determinação do IMC foi necessária para a verificação do estado nutricional 

da criança e é o resultado da relação entre o peso corporal (em quilogramas) e o 

quadrado da altura (em metros). A classificação do IMC na criança depende tanto da 

idade quanto do estágio de maturação sexual da mesma. A classificação deste 

índice foi feita para cada criança de forma manual, utilizando-se as tabelas e curvas 

de referência do National Center for Health Statistics (NCHS), permitindo classificá-

las em baixo peso (IMC menor do que o percentil cinco), peso saudável (IMC entre o 

percentil cinco e o 85), risco de sobrepeso (IMC entre o percentil 85 e o 95) e 

sobrepeso (IMC acima do percentil 95) (NCHS, 2000). 

 

3.5.8 Roteiros de Caracterização dos Dados Socioeconômicos 

 

A condição socioeconômica das famílias foi verificada em ambas as etapas 

do estudo, pelos seguintes instrumentos: 

a) Questionário Socioeconômico (APÊNDICE E) – Questionário elaborado 

para a primeira etapa da pesquisa (FORMIGA, 2009), mas que também foi utilizado 

na segunda etapa. Foi aplicado por meio de entrevista com os pais e/ou 

responsáveis para obter informações quanto à escolaridade paterna e materna, 

estado civil dos pais, ocupação da mãe e do pai ou chefe da família, renda familiar, 

tipo de residência em que vive a criança, número de cômodos na residência, número 

de pessoas que moram com a criança e se possui plano de saúde. 

b) Critério de Classificação Econômica da Associação Brasileira de Empresas 

e Pesquisa (ABEP, 2008) (ANEXO H) – O questionário de classificação 
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socioeconômica da ABEP foi administrado por meio de entrevista com os pais e/ou 

responsáveis, permitindo a classificação as famílias em classe A1, A2, B1, B2, C, D 

ou E. Considera-se a classe A1 com melhores condições socioeconômicas (maior 

pontuação) e a classe E com as piores condições (menor pontuação). Essa escala 

varia de 0 (zero) a 34 pontos e avalia o poder de compra e a escolaridade do chefe 

da família. 

 

3.6 Materiais e equipamentos 
 

Na primeira etapa do estudo foi utilizada uma câmera Mini DV Sony – Digital 

Handycam – Modelo DCR-HC40 para o registro das avaliações realizadas no 

Hospital Materno Infantil de Goiânia (GO). Todas as avaliações dos bebês foram 

gravadas em fitas mini-DV. As imagens editadas foram armazenadas em DVDs para 

posterior análise dos dados. 

Na avaliação do desenvolvimento neurocomportamentel dos bebês na fase 

neonatal por meio do NAPI foram utilizados os seguintes materiais: uma bancada de 

mármore e colchonete para deitar os bebês, dois suportes de cabeça de espuma 

para a manutenção da cabeça dos bebês na linha média, manta hospitalar, cadeira 

para o examinador administrar os itens de orientação, brinquedo sonoro vermelho 

para os itens de orientação inanimada. Nas avaliações das crianças na fase do 

primeiro ano pós-natal por meio do TIMP, AIMS e Teste Denver II, foi utilizada uma 

sala de exame contendo mesa com colchão de espuma e lençol para deitar os 

bebês e brinquedos diversos (bola vermelha, chocalho, bonecos de borracha 

maleável) (FORMIGA, 2009). 

Na segunda etapa do estudo foram utilizados os materiais necessários à 

aplicação do Teste Denver II nas crianças com cinco a seis anos de idade (oito 

fichas coloridas, uma bola, um lápis vermelho, papel branco, ficha com o desenho de 

um quadrado, ficha com o desenho de uma cruz e ficha com o desenho de duas 

linhas paralelas de comprimentos diferentes). Para a aplicação de alguns itens das 

habilidades funcionais de função social do PEDI foram utilizados fichas com 

diferentes desenhos em preto e branco e brinquedo de montar/encaixar colorido. 

Além disso, também foi utilizada uma fita métrica para medir a altura das crianças e 

uma balança analógica para verificar peso corporal das mesmas (Figura 3). 

 



74  |  Método 

Figura 3 – Materiais utilizados na avaliação das crianças na idade pré-escolar 

      
 

 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
Nota: A – Balança analógica e fita métrica; B – Material para avaliação do desenvolvimento 
psicomotor pelo Teste Denver II; C – Material para avaliação de alguns itens das habilidades 
funcionais de função social do PEDI. 

 

O material utilizado para o registro dos dados coletados em ambas as etapas 

incluiu fichas dos instrumentos utilizados, pranchetas, canetas e régua. 

Os equipamento e materiais utilizados para armazenar, organizar e analisar 

os dados coletados foram os seguintes: CDs, DVDs, computadores, planilhas do 

programa Excel® e o programa Statistical Package for The Social Sciences (SPSS 

versão 19.0; Chicago, IL, USA). 

 

3.7 Procedimento 
 
3.7.1 Coleta de dados 

 

O quadro da Figura 4 apresenta o esquema do procedimento de coleta dos 

dados, a qual abrangeu duas etapas em fases e idades distintas. O quadro também 

mostra os instrumentos aplicados e o tipo de informação coletada. 

 

A B 

C 
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Figura 4 – Procedimento da coleta de dados 

Etapas Fase Faixa etária Instrumentos Tipo de dados
NAPI Desenvolvimento neurocomportamental

Roteiro de Caracterização Biológica Dados biológicos pré, peri e pós-natais

Questionários Socioeconômicos (ABEP) Dados socioeconômicos das famílias

1 a 4 meses de ICC Teste Denver II e TIMP Desenvolvimento psicomotor

4 a 6 meses de ICC Teste Denver II e AIMS Desenvolvimento psicomotor

6 a 8 meses de ICC Teste Denver II e AIMS Desenvolvimento psicomotor

Teste Denver II Desenvolvimento psicomotor

PEDI Desempenho funcional e independência

Questionário CHQ-PF50 Qualidade de vida

Roteiro de Caracterização da Criança Condições de saúde e história escolar

Questionários Socioeconômicos (ABEP) Dados socioeconômicos das famílias

5 a 6 anos de ICFase Pré-escolarETAPA 2 
(2010-2011)

32 a 37 semanas de
IPCFase Neonatal

Primeiro ano 
pós-natal

ETAPA 1 
(2004-2006)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: IPC – idade pós-concepcional; ICC - idade cronológica corrigida; IC - idade cronológica; NAPI - 
Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant; ABEP - Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisa; TIMP – Test of Infant Motor Performance; AIMS – Alberta Infant Motor Scale; PEDI - 
Pediatric Evaluation of Disability Inventory; CHQ-PF50 - Child Health Questionnaire-50 Parent Form. 
 

Conforme se verifica no quadro da Figura 4, o procedimento da coleta de 

dados incluiu duas etapas (Etapa 1 e Etapa 2) as quais abordaram fases distintas do 

desenvolvimento das crianças. A primeira etapa corresponde à fase neonatal e ao 

primeiro ano de idade pós-natal enquanto que a segunda refere-se à fase em idade 

pré-escolar. 

A Etapa 1 do presente estudo foi realizada no período de 2004 a 2007 e 

compreende o desenvolvimento inicial das crianças. Sendo que de agosto de 2004 a 

agosto de 2006 (período de dois anos) foi realizada a coleta de dados no Hospital 

Materno Infantil de Goiânia (GO) por uma equipe de examinadores previamente 

treinados. No período de agosto de 2006 a agosto de 2007 foram realizadas as 

análises dos dados colhidos nessa primeira etapa. A autora do presente estudo de 

mestrado participou da coleta e análise nesses períodos como aluna Bolsista de 

Iniciação Científica da Universidade Estadual de Goiás (PBIC/UEG) orientada pela 

Dra. Cibelle Kayenne Martins Roberto Formiga, docente da UEG. 

Após a determinação junto aos prontuários médicos dos bebês elegíveis para 

o estudo segundo os critérios de inclusão e exclusão, as mães eram localizadas nas 

enfermarias e informadas sobre os objetivos da pesquisa e os procedimentos de 

coleta de dados. Após estes esclarecimentos e conforme a anuência das mães, 

estas preenchiam e assinavam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

Etapa 1.  
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A coleta dos dados biológicos foi realizada inicialmente por meio da consulta 

dos prontuários permitindo o preenchimento das fichas de registro do indicadores de 

risco clínico (NMI, CRIB e CRIB-II) e parte do Roteiro de Caracterização dos Dados 

Biológicos da Etapa 1. As entrevistas realizadas com os pais e/ou responsáveis 

permitiu completar os dados desse roteiro. Da mesma forma, foi realizada a coleta 

dos dados socioeconômicos e seu devido registro no Questionário Socioeconômico 

e a Classificação Econômica pelo Critério de Classificação Econômica da 

Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (classificação ABEP). 

Na fase neonatal, foi realizada a avaliação do desenvolvimento 

neurocomportamental das crianças pelo Neurobehavioral Assessment of the Preterm 

Infant (NAPI). Essa primeira avaliação foi realizada na Unidade de Médio Risco do 

hospital. Os bebês deveriam estar clinicamente estáveis para serem avaliados de 

acordo com as normas de aplicação do NAPI. Três pesquisadoras entravam na 

Unidade Neonatal, sendo que apenas uma manuseava o bebê, a segunda era 

responsável pela filmagem da avaliação e a terceira orientava a sequência dos itens 

e auxiliava com a entrega do material necessário para a aplicação do mesmo. 

O follow-up do desenvolvimento inicial das crianças pós-alta hospitalar foi 

realizado durante as consultas mensais no Ambulatório de Alto Risco. E como as 

crianças eram prematuras foi necessário calcular a idade cronológica corrigida (ICC) 

a cada consulta. Tendo em vista que a ICC é determinada pela idade cronológica do 

bebê pré-termo subtraída do tempo que falta para que este bebê complete a idade 

gestacional de termo (40 semanas), como é recomendado pela OMS ao avaliar 

crianças nascidas pré-termo com até dois anos. 

Portanto, na faixa etária de um a oito meses de ICC foram aplicados os 

seguintes instrumentos com objetivos específicos:  

a) Test of Infant Motor Performance (TIMP) - teste aplicado na faixa etária de 

um a quatro meses de ICC para avaliação do desenvolvimento motor; O 

procedimento constava inicialmente de avaliação dos itens observados do teste, em 

que a examinadora colocava a criança semidespida em supino sobre o colchonete, 

observava sua movimentação voluntária e o alcance de um objeto. 

Subsequentemente, a examinadora procedia a sequência dos itens eliciados do 

teste, em que posicionava a criança em posturas sentada, em supino, tracionada 

para sentar, suspensão ventral, postura prona e bípede. 
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b) Alberta Infant Motor Scale (AIMS) - escala utilizada para a avaliação do 

desenvolvimento motor amplo de quatro a oito meses de ICC; Os bebês foram 

avaliados pela AIMS em dois momentos, a saber: na faixa etária de quatro a seis 

meses de ICC e entre seis e oito meses de ICC. Durante a avaliação, a criança foi 

colocada nas posturas prona, supina, sentada e em pé, conforme propõe as normas 

de aplicação da escala. A movimentação do bebê era facilitada pela examinadora, 

podendo ser apresentado brinquedos. 

c) Denver Developmental Screening Test II (Teste Denver II): teste aplicado 

para a avaliação do desenvolvimento psicomotor global nos três momentos na faixa 

etária de um a oito meses de ICC; Os itens relacionados ao desenvolvimento motor 

(subárea motora ampla) que já eram apresentados pela criança na avaliação motora 

do TIMP e da AIMS foram pontuados simultaneamente na ficha de registro do Teste 

Denver II. Os itens relacionados às subáreas pessoal-social, linguagem e motora 

fina foram verificados após a avaliação motora e transcritos para a ficha. 

Assim como na avaliação neurocomportamental da fase neonatal, a avaliação 

longitudinal no primeiro anos de idade pós-natal era realizada por uma equipe de 

três pesquisadores, em que apenas um examinador manuseava a criança, outro 

ficava responsável pela filmagem e o terceiro orientava a avaliação. Os pais 

permaneciam na sala durante todo o procedimento de avaliação e ao final eram 

informados sobre as condições de desenvolvimento do bebê naquele dia. 

A Etapa 2 compreendeu a coleta de novos dados a partir da avaliação dessas 

mesmas crianças em idade pré-escolar (cinco a seis anos de idade cronológica). A 

amostra elegível para o presente estudo inicialmente foi composta por 80 crianças 

provenientes da parte longitudinal do estudo de Formiga (2009), ou seja, aqueles 

bebês que tiveram todas as avaliações no follow-up desde o nascimento até os oito 

meses de ICC. 

As fichas individuais (roteiros de caracterização biológica e socioeconômica 

aplicados na Etapa 1) dessas crianças foram verificadas. Dessa forma, observou-se 

que das 80 crianças da amostra longitudinal, apenas 64 residiam em Goiânia (GO) 

ou em um raio de 50 Km de Goiânia (GO). Essas crianças constituíram a amostra 

elegível, sendo que seus dados de identificação (nome da criança, nome da mãe, 

endereço e telefone) foram transcritos para o novo Roteiro de Caracterização da 

Criança em Idade Pré-escolar. 
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Subsequentemente, iniciou-se o processo de localização das crianças e suas 

famílias por meio do telefone. Entretanto, só foram encontradas 27 crianças após 

quatro tentativas de telefonemas em horários e dias da semana diferentes. Os pais 

ou responsáveis foram contactados e, dessa forma, foram apresentados os objetivos 

da nova etapa da pesquisa, seu caráter voluntário e veficado a possibilidade de 

agendar uma visita à residência da criança para proceder as avaliações. Destaca-se 

que uma criança foi excluída, pois sua avó recusou autorizar a participação da 

mesma no estudo e outras duas foram a óbito por causa de acidentes. Deste modo, 

a amostra final foi composta por 24 crianças. 

As visitas às residências das crianças foram agendadas para os dias em que 

a mãe ou o cuidador que mais tem contato com a criança estivesse presente e 

disponível. Foi realizada somente uma visita a cada criança. Durante essa única 

visita foram aplicados todos os testes e questionários propostos para a Etapa 2 por 

dois examinadores devidamente treinados, sendo que um ficou responsável pela 

avaliação da criança e outro pela entrevista com a mãe ou responsável. 

No primeiro contato com a família foi esclarecida qualquer dúvida sobre os 

procedimentos da pesquisa. Sendo que, voluntariamente, participaram da mesma 

somente as crianças cujo responsável autorizou a participação do menor por 

intermédio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da 

segunda etapa. 

Por meio da entrevista com a mãe ou com o principal cuidador da criança foi 

preenchido o Roteiro de Caracterização da Criança em Idade Pré-escolar, coletando 

informações sobre o estado de saúde, indicadores pessoais, relacionamento 

interpessoal e histórico escolar das crianças em idade pré-escolar. Para completar 

tal roteiro, foram verificados e anotados o peso corporal com uma balança analógica 

e a altura da criança com uma fita métrica colocada na parede, sendo que para a 

aferição desses dados a criança estava vestida com roupas leves e descalça. 

Durante essa entrevista foram reaplicados ainda o Questionário Socioeconômico e a 

Classificação ABEP. 

O desenvolvimento psicomotor das crianças em idade pré-escolar foi avaliado 

por meio do Denver Developmental Screening Test II (Teste Denver II) por um 

examinador treinado para a aplicação e pontuação do mesmo. Foi solicitado que a 

mãe ou o cuidador principal informasse se a criança realiza ou não as tarefas 

descritas na subárea pessoal-social, porém as subáreas linguagem, motora fina e 
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motora ampla foram avaliadas pela observação direta das atividades solicitadas à 

criança. Os itens foram pontuados segundo as normas do manual do teste como “F” 

(falhou), “P” (passou) ou “NO” (não observado) no momento da avaliação e 

devidamente registrados na ficha, porém a determinação da classificação final de 

“risco” ou “normal” definida pelo teste foi realizada posteriormente no momento de 

preparação e análise dos dados (Figura 4). 

 

Figura 5 – Ilustrações da administração do Teste Denver II nas crianças na idade 

pré-escolar 

   
Fonte: próprio autor 
Nota: A – Copia quadrado sem demonstração; B – Marcha ponta-calcanhar; C – Nomeia 
quatro cores.  

 

A avaliação do desempenho funcional e da independência nas atividades da 

vida diária da criança em idade pré-escolar foi realizada pela administração do 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) por meio de entrevista com a mãe 

ou cuidador. A entrevista foi realizada um lugar tranquilo da casa, distinto do local de 

avaliação das crianças, e com a presença somente da examinadora e do cuidador. 

Os 193 itens do PEDI foram questionados e as respostas registradas na ficha que 
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acompanha o manual do teste. Os escores de cada criança foram determinados em 

um segundo momento durante a fase de preparação e análise dos dados. 

Alguns itens das habilidades funcionais de função social foram avaliados pela 

observação direta da criança, pois estes foram considerados pelas pesquisadoras 

como mais complicados para a compreensão dos pais e explicações excessivas 

desses itens durante a entrevista poderiam interferir nas respostas dos mesmos, 

portanto, optou-se por avaliá-los diretamente na criança. Os itens das habilidades 

funcionais de função social do PEDI que foram aplicados por observação direta 

juntamente com a descrição maneira que foi realizada a sua coleta no presente 

estudo estão relacionados a seguir: 

a) Compreensão do significado da palavra – avalia se a criança reconhece 10 

palavras, se entende quando você fala sobre relacionamentos entre pessoas e/ou 

coisas que são visíveis e se entende quando você fala sobre tempo e sequência de 

eventos; para avaliar esses itens a examinadora interagiu com a criança fazendo 

perguntas sobre o seu dia a dia (“O que você fez ontem?” e “O que você faz depois 

que acorda? E depois que almoça?”), sua brincadeira favorita, sobre os familiares 

que estão em casa no momento da avaliação. 

b) Compreensão de sentenças complexas - avalia se a criança compreende 

comandos simples, direções que descrevem onde está alguma coisa, comando de 

dois passos, duas sentenças que falam de um mesmo sujeito, mas de forma 

diferente; esses itens foram avaliados simultaneamente à aplicação do Teste Denver 

II, pois neste também são solicitadas à criança várias tarefas consecutivas, inclusive 

para colocar a bola em cima, embaixo, atrás e na frente da cadeira (item 

compreende quatro preposições do Teste Denver II), se a mesma conseguiu 

compreender os comandos ela foi pontuada como capaz nesses itens do PEDI. Para 

avaliar o item “compreende duas sentenças que falam de um mesmo sujeito, mas de 

forma diferente” foi questionado à criança onde ela gosta de passear e logo após 

perguntou-se “O que você faz lá” (mencionando o local de passeio, seja qual for, de 

maneira diferente, ou seja, “lá”). 

b) Uso funcional da comunicação – avalia se a criança nomeia objetos e se 

descreve ações ou objetos; esses itens foram avaliados com o auxílio das fichas 

com desenhos diferentes em preto e branco, foi solicitado que a criança falasse o 

que era cada um e explicasse algo em relação à figura dos cartões (Exemplo: ao 

apresentar a figura com o desenho de um cachorro era perguntado o que era aquele 
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desenho, o que o cachorro faz, se ela tem cachorro em casa, qual o nome do 

cachorro).  

c) Complexidade da comunicação expressiva – avalia se a criança combina 

palavras com significado adequado, usa sentenças de quatro a cinco palavras, 

conecta duas ou mais ideias para contar uma história simples; esses itens também 

foram avaliados por meio da interação entre a criança e a examinadora descrita nos 

itens anteriores. Destaca-se que o brinquedo de montar e a bola facilitaram essa 

interação, de forma a ressaltar o caráter lúdico da avaliação para, assim aumentar a 

participação da criança. 

d) Jogo social interativo com adultos – avalia se a criança mostra interesse 

em relação ao outros, inicia uma brincadeira, sabe aguardar a sua vez, tenta imitar 

uma ação prévia do adulto, sugere passos novos; esses itens foram avaliados no 

momento da interação com o brinquedo de montar em que o examinador propõe que 

juntos montem alguma coisa (uma casa, um robô, um cachorro, um prédio, etc) e 

observa se a criança possuía essas iniciativas durante a brincadeira. 

e) Brincadeira com objeto – avalia se a criança agrupa materiais para formar 

alguma coisa; item que foi avaliado utilizando o brinquedo de montar. 

A administração de alguns itens do PEDI estão ilustrados na Figura 6. 

 

Figura 6 – Ilustrações da administração do PEDI nas crianças em idade pré-escolar 

   
Fonte: próprio autor 
Nota: A – Criança brincando de montar um avião e sugerindo passos novos na brincadeira; B – 
Criança interagindo com a examinadora por meio das fichas com desenhos. 

 

A qualidade de vida das crianças em idade pré-escolar foi avaliada pelo Child 

Health Questionnaire-50 Parent Form (CHQ-PF50) o qual foi aplicado pela 

examinadora por meio de entrevista direcionada a mãe ou ao principal cuidador da 

A B
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criança. Este respondeu as 50 questões sobre o bem estar físico e psicossocial da 

criança. As respostas foram anotadas na ficha de registro do CHQ-PF50 para 

posterior pontuação análise. A aplicação desse questionário também foi realizada 

em um ambiente tranquilo e na presença somente da examinadora e do 

entrevistado. 

Com a finalidade de se evitar ou minimizar o efeito carry-over (influência da 

aplicação de um instrumento sobre o outro), em metade da amostra foi aplicado o 

PEDI e em seguida o CHQ-PF50 e na outra metade a avaliação por meio do PEDI 

foi realizada após o CHQ-PF50. Outro cuidado metodológico adotado na pesquisa 

foi que uma única examinadora (“cega” em relação aos resultados da avaliação das 

crianças pelo Teste Denver II) realizou a entrevista para a aplicação do PEDI e do 

CHQ-PF50 com todos os cuidadores. 

Ao final de cada avaliação da Etapa 2, os pais ou responsáveis foram 

informados em relação ao desempenho da criança nos testes e receberam 

orientações de como estimular seu (sua) filho (a) em casa. 

 

3.7.2 Preparação e análise dos dados 

 

A preparação e análise dos dados da Etapa 1 foram realizadas por pares de 

examinadoras “cegas” em relação aos dados dos prontuários médicos dos bebês e 

treinadas quanto às normas de administração e pontuação nos instrumentos. Todo o 

conjunto de dados coletados nos instrumentos usados foi organizado em uma 

planilha eletrônica do Excel®. 

Na Etapa 2, as fichas do Teste Denver II, Teste PEDI e CHQ-PF50 tiveram 

suas classificações finais concluídas nesse momento de preparação e análise dos 

dados, sendo que no Teste Denver II a criança apresentou seu desenvolvimento 

psicomotor global e de suas quatro subáreas (pessoal-social, linguagem, motora 

ampla e motora fina) classificados como “risco” ou “normal”, como foi feito nos 

estudos de Nobre et al. (2009), Formiga (2009) e Maria-Mengel (2007). 

Os escores normativos nos domínios das habilidades funcionais e assistência 

do cuidador do PEDI foram calculados a partir dos itens marcados durante a 

entrevista com os responsáveis. Nesse momento também foi determinada 

classificação do desempenho das crianças em cada domínio (autocuidado, 

mobilidade e função social), segundo as normas do referido instrumento. Da mesma 
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forma, foram determinados os escores nos 15 domínios da avaliação da qualidade 

de vida CHQ-PF50, além do cálculo da pontuação nos índices sumários (escore 

físico e psicossocial). 

Cada criança da amostra possuía uma pasta nomeada com todas as fichas 

de registro dos testes e questionários aplicados. Os dados biológicos, 

socioeconômicos e de desenvolvimento categóricos foram convertidos em códigos e 

organizados em planilhas do Excel® e aqueles do tipo numérico foram somente 

transcritos nas mesmas planilhas, para possibilitar as análises estatísticas. 

Para o tratamento estatístico dos dados, estes foram transcritos das planilhas 

do Excel® para o banco de dados do SPSS e, em princípio, foi processada a análise 

estastística descritiva, em termos de mediana, média, desvio padrão (DP), valores 

mínimo e máximo, para as variáveis numéricas. As variáveis categóricas foram 

analisadas por meio de frequências absolutas e relativas (porcentagem e 

prevalência). 

Em segundo lugar, foi feita a comparação intragrupo dos indicadores 

socioeconômicos da Etapa 1 (fase neonatal) e da Etapa 2 (fase pré-escolar). Para a 

comparação das variáveis categórias utilizou-se o Teste de McNemar. Foi realizado 

o Teste de Shapiro Wilks para analisar a normalidade da distribuição das variáveis 

numéricas contínuas, sendo realizado, por conseguinte, o Teste t de Student para 

amostras pareadas, após a confirmação da normalidade na distribuição das 

variáveis.  

Em terceiro lugar, foi processada a comparação entre grupos (amostra do 

estudo vs. amostra de validação brasileira do CHQ-PF503) dos escores da avaliação 

da qualidade de vida das crianças. Nesta análise foi utilizado o Programa GraphPad 

Instat para realizar o Teste t de Student para amostras independentes. 

Em quarto lugar, antes de processar a análise de predição do 

desenvolvimento das crianças, foi realizada a análise de correlação entre variáveis 

preditoras (indicadores biológicos neonatais, fatores socioeconômicos neonatais, 

desenvolvimento neurocomportamental na fase neonatal, desenvolvimento 

psicomotor no primeiro ano pós-natal, indicadores biológicos pré-escolares, 

                                                            
3 MACHADO, C. S. M.; RUPERTO, N.; SILVA, C. H. M.; FERRIANI, V. P. L.; ROSCOE, I.; CAMPOS, 
L. M. A.; OLIVEIRA, S. K. F.; KISS, M. H. B.; BICA, B. E. R. G.; SZTAJNBOK, F.; LEN, C. A.; MELO-
GOMES, J. A. The brazilian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ) and 
the Child Health Questionnaire (CHQ). Clinical and Experimental Rheumatology, Pisa, v. 19, n. 4, 
suppl. 23, 2001. p. 25-29. 
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indicadores socioeconômicos pré-escolares, desenvolvimento, qualidade de vida e 

funcionalidade na idade pré-escolar) e as variáveis preditas/desfechos 

(desenvolvimento psicomotor, qualidade de vida e funcionalidade em idade pré-

escolar). Esta análise visava identificar as associações estatisticamente 

significativas, para assim selecionar quais poderiam ser testadas nas análises de 

regressão. As variáveis preditoras que apresentaram associações significativas com 

as preditas e que, portanto foram testadas nas análises de predição estão nos 

Apêndices F - M. A exceção foi a variável idade gestacional (1 = menor ou igual a 32 

semanas e 2 = maior do que 32 semanas), a qual foi testada na predição de todos 

os desfechos, mesmo que não tenha apresentado correlação significativa, tendo em 

vista a relevância da prematuridade no estudo. 

Além disso, foi também feito o teste de multicolinearidade e uma análise de 

correlação (Teste de Correlação de Spearman) entre as variáveis preditoras para 

evitar a influência de duas variáveis com forte correlação em um mesmo modelo de 

predição, ou seja, VIF ≥ 5 (multicolinearidade) ou coeficiente de correlação ≥ 0,70 

(DANCEY; REIDY, 2006). Se duas variáveis preditoras apresentassem forte 

associação entre si elas não eram testadas juntas em um mesmo modelo. 

As variáveis que apresentaram correlação significativa com os desfechos 

(preditas) foram testadas nos modelos de predição. Considerando-se o n de 24 

participantes foram testadas no máximo quatro variáveis por vez, respeitando-se a 

regra de testar uma variável para cada cinco participantes. O melhor modelo para 

cada desfecho foi aquele que a combinação de variáveis apresentou o maior poder 

explicativo (R²) composto por variáveis preditoras que apresentassem maior 

significância estatística no modelo (menor valor de p). 

Foram construídos os modelos de predição a partir de várias análises de 

regressão com a finalidade de testar a hipótese de que os indicadores da fase 

neonatal poderiam influenciar a fase pré-escolar por intermédio dos indicadores de 

desenvolvimento psicomotor do primeiro ano de vida pós-natal foram realizadas 

análises com o propósito de identificar os melhores modelos de predição do 

desenvolvimento psicomotor das crianças no primeiro ano de idade pós-natal, 

considerou-se as variáveis preditoras da fase neonatal (indicadores biológicos, 

socioeconômicos e de desenvolvimento neurocomportamental). 

As variáveis consideradas desfechos (preditas) no primeiro ano pós-natal e 

o tipo de análise realizada estão detalhadas a seguir: 
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a) Modelo de predição do desenvolvimento motor na faixa etária de um a 

quatro meses de ICC – esse modelo foi determinado por meio da Análise de 

Regressão Linear Múltipla, pois a variável desfecho foi o escore no TIMP. 

b) Modelos de predição do desenvolvimento motor na faixa etária de quatro a 

oito meses de ICC – para determinação desses modelos referentes à avaliação 

AIMS nas faixas etárias de quatro a seis e de seis a oito meses de ICC foi realizada 

a Análise de Regressão Logística Binária, considerando a classificação do 

desempenho das crianças na AIMS (1 = normal ou suspeito e 2 = anormal). 

c) Modelos de predição do desenvolvimento psicomotor e de suas subáreas 

no primeiro ano pós-natal – Tendo em vista que a avaliação pelo Teste Denver II 

resultou em uma classificação dicotômica (1 = normal e 2 = risco) do 

desenvolvimento psicomotor e suas quatro subáreas, respectivamente, foi realizada 

a Análise de Regressão Logística Binária para determinação desses modelos de 

predição.  

Os modelos de predição dos desfechos na idade pré-escolar foram 

determinados considerando as variáveis preditoras neonatais (indicadores 

biológicos, socioeconômicos e de desenvolvimento neurocomportamental), do 

primeiro ano pós-natal (desenvolvimento psicomotor) e da própria idade pré-escolar 

(indicadores biológicos, socioeconômicos, desenvolvimento, funcionalidade e 

qualidade de vida). 

As variáveis consideradas desfechos (preditas) avaliadas na idade pré-
escolar e o tipo de análise realizada estão detalhadas a seguir: 

a) Modelos de predição do desenvolvimento psicomotor e de suas subáreas 

na idade pré-escolar – para determinação desses modelos referentes à avaliação 

pelo Teste Denver II nas faixas etárias de cinco a seis anos foi realizada a Análise 

de Regressão Logística Binária, considerando a classificação dicotômica do 

desenvolvimento psicomotor e suas quatro subáreas, respectivamente (1 = normal e 

2 = risco). 

b) Modelos de predição do desempenho funcional e independência na idade 

pré-escolar - esses modelos foram determinados por meio da Análise de Regressão 

Linear Múltipla, pois as variáveis desfechos foram os escores obtidos em cada 

domínio das habilidades funcionais e assistência do cuidador do PEDI (autocuidado, 

mobilidade e função social), respectivamente. 
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c) Modelos de predição da qualidade de vida na idade pré-escolar – os 

modelos de predição dos escores nos 15 domínios e dois índices sumários (escores 

psicossocial e físico), respectivamente, foram encontrados por meio da Análise de 

Regressão Linear Múltipla. 

O nível de significância adotado no presente estudo foi de 5% (p ≤ 0,05). Nas 

análises dos modelos de predição foram consideradas variáveis com valores de p 

marginais a 0,05, desde que o R² fosse estatisticamente significativo e o p das 

variáveis fosse inferior a 0,10. 
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4 RESULTADOS 
 

Os resultados do presente estudo serão apresentados em cinco seções. Na 

primeira seção serão apresentados os dados referentes à caracterização das 

crianças nascidas pré-termo nas fases pré-natal, perinatal e neonatal quanto aos 

indicadores biológicos, socioeconômicos e de desenvolvimento. Na segunda seção 

serão mostradas as características do desenvolvimento psicomotor das crianças da 

amostra no primeiro ano de idade pós-natal. A terceira seção apresentará a 

caracterização dos indicadores pessoais, socioeconômicos e de desenvolvimento 

das crianças da amostra na idade pré-escolar. Na quarta seção serão apresentados 

os modelos de predição do desenvolvimento psicomotor das crianças da amostra no 

primeiro ano de idade pós-natal. Por fim, na quinta seção serão apresentados os 

resultados referentes à predição do desenvolvimento psicomotor, desempenho 

funcional, independência e qualidade de vida das crianças da amostra na idade pré-

escolar. 

 

4.1 Caracterização dos indicadores biológicos, socioeconômicos e de 
desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo, nas fases pré-natal, 
perinatal e neonatal 

 
4.1.1 Caracterização dos indicadores biológicos e socioeconômicos nas fases pré-

natal, perinatal e neonatal 

 

As características da idade e história de saúde das mães das crianças da 

amostra nos períodos pré-natal e perinatal estão apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Características da idade e história de saúde das mães das crianças da 

amostra (n=24) 

Características das Mães Valores
Idade (anos) - média (DP) 26 (±5)

                       mín - máx 14 - 36

História obstétrica
       Nº gestações - média (DP) 2 (±1)

                                mín - máx 1 - 4
       Nº de partos - média (DP) 2 (±1)

                              mín - máx 1 - 4
       Nº de abortos - média 0

                                mín - máx 0 - 1
História pré-natal

       Realizou pelo menos 6 consultas no pré-natal - f (%) 14 (58)

       Nº de consultas pré-natal - média (DP) 5 (±2)
                                                  mín - máx 2 - 8

       Nº de USG realizados -  média (DP) 4 (±1)
                                              mín - máx 2 - 8

       Complicações desenvolvidas no pré-natal (prevalência)
                  Infecção no trato urinário – n (%) 14 (58)

                  Hipertensão na gravidez – n (%) 11 (46)
                  Anemia na gestação – n (%) 10 (42)

                  Sangramento na gravidez – n (%) 6 (25)
                  Oligoâmnio ou poliâmnio – n (%) 6 (25)

                  Bolsa rota – n (%) 4 (17)
                  Acidentes ou quedas na gravidez – n (%) 4 (17)

                  Pré-eclâmpsia – n (%) 3 (12)

                  Tabagismo – n (%) 2 (8)
                  Doenças sexualmente transmissíveis – n (%) 2 (8)

                  Diabetes Gestacional – n (%) 1 (4)
       Tipo de gravidez – f (%)

                  Única 22 (92)
                  Tripla 2 (8)

História perinatal
       Tempo de rotura de membranas (horas)  - média (DP) 47 (±118)

                                                                             mín - máx 0-552
       Tipo de parto – f (%)

                  Cesárea 15 (63)

                  Normal 9 (37)  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; 
máx – valor máximo; n – número de participantes; USG – Ultrassonografia. 
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Os resultados apresentados na Tabela 2 evidenciam a presença de mães 

muito jovens na amostra (12% com idade menor do que 20 anos). Apesar disso, 

41% das mães apresentavam uma história obstétrica com pelo menos três 

gestações e 25% delas haviam sofrido aborto.  

Complementando as informações da Tabela 2, destaca-se que na história 

pré-natal mais da metade das mães da amostra afirmaram não ter planejado a 

gravidez e, consequentemente, 42% delas não realizaram o acompanhamento pré-

natal considerado adequado (mais do que seis consultas) e 54% fizeram apenas 

dois ou três exames de ultrassom durante a gravidez. 

Em relação às complicações maternas desenvolvidas durante a gestação, foi 

verificado que cada mãe apresentou em média duas complicações durante o 

período pré-natal. Todas as mães apresentaram pelo menos uma complicação, 

sendo que uma única mãe chegou a sofrer seis tipos de complicações diferentes. As 

intercorrências maternas mais comuns na presente amostra foram infecção do trato 

urinário, hipertensão arterial sistêmica e anemia. 

Na grande maioria das mães da amostra a gravidez foi única, porém duas 

mães tiveram trigêmeos. Além disso, a maior parte das mães apresentou parto do 

tipo cesárea. 

A Tabela 3 mostra a caracterização dos indicadores biológicos das crianças 

da amostra na fase neonatal. 
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Tabela 3 - Características das crianças da amostra quanto aos indicadores 

biológicos na fase neonatal (n=24) 

Indicadores biológicos das crianças Valores
Sexo

     Masculino – f (%) 12 (50)

      Feminino – f (%) 12 (50)

Cor do neonato

     Branca – f(%) 14 (58)

     Negra – f(%) 7 (30)

     Parda – f(%) 3 (12)

Peso ao nascimento (gramas)

     média (DP) 1.692 (±467)

     mín - máx 1.020 - 2.490

Idade gestacional (semanas) 

     média (DP) 33 (±2)

     mín - máx 28-36

Adequação para a idade gestacional

     AIG – f(%) 17 (71)

     PIG – f(%) 6 (25)

     GIG – f(%) 1 (4)

Presença de retardo do crescimento intrauterino - f (%) 1 (4)

Peso no momento da alta hospitalar (gramas)  

    média (DP) 1.949 (±264)

    mín - máx 1.705 - 2.660  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx 
– valor máximo; AIG – adequado para a idade gestacional; PIG – pequeno para a 
idade gestacional; GIG – grande para a idade gestacional. 
 

Como se pode observar na Tabela 3, a presente amostra exibiu uma 

distribuição equilibrada quanto ao sexo das crianças e foi composta, em sua maioria, 

por crianças da cor branca. As crianças nasceram com baixo peso (menor do que 

2.500 g), com média de peso ao nascimento de 1.692 g e a idade gestacional média 

de 33 semanas. Acrescenta-se aos dados da tabela que 88% dos recém-nascidos 

foram classificados com prematuridade moderada ou tardia (32 a 37 semanas de 

idade gestacional) e 42% nasceram com muito baixo peso (menos do que 1.500 g). 
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A grande maioria da amostra foi classificada como adequada para a idade 

gestacional (AIG) e somente uma criança apresentou retardo do crescimento 

intrauterino. No momento da alta hospitalar as crianças apresentaram peso próximo 

a 2.000 gramas. 

A descrição dos indicadores clínicos neonatais das crianças da amostra está 

apresentada na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Características das crianças da amostra quanto aos indicadores clínicos 

neonatais (n=24) 

Indicadores clínicos neonatais Valores
Presença de sofrimento fetal - f (%) 6 (25)
Apgar do 1° minuto (escore)¹
      mediana  (mín – máx) 7 (2 - 9)
Apgar do 5° minuto (escore)¹

      mediana  (mín – máx) 9 (7 - 10)
Índice de risco clínico neonatal (escore no CRIB)²

      mediana (mín – máx) 0 (0 - 3)

Índice de risco clínico neonatal (escore no CRIB-II)³
      mediana (mín – máx) 1 (0 - 6)
Neonatal Medical Index (NMI)⁴
      mediana (mín – máx) 2 (1 - 4)
Chorou ao nascer - f (%) 20 (83)  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; mín – valor mínimo; máx – valor máximo. 
1Escala Apgar – pontuação de 0 a 10, escore < 7 indica anóxia neonatal; 2Clinical 
Risk Index for Babies (CRIB) – pontuação de 0 a 23, escore > 4 indica pior condição 
clínica neonatal; 3Clinical Risk Index for Babies II (CRIB-II) – pontuação de 0 a 27, 
quanto maior o escore pior a condição clínica neonatal; 4Neonatal Medical Index 

(NMI) – pontuação de 1 a 5, quanto maior o escore pior condição clínica neonatal. 
 

Verifica-se na Tabela 4 que 25% dos recém-nascidos da amostra 

apresentaram sofrimento fetal, o que indica risco de problemas clínicos. Entretanto, 

ao avaliar os outros indicadores, observou-se baixo risco clínico neonatal segundo a 

mediana dos escores na Escala Apgar, CRIB, CRIB-II e NMI. A presença de choro 

ao nascer também indicou condição clínica favorável, pois representa vitalidade no 

momento do parto, para a maior parte das crianças da amostra. 
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Na Tabela 5 estão expostas as características da evolução clínica das 

crianças da amostra durante o período de internação hospitalar na fase neonatal. 

 

Tabela 5 - Características da evolução clínica das crianças da amostra durante o 

período de internação hospitalar na fase neonatal (n=24) 

 Prevalência

(%)

Complicações de saúde desenvolvidas
      Hiperbilirrubinemia (icterícia neonatal) 17 71
      Síndrome do desconforto respiratório 16 67
      Infecção 14 58
      Taquipneia transitória do recém-nascido 9 37
      Apneia 3 12
      Anemia 2 8
      Hipoglicemia 2 8
      Cardiopatia 2 8
      Refluxo gastroesofágico 1 4
Alteração da ultrassonografia transfontanela¹

      Hemorragia peri-intraventricular grau I ou II 5 21
      Leucomalácia periventricular 2 8

Características de evolução clínica N° de 
participantes    

 
Fonte: próprio autor 
Nota: 1Informação obtida por meio do exame de ultrassonografia transfontanela. 

 

Verifica-se na Tabela 5 que as complicações de saúde mais frequentemente 

desenvolvidas pelas crianças durante a fase neonatal foram hiperbilirrubinemia, 

síndrome do desconforto respiratório e infecção. Cabe ressaltar que em 29% das 

crianças da amostra observou-se a alteração no exame de ultrassonografia 

transfontanela indicando a presença de hemorragia ou leucomalácia periventricular. 

Complementando os dados da Tabela 5, observou-se que os bebês da 

amostra apresentaram em média quatro complicações durante o período de 

internação. Duas crianças tiveram sete complicações diferentes na fase neonatal, 

porém duas não apresentaram nenhuma complicação nesse período.  

Os procedimentos utilizados no tratamento clínico das crianças da amostra 

durante o período de internação na fase neonatal estão apresentados na Tabela 6. 
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Tabela 6 - Procedimentos utilizados no tratamento clínico das crianças da amostra 

na fase neonatal (n=24) 

Prevalência
(%)

Hood ou capacete de O₂ 18 75
Antibioticoterapia 17 71
Fototerapia 17 71
CPAP nasal 12 50
Oxigênio circulante na incubadora 9 37
Administração de surfactante 3 12
Transfusão sanguínea 3 12
Ventilação mecânica 2 8
Corticoterapia 2 8

Procedimentos clínicos N° de 
participantes

 
Fonte: próprio autor 
Nota: O2 – oxigênio; CPAP – pressão positiva contínua nas vias aéreas. 

 

Como podem ser observados na Tabela 6, os procedimentos utilizados no 

tratamento clínico das crianças na fase neonatal foram compatíveis com as 

complicações de saúde desenvolvidas pelos recém-nascidos. A intervenção mais 

prevalente foi o Hood, que é um dispositivo de acrílico redondo e transparente o qual 

fornece oxigênio e ar comprimido, também conhecido como “capacete de oxigênio”. 

Em seguida, as intervenções que foram realizadas em 50% ou mais das crianças da 

amostra foram antibioticoterapia, fototerapia e CPAP nasal. 

A Tabela 7 apresenta o tempo de internação hospitalar após o nascimento 

das crianças da amostra nas diferentes unidades do Hospital Materno Infantil de 

Goiânia (GO). 
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Tabela 7 - Tempo de internação hospitalar após o nascimento das crianças da 

amostra (n=24) 

Tempo de internação hospitalar (em dias) Valores
Tempo total de internação no hospital 
      média (DP) 30 (±21)
      mín - máx 2 - 86
Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)
      média (DP) 5 (±14)
      mín - máx 0 - 64
Unidade Neonatal de Alto Risco (UNAR)
      média (DP) 4 (±4)
      mín - máx 0 - 17
Unidade Neonatal de Médio Risco (UNMR)
      média (DP) 7 (±10)
      mín - máx 0 - 42
Enfermaria
      média (DP) 12 (±10)
      mín - máx 0 - 32  

Fonte: próprio autor 
Nota: DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – valor máximo. 

 

A Tabela 7 mostra que as crianças da amostra permaneceram internadas em 

média por um mês após o nascimento, sendo que um bebê ficou internado por 

quase três meses. Verifica-se que o tempo de internação nas diferentes unidades do 

hospital foi bastante variável. 

Acrescentando-se informações à Tabela 7, foi verificado que 21% das 

crianças da amostra foram internadas na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, 

75% na Unidade Neonatal de Alto Risco, 75% na Unidade Neonatal de Médio Risco 

e 92% na Enfermaria comum ou na Enfermaria Mãe-Canguru. As crianças podiam 

passar de uma unidade para outra durante a permanência no hospital dependendo 

de sua condição clínica. 

A Figura 7 apresenta a porcentagem do aleitamento materno na primeira 

consulta pós-alta hospitalar. 
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Figura 7 - Porcentagem dos diferentes tipos de aleitamento materno na primeira 

consulta após a alta hospitalar das crianças da amostra (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ¹Aleitamento materno exclusivo - alimentação exclusivamente do leite materno; 
²Aleitamento misto - associação do leite materno e fórmula láctea; ³Aleitamento artificial 
- alimentação somente por meio da fórmula láctea. 

 

A Figura 7 evidencia que a grande maioria das crianças da amostra (92%) 

estava alimentando-se com o leite materno (misto ou exclusivo) na época da 

primeira consulta após a alta hospitalar. Destaca-se que 75% das crianças estavam 

sob aleitamento materno exclusivo. 

A caracterização socioeconômica das famílias das crianças da amostra 

avaliada durante a fase neonatal está apresentada na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Características socioeconômicas das famílias das crianças da amostra na 

fase neonatal (n=24) 

Características socioeconômicas Valores

Estado civil dos pais da criança – f (%)
          União estável 21 (87)
          Pais separados 3 (13)
Escolaridade da mãe – f (%)
          Ensino fundamental (completo e incompleto) 10 (42)
          Ensino médio (completo e incompleto) 13 (54)
          Ensino superior (completo e incompleto) 1 (4)
Escolaridade do pai ou chefe da família – f (%)
          Ensino fundamental (completo e incompleto) 11 (46)
          Ensino médio (completo e incompleto) 12 (50)
          Ensino superior (completo e incompleto) 1 (4)
Ocupação da mãe – f (%)
          Do lar 14 (58)
Ocupação do pai ou chefe da família – f (%)
          Empregado 22 (92)
Classe econômica pela ABEP – f (%)
          Classe E 4 (17)
          Classe D 12 (50)
          Classe C 8 (33)
Renda familiar em nº de salários mínimos - média (DP) 2 (±1)

                                                                     mín - máx 1 - 5
Tipo de residência onde criança vive – f (%)
          Própria 16 (66)
          Alugada 4 (17)
          Emprestada  4 (17)
Possui plano de saúde (exceto SUS) – f (%) 3 (12)
Nº de cômodos da residência da criança - média (DP) 5 (±1)
                                                                   mín - máx 2 - 8
Nº de pessoas que moram com a criança - média (DP) 4 (±2)
                                                                     mín - máx 3 - 11  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – valor 
máximo; ABEP – Associação brasileira de empresas e pesquisa; SUS – Sistema único de 
saúde. 
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Verifica-se na Tabela 8 que a grande maioria dos pais das crianças da 

amostra tinha uma união estável. Quanto à escolaridade da mãe, mais de 90% delas 

estudaram no máximo até o ensino médio no momento da avaliação da criança na 

fase neonatal. De forma semelhante, a maior parte dos pais apresentava nível 

educacional médio como sua escolaridade máxima. Em relação à ocupação do 

chefe da família, 92% possuíam emprego enquanto que mais da metade das mães 

desempenhavam a função de dona de casa. 

A maior parte das famílias das crianças da amostra (83%) foi classificada 

como classe D ou C pelo questionário socioeconômico da ABEP, sendo que 58% 

destas viviam com no máximo dois salários mínimos (cerca de R$ 600,00 no período 

de 2004 a 2007). 

 

4.1.2 Caracterização do desenvolvimento neurocomportamental avaliado pelo NAPI 

na fase neonatal 

 

Na fase neonatal, foi realizada a avaliação do desenvolvimento 

neurocomportamental dos bebês por meio do NAPI. De acordo com as normas 

desse instrumento, a avaliação dos recém-nascidos pré-termo foi realizada de 32 a 

37 semanas de idade pós-concepcional (idade gestacional adicionada à idade pós-

natal da criança). No presente estudo, as crianças foram avaliadas com a média de 

35 semanas de idade pós-concepcional. 

Durante a aplicação do NAPI, oito crianças da amostra (33%) não choraram 

e, consequentemente, a avaliação do item qualidade do choro não foi aplicável 

nessas crianças. Assim, a Tabela 9 apresenta a caracterização do escore das 

crianças da amostra nos sete itens da avaliação neurocomportamental na fase 

neonatal, considerando que no item qualidade do choro a caracterização foi 

realizada nas 16 crianças que choraram durante a avaliação. 
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Tabela 9 - Caracterização do escore das crianças da amostra nos itens da avaliação 

neurocomportamental NAPI na fase neonatal (n=24) 

média DP mín. máx.
Sinal de cachecol 43 ±26,9 0 100
Motor e vigor 42,3 ±17,6 20,2 84,5
Ângulo poplíteo 40,2 ±27,8 0 100
Alerta e orientação 60,7 ±19,6 9,4 84,4
Irritabilidade 35,9 ±25,1 0 75
Percentual adormecido 40,5 ±31,8 0 100
Qualidade do choro² 46,8 ±38,6 0 100

Itens do NAPI¹
Escore

 
Fonte: próprio autor 
Nota: DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – valor máximo; NAPI – 
Neurobehavioral Assessment of preterm infant; ¹Itens do NAPI – escore varia de 0 
a 100, sendo que quanto maior o escore, melhor o desempenho da criança em 
cada item da avaliação neurocomportamental, exceto no item percentual 
adormecido; ²Qualidade do choro – item avaliado em 16 crianças da amostra que 
choraram durante a avaliação. 

 

Observa-se na Tabela 9 que a maioria dos escores do NAPI encontrava-se 

abaixo de 50 (em uma escala de zero a 100), com valores muito próximos a faixa de 

40 a 50. A única exceção foi o item alerta e orientação o qual apresentou o escore 

médio de 60. Deve-se destacar que quanto maior o escore, melhor o desempenho 

na avaliação neurocomportamental NAPI, exceto no item percentual adormecido que 

quanto menor o escore melhor o desempenho da criança no teste. Além disso, 

houve grande variabilidade individual na pontuação dos itens que compõem a 

avaliação neurocomportamental NAPI, como pode ser observado pelos valores do 

desvio padrão e amplitude de valores. 

A Tabela 10 apresenta a classificação do desempenho das crianças nos itens 

da avaliação neurocomportamental de acordo com os desvios padrões da amostra 

original do NAPI. 
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Tabela 10 - Classificação das crianças da amostra em fase neonatal nos itens da 

avaliação neurocomportamental NAPI de acordo com os desvios padrões da 

amostra original do teste (n=24) 

f % f % f %
Sinal de cachecol 16 66 6 25 2 9
Motor e vigor 16 66 7 29 1 5
Ângulo poplíteo 4 17 14 58 6 25
Alerta e orientação 4 17 7 29 13 54
Irritabilidade 8 33 7 29 9 38
Percentual adormecido 7 29 15 62 2 9
Qualidade do choro² 5 31 7 44 4 25

Classificação¹
Itens do NAPI Abaixo da média Média Acima da média

 
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; NAPI – Neurobehavioral Assessment of preterm infant; 
¹Classificação na avaliação NAPI de acordo com os desvios padrões da amostra original do teste: 
Abaixo da média – escore menor ou igual a um desvio padrão abaixo da média; Média – escore entre 
meio desvio padrão abaixo ou acima da média; Acima da média – escore maior ou igual a um desvio 
padrão acima da média; ²Qualidade do choro – item avaliado em 16 crianças da amostra que 
choraram durante a avaliação. 
 

De acordo com a Tabela 10, houve maior porcentagem de crianças 

classificadas abaixo da média da amostra de padronização do teste (escore menor 

ou igual a um desvio padrão abaixo da média) nos seguintes itens do NAPI: sinal de 

cachecol e motor e vigor. Em contrapartida, nos itens ângulo poplíteo, alerta e 

orientação, irritabilidade, percentual adormecido e qualidade do choro verificou-se 

maior porcentagem de crianças classificadas na média ou acima da média, em 

comparação com os desvios padrões da amostra original do NAPI. 

Complementando-se a Tabela 10, a quantidade de mudanças de estados 

comportamentais de vigília e sono também foi avaliada durante aplicação do NAPI e, 

portanto, verificou-se que as crianças da amostra mudaram de estado 

comportamental em média quatro vezes (DP ±2) durante a avaliação, sendo que 

uma criança não mudou de estado nenhuma vez e outra chegou a trocar oito vezes 

seu estado comportamental. 
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4.2 Caracterização do desenvolvimento psicomotor das crianças nascidas pré-
termo, no primeiro ano de idade pós-natal 
 

No primeiro ano de idade pós-natal, o desenvolvimento psicomotor das 

crianças da amostra foi avaliado em diferentes momentos, a saber: na faixa etária de 

um a quatro meses de ICC, realizou-se a avaliação do desenvolvimento motor pelo 

TIMP; na faixa etária de quatro a oito meses de ICC, o desenvolvimento motor foi 

avaliado pela AIMS; e na faixa etária de um a oito meses de ICC, realizou-se a 

avaliação do desenvolvimento psicomotor pelo Teste Denver II.   

 

4.2.1 Caracterização do desenvolvimento motor avaliado pelo TIMP na faixa etária 

de um a quatro meses de idade cronológica corrigida 

 
O desenvolvimento motor das crianças da amostra foi avaliado pelo TIMP na 

ICC média de três meses e oito dias (DP ±24 dias). O escore total médio obtido 

pelas crianças no teste foi 93 (DP ±18), em uma pontuação máxima admitida no 

TIMP de 143. A classificação do desempenho das crianças da amostra, segundo os 

desvios padrões da amostra normativa de padronização do TIMP, está representada 

graficamente na Figura 8. 
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Figura 8 - Classificação das crianças da amostra na avaliação do desenvolvimento 

motor pelo TIMP na faixa etária de um a quatro meses de ICC (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ICC – idade cronológica corrigida; TIMP – Test of infant motor 
performance; ¹Classificação TIMP: Muito abaixo da média - escore menor ou 
igual a dois desvios padrões abaixo da média; Abaixo da média - escore entre 
dois desvios padrões e um desvio padrão abaixo da média; Média inferior – 
escore entre um desvio padrão e meio desvio padrão abaixo da média; Média – 
escore maior do que meio desvio padrão abaixo da média. 
 

Como pode ser observado na Figura 8, 63% das crianças da amostra 

mostraram-se com desenvolvimento motor na fase de um a quatro meses de ICC 

dentro da faixa da normalidade (escore médio inferior ou médio), segundo a 

classificação do TIMP. No entanto, verificou-se que cerca de um terço das crianças 

apresentou desempenho abaixo da média. 

 

4.2.2 Caracterização do desenvolvimento motor avaliado pela AIMS na faixa etária 

de quatro a seis meses de idade cronológica corrigida 

 

A AIMS foi o instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento motor das 

crianças da amostra na ICC média de cinco meses e seis dias (DP ±19 dias) e a 

classificação do desempenho das crianças nessa avaliação está apresentada na 

Figura 9. 
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Figura 9 - Classificação das crianças da amostra na avaliação do desenvolvimento 

motor pela AIMS na faixa etária de quatro a seis meses de ICC (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ICC – idade cronológica corrigida; AIMS – Alberta Infant Motor Scale; 
¹Classificação AIMS: Anormal – escore classificado no percentil menor ou igual a 
10; Suspeito – escore classificado no percentil maior do que 10 e menor ou igual 
a 50; Normal – escore classificado no percentil maior do que 50. 

 

De acordo com a Figura 9, 67% das crianças da amostra apresentaram o 

desenvolvimento motor normal ou suspeito de anormalidade, na faixa etária de 

quatro a seis meses de ICC, segundo a classificação do percentil da AIMS. Da 

mesma forma que a avaliação TIMP na faixa etária de um a quatro meses, o 

desempenho motor de um terço das crianças foi classificado como anormal pela 

classificação da AIMS. 

 

4.2.3 Caracterização do desenvolvimento motor avaliado pela AIMS na faixa etária 

de seis a oito meses de idade cronológica corrigida 

 

Na avaliação do desenvolvimento motor das crianças da amostra na ICC 

média de seis meses e 24 dias (DP ±24 dias) também foi utilizada a AIMS, sendo 

que a Figura 10 apresenta a classificação do desempenho das crianças nessa 

avaliação. 
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Figura 10 - Classificação das crianças da amostra na avaliação do desenvolvimento 

motor pela AIMS na faixa etária de seis a oito meses de ICC (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ICC – idade cronológica corrigida; AIMS – Alberta Infant Motor Scale; 
¹Classificação AIMS: Anormal – escore classificado no percentil menor ou igual a 
10; Suspeito – escore classificado no percentil maior do que 10 e menor ou igual 
a 50; Normal – escore classificado no percentil maior do que 50. 

 

Verifica-se na Figura 10 que 52% das crianças da amostra apresentaram o 

desenvolvimento motor normal ou suspeito de anormalidade na faixa etária de seis a 

oito meses de ICC, de acordo a classificação do percentil da AIMS. Contudo, houve 

acréscimo de nove crianças que tiveram seu desenvolvimento motor classificado 

como anormal em relação à avaliação anterior por meio da AIMS na faixa de quatro 

a seis meses de ICC; isso indica uma piora nos indicadores de desenvolvimento 

motor das crianças da amostra. 

 

4.2.4 Caracterização do desenvolvimento psicomotor avaliado pelo Teste Denver II 

de um a oito meses de idade cronológica corrigida 

 

O desenvolvimento psicomotor global, assim como o desenvolvimento em 

suas subáreas pessoal-social, linguagem, motora ampla e motora fina, foram 

avaliados por meio do Teste Denver II nos mesmos três momentos do primeiro ano 

de idade pós-natal das crianças da amostra (um a quatro, quatro a seis e seis a oito 

meses de ICC). 
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A classificação do desenvolvimento psicomotor global das crianças da 

amostra nas três faixas etárias avaliadas está apresentada na Figura 11. 

 

Figura 11 - Classificação das crianças da amostra na avaliação do desenvolvimento 

psicomotor global pelo Teste Denver II entre um e oito meses de ICC (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ICC - idade cronológica corrigida; ¹Normal – nenhum “atraso” e no máximo um 
“cuidado” nos itens avaliados pelo teste de acordo com a idade da criança; ²Risco – 
dois ou mais “cuidados” e/ou um ou mais “atrasos” nos itens avaliados pelo teste de 
acordo com a idade da criança. 
 

A Figura 11 mostra que a maior parte das crianças da amostra apresentou 

desempenho psicomotor normal segundo o Teste Denver II nas diferentes faixas 

etárias. No entanto, nota-se que a porcentagem de crianças classificadas com risco 

para problemas no desenvolvimento psicomotor variou de 25 a 38% nas três faixas 

etárias avaliadas no presente estudo. 

A Figura 12 apresenta a classificação do desempenho das crianças da 

amostra na avaliação das quatro subáreas do desenvolvimento psicomotor nas 

diferentes faixas etárias. 
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Figura 12 - Classificação das crianças na avaliação das subáreas do 

desenvolvimento psicomotor pelo Teste Denver II de um a oito meses de ICC (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: ICC - idade cronológica corrigida; ¹Normal – nenhum “atraso” e no máximo um “cuidado” dentro 
dos itens avaliados pelo teste de acordo com a idade da criança; ²Risco – dois ou mais “cuidados” 
e/ou um ou mais “atrasos” dos itens avaliados pelo teste de acordo com a idade da criança. 
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A Figura 12 mostra que, embora haja a predominância de desempenho 

normal nas diferentes subáreas avaliadas pelo Teste Denver II, a subárea motora 

ampla foi a que apresentou maior porcentagem de risco nas três faixas etárias 

avaliadas. A porcentagem de risco nesta subárea mostrou-se semelhante nas 

diferentes idades (de 21 a 25%). Destaca-se ainda que todas as crianças da 

amostra apresentaram desenvolvimento normal na subárea pessoal-social no 

primeiro ano de idade pós-natal. 

 

4.3 Caracterização dos indicadores pessoais, socioeconômicos e de 
desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo, na idade pré-escolar 
 

Os resultados que serão apresentados nesta seção referem-se à coleta de 

dados realizada na segunda etapa do presente estudo com as crianças da amostra 

na faixa etária de cinco a seis anos de idade cronológica (média de cinco anos e três 

meses). Nessa fase do estudo as mães apresentavam uma média de 32 anos de 

idade (mãe mais nova com 20 e a mais velha com 42 anos de idade). 

Nesta parte serão descritos os indicadores pessoais e socioeconômicos, o 

desenvolvimento psicomotor, o desempenho funcional, a independência e a 

qualidade de vida das crianças da amostra na idade pré-escolar. 

 

4.3.1 Caracterização dos indicadores pessoais e socioeconômicos na idade pré-

escolar 

 

A Tabela 11 apresenta as características das condições de saúde das 

crianças em idade pré-escolar referentes à história de saúde atual (no momento da 

avaliação na fase pré-escolar). 
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Tabela 11 - Características da história de saúde atual das crianças da amostra em 

idade pré-escolar (n=24) 

Estado de saúde atual das crianças (momento da avaliação) Valores
Peso corporal (quilogramas) - Média (DP) 18 (3)

                                                  Mín - Máx 12 - 28

Altura (centímetros) - Média (DP) 115 (5)

                                   Mín - Máx 105 - 124

Índice de massa corporal (IMC) - Média (DP) 14 (2)

                                                      Mín - Máx 10 - 22

Classificação IMC

           Baixo peso¹ – f (%) 11 (46)

           Peso saudável² – f (%) 11 (46)

           Risco de sobrepeso³ – f (%) 1 (4)

           Sobrepeso⁴ – f (%) 1 (4)

Problemas de saúde no momento da avaliação (prevalência)

          Alergia - n (%) 4 (17)

          Doença respiratória - n (%) 3 (12)

          Infecção - n (%) 1 (4)

Uso de medicamento - f (%) 10 (42)

Uso de algum tipo de prótese - f (%) 2 (8)  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – 
valor máximo; n – número de participantes; IMC – índice de massa corporal; Segundo a 
classificação do IMC da National Center for Health Statistics: ¹Baixo peso – IMC menor do 
que o percentil 5; ²Peso saudável – IMC entre o percentil 5 e o 85; ³Risco de sobrepeso – 
IMC entre o percentil 85 e o 95; ⁴Sobrepeso – IMC acima do percentil 95. 

 

Verifica-se na Tabela 11 que 46% das crianças do presente estudo foram 

classificadas como baixo peso e apenas uma criança apresentou-se com sobrepeso 

ou obesidade. Além disso, 10 crianças do presente estudo estavam com pelo menos 

um problema de saúde na idade pré-escolar, segundo relato dos pais ou 

responsáveis pelas mesmas. Presença de alergia (rinite ou dermatite alérgica) foi 

referida em 17% das crianças, 12% estavam com alguma doença respiratória 

(bronquite, tosse, resfriado ou asma) e uma criança da amostra estava se curando 

de uma faringite (infecção de garganta). Assim sendo, 42% da amostra estava 

utilizando algum tipo de medicamento no dia da avaliação, sendo que os principais 

remédios em uso foram: antialérgicos, antitussígenos (xarope), anti-inflamatórios, 

antibióticos e homeopáticos. 
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Apenas duas crianças do estudo utilizavam algum tipo de prótese, visto que 

uma criança utilizava óculos e outra usava um aparelho auditivo no ouvido esquerdo. 

Além disso, um menino da amostra apresentava deficiência visual bilateral completa. 

A caracterização da história de saúde pregressa (nos últimos três anos) das 

crianças da amostra em idade pré-escolar está apresentada na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Características da história de saúde pregressa das crianças da amostra 

em idade pré-escolar (n=24) 

Prevalência

(%)

Problemas de saúde que a criança já apresentou

          Doença respiratória 15 62

          Infecção 15 62

          Catapora 9 37

          Alergia 7 29

          Convulsão 3 12

          Desmaio 2 8

Sofreu acidente grave¹ 6 25

Necessitou de hospitalização 12 50

Tipos de assistência terapêutica realizados

          Cirurgia 9 37

          Fonoaudiologia 4 17

          Fisioterapia 2 8

          Psicoterapia 1 4

          Terapia ocupacional 1 4

Estado de saúde pregressa da criança      
(últimos 3 anos)

N° de 
participantes

 
Fonte: próprio autor 
Nota: ¹Acidente grave – pancada grave na cabeça, acidente de trânsito com lesões, ataque 
de animais de estimação, queda grave.  

 

De acordo com a Tabela 12, as crianças da amostra apresentaram um 

histórico de problemas recorrentes de saúde, sendo que as enfermidades mais 

prevalentes foram: doenças respiratórias (asma, bronquite e pneumonia), infecções 

(faringite, gastroenterite, virose, otite, infecção do trato urinário) e catapora. Destaca-

se que três crianças da amostra apresentaram convulsões, o que pode indicar a 

presença de complicações neurológicas. 
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Quanto aos tipos de assistência terapêutica realizados, nota-se que metade 

da amostra necessitou permanecer internada pelo menos uma vez nos últimos três 

anos e 37% das crianças passou por pelo menos um procedimento cirúrgico nesse 

período como, por exemplo, a remoção de amígdalas e adenóide, correção de 

hérnia inguinal e correção de hipospádias. Os tratamentos fonoaudiológico e 

fisioterapêutico foram os mais frequentes na presente amostra. 

A Tabela 13 apresenta a descrição das características socioeconômicas das 

famílias das crianças na fase pré-escolar. 
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Tabela 13 – Características socioeconômicas das famílias das crianças da amostra 

na idade pré-escolar (n=24) 

Dados socioeconômicos Valores

Estado civil dos pais da criança – f (%)
          União estável 18 (75)
          Pais separados 6 (25)
Escolaridade da mãe – f (%)
          Ensino fundamental (completo e incompleto) 7 (29)
          Ensino médio (completo e incompleto) 15 (62)
          Ensino superior (completo e incompleto) 2 (9)
Escolaridade do pai ou chefe da família – f (%)
          Ensino fundamental (completo e incompleto) 13 (54)
          Ensino médio (completo e incompleto) 11 (46)
          Ensino superior (completo e incompleto) 0 (0)
Ocupação da mãe – f (%)
          Do lar 9 (37)
Ocupação do pai ou chefe da família – f (%)
          Empregado 19 (79)
Classe econômica pela ABEP – f (%)
          Classe E 1 (4)
          Classe D 1 (4)
          Classe C 16 (67)
          Classe B 6 (25)
Renda familiar em nº de salários mínimos - média (DP) 3 (±2)
                                                                     mín - máx 1 - 10
Tipo de residência onde criança vive – f (%)
          Própria 17 (71)
          Alugada 5 (21)
          Emprestada 2 (8)
Possui plano de saúde (exceto SUS) – f (%) 10 (42)
Nº de cômodos da residência da criança - média (DP) 6 (±2)
                                                                   mín - máx 3 - 10
Nº de pessoas que moram com a criança - média (DP) 4 (±1)
                                                                    mín - máx 3 - 8

 
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – 
valor máximo; ABEP – Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa; SUS – Sistema 
Único de Saúde. 
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De acordo com a Tabela 13, a maioria dos pais das crianças da amostra 

permanecia em união estável quando a criança estava na idade pré-escolar. 

Contudo três pais que na fase neonatal mantinham um relacionamento estável não 

viviam mais juntos nessa segunda fase do presente estudo. De forma semelhante à 

fase neonatal, mais de 90% das mães apresentaram o ensino médio como 

escolaridade máxima na fase pré-escolar do estudo. Do mesmo modo, todos os pais 

ou chefes da família possuíam no máximo o ensino médio como nível de 

escolaridade na fase pré-escolar do estudo. 

Quanto à ocupação do chefe da família, 79% possuíam emprego quando a 

criança estava na fase pré-escolar, que se trata de uma porcentagem menor do que 

os 90% encontrados na avaliação das famílias na fase neonatal. Em contrapartida, 

houve um aumento na porcentagem de mães que passaram a trabalhar fora de 

casa. Visto que, na fase neonatal mais da metade das mães possuíam somente a 

função de donas de casa enquanto que, na fase pré-escolar, essa porcentagem caiu 

para 37%. Portanto, 63% das mães trabalhavam fora nesse segundo momento do 

estudo. 

A maior parte das famílias das crianças da amostra (92%) foi classificada 

como classe C ou B pelo questionário socioeconômico da ABEP na fase pré-escolar. 

Enquanto que a renda familiar média foi cerca de R$1.530,00 (três salários mínimos, 

com valor vigente de janeiro de 2010 a fevereiro de 2011). 

Complementado os dados da Tabela 13, verificou-se uma melhora nas 

condições socioeconômicas das famílias entre a fase neonatal e a idade pré-escolar 

das crianças, entretanto a grande maioria dessas diferenças não foi estatisticamente 

significativa, com exceção da classificação econômica da ABEP. Verificou-se uma 

diferença estatisticamente significativa na classificação ABEP entre a fase neonatal 

e a idade pré-escolar das crianças (valor de p < 0,001); na fase neonatal houve 

maior porcentagem de famílias classificadas como E ou D, enquanto que, 

posteriormente na fase pré-escolar, houve maior porcentagem de famílias 

classificadas como B ou C. 

A caracterização das crianças da amostra quanto aos indicadores da história 

atual de desenvolvimento na fase pré-escolar está exposta na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Características dos indicadores da história atual de desenvolvimento 

das crianças da amostra em idade pré-escolar (n=24) 

Indicadores da história atual de desenvolvimento das crianças Valores
História escolar

         Frequenta a escola - f (%) 16 (67)

         Tipo de escola

                Pública - f (%) 9 (56)

                Particular - f (%) 7 (44)

         Série escolar

                Educação infantil/pré-escola - f (%) 4 (25)

                Alfabetização - f (%) 10 (63)

               Primeira série - f (%) 2 (12)

         Apresenta dificuldades na escola - f (%) 6 (37)

Relacionamento interpessoal

         Possui amizade com outras crianças - f (%) 23 (96)

         Prefere brincar 12 - 28

                Acompanhada - f (%) 22 (92)

                Sozinha - f (%) 2 (8)  
Fonte: próprio autor 
Nota: f – frequência; % - porcentagem; DP – desvio padrão; mín – valor mínimo; máx – 
valor máximo. 

 

A Tabela 14 mostra que 16 crianças estavam matriculadas na escola, sendo 

que mais da metade destas frequentavam escola pública e 75% cursavam a 

alfabetização ou a primeira série. Os responsáveis por 37% destas crianças que 

estudavam relataram que as mesmas apresentavam dificuldades na escola como 

problemas na coordenação motora para escrever ou desenhar, impaciência para 

aprender, dificuldade de concentração, comportamento inadequado em sala de aula 

(frequentes reclamações da professora). 

Observou-se que 96% das crianças da amostra possuíam amizade com 

outras crianças (que não fossem seus irmãos) e que, portanto, a maior parte destas 

preferia brincar acompanhada a sozinha, segundo informações dos pais ou 

responsáveis. 
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4.3.2 Caracterização do desenvolvimento psicomotor avaliado pelo Teste Denver II 

na idade pré-escolar 

 

A avaliação do desenvolvimento psicomotor das crianças da amostra em 

idade pré-escolar também foi realizada por meio da aplicação do Teste Denver II e 

os resultados da avaliação do desenvolvimento global e de suas quatro subáreas 

estão apresentados na Figura 13. 

 

Figura 13 - Classificação das crianças na avaliação do desenvolvimento psicomotor 

global e suas subáreas pelo Teste Denver II na idade pré-escolar (n=24) 

83

63
71

21

96

17

37
29

79

4

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Pessoal-social Linguagem Motor fino Motor amplo Global

Po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

Desenvolvimento psicomotor (Teste Denver II)

Normal¹

Risco²

 
Fonte: próprio autor 
Nota: ¹Risco – dois ou mais “cuidados” e/ou um ou mais “atrasos” dos itens avaliados pelo teste de 
acordo com a idade da criança; ²Normal – nenhum “atraso” e no máximo um “cuidado” dentro dos 
itens avaliados pelo teste de acordo com a idade da criança. 

 

De acordo com a Figura 13, o desempenho das crianças da amostra na avaliação 

do desenvolvimento psicomotor e de suas subáreas na idade pré-escolar mostrou-se 

contrário em relação aos resultados das mesmas avaliações no primeiro ano de idade 

pós-natal. Verificou-se ainda que 96% das crianças da amostra em idade pré-escolar 

apresentaram o desenvolvimento psicomotor global classificado risco pelo Teste Denver 

II, pois somente uma menina do estudo teve seu desenvolvimento considerado normal. 

A maioria das crianças da amostra em idade pré-escolar apresentou 

desenvolvimento classificado como risco nas subáreas pessoal-social, motora fina e 

linguagem. Todavia, a subárea motora ampla foi a que apresentou maior 
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porcentagem de classificação normal pelo Teste Denver II, diferentemente do 

desempenho verificado no primeiro ano de idade pós-natal. 

Complementando os dados apresentados na Figura 13, observou-se que os 

itens do Teste Denver II com maior prevalência de risco foram os citados a seguir: 

“escova os dentes” (67%) e “joga jogos de mesa” (33%) da subárea pessoal-social; 

“conta cinco blocos” (67%) e “define sete palavras” ou “define cinco palavras” (25% 

cada) da linguagem; “aponta a linha mais comprida” (71%) e “desenha uma pessoa 

em seis partes” ou “copia quadrado sem demonstração” (25% cada) da motora fina; 

“marcha ponta-calcanhar” (25%) e “equilibra-se em cada pé seis segundos” (21%) 

da motora ampla. 

 

4.3.3 Caracterização do desempenho funcional e independência avaliados pelo 

PEDI na idade pré-escolar 

 

O desempenho funcional e a independência das crianças pré-termo da 

amostra foram avaliados pelo PEDI em idade pré-escolar. Os escores obtidos pelas 

crianças na avaliação das habilidades funcionais (desempenho funcional) e da 

assistência do cuidador (independência) do PEDI estão expostos na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Escore obtido pelas crianças nos domínios da avaliação do 

desempenho funcional e independência PEDI em idade pré-escolar (n=24) 

Média DP Mín Máx

Habilidades funcionais

        Autocuidado 41,4 ±6,4 26,8 55

        Mobilidade 51,8 ±8,7 27,1 60,1

        Função social 31,5 ±6,9 16,2 46,2

Assistência do cuidador

        Autocuidado 48,9 ±9,2 34,8 68,9

        Mobilidade 53,7 ±9,9 18,8 59,2

        Função social 42,9 ±7,8 27,9 66,3

Domínios do PEDI
Escore normativo¹

 
Fonte: próprio autor 
Nota: DP – desvio padrão; Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo; PEDI – Pediatric 
Evaluation of Disability Inventory; ¹Escore normativo – obtido a partir do escore bruto em 
cada domínio considerando a idade cronológica da criança, o escore varia de 0 a 100 
sendo que quanto maior melhor o desempenho da criança no teste. 
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O escore normativo apresentado na Tabela 15 informa sobre o desempenho 

das crianças da amostra do presente estudo em relação ao desempenho das 

crianças da amostra original do teste, na mesma faixa etária. Verifica-se, portanto, 

que as crianças da amostra mostraram melhor desempenho (maior escore médio) 

no domínio da mobilidade tanto nas habilidades funcionais quanto na assistência do 

cuidador em contraposição aos demais domínios. O domínio do PEDI com segundo 

melhor desempenho foi o autocuidado nas habilidades funcionais e na assistência 

do cuidador. Cabe ressaltar nesses resultados a ampla variação entre o maior e o 

menor escore em todos os domínios do PEDI. 

No entanto, o domínio em que as crianças apresentaram pior desempenho 

(menor escore médio) no conjunto de todos os domínios foi a função social tanto na 

parte de habilidades funcionais quanto na assistência do cuidador. Tal resultado 

indica que as crianças da amostra apresentaram maiores problemas nas habilidades 

relacionadas à comunicação, ao autocontrole e ao relacionamento interpessoal e, 

consequentemente necessitaram de maior assistência e auxílio dos seus cuidadores 

nesse sentido. Entretanto, também foi observada ampla variação entre o maior e o 

menor escore desse domínio. 

A Figura 14 apresenta a classificação do desempenho das crianças da 

amostra na avaliação do desempenho funcional e independência nos domínios das 

habilidades funcionais do PEDI, de acordo com as normas do instrumento. 
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Figura 14 - Classificação das crianças em idade pré-escolar na avaliação das 

habilidades funcionais do PEDI (n=24) 

4 4

42

96 96

58

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Autocuidado Mobilidade Função social

Po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

Domínios das habilidades funcionais (PEDI)

Média¹

Abaixo da média²

 
Fonte: próprio autor 
Nota: PEDI – Pediatric Evaluation of Disability Inventory; Classificação segundo 
normas do PEDI: ¹Média – escore normativo do PEDI entre 30 e 70; ²Abaixo da média 
ou atrasado – escore normativo do PEDI menor ou igual a 30 (escore ≤ 30).  
 

Verifica-se na Figura 14, que a grande maioria das crianças da amostra (96%) 

foi classificada com o desempenho funcional adequado para sua idade cronológica 

nas habilidades funcionais de autocuidado e mobilidade, de acordo com as normas 

da amostra original do PEDI. Contudo, 42% das crianças da amostra apresentaram 

desempenho funcional abaixo da média para sua idade no domínio função social 

das habilidades funcionais. 

A Figura 15 mostra a classificação do desempenho das crianças da amostra 

na avaliação da independência nos domínios da assistência do cuidador do PEDI. 
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Figura 15 - Classificação das crianças em idade pré-escolar na avaliação da 

assistência do cuidador do PEDI (n=24) 
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Fonte: próprio autor 
Nota: PEDI – Pediatric Evaluation of Disability Inventory; Classificação segundo 
normas do PEDI: ¹Média – escore normativo do PEDI entre 30 e 70; ²Abaixo da média 
ou atrasado – escore normativo do PEDI menor ou igual a 30 (escore ≤ 30). 
 

A classificação apresentada na Figura 15 informa sobre a quantidade de 

assistência que o cuidador fornece à criança em suas atividades da vida diária. 

Assim sendo, quanto maior o escore normativo nos domínios da assistência do 

cuidador do PEDI, maior é a independência da criança em suas atividades 

funcionais. A maioria das crianças da amostra apresentou a independência funcional 

esperada para sua idade cronológica nos três domínios da assistência do cuidador. 

Destaca-se que nenhuma criança do estudo obteve o escore normativo igual ou 

maior do que 70 e, portanto, nenhuma delas apresentou o desempenho funcional ou 

a independência adiantada para sua idade cronológica. 

 

4.3.4 Caracterização da qualidade de vida avaliada pelo CHQ-PF50 na idade pré-

escolar 

 

O CHQ-PF50 foi o instrumento utilizado para a avaliação da qualidade de vida 

das crianças do presente estudo na idade pré-escolar. A Tabela 16 apresenta os 

escores obtidos pelas crianças da amostra nos 15 domínios e dois índices sumários 

do CHQ-PF50 e a comparação destes com os escores obtidos pelas crianças da 

amostra de validação brasileira do instrumento. 
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Tabela 16 - Comparação entre os escores do CHQ-PF50 das crianças da amostra 

do presente estudo e da amostra de validação do instrumento 

Média DP(±) Média DP(±)
Domínios

      Saúde global 76,8 22,8 92,7 11,6 5,91 <0,001

      Capacidade física 97,4 7,6 98,5 7,9 0,66 0,51

      Limitação social devido ao comportamento 92,5 16,9 97,1 9,5 2,13 0,03

      Limitação social devido à saúde física 97,9 7,4 98 11 0,04 0,97

      Dor ou desconforto corporal 82,5 19,3 94,2 12,8 4,14 <0,001

      Comportamento 66,3 16,2 79,5 13,9 4,43 <0,001

      Avaliação global do comportamento 67,7 30,4 85,5 16,1 4,81 <0,001

      Saúde mental 72 10,5 78,2 14,3 2,08 0,04

      Autoestima 89,2 14,2 90,3 15,3 0,34 0,73

      Percepção sobre o estado de saúde 67,8 19,8 78,3 12,3 3,83 <0,001

      Mudança no estado de saúde 78,1 25 65,8 23 2,51 0,01

      Impacto emocional na família 74,9 23,5 82,3 21,5 1,61 0,11

      Impacto no tempo dos pais 95,3 7,2 94,2 12,5 0,43 0,67

      Atividade familiar 95,5 11,4 90,5 13,4 1,78 0,67

      Coesão familiar 75,6 23 78,1 19,1 0,61 0,54

Índices sumários

      Escore físico 54,1 6,6 55,1 3,6 1,22 0,22

      Escore psicossocial 50 6,4 53 7 2,04 0,04

Escores do CHQ-PF50¹
Amostra do 

estudo
Amostra de 
validação² t Valor 

de p

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o Teste t de Student para amostras independentes; DP – Desvio padrão; CHQ-
PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; ¹Escore do CHQ-PF50 – escore varia de 0 a 
100, sendo que quanto maior melhor a qualidade de vida da criança; ²Amostra de validação foi 
constituída por 314 crianças brasileiras saudáveis, na faixa etária de 6 a 18 anos de idade (média de 
11,3 anos ±3,5). 
 

Cada domínio do CHQ-PF50 apresentado na Tabela 16 tem um escore que 

varia de zero a 100, com a maior pontuação indicando melhor estado de saúde, grau 

de satisfação e bem estar, ou seja, melhor índice de qualidade vida. Por 

conseguinte, observa-se que as crianças da amostra do estudo apresentaram 

escores significativamente mais baixos do que a pontuação média obtida pelas 

crianças da amostra de validação do instrumento nos seguintes domínios: avaliação 

global da saúde, limitação social devido a problemas de comportamento, dor ou 

desconforto corporal, comportamento, avaliação global do comportamento, saúde 

mental e percepção sobre o estado de saúde. Embora essa comparação tenha a 
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limitação de que a faixa etária das crianças da amostra de validação (seis a 18 anos) 

é muito mais ampla do que a da amostra de estudo (cinco a seis anos). 

Destaca-se que somente no domínio mudança no estado de saúde as 

crianças do estudo mostraram-se com melhor escore médio do que a amostra de 

validação, esse escore indica que a saúde das crianças da amostra de estudo está 

melhor ou muito melhor agora do que há um ano (em 62% dos casos), segundo 

informação dos pais ou responsáveis. 

Os índices sumários do CHQ-PF50 resultam da análise combinada de 10 dos 

seus 15 domínios, sendo que um índice se relaciona mais aos conceitos sobre 

saúde física (escore físico) e o outro se associa mais aos aspectos do 

comportamento e saúde mental (escore psicossocial). As crianças da amostra do 

estudo obtiveram escore psicossocial médio significativamente menor do que as 

crianças da amostra de validação. Esse resultado indica que as crianças pré-termo 

em idade pré-escolar do estudo apresentam mais problemas de comportamento e 

de saúde mental afetando sua qualidade de vida, quando comparadas às crianças 

saudáveis da amostra de validação na faixa etária de seis a 18 anos de idade. 

 

4.4 Predição do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo no primeiro 
ano de idade pós-natal 
 

As correlações significativas entre as variáveis pré-natais e neonatais e a 

variável desenvolvimento motor das crianças no primeiro ano de idade pós-natal, 

avaliado pelo TIMP e AIMS, encontram-se no Apêndice F. As correlações 

significativas entre as variáveis pré-natais e neonatais e a variável desenvolvimento 

psicomotor das crianças no primeiro ano de idade pós-natal, avaliado pelo Teste 

Denver II, encontram-se no Apêndice G.  

O modelo de predição do desenvolvimento motor avaliado pelo escore no 

TIMP na faixa etária de um a quatro meses de ICC está apresentado na Tabela 17. 
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Tabela 17 – Modelo de predição do desenvolvimento motor, avaliado pelo escore no 

TIMP, das crianças da amostra na faixa etária de um a quatro meses de ICC (n=24) 

Mín Máx
Realizou transfusão sanguínea -23,4 -0,44 -2,90 0,009 -40,21 -6,59

Tempo total de internação hospitalar -0,43 -0,52 -3,42 0,003 -0,70 -0,17

IC

0,49

Variáveis preditoras neonatais
R² 

ajustado B β t
Valor 
de p

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; TIMP – Test of Infant Motor Performance; 
ICC – idade cronológica corrigida; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo 
tamanho da amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente padronizado; IC – intervalo de 
confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 

 

Verifica-se na Tabela 17 que a realização de transfusão sanguínea e tempo 

de internação hospitalar na fase neonatal foram as variáveis preditoras que 

compuseram o modelo de predição do desenvolvimento motor avaliado pelo TIMP 

na faixa etária de um a quatro meses de ICC. Esse modelo explicou 49% da 

variabilidade no escore do TIMP, sendo que a realização de transfusão sanguínea e 

o tempo prolongado de internação na fase neonatal associaram-se 

significativamente com menor escore na avaliação do desenvolvimento motor de um 

a quatro meses de ICC. O tempo de internação apresentou um peso mais forte do 

que a transfusão sanguínea na predição do escore no TIMP, segundo seus 

coeficientes de regressão padronizados (β). 

A Tabela 18 apresenta os modelos de predição do desenvolvimento motor 

avaliado pela classificação na AIMS na faixa etária de quatro a oito meses de ICC. 
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Tabela 18 – Modelos de predição do desenvolvimento motor, avaliado pela classificação na AIMS, das crianças da amostra na 

faixa etária de quatro a oito meses de ICC (n=24) 

Mín Máx
4-6 meses de ICC

Tempo de internação na UNAR 0,72 2,06 0,091 0,89 4,76
Percentual adormecido do NAPI 0,07 1,08 0,05 1,00 1,16

6-8 meses de ICC
Apgar no 5° minuto -2,71 0,07 0,035 0,01 0,83
Percentual adormecido do NAPI 0,07 1,07 0,029 1,01 1,14

        Classificação da AIMS¹ 0,74

Valor 
de p

IC

        Classificação da AIMS¹ 0,66

Variáveis preditas por faixa etária Variáveis preditoras neonatais R² B OR

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão logística binária; ¹Classificação da AIMS dividida em dois grupos segundo o ponto de corte percentil 10 
(1 = normal ou suspeito e 2 = anormal); AIMS – Alberta Infant Motor Scale; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; ICC – idade 
cronológica corrigida; UNAR – Unidade Neonatal de Alto Risco; R² – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B 
– coeficiente não-padronizado; OR – Odds Ratio; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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O desenvolvimento motor avaliado pela AIMS na faixa etária de quatro a seis 

meses de ICC foi explicado por um modelo de predição composto por duas variáveis 

neonatais, sendo uma biológica e outra proveniente da avaliação 

neurocomportamental, conforme visto na Tabela 18. Esse modelo explicou 74% da 

variabilidade da classificação da AIMS nesta faixa etária; cada dia a mais de 

internação na UNAR aumentava em 2,06 vezes a probabilidade de haver 

desempenho anormal na classificação da AIMS, do mesmo modo cada acréscimo 

no escore do item percentual adormecido do NAPI na fase neonatal aumentava em 

1,08 vezes a chance de anormalidade na classificação da AIMS. Destaca-se, 

portanto, o efeito de risco do tempo prolongado de internação na UNAR e do maior 

percentual adormecido durante o NAPI na avaliação motora realizada na faixa etária 

de quatro a seis meses de ICC. 

O modelo de predição do desenvolvimento motor avaliado pela AIMS na faixa 

etária de seis a oito meses de ICC foi responsável por 66% de sua variabilidade e foi 

constituído pela combinação de duas variáveis preditoras da fase neonatal, a saber: 

escore Apgar no quinto minuto e escore no item percentual adormecido da avaliação 

neurocomportamental NAPI. Cada acréscimo no escore Apgar no quinto minuto 

aumentava em 0,07 vezes a probabilidade do desempenho na AIMS ser classificada 

como normal na faixa etária de seis a oito meses. Em contrapartida, o acréscimo de 

uma unidade no escore do item percentual adormecido do NAPI na fase neonatal 

aumentava em 1,07 vezes a chance de haver desempenho anormal no 

desenvolvimento motor avaliado pela AIMS nesta faixa etária. Assim sendo, o maior 

Apgar no quinto minuto exerce um efeito protetor enquanto que o maior percentual 

adormecido durante a avaliação neurocomportamental na fase neonatal exerce um 

efeito de risco sob o desenvolvimento motor na faixa etária de seis a oito meses de 

ICC. 

A Tabela 19 apresenta os modelos de predição do desenvolvimento 

psicomotor global e suas subáreas, avaliados pela classificação no Teste Denver II, 

na faixa etária de um a oito meses de ICC. 
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Tabela 19 – Modelos de predição do desenvolvimento psicomotor global e de suas subáreas, avaliados pela classificação no Teste 

Denver II, na faixa etária de um a oito meses de ICC (n=24) 

Mín Máx
1-4 meses de ICC
      Motor amplo Percentual adormecido do NAPI (neonatal) 0,65 0,08 1,08 0,015 1,02 1,16

Oligoâmnio ou poliâmnio na gestação (pré-natal) 3,47 32,26 0,043 1,12 925,93

Percentual adormecido do NAPI (neonatal) 0,08 1,08 0,028 1,01 1,16

4-6 meses de ICC
N° de mudanças de estado comportamental do NAPI (neonatal) 0,88 2,41 0,06 0,97 6,00

Tempo de internação na enfermaria (neonatal) 0,13 1,14 0,056 0,99 1,29

N° de mudanças de estado comportamental do NAPI (neonatal) 0,88 2,41 0,06 0,97 6,00

Tempo de internação na enfermaria (neonatal) 0,13 1,14 0,056 0,99 1,29

6-8 meses de ICC
      Desenvolvimento psicomotor global Percentual adormecido do NAPI (neonatal) 0,42 0,05 1,05 0,019 1,01 1,10

OR Valor 
de p

ICVariáveis preditas por faixa etária ICVariáveis preditas por faixa etária Variáveis preditoras R² B

      Desenvolvimento psicomotor global 0,54

      Desenvolvimento psicomotor global      Desenvolvimento psicomotor global 0,71

      Motor amplo 0,54

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão logística binária; Classificação do Teste Denver II (1 = normal e 2 = risco) ICC – idade cronológica corrigida; NAPI 
– Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; R² – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B – coeficiente não-
padronizado; OR – Odds Ratio; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 

 



124  |  Resultados 

A Tabela 19 mostra que na predição da subárea motora ampla na faixa etária 

de um a quatro meses de ICC foi verificado um modelo que explicou 65% da 

variabilidade na classificação dessa subárea pelo Teste Denver II e foi composto 

pela variável preditora percentual adormecido da avaliação neurocomportamental 

NAPI na fase neonatal; cada acréscimo no escore do item percentual adormecido do 

NAPI aumentava em 1,08 vezes a chance de a subárea motora ampla ser 

classificada como risco pelo Teste Denver II aplicado nas crianças da amostra de um 

a quatro meses de ICC. Dessa forma, o maior percentual adormecido durante a 

avaliação neurocomportamental na fase neonatal atuou como fator de risco para o 

desenvolvimento motor amplo na faixa etária de um a quatro meses de ICC. 

O modelo de predição do desenvolvimento psicomotor global das crianças da 

amostra na faixa etária de um a quatro meses de ICC foi composto pela combinação 

das seguintes variáveis: oligoâmnio ou poliâmnio na mãe durante a gestação e 

escore no item percentual adormecido no NAPI na fase neonatal. Esse modelo foi 

responsável por 71% da variabilidade na classificação do desempenho global no 

Teste Denver II, uma vez que a presença de oligoâmnio ou poliâmnio na mãe no 

pré-natal aumentava em 32,26 vezes a probabilidade de o desenvolvimento global 

ser classificado como risco; assim como cada acréscimo no escore do item 

percentual adormecido do NAPI aumentava em 1,08 vezes a chance de o 

desenvolvimento global ser classificado como risco. Portanto, a presença de 

oligoâmnio ou poliâmnio no pré-natal assim como o maior percentual adormecido 

durante a avaliação neurocomportamental na fase neonatal exerceu um efeito de 

risco para o desenvolvimento psicomotor global na faixa etária de um a quatro 

meses de ICC. 

Na faixa etária de quatro a seis meses de ICC, a subárea motora ampla e o 

desenvolvimento psicomotor global, avaliados pelo teste Denver II, apresentaram 

modelos de predição idênticos, considerando que nessa faixa etária a classificação 

do desenvolvimento global dependeu somente da presença de risco na subárea 

motora ampla. Assim sendo, esses modelos incluíram simultaneamente como 

variáveis preditoras o número de mudanças no estado comportamental avaliado 

durante a aplicação do NAPI e o tempo de internação na enfermaria durante a fase 

neonatal. As duas variáveis preditoras combinadas explicaram 54% da variabilidade 

na classificação do desenvolvimento motor amplo e do desenvolvimento global pelo 

Teste Denver II; cada acréscimo na quantidade de mudanças no estado 
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comportamental aumentava em 2,41 vezes a chance de haver risco na subárea 

motora ampla ou no desenvolvimento global; do mesmo modo, cada dia a mais de 

internação na enfermaria aumentava em 1,14 vezes a possibilidade de a subárea 

motora ampla ou do desenvolvimento global serem classificados como risco pelo 

Teste Denver II na faixa etária de quatro a seis meses de ICC. Vale ressaltar, por 

conseguinte, o efeito de risco sobre o desenvolvimento psicomotor exercido pelo 

maior número de mudanças no estado comportamental durante a avaliação 

neurocomportamental e pelo tempo prolongado de internação na enfermaria na fase 

neonatal. 

O modelo de predição do desenvolvimento psicomotor global das crianças da 

amostra na faixa etária de seis a oito meses de ICC explicou 42% de sua 

variabilidade e foi composto pela variável preditora escore no item percentual 

adormecido da avaliação neurocomportamental NAPI; cada acréscimo no escore do 

item percentual adormecido do NAPI aumentava em 1,05 vezes a chance de o 

desenvolvimento global ser classificado como risco pelo Teste Denver II. Portanto, o 

maior percentual adormecido durante a avaliação neurocomportamental na fase 

neonatal novamente exerceu efeito de risco para o desenvolvimento psicomotor 

global na faixa etária de seis a oito meses de ICC. 

Complementando os dados apresentados na Tabela 19, destaca-se que não 

foi possível realizar a análise de predição para as subáreas pessoal-social, 

linguagem e motora fina em nenhuma faixa etária do primeiro ano pós-natal, pois as 

crianças da amostra apresentaram quase 100% de avaliações classificadas como 

normal pelo Teste Denver II aplicado no primeiro ano pós-natal. Além disso, não foi 

encontrado nenhum modelo de predição significante para a subárea motora ampla 

na faixa etária de seis a oito meses de ICC. 

  
4.5 Predição do desenvolvimento psicomotor, desempenho funcional, 
independência e qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo na idade 
pré-escolar 
 

A predição do desenvolvimento das crianças da amostra em idade pré-escolar 

incluiria a análise de predição dos seguintes desfechos: desenvolvimento psicomotor 

avaliado pelo Teste Denver II, desempenho funcional e independência avaliado pelo 

PEDI e qualidade de vida avaliada pelo CHQ-PF50. Entretanto, não pôde ser 
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realizada a análise de predição do desenvolvimento psicomotor, pois as crianças do 

estudo apresentaram quase 100% de risco nessa avaliação em idade pré-escolar. 

Portanto, essa seção apresentará somente a predição dos domínios do desempenho 

funcional e independência do PEDI e dos domínios e índices sumários da avaliação 

da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças em idade pré-escolar. 

 

4.5.1 Predição do desempenho funcional e independência das crianças nascidas 

pré-termo na idade pré-escolar 

 

As correlações estatisticamente significativas entre as variáveis pré-natais, 

neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios nas 

habilidades funcionais da avaliação PEDI das crianças em idade pré-escolar 

encontram-se no Apêndice H. As correlações estatisticamente significativas entre as 

variáveis pré-natais, neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os 

desfechos domínios na assistência do cuidador da avaliação PEDI encontram-se no 

Apêndice I.  

A Tabela 20 apresenta os modelos de predição dos domínios nas habilidades 

funcionais (autocuidado, mobilidade e função social) avaliados pelo escore do PEDI 

na idade pré-escolar. 
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Tabela 20 – Modelos de predição dos três domínios nas habilidades funcionais do PEDI (escore) das crianças da amostra na idade 

pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
Ocupação da mãe (neonatal) 4,05 0,32 1,84 0,08 -0,53 8,62

Impacto emocional na família do CHQ-PF50 (pré-escolar) 0,09 0,31 1,87 0,076 -0,01 0,18

Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) -6,20 -0,37 -2,10 0,049 -12,37 -0,03

Idade gestacional¹ 7,42 0,41 2,32 0,031 0,76 14,09

Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) -11,47 -0,50 -2,83 0,01 -19,90 -3,04

Função social Impacto no tempo dos pais do CHQ-PF50 (pré-escolar) 0,21 0,48 0,50 2,68 0,014 0,11 0,84

0,29Mobilidade

0,38

Valor 
de p

Autocuidado                

ICVariáveis preditas        
(habilidades funcionais PEDI) Variáveis preditoras

R² 
ajustado B β t

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; ¹Idade gestacional (IG) dividida em dois grupos (grupo 1 - IG ≤32 semanas e grupo 2 - IG >32 
semanas); PEDI – Pediatric Evaluation of Disability Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; R² ajustado – coeficiente de 
correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); 
Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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Observa-se na Tabela 20 que o escore no domínio autocuidado das habilidades 
funcionais das crianças da amostra em idade pré-escolar apresentou 38% de sua 
variabilidade explicada por um modelo, o qual incluiu simultaneamente três variáveis 
preditoras, a saber: ocupação da mãe da criança na fase neonatal, escore no domínio 
impacto emocional na família na avaliação da qualidade de vida em idade pré-escolar e a 
classificação na subárea pessoal-social da avaliação do desenvolvimento psicomotor em 
idade pré-escolar. Constatou-se que o melhor desempenho funcional nas atividades da 
vida diária de autocuidado associou-se à ocorrência de mães que trabalhavam fora de 
casa, ao maior escore no domínio impacto emocional na família do CHQ-PF50 (menor 
apreensão e preocupação dos cuidadores quanto à saúde ou comportamento da criança) 
e a menor frequência de risco no comportamento pessoal-social. Os coeficientes de 
regressão padronizados (β) indicaram que a variável pessoal-social do Teste Denver II 
em idade pré-escolar teve o peso mais forte do que as demais variáveis. Além disso, o 
pessoal-social foi a única variável que apresentou significância estatística nesse modelo, 
sendo que as outras variáveis preditoras apresentaram valores de p limítrofes ao valor de 
significância (entre 0,05 e 0,10).   

O escore no domínio mobilidade das habilidades funcionais das crianças da 
amostra em idade pré-escolar teve sua variabilidade explicada em 29% por um modelo 
de predição, o qual incluiu como variáveis preditoras a idade gestacional e a subárea 
pessoal-social do Teste Denver II na idade pré-escolar. O melhor desempenho funcional 
na mobilidade do PEDI associou-se significativamente com a idade gestacional maior do 
que 32 semanas e com menor frequência de risco no comportamento pessoal-social em 
idade pré-escolar. A variável pessoal-social do Teste Denver II em idade pré-escolar 
apresentou o peso mais forte do que a idade gestacional nesse modelo de predição, de 
acordo com os coeficientes de regressão padronizados (β). 

O modelo de predição do escore no domínio função social das habilidades 
funcionais das crianças da amostra em idade pré-escolar foi constituído por apenas uma 
variável preditora da avaliação de qualidade de vida na mesma fase pré-escolar. Visto 
que o escore no domínio impacto no tempo dos pais do CHQ-PF50 foi responsável por 
21% da variabilidade no escore das habilidades funcionais de função social do PEDI; 
quanto maior o escore no domínio impacto no tempo dos pais, ou seja, quanto menos 
tempo os pais despendiam em cuidados com seus filhos melhores eram as habilidades 
de função social das crianças na idade pré-escolar. 

Os modelos de predição dos domínios na assistência do cuidador 
(autocuidado, mobilidade e função social) avaliados pelo escore do PEDI na idade 
pré-escolar estão expostos na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Modelos de predição dos três domínios na assistência do cuidador do PEDI (escore) das crianças da amostra na 

idade pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
N° de consultas da mãe no pré-natal 2,04 0,39 2,16 0,042 0,08 3,99
Realizou transfusão sanguínea (neonatal) 10,97 0,40 2,26 0,035 0,87 21,08

Idade gestacional¹ 7,71 0,37 2,06 0,052 -0,07 15,48

Ocupação da mãe (neonatal) 9,29 0,47 2,60 0,017 1,85 16,73

História de doenças respiratórias nos últimos 3 anos (pré-escolar) -6,22 -0,39 -3,61 0,002 -9,81 -2,63

Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) -13,33 -0,65 -5,80 <0,001 -18,12 -8,54

Motor amplo do Teste Denver II (pré-escolar) -4,88 -0,26 -2,33 0,03 -9,25 -0,51

ICVariáveis preditas          
(assistência do cuidador PEDI) Variáveis preditoras

R² 
ajustado B β t

Função social

Autocuidado

Valor 
de p

0,73

0,28

0,25Mobilidade

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear; ¹Idade gestacional (IG) dividida em dois grupos (1 = IG ≤32 semanas e 2 = IG >32 semanas); ICC – idade 
cronológica corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disability Inventory; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da 
amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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Segundo a Tabela 21, o escore no domínio autocuidado da assistência do 

cuidador do PEDI das crianças da amostra na idade pré-escolar foi explicado por um 

modelo que incluiu a combinação de duas variáveis preditoras, uma verificada 

durante o pré-natal (número de consultas realizadas pela mãe durante a gestação) e 

outra na fase neonatal (realização de transfusão sanguínea). Este modelo explicou 

28% da variabilidade no escore da assistência do cuidador no autocuidado; o maior 

número de consultas da mãe durante o pré-natal e a realização da intervenção de 

transfusão sanguínea durante a fase neonatal relacionaram-se significativamente 

com a maior independência da criança em idade pré-escolar nas atividades de 

autocuidado. De acordo com os coeficientes de regressão padronizados (β), as duas 

variáveis preditoras apresentaram pesos semelhantes nesse primeiro modelo. 

O escore no domínio mobilidade da assistência do cuidador do PEDI das 

crianças da amostra na idade pré-escolar foi predito por um modelo o qual explicou 

25% de sua variabilidade e compreendeu a associação das variáveis preditoras 

idade gestacional e ocupação da mãe na fase neonatal. A maior independência na 

mobilidade mostrou-se significativamente relacionada à idade gestacional maior do 

que 32 semanas e à ocorrência de mães que trabalhavam fora de casa. A variável 

ocupação da mãe apresentou maior peso do que a idade gestacional nesse modelo 

de predição, considerando seus coeficientes de regressão padronizados (β). 

O escore no domínio função social da assistência do cuidador do PEDI das 

crianças da amostra na idade pré-escolar apresentou 73% de sua variabilidade 

explicada por três variáveis preditoras avaliadas na idade pré-escolar, a saber: 

história de doenças respiratórias nos últimos três anos, classificação nas subáreas 

pessoal-social e motora ampla do Teste Denver II. A ausência de doenças 

respiratórias nos últimos três anos e a normalidade no comportamento pessoal-

social e no desenvolvimento motor amplo foram significativamente associadas com a 

maior independência na função social na idade pré-escolar. Destaca-se que, 

conforme os coeficientes de regressão padronizados (β), a classificação na subárea 

pessoal social do Teste Denver II apresentou o peso mais forte do que as outras 

variáveis preditoras nesse modelo. 

Na Figura 16 encontram-se os esquemas dos modelos de predição do 

desempenho funcional e independência das crianças da amostra avaliadas pelo 

PEDI.  
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Figura 16 – Esquemas dos modelos de predição dos desfechos desempenho 

funcional e independência avaliados pelos domínios do PEDI nas crianças da 

amostra em idade pré-escolar (n=24) 

  

 

 
Fonte: próprio autor. 

 

Observando-se os modelos de predição do desempenho no PEDI das 

crianças da amostra na idade pré-escolar esquematizados na Figura 16, pode-se 

verificar que as variáveis preditoras encontradas foram das fases anteriores (pré-

natal ou neonatal) ou da atual (idade pré-escolar). Portanto, todas as variáveis 

preditoras apresentaram efeito direto no desfecho desempenho funcional e 

independência nas atividades da vida diária. 

 

4.5.2 Predição da qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo na idade pré-

escolar 

 
As correlações significativas entre as variáveis preditoras e as variáveis 

preditas índices sumários da avaliação do CHQ-PF50 na idade pré-escolar 
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encontram-se no Apêndice J. As correlações significativas entre as variáveis 

preditoras e as variáveis preditas domínios do CHQ relacionados ao comportamento, 

à saúde física e ao impacto na família encontram-se no Apêndice K, L e M, 

respectivamente.  

A Tabela 22 apresenta os modelos de predição dos índices sumários da 

avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 (escore físico e psicossocial) das 

crianças da amostra na idade pré-escolar. 
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Tabela 22 – Modelos de predição dos índices sumários da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 (escores) das crianças da 

amostra na idade pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
Alerta e orientação do NAPI (neonatal) 0,12 0,37 3,23 0,004 0,04 0,20

Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -14,57 -0,62 -5,56 <0,001 -20,03 -9,11

Sofreu acidente grave (pré-escolar) -3,41 -0,23 -2,01 0,058 -6,94 0,13

Percentual adormecido do NAPI (neonatal) 0,07 0,36 2,47 0,023 0,01 0,14

Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) -7,76 -0,46 -3,16 0,005 -12,89 -2,63

Escolaridade do pai ou chefe da família (pré-escolar) 5,12 0,40 2,73 0,013 1,21 9,04

Escore Psicossocial 0,52

Variáveis preditoras
Variáveis preditas             

(índices sumários CHQ-PF50)
Escore Físico 0,73

R² 
ajustado

ICValor 
de ptβB

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment 
of Preterm Infant; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente 
padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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Verifica-se na Tabela 22 que o modelo de predição do escore físico da 

avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 na idade pré-escolar explicou 73% de 

sua variabilidade e foi constituído pela combinação das variáveis preditoras escore 

no item alerta e orientação da avaliação neurocomportamental NAPI na fase 

neonatal, doença respiratória no momento da avaliação na idade pré-escolar e 

história de acidente grave também na idade pré-escolar. Observou-se que o melhor 

índice de qualidade de vida na esfera da saúde física associou-se ao maior escore 

no item alerta e orientação do NAPI na fase neonatal e a ausência de doença 

respiratória no momento da avaliação e de história de acidente grave na idade pré-

escolar. A variável que apresentou maior peso na predição do escore físico da 

avaliação da qualidade de vida foi doença respiratória no momento da avaliação na 

idade pré-escolar, considerando os coeficientes de regressão padronizados (β). 

Quanto à predição do escore psicossocial da avaliação da qualidade de vida 

CHQ-PF50 na idade pré-escolar, verificou-se que o conjunto composto por três 

variáveis preditoras (escore no item percentual adormecido da avaliação 

neurocomportamental NAPI na fase neonatal, classificação na subárea pessoal-

social no Teste Denver II na idade pré-escolar e a escolaridade do pai ou chefe da 

família na fase pré-escolar do estudo) explicaram 52% da variabilidade no escore 

psicossocial. Constatou-se que o maior percentual adormecido durante a avaliação 

neurocomportamental na fase neonatal, a normalidade no comportamento pessoal-

social na idade pré-escolar e o maior nível de escolaridade do pai ou chefe da 

família relacionaram-se significativamente com o melhor índice de qualidade de vida 

na esfera psicossocial. Dentre as três variáveis preditoras, a classificação na 

subárea pessoal-social do Teste Denver II na idade pré-escolar foi a que mostrou 

maior peso (maior coeficiente de regressão padronizado) nesse modelo. 

Os modelos de predição dos escores nos domínios relacionados ao 

comportamento da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da 

amostra na idade pré-escolar estão apresentados na Tabela 23. 
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Tabela 23 – Modelos de predição dos escores nos domínios relacionados ao comportamento da avaliação da qualidade de vida 

CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
Comportamento Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) 0,26 -22,83 -0,54 -2,98 0,007 -38,72 -6,95

Pessoal-social do Teste Denver II (pré-escolar) -37,21 -0,47 -3,01 0,007 -62,90 -11,51

Escolaridade do pai ou chefe da família (pré-escolar) 30,88 0,52 3,34 0,003 11,67 50,10

Tipo de parto (pré-natal) 20,08 0,59 4,40 <0,001 10,56 29,60

Ângulo poplíteo do NAPI (neonatal) -0,31 -0,51 -3,80 0,001 -0,48 -0,14
N° de cômodos na residência da criança (pré-escolar) 2,83 0,27 2,03 0,056 -0,07 5,73

Estado civil dos pais (pré-escolar) -16,41 -0,51 -4,56 <0,001 -23,73 -9,08

Classificação econômica ABEP (pré-escolar) 31,51 0,62 5,71 <0,001 20,04 42,98

0,75

Avaliação global do comportamento

Limitação social devido ao 
comportamento

Autoestima 

0,45

0,60

Valor 
de p

ICVariáveis preditas                    
(domínios comportamento CHQ-PF50) Variáveis preditoras

R² 
ajustado B β t

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment 
of Preterm Infant; ABEP - Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da 
amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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Observa-se na Tabela 23 que o modelo que explicou 26% do escore no 

domínio comportamento da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças 

da amostra na idade pré-escolar foi composto pela variável preditora classificação 

na subárea pessoal-social do teste Denver II na idade pré-escolar. A maior 

frequência de normalidade na subárea pessoal-social relacionou-se 

significativamente com melhor escore no domínio comportamento da avaliação da 

qualidade de vida em idade pré-escolar. 

Cabe ressaltar que na avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 o domínio 

avaliação global do comportamento diferencia-se do domínio comportamento no 

número de itens que os constituem, sendo que o domínio comportamento inclui dois 

itens, a saber: o primeiro avalia a frequência de problemas comportamentais no 

último mês (“muito frequentemente” a “nunca”) e o segundo avalia o comportamento 

da criança em relação a outras crianças da mesma idade em uma escala que vai de 

“excelente” até “mau”; enquanto que o domínio avaliação global do comportamento 

considera somente o segundo item em sua pontuação. 

Assim sendo, a variabilidade no escore do domínio avaliação global do 

comportamento do CHQ-PF50 foi explicada em 45% por um modelo de predição 

constituído pelo conjunto das seguintes variáveis preditoras provenientes da 

avaliação na idade pré-escolar: classificação na subárea pessoal-social do Teste 

Denver II e nível de escolaridade do pai ou chefe de família. Foi verificado que maior 

frequência de normalidade na subárea pessoal-social simultaneamente ao maior 

nível de escolaridade do pai ou chefe da família na fase pré-escolar associaram-se 

significativamente ao melhor escore no domínio avaliação global do comportamento 

do CHQ-PF50. A variável que apresentou maior peso na predição desse domínio da 

avaliação da qualidade de vida foi a escolaridade do pai ou chefe da família, 

considerando os coeficientes de regressão padronizados (β). 

O modelo de predição do escore no domínio limitação social devido ao 

comportamento da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 na idade pré-escolar 

elucidou 60% de sua variabilidade e foi composto pela combinação de três variáveis 

preditoras, a saber: tipo de parto, escore no item ângulo poplíteo da avaliação 

neurocomportamental NAPI realizada na fase neonatal e a quantidade de cômodos 

na residência da criança na fase pré-escolar do estudo. Observou-se que a menor 

limitação social devido ao comportamento (maior escore) mostrou-se relacionado ao 

parto do tipo cesárea, ao menor escore no item ângulo poplíteo do NAPI (menor 
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tônus muscular nos membros inferiores do recém-nascido) e ao maior número de 

cômodos na residência da criança na idade pré-escolar. Dentre as três variáveis, a 

que apresentou maior peso nesse modelo de predição foi o tipo de parto, 

considerando-se seus os coeficientes de regressão padronizados (β). 

O estado civil dos pais das crianças e a classificação econômica segundo a 

ABEP na fase pré-escolar do estudo foram as variáveis preditoras que, combinadas, 

constituem o modelo de predição do escore no domínio autoestima da avaliação da 

qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra em idade pré-escolar. Esse 

modelo foi responsável por 75% da variabilidade no escore do domínio autoestima; a 

presença de união estável entre os pais das crianças e de melhor classificação 

econômica das famílias associaram-se significativamente a maior autoestima da 

criança na idade pré-escolar. Os coeficientes de regressão padronizados (β) 

indicaram que a variável classificação econômica das famílias na fase pré-escolar 

apresentou maior peso do que o estado civil dos pais no modelo de predição do 

escore no domínio autoestima do CHQ-PF50. 

Complementando os dados apresentados na Tabela 23, cabe ressaltar que 

não foi encontrado nenhum modelo de predição significativo para o domínio saúde 

mental da avaliação de qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na 

idade pré-escolar. 

A Tabela 24 apresenta os modelos de predição dos escores nos domínios 

relacionados à saúde física da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das 

crianças da amostra na idade pré-escolar. 
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Tabela 24 – Modelos de predição dos escores nos domínios relacionados à saúde física da avaliação da qualidade de vida CHQ-

PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
Saúde global Uso de medicamentos (pré-escolar) 0,20 -22,07 -0,49 -2,61 0,016 -39,58 -4,56

Capacidade física Tempo de internação na enfermaria (neonatal) 0,23 -0,39 -0,52 -2,82 0,01 -0,68 -0,10

Sofreu acidente grave (pré-escolar) -24,98 -0,56 -3,88 0,001 -38,39 -11,58

Uso de medicamentos (pré-escolar) -15,89 -0,40 -2,81 0,011 -27,66 -4,11

Ângulo poplíteo do NAPI (neonatal) -0,55 -0,59 -4,16 <0,001 -0,83 -0,28
Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -38,47 -0,42 -2,95 0,008 -65,56 -11,37

N° de mudanças de estado comportamental no NAPI (neonatal) 2,98 0,30 1,78 0,09 -0,50 6,46

Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -35,76 -0,52 -3,09 0,006 -59,87 -11,66

Uso de corticoterapia (neonatal) -9,78 -0,37 -2,39 0,027 -18,33 -1,23

Desenvolvimento global/Motor amplo do Teste Denver II (4-6 meses ICC) -6,16 -0,37 -2,60 0,017 -11,10 -1,22

Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -9,78 -0,37 -2,39 0,027 -18,33 -1,23

Limitação social devido à saúde 
física

ICVariáveis preditas                 
(domínios saúde física CHQ-PF50) Variáveis preditoras

R² 
ajustado B β t

0,57

Valor 
de p

Dor ou desconforto corporal 0,39

Percepção do estado de saúde 

0,54

0,57

Mudança no estado de saúde

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment 
of Preterm Infant; ICC – idade cronológica corrigida; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B – coeficiente 
não-padronizado; β – coeficiente padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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O escore no domínio saúde global da avaliação da qualidade de vida CHQ-

PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar foi explicado por um modelo de 

predição composto somente pela variável preditora uso de medicamentos no 

momento da avaliação da criança na idade pré-escolar, conforme apresentado na 

Tabela 24. Esse modelo de predição foi responsável pela explicação de 20% da 

variabilidade no escore no domínio saúde global do CHQ-PF50, sendo que o uso de 

medicamentos relacionou-se significativamente com menor escore no domínio 

saúde global na idade pré-escolar, ou seja, quando as crianças da amostra estavam 

sob o uso de algum medicamento os pais na maioria das vezes relataram que, no 

geral, a saúde dos seus filhos não era boa. 

O modelo de predição do escore no domínio capacidade física da avaliação 

da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar 

apresentou como única variável preditora o tempo de internação na enfermaria 

durante a fase neonatal. Este modelo explicou 23% da variabilidade no escore do 

domínio capacidade física do CHQ-PF50. Constatou-se, portanto, que o tempo 

prolongado de internação na enfermaria durante a fase neonatal mostrou-se 

significativamente associado à pior capacidade física da criança em realizar diversas 

atividades da vida diária (desde as que requerem muita energia, como jogar futebol 

ou correr, até aquelas que envolvem autocuidados básicos) devido a problemas de 

saúde na idade pré-escolar. 

A história de acidente grave e o uso de medicamentos na época avaliação 

das crianças da amostra na idade pré-escolar foram as variáveis preditoras que 

formaram o modelo de predição do escore no domínio percepção de estado de 

saúde da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50. A combinação das duas 

variáveis preditoras verificadas na idade pré-escolar explicou 57% da variabilidade 

no escore desse domínio do CHQ-PF50; o fato de a criança ter sofrido acidente 

grave nos últimos três anos e estar sob o uso de algum medicamento no momento 

da avaliação na idade pré-escolar associou-se significativamente ao menor escore 

no domínio percepção de estado de saúde do CHQ-PF50, ou seja, mais 

vulnerabilidade na saúde dos filhos segundo a percepção dos pais. Os coeficientes 

de regressão padronizados (β) indicaram que a variável história de acidentes graves 

na idade pré-escolar apresentou maior peso do que o uso de medicamentos no 

modelo de predição do escore no domínio percepção do estado de saúde do CHQ-

PF50. 



140  |  Resultados 

A variabilidade de 54% no escore do domínio mudança no estado de saúde 

da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-

escolar foi explicado por um modelo composto pela combinação das seguintes 

variáveis preditoras: escore no item ângulo poplíteo da avaliação 

neurocomportamental NAPI na fase neonatal e doença respiratória no momento da 

avaliação na idade pré-escolar. Verificou-se que o menor escore nesse domínio do 

CHQ-PF50 relacionou-se significativamente com maior escore no item ângulo 

poplíteo do NAPI (maior tônus muscular em membros inferiores) e com a presença 

de doença respiratória no momento da avaliação das crianças da amostra na idade 

pré-escolar. Destaca-se que o menor escore nesse domínio significa que a saúde da 

criança no momento da avaliação na fase pré-escolar do estudo estava pior do que 

há um ano atrás, segundo informações dos pais. De acordo com os coeficientes de 

regressão padronizados (β), o escore no item ângulo poplíteo do NAPI proporcionou 

maior peso nesse modelo de predição do que a doença respiratória. 

O modelo de predição do escore no domínio dor ou desconforto corporal da 

avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 na idade pré-escolar foi constituído pela 

variável preditora da fase neonatal número de mudanças de estado comportamental 

durante a avaliação neurocomportamental NAPI e pela variável preditora da idade 

pré-escolar doença respiratória no momento da avaliação. O conjunto dessas 

variáveis preditoras explicou 39% da variabilidade do escore no domínio dor ou 

desconforto corporal do CHQ-PF50. Foi verificado que o maior número de mudanças 

de estado comportamental durante a avaliação NAPI na fase neonatal e a ausência 

de doença respiratória no momento da avaliação na idade pré-escolar estiveram 

significativamente associadas a menos relatos dos pais de dor ou desconforto 

corporal da criança na idade pré-escolar (maior escore no domínio dor e desconforto 

corporal). A variável doença respiratória no momento da avaliação na fase pré-

escolar do estudo apresentou maior peso no modelo de predição do escore no 

domínio dor e desconforto corporal do CHQ-PF50 quando comparada à variável 

número de mudanças no estado comportamental do NAPI, considerando-se os 

coeficientes de regressão padronizados (β). 

O escore no domínio limitação social devido à saúde física da avaliação da 

qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar foi 

predito por um modelo composto por três variáveis provenientes das diferentes fases 

do estudo, sendo elas: uso de corticoterapia na fase neonatal, classificação do 
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desenvolvimento psicomotor global ou da subárea motora ampla do Teste Denver II 

aplicado na faixa etária de quatro a seis meses de ICC e doença respiratória no 

momento da avaliação na idade pré-escolar. A variabilidade do escore no domínio 

limitação social devido à saúde física do CHQ-PF50 foi explicada em 57% por esse 

modelo de predição; a menor limitação física devido aos problemas de saúde física 

(maior escore no domínio) foi significativamente associada ao fato de a criança não 

necessitar do tratamento clínico baseado na corticoterapia durante a fase neonatal, 

a maior frequência de normalidade na avaliação do desenvolvimento psicomotor 

global ou da subárea motora ampla no Teste Denver II aplicado entre quatro e seis 

meses de ICC e à ausência de doença respiratória no momento da avaliação na 

idade pré-escolar. Observa-se nos valores dos coeficientes de regressão 

padronizados (β) que as três variáveis preditoras apresentaram o mesmo peso na 

predição do escore no domínio limitação social devido à saúde física do CHQ-PF50. 

A Tabela 25 apresenta os modelos de predição dos escores nos domínios 

relacionados ao impacto na família da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 

das crianças da amostra na idade pré-escolar. 
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Tabela 25 – Modelos de predição dos escores nos domínios relacionados ao impacto na família da avaliação da qualidade de vida 

CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar (n=24) 

Mín Máx
Sexo da criança -0,68 -0,37 -2,20 0,039 -1,33 -0,04
Idade da mãe (pré-escolar) 0,10 0,60 3,55 0,002 0,04 0,16

Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -12,53 -0,49 -3,10 0,005 -20,93 -4,12
Habilidades funcionais de função social do PEDI (pré-escolar) 0,49 0,47 3,00 0,007 0,15 0,83

Doença respiratória no momento da avaliação (pré-escolar) -31,35 -0,77 -8,89 <0,001 -38,71 -24,00

Uso de aparelho auditivo (pré-escolar) 15,85 0,28 3,28 0,004 5,76 25,94
Sofreu acidente grave (pré-escolar) -6,42 -0,25 -2,84 0,01 -11,14 -1,70

Hipertensão materna (pré-natal) 17,58 0,39 2,96 0,008 5,13 30,03
Doenças sexualmente transmissíveis materna (pré-natal) -24,84 -0,30 -1,95 0,066 -51,49 1,81

Peso ao nascer -0,01 -0,27 -2,09 0,051 -0,03 0,00

Ocupação do pai ou chefe da família (pré-escolar) -16,23 -0,29 -1,86 0,079 -34,55 2,08

Atividade familiar 0,83

0,64Coesão familiar

Valor 
de p

IC

Impacto emocional na família 0,37

Impacto no tempo dos pais 0,43

Variáveis preditas                    
(domínios impacto na família CHQ-PF50) Variáveis preditoras R² 

ajustado B β t

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; PEDI – Pediatric Evaluation of 
Disability Inventory; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; B – coeficiente não-padronizado; β – coeficiente 
padronizado; IC – intervalo de confiança (95%); Mín – valor mínimo; Máx – valor máximo. 
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Como pode ser observado na Tabela 25, o modelo de predição do escore no 

domínio impacto emocional na família da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 

das crianças da amostra na idade pré-escolar foi composto pelas seguintes variáveis 

preditoras: sexo da criança e idade da mãe na fase pré-escolar do estudo. A 

combinação dessas duas variáveis foi responsável por 37% da variabilidade no 

escore do domínio impacto emocional na família do CHQ-PF50. Verificou-se que o 

sexo masculino e mães mais novas foram aspectos significativamente associados à 

maior apreensão emocional e preocupação dos pais ou responsáveis quanto ao 

comportamento, saúde física e capacidade de aprendizado da criança (menor 

escore no domínio impacto emocional na família do CHQ-PF50). De acordo com os 

coeficientes de regressão padronizados (β), a idade da mãe apresentou maior peso 

do que o sexo da criança nesse modelo de predição. 

A variabilidade de 43% no escore do domínio impacto no tempo dos pais da 

avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-

escolar foi explicada por um modelo de predição o qual incluiu a combinação de 

duas variáveis preditoras verificadas nessa mesma idade: doença respiratória no 

momento da avaliação e escore no domínio função social das habilidades funcionais 

do PEDI. Dessa forma, a presença de doença respiratória durante a avaliação na na 

fase pré-escolar do estudo e o menor escore no domínio função social das 

habilidades funcionais do PEDI (pior desempenho na avaliação das habilidades de 

comunicação, compreesão e comportamento social) relacionaram-se 

significativamente com maior limitação no tempo dos pais ou responsáveis em suas 

atividades diárias devido ao comportamento, saúde física e capacidade de 

aprendizado da criança na idade pré-escolar (menor escore no domínio impacto no 

tempo dos pais do CHQ-PF50). As variáveis preditoras apresentaram pesos 

bastante semelhantes nesse modelo de predição, segundo os seus coeficientes de 

regressão padronizados (β). 

O modelo de predição do escore no domínio atividade familiar da avaliação da 

qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar 

apresentou o conjunto das seguintes variáveis preditoras também avaliadas na 

idade pré-escolar: doença respiratória no momento da avaliação, uso de aparelho 

auditivo e história de acidente grave nos últimos três anos. Esse modelo foi 

responsável por explicar 83% da variabilidade do escore no domínio atividade 

familiar do CHQ-PF50; o menor escore nesse domínio representa que a saúde física 
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ou o comportamento da criança interrompeu ou alterou frequentemente as 

atividades cotidianas da família no último mês e esse resultado mostrou-se 

significativamente associado à presença de doença respiratória no momento da 

avaliação da fase pré-escolar, ao não uso de aparelho auditivo na idade pré-escolar 

e a presença de acidente grave nos últimos três anos. De acordo com os 

coeficientes de regressão padronizados (β), a presença de doença respiratória no 

momento da avaliação na idade pré-escolar foi a variável com maior peso, em 

relação às outras duas variáveis preditoras, no referido modelo de predição. 

O escore no domínio coesão familiar da avaliação da qualidade de vida CHQ-

PF50 das crianças da amostra em idade pré-escolar apresentou como modelo de 

predição a combinação das seguintes variáveis preditoras: hipertensão materna 

durante a gestação, doença sexualmente transmissível (DST) materna na fase pré-

natal, peso da criança ao nascer e ocupação do chefe da família ou pai da criança 

na idade pré-escolar. Esse conjunto de variáveis preditoras explicou 64% da 

variabilidade no escore do domínio coesão familiar da CHQ-PF50; a presença de 

hipertensão materna durante a gestação, a ausência de DST materna no pré-natal, o 

menor peso do bebê ao nascimento e o fato de o chefe da ou pai da criança possuir 

emprego relacionaram-se significativamente com maior escore no domínio coesão 

familiar do CHQ-PF50 (maior harmonia em família). Entre as quatro variáveis 

preditoras, a hipertensão materna durante a gestação apresentou maior coeficiente 

de regressão padronizado (β) e, portanto, maior peso nesse modelo de predição. 

Nas Figuras 17, 18 e 19 encontram-se os esquemas dos modelos de predição 

da qualidade de vida das crianças da amostra avaliadas pelo CHQ-PF50. 
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Figura 17 - Esquemas dos modelos de predição dos domínios de qualidade de vida 

relacionados ao comportamento e ao impacto na família avaliados pelo CHQ-PF50 

nas crianças da amostra em idade pré-escolar (n=24) 

 

 

 

 
Fonte: próprio autor 
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Figura 18 - Esquemas dos modelos de predição dos domínios de qualidade de vida 

relacionados à saúde física avaliados pelo CHQ-PF50 nas crianças da amostra em 

idade pré-escolar (n=24) 

 

 

 

 
Fonte: próprio autor 

 

Observando-se os esquemas dos modelos de predição do desempenho no 

CHQ-PF50 das crianças da amostra na idade pré-escolar apresentados nas Figuras 

17 e 18, pode-se verificar que na maior parte dos modelos as variáveis preditoras 

anteriores (pré-natal ou neonatal) ou atuais (idade pré-escolar) exerceram efeito 

direto no desfecho qualidade de vida. 

Contudo, somente o modelo de predição do escore no domínio limitação 

social devido à saúde física da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 

apresentou variável preditora referente à avaliação de desenvolvimento no primeiro 

ano pós-natal, de modo que as variáveis da fase neonatal influenciaram 

indiretamente o escore nesse domínio da qualidade de vida, como está 

esquematizado na Figura 19. 
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Figura 19 – Modelo esquemático da predição do escore no domínio limitação social 

devido à saúde física da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da 

amostra na idade pré-escolar (n=24) 

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizada a análise de regressão linear múltipla; ICC – idade cronológica corrigida; CHQ-
PF50 – Child Health Questionnaire – 50 Parent Form; NAPI – Neurobehavioval Assessment of 
Preterm Infant; R² ajustado – coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da 
amostra; OR – Odds Ratio; β – coeficiente padronizado. 

 

Observa-se na Figura 19 que a classificação na subárea motora ampla ou no 

desenvolvimento psicomotor global avaliado pelo Teste Denver II na faixa etária de 

quatro a seis meses de ICC permitiu o efeito indireto entre as variáveis preditoras da 

fase neonatal (número de mudanças de estado comportamental no NAPI e tempo de 

internação na enfermaria) e a variável predita escore no domínio limitação social 

devido à saúde física da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 das crianças da 

amostra na idade pré-escolar. Nesse modelo, portanto, houve um efeito indireto das 

variáveis da fase neonatal sobre o desfecho qualidade de vida na idade pré-escolar. 

Assim sendo, o maior número de mudanças de estado comportamental 

durante o NAPI e o tempo prolongado de internação na enfermaria durante a fase 

neonatal exerceram efeito de risco sobre o desenvolvimento psicomotor global ou 

subárea motora ampla do Teste Denver II na faixa de quatro a seis meses de ICC, o 

qual influenciou negativamente (juntamente com o uso de corticoterapia na fase 

neonatal e a presença de doença respiratória na idade pré-escolar) o domínio 

limitação social devido à saúde física do CHQ-PF50 na idade pré-escolar. 
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5 DISCUSSÃO 
 

A discussão dos resultados está organizada para contemplar os objetivos e as 

hipóteses do estudo. Portanto, será discutido como foi a trajetória de 

desenvolvimento das 24 crianças nascidas pré-termo avaliadas em esquema 

longitudinal desde a fase neonatal até a idade pré-escolar incluindo os indicadores 

biológicos e socioeconômicos. Considera-se primeiramente a caracterização geral 

da amostra. Em um segundo momento, a discussão volta-se para a avaliação do 

desenvolvimento neurocomportamental na fase neonatal, seguida pelo 

desenvolvimento psicomotor no primeiro ano pós-natal e, por fim, as avaliações 

referentes à idade pré-escolar (desenvolvimento psicomotor, desempenho funcional, 

independência e qualidade de vida).  

 

5.1 Caracterização geral dos indicadores biológicos e socioeconômicos 
 

Com base na caracterização da amostra, observou-se a presença de um 

conjunto de fatores de risco para problemas na trajetória de desenvolvimento dessas 

crianças. Visto que a amostra foi composta por crianças que nasceram com 

prematuridade moderada (média de 33 semanas de idade gestacional) e com baixo 

peso (média de 1.692 gramas). Além desses indicadores de risco biológico 

clássicos, foi observada a presença de outros fatores de risco nas fases pré-natal e 

neonatal, tais como complicações de saúde materna durante a gestação, 

acompanhamento médico inadequado no pré-natal, complicações de saúde 

desenvolvidas pelo recém-nascido (hiperbilirrubinemia, síndrome do desconforto 

respiratório, infecção, entre outras), alteração na ultrassonografia transfontanela, 

tempo prolongado de internação hospitalar na fase neonatal e realização de diversos 

procedimentos clínicos no tratamento dos bebês durante a internação. Essas 

condições de risco associadas ao nascimento pré-termo também estiveram 

evidenciadas em outros estudos (FRAGA et al., 2008; FREITAS; SIQUEIRA; 

SEGRE, 2004; KRELING;  BRITO; MATSUO, 2006; MAGALHÃES et al., 2004; 

NOBRE et al., 2009; PINTO, 2009; QIU et al., 2012; ROZE et al., 2008; SPINILLO et 

al., 2009). 

Também foram verificados fatores de risco biológico para problemas no 

desenvolvimento posterior das crianças nascidas pré-termo da amostra em idade 
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pré-escolar, dentre estes podem ser relacionados os indicadores a seguir: crianças 

com baixo peso segundo o IMC (índice de massa corporal), problemas de saúde 

frequentes (principalmente doenças respiratórias e alergias), uso de medicamentos, 

história de acidentes graves nos últimos três anos e necessidade de hospitalizações 

e assistências terapêuticas diversas nos últimos três anos. Diferentemente da 

abordagem do presente estudo, a maioria das pesquisas que avalia o 

desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar preocupa-se 

em caracterizá-las somente quanto à história pregressa dos indicadores biológicos 

das fases pré-natal, perinatal e neonatal e não mencionam sobre as características 

da história de saúde atual (EVENSEN et al., 2009; FALLANG et al., 2005; 

FELDMAN, 2009; HEMGREN; PERSSON, 2007; MIKKOLA et al., 2007;  

POTHARST et al., 2011; SCHMIDHAUSER et al., 2006; VAN KESSEL-FEDDEMA et 

al., 2007; WOODWARD et al., 2009), ou seja, não consideram a influência das 

condições de saúde da criança na idade pré-escolar no desenvolvimento da mesma 

nessa idade. 

Os estudos de Chien et al. (2006), Larroque et al. (2008) e Sullivan e Msall 

(2007), assim como o presente estudo, consideraram as condições de saúde na 

idade pré-escolar ao realizar a avaliação do desenvolvimento de crianças nascidas 

pré-termo nessa mesma idade. Na metodologia do estudo de Larroque et al. (2008) 

é relatado que as crianças incluídas no mesmo foram avaliadas por um médico que 

completou uma avaliação clínica e entrevista com os pais sobre as condições de 

saúde da criança e a situação socioeconômica da família. Além disso, o referido 

estudo verificou inclusive se as crianças na idade pré-escolar estavam sob algum 

tipo de tratamento especial. 

A pesquisa de Larroque et al. (2008) encontrou que das 888 crianças que 

nasceram com idade gestacional entre 31 e 32 semanas, 4% eram atendidas pela 

Terapia Ocupacional, 5% estavam sob tratamento fisioterapêutico, 10% assistidas 

pela Fonoaudiologia e 20% necessitaram de intervenção psicológica ou psiquiátrica 

no último ano. Esses achados são semelhantes aos nossos resultados no que se 

refere à prevalência da assistência da Terapia Ocupacional (4%) e da Fisioterapia 

(8%). Porém, as crianças da presente amostra apresentaram maior prevalência de 

assistência fonoaudiológica (17%) e menor prevalência de tratamento psicológico 

(4%) do que o estudo de Larroque et al. (2008). Devem-se analisar essas 

comparações com ressalva, pois a presente amostra é pequena em relação ao 
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estudo dos referidos autores e no estudo de Larroque et al. (2008) a idade 

gestacional das crianças era menor e as famílias possuíam melhor nível 

socioeconômico. 

Quanto aos fatores de risco socioeconômicos identificados na amostra 

estudada tanto ao nascimento quanto na idade pré-escolar das crianças, tais 

indicadores foram semelhantes aos encontrados nos estudos que consideraram as 

condições de risco do ambiente ao avaliar o desenvolvimento infantil (FRAGA et al., 

2008; HALPERN et al., 2008; LINHARES et al., 2003; MARTINS et al., 2004; PILZ; 

SCHERMANN, 2007; POTHARST et al., 2011; SPINILLO et al., 2009). Desse modo, 

podem ser listados os seguintes indicadores de risco socioeconômico: baixo nível de 

escolaridade dos pais, classificação socioeconômica menos favorecida, baixa renda 

familiar, muitas pessoas que vivem da mesma renda, família dependente 

exclusivamente do atendimento de saúde pública (SUS). 

Observaram-se mudanças nas condições socioeconômicas das famílias entre 

o momento que as crianças nasceram e quando estas completaram cinco anos de 

idade, pois foi constatado que as famílias das crianças na idade pré-escolar foram 

mais classificadas como classe B ou C, enquanto que na fase neonatal houve maior 

frequência de famílias classificadas como E ou D, de acordo com o critério de 

classificação econômica da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (ABEP, 

2008). Essa melhora nas condições socioeconômicas reflete um maior poder 

aquisitivo e pode estar relacionada ao fato de que no segundo momento da pesquisa 

mais mães passaram a trabalhar fora de casa, complementando o orçamento e a 

renda familiar média (de R$600,00 na primeira etapa para R$1.530,00 na segunda 

etapa do estudo). Esses achados podem ser um reflexo do considerável crescimento 

e desenvolvimento econômico do Brasil nesses últimos anos (BRASIL, 2012).  

Em contrapartida, no presente estudo foram observados fatores considerados 

pela literatura como protetores do desenvolvimento infantil, como a presença de 

crianças classificadas com peso ao nascer adequado para a idade gestacional, com 

condição clínica favorável e sob aleitamento materno.  

Com relação à variável adequação do peso ao nascimento, verificou-se que a 

maior parte das crianças da amostra apresentou o peso ao nascer considerado 

adequado para sua idade gestacional, ou seja, foi classificada como adequada para 

a idade gestacional (AIG). A relação apropriada entre o peso e a idade gestacional 

representa estado nutricional adequado no início da vida e é retratada nos estudos 
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como indicadora de um melhor prognóstico clínico e de melhor desempenho nas 

avaliações do desenvolvimento em relação às crianças nascidas pequenas para a 

idade gestacional (PIG) (ARIAS et al., 2011; MIKKOLA et al., 2005; ORNELAS; 

XAVIER; COLOSIMO, 2002; SANTOS et al., 2004; SOMMERFELT et al., 2002). 

Contudo, Mikkola et al. (2007) observaram em seu estudo que 20% das 

crianças nascidas pré-termo com peso adequado para a idade gestacional (AIG) 

foram detectadas com paralisia cerebral aos cinco anos de idade, enquanto que 

somente 8% das crianças nascidas prematuras pequenas para a idade gestacional 

(PIG) apresentaram paralisia cerebral na mesma idade. Esses resultados podem ter 

advindo das distintas características biológicas entre os grupos, tendo em vista que 

o grupo AIG possuía menor média de idade gestacional e foi composto por maior 

quantidade de crianças com alteração na ultrassonografia transfontanela. Cabe 

ressaltar que na nossa amostra não foram encontradas crianças diagnosticadas com 

paralisia cerebral na idade pré-escolar mesmo tendo sido verificado que cerca de 

30% destas apresentou alteração na ultrassonografia transfontanela, porém duas 

crianças desenvolveram deficiências neurossensoriais (uma apresentou perda da 

audição no ouvido esquerdo e outra deficiência visual bilateral completa). 

Os indicadores clínicos neonatais verificados nas crianças da presente 

amostra sugeriram tanto a condição clínica favorável quanto o prognóstico de boa 

evolução clínica. A maioria dos recém-nascidos apresentou vitalidade no momento 

do parto, pois não teve sofrimento fetal e chorou ao nascer. Além disso, observou-se 

baixo risco clínico neonatal segundo a Escala Apgar (escore mediano de nove no 

quinto minuto), CRIB (escore mediano de zero), CRIB-II (escore mediano de um) e 

NMI (escore mediano de dois). Segundo Breuel e Segre (2006), esses índices que 

avaliam o risco clínico costumam ser mais abrangentes e eficientes na avaliação da 

gravidade da condição clínica ao nascimento e na determinação do prognóstico dos 

recém-nascidos do que a avaliação baseada apenas na idade gestacional e no peso 

ao nascer. Visto que os mesmos consideram, além dos clássicos indicadores 

biológicos, a existência de sequelas neurológicas decorrentes de hemorragia 

intracraniana, a presença de malformação congênita, aspectos fisiológicos 

relevantes do nível de oxigenação sanguínea, o sexo da criança, as intercorrências 

clínicas do neonato e os procedimentos clínicos utilizados durante a internação 

(DORLING; FIELD; MANKTELOW, 2005; KORNER et al., 2000; PARRY; TUCKER; 

TARNOW-MORDI, 2003; ZHANG et al., 2011). 
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De acordo com os achados do estudo de Brito et al. (2003), o escore CRIB 

maior do que quatro prediz maior morbidade e mortalidade neonatal em bebês com 

muito baixo peso ao nascer (menor do que 1.500 gramas). Destaca-se que no 

presente estudo o escore CRIB máximo verificado foi três, reafirmando por 

conseguinte a condição clínica favorável dos recém-nascidos da amostra. 

Os resultados obtidos por Feldman (2009) mostraram que os recém-nascidos 

pré-termo classificados como baixo risco clínico pelo CRIB apresentaram escore 

médio de 0,29, sendo este semelhante ao obtido pelas crianças do presente estudo. 

A pesquisadora mencionada também demonstra em seu estudo a importância dos 

indicadores clínicos neonatais no desenvolvimento em médio prazo, pois foi 

verificado que recém-nascidos pré-termo classificados como baixo risco clínico 

neonatal pelo CRIB apresentaram-se com menos comprometimento nas funções 

executivas (inibição a respostas impulsivas, atenção seletiva e planejamento 

e coordenação multimodal) aos cinco anos de idade do que aqueles classificados 

como alto risco clínico neonatal pelo CRIB (escore médio de 4,55).  

Com relação à amamentação, foi verificado que 75% da amostra estava 

alimentando-se exclusivamente com o leite materno na primeira consulta após a alta 

hospitalar e. Portanto, a prevalência do aleitamento materno exclusivo na amostra 

de estudo durante os primeiros meses de idade pós-natal foi maior do que a 

encontrada por outros estudos cujos índices de aleitamento materno exclusivo 

variaram de 12 a 58% (BICALHO-MANCINI; VELÁSQUEZ-MELÉNDEZ, 2004; 

CZECHOWSKI; FUJINAGA, 2010; SANTOS NETO; OLIVEIRA; ZANDONADE, 

2007; VALETE et al., 2009; VANNUCHI et al., 2005). A Organização Mundial de 

Saúde (OMS) recomenda que o aleitamento materno exclusivo deva ser mantido 

nos seis primeiros meses no pós-natal (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011). 

Essa alta prevalência de aleitamento materno no presente estudo pode ser 

devido à existência do Programa Método Mãe-Canguru (MMC) nas enfermarias do 

Hospital Materno Infantil (GO), uma vez que esta prática tem como base e principal 

premissa a estimulação do aleitamento materno em crianças de baixo peso e o 

aumento do vínculo psicoafetivo entre mãe e bebê (NYQVIST et al., 2010; TOMA; 

VENÂNCIO; ANDRETTO, 2007). Por conseguinte, os estudos (ALVES; SILVA; 

OLIVEIRA, 2007; PENALVA; SCHWARTZMAN, 2006) que observaram a 

prevalência do aleitamento materno exclusivo em crianças que passaram pelo MMC 

obtiveram resultados semelhantes aos deste estudo. A pesquisa de Alves, Silva e 
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Oliveira (2007) mostrou que todos lactentes pré-termo de sua amostra se 

encontravam em aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar. O estudo de 

Penalva e Schwartzman (2006) encontrou que, das 70 crianças prematuras e de 

baixo peso, 86% tiveram alta com aleitamento materno exclusivo no seio materno. 

O aleitamento materno é considerado um fator de proteção do 

desenvolvimento infantil, pois os estudos têm mostrado que essa prática promove o 

melhor desenvolvimento físico e mental da criança, sendo este um importante fator 

de redução da morbimortalidade infantil no primeiro ano pós-natal (CARDOSO et al., 

2008; CIAMPO et al., 2006; DEE et al., 2007; FERREIRA; PARADA; CARVALHAES, 

2007; NASCIMENTO; ISSLER, 2003; SANTOS; SOLER; AZOUBEL, 2005). Esses 

benefícios podem se estender até a idade pré-escolar, como demonstrou Arnaud et 

al. (2007) ao verificar que a presença do aleitamento materno no momento da alta 

hospitalar exerceu um efeito protetor do desenvolvimento motor de crianças 

nascidas pré-termo aos cinco anos de idade. De acordo com Tanaka et al. (2009), o 

aleitamento materno na fase neonatal aumenta os níveis de ácido 

docosahexaenóico (ADH) em bebês nascidos pré-termo e com muito baixo peso e, 

dessa forma, pode influenciar positivamente o desenvolvimento cerebral e as 

funções cognitivas aos cinco anos de idade.  

Entretanto, existem estudos que constataram que a suplementação da 

alimentação do bebê prematuro e/ou baixo peso com as fórmulas artificiais pode ser 

uma boa estratégia para o ganho de peso em curto período de tempo, para a 

obtenção de nutrientes essenciais e, consequentemente, pode auxiliar na promoção 

do desenvolvimento e crescimento dessas crianças (BAIRD et al., 2008; GHODS et 

al., 2011; SCRIMSHAW, 1998). 

Portanto, o desenvolvimento infantil pode ser influenciado por múltiplos 

fatores de risco, os quais levam à vulnerabilidade do indivíduo, e fatores de 

proteção, que neutralizam o impacto negativo do risco no desenvolvimento. Esses 

fatores podem ser biológicos ou psicossociais e estão presentes em diferentes fases 

da vida da criança (MASTEN; GEWIRTZ, 2006; RUTTER; SROUFE, 2000). Os 

mesmos podem apresentar efeito cumulativo e multiplicador, ou seja, a presença de 

um pode potencializar o efeito de outro, aumentando a probabilidade de ocorrer um 

desfecho positivo e adaptativo ou negativo e adverso (MASTEN; GEWIRTZ, 2006). 

Um fator de proteção pode neutralizar a ação de um fator de risco e promover 

uma adaptação positiva ou superação no contexto de adversidades, promovendo o 
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processo de resiliência (RUTTER; SROUFE, 2000; SILK et al., 2007). Cabe ressaltar 

que existe uma ampla gama de respostas individuais (outcomes) às mesmas 

experiências de risco ou proteção (RUTTER, 2006). Considerando essa perspectiva 

da Psicopatologia do desenvolvimento como ponto de partida para a discussão, no 

presente estudo será discutida a trajetória de desenvolvimento das crianças 

nascidas pré-termo da fase neonatal à idade pré-escolar. 

 

5.2 Avaliação do desenvolvimento neurocomportamental das crianças 
nascidas pré-termo na fase neonatal 

 

Na fase neonatal, as crianças nascidas pré-termo foram avaliadas pelo 

instrumento Neurobehavioral Assessment of preterm Infant (NAPI) na idade pós-

concepcional média de 35 semanas. O NAPI avalia o desenvolvimento 

neurocomportamental do recém-nascido, ou seja, as respostas da criança aos 

estímulos externos, seu repertório comportamental espontâneo e a regulação 

comportamental da mesma, permitindo a avaliação da maturidade neurológica do 

recém-nascido pré-termo até a idade de termo (KORNER et al., 2000; MAJNEMER; 

SNIDER, 2005). Essa avaliação incluiu a classificação do desempenho das crianças 

da amostra nos sete itens do teste de acordo com os desvios padrões da amostra 

normativa original do NAPI (KORNER et al., 2000). 

Foi verificado que as crianças apresentaram problemas em seu 

desenvolvimento neurocomportamental na fase neonatal. Houve maior porcentagem 

de crianças classificadas como abaixo da média nos itens sinal de cachecol (66%) e 

motor e vigor (66%), indicando que os recém-nascidos pré-termo apresentaram 

baixo tônus muscular em membros superiores, menor resistência a mobilização 

passiva dos membros, menor potência dos movimentos ativos e deficiência no 

controle postural contra a gravidade. Assim, o desempenho das crianças na 

avaliação neurocomportamental na fase neonatal mostrou maior comprometimento 

no desenvolvimento motor das mesmas. Em contrapartida, houve maior 

porcentagem de crianças classificadas com desempenho na média ou acima da 

média na avaliação dos itens alerta e orientação (83%), ângulo poplíteo (83%), 

percentual adormecido (71%), qualidade do choro (69%) e irritabilidade (67%).  

Estudos que realizaram a avaliação do desenvolvimento 

neurocomportamental de recém-nascidos prematuros na fase neonatal também 
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encontraram déficits no desempenho dessas crianças (BARBOSA; FORMIGA; 

LINHARES, 2007; BARROS et al., 2011; BROWN et al., 2006; CONSTANTINOU et 

al., 2005; CONSTATINOU et al., 2007; FORMIGA, 2009; GABRIEL, 2008; 

ROTHSTEIN; BELTRAME, 2011; SILVA, 2010; WOLF et al., 2002). Tais problemas 

no repertório comportamental e neurológico foram abordados nos mesmos por meio 

de objetivos, metodologias e instrumentos diversos, todavia os resultados obtidos 

sempre indicavam a presença de prejuízos no desenvolvimento e muitos 

destacaram a necessidade da identificação desses problemas e consequente 

intervenção ainda na fase neonatal, principalmente em se tratando de crianças 

nascidas pré-termo e com baixo peso, normalmente internadas na UTIN. 

Assim como o presente estudo, as investigações de Formiga (2009), Gabriel 

(2008), Barbosa, Formiga e Linhares (2007) e Silva (2010) incluíram a avaliação 

neurocomportamental NAPI durante a fase neonatal de crianças nascidas pré-termo 

deparando-se com achados semelhantes aos da presente investigação. Ao 

compararem os achados da avaliação neurocomportamental NAPI de suas amostras 

com os dados normativos da amostra original do NAPI verificaram que as crianças 

de seus estudos mostraram-se com menor tonicidade muscular nos membros 

superiores (menor escore no item sinal de cachecol) e menor força e pouca 

movimentação espontânea (menor escore no item motor e vigor) do que as crianças 

da amostra original do NAPI. Alguns desses estudos (FORMIGA, 2009; GABRIEL, 

2008; BARBOSA; FORMIGA; LINHARES, 2007) abordaram uma amostra ampliada 

em relação a esta pesquisa. Desse modo, pode-se inferir que o desempenho na 

avaliação neurocomportamental da presente amostra (n=24) reflete o 

desenvolvimento neurocomportamental de amostras mais amplas.  

As referidas autoras atribuíram essas diferenças entre o desempenho da 

amostra de estudo e o da amostra normativa do instrumento a três aspectos, a 

saber: ao tamanho pequeno da amostra de estudo em relação à amostra normativa 

do NAPI, ao grande número de mudanças no estado comportamental das crianças 

da amostra de estudo e aos distintos fatores de risco aos quais as crianças da 

amostra de estudo e do NAPI foram expostas (BARBOSA; FORMIGA; LINHARES, 

2007). 

O melhor desempenho das crianças na avaliação neurocomportamental na 

fase neonatal é representado pela maior pontuação nos itens do NAPI, sendo que os 

maiores escores corresponderam aos itens alerta e orientação (escore médio de 
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60,7) e qualidade do choro (46,8). Os escores nos itens irritabilidade, ângulo 

poplíteo, percentual adormecido, motor e vigor e sinal de cachecol variaram de 36 a 

43. Os estudos de Rao et al. (2007), Constatinou et al. (2005) e Constatinou et al. 

(2007)  também apresentaram em seus resultados o escore médio nos itens do 

NAPI de crianças nascidas pré-termo avaliadas na idade pós-concepcional de 36 

semanas; as crianças do presente estudo apresentaram maior escore no item alerta 

e orientação e menor escore no item motor e vigor do que as crianças dos estudos 

supracitados. Esses achados indicam que as crianças pré-termo da presente 

amostra mostraram-se mais atentas e responsivas aos estímulos visuais e auditivos 

durante o teste, porém o desenvolvimento motor das mesmas apresentou-se mais 

prejudicado em relação às crianças desses estudos. 

Por outro lado, os recém-nascidos da amostra apresentaram o choro mais 

forte durante a avaliação neurocomportamental NAPI do que as crianças do estudo 

de Rao et al. (2007). No entanto, a presente amostra foi avaliada pelo NAPI com 

uma média de 35 semanas de idade pós-concepcional, sendo esta idade menor do 

que a dos estudos mencionados e, além disso, deve-se considerar a diferença 

quanto ao tamanho e origem da amostra, pois nos estudos aqui discutidos houve um 

maior número de crianças incluídas nos mesmos, estas eram de nacionalidade 

norte-americana ou européia e todas foram provenientes da UTIN (CONSTATINOU 

et al., 2005; CONSTATINOU et al., 2007; RAO et al., 2007).  

O tônus muscular das crianças da amostra foi mais leve (hipotônico) do que 

dos participantes do estudo de Rao et al. (2007), tendo em vista que os escores 

médios nos itens sinal de cachecol e ângulo poplíteo foram menores do que o 

escore médio das crianças pré-termo do referido estudo. Resultados similares foram 

encontrados em outras investigações (BROWN et al., 2006; GOLIN; SOUZA; SARNI, 

2009; ROMEO et al., 2011; SILVA; NUNES, 2005), as quais também verificaram a 

presença de hipotonia muscular em recém-nascidos pré-termo avaliados na idade 

de termo (37 a 42 semanas de idade pós-concepcional) por meio de diferentes 

instrumentos de avaliação neurológica. 

Destaca-se, portanto, que o recém-nascido pré-termo apresenta diminuição 

no tônus flexor fisiológico e essa alteração pode estar associada à diminuição da 

resposta motora (evidenciada no presente estudo, pela menor pontuação no item 

motor e vigor do NAPI). Tendo em vista que o tônus muscular indica um estado de 

tensão ou de atividade muscular contínua (BRITTON, 2000), sendo uma propriedade 
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importante na manutenção da posição de repouso das articulações, na resistência a 

alterações de comprimento, na limitação de mobilidade indevida e na ativação da 

musculatura antigravitacional (CAMPBEL, 2007). O tônus muscular é, por 

conseguinte, essencial na manutenção do controle postural, na execução do 

movimento e na coordenação motora e pode estar comprometido no recém-nascido 

pré-termo devido à sua imaturidade neurológica ao nascer (VIEIRA et al., 2010). 

A avaliação do desenvolvimento neurocomportamental de crianças nascidas 

pré-termo na fase neonatal também pode ser realizada por outros instrumentos 

padronizados internacionalmente e largamente utilizados para esse fim, tais 

instrumentos abordam aspectos bastante semelhantes ao NAPI, como a Neonatal 

Behavioral Assessment Scale (NBAS) e a The Neonatal Intensive Care Unit Network 

Neurobehavioral Scale (NNNS) (EL-DIB et al., 2011; LESTER; TRONICK, 2004). 

A NBAS, também conhecida como Escala de Brazelton, é muito utilizada na 

avaliação do neurocomportamento e reflexos de recém-nascidos e lactentes (de 

zero a dois meses de idade) e avalia as seguintes dimensões do 

neurodesenvolvimento: habituação, social interativo ou orientação, sistema motor, 

estado de organização, estado de regulação, sistema autônomo e reflexos (WOLF et 

al., 2002; EL-DIB et al., 2011). 

Os recém-nascidos pré-termo e muito baixo peso do estudo de Wolf et al. 

(2002) foram avaliados pela NBAS e Infant Behavioral Assessment (IBA) na idade 

de termo, apresentando pior desempenho do que os recém-nascidos a termo nessas 

escalas. Diferentemente dos nossos achados, as crianças do estudo de Wolf et al. 

(2002) mostraram-se com pior desempenho nos itens da NBAS relacionados à 

alerta, orientação e atenção, isso pode estar relacionado ao fato de que as crianças 

também apresentaram estresse e problemas no comportamento de aproximação 

(avaliados pela IBA). Porém, podem-se notar algumas concordâncias entre os 

mesmos, pois o sistema motor e a regulação dos estados comportamentais foram 

dimensões comprometidas nas crianças nascidas pré-termo do estudo citado, 

considerando que as crianças da presente amostra também apresentaram 

importante comprometimento no desenvolvimento motor e grande número de 

mudanças de estados comportamentais durante a aplicação do NAPI (quatro 

alterações de estado em média). 

Esses resultados sugerem a existência de problemas na autorregulação 

fisiológica e comportamental nos recém-nascidos prematuros, evidenciados pela 
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presença dos seguintes fatores: desorganização no ciclo de sono e vigília, dispêndio 

de maior tempo e energia para se reorganizar em resposta aos estímulos e 

manipulações e instabilidade nas reações do sistema nervoso autônomo 

(FELDMAN, 2009; KLEIN; GASPARDO; LINHARES, 2011; WOLF et al., 2002). 

O estudo brasileiro de Rothstein e Beltrame (2011) utilizou a NBAS para 

comparar o desenvolvimento neuromotor e comportamental na fase neonatal de um 

grupo de crianças com histórico de risco biológico (nascimento prematuro, baixo 

peso e presença de problemas de saúde) com um grupo de crianças sem risco (a 

termo, peso adequado e sem problemas de saúde) e verificou que o grupo com risco 

apresentou pior desempenho na avaliação dos reflexos (mais respostas anormais). 

No entanto, as crianças prematuras apresentaram melhor capacidade de regular seu 

estado de consciência diante do aumento de estímulos do que as crianças a termo, 

porém as pesquisadoras não discutem os motivos desse resultado. Os achados 

dessa pesquisa apresentaram convergências com o presente estudo, no qual 

também foi verificado que as crianças nascidas pré-termo mostraram-se com bom 

nível de alerta e orientação aos estímulos ambientais (item alerta e orientação do 

NAPI com maior pontuação no teste e com 83% da amostra classificada com 

desempenho normal). Entretanto, ressalta-se que mais da metade dos recém-

nascidos incluídos nos grupo risco do estudo de Rothstein e Beltrame (2011) não 

eram prematuros, apresentando outro tipo de fator de risco como tabagismo materno 

e problemas de saúde diversos. 

Com relação à NNNS, esta é uma escala desenvolvida para avaliar o 

comportamento, a integridade neurológica e os sinais de estresse e abstinência de 

bebês com até 48 semanas de idade pós-concepcional que foram expostos a drogas 

no período pré-natal ou aqueles considerados de alto risco, como é o caso dos que 

nasceram pré-termo (EL-DIB et al., 2011; LESTER; TRONICK, 2004). Por 

conseguinte, a NNNS é mais adaptada do que a NBAS para a avaliação do recém-

nascido pré-termo, assim como o NAPI. A escala inclui a avaliação das seguintes 

dimensões (escores sumários) do neurocomportamento: habituação, atenção, 

despertar, controle, manobras para a orientação, qualidade dos movimentos, 

excitabilidade, letargia, reflexos não ótimos, assimetria, hipertonia, hipotonia e sinais 

de estresse e abstinência (LESTER; TRONICK, 2004). 

O estudo de Brown et al. (2006) realizou a avaliação do desenvolvimento 

neurocomportamental de recém-nascidos pré-termo na idade pós-concepcional 
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média de cerca de 40 semanas por meio da NNNS. Os autores obtiveram resultados 

que vão ao encontro dos observados no presente estudo, pois verificaram maior 

alteração no comportamento motor entre os recém-nascidos pré-termo, visto que 

estes mostraram pior desempenho do que o grupo controle a termo na avaliação dos 

seguintes aspectos: tônus (hipotonia), reflexos, movimentos espontâneos, qualidade 

dos movimentos e presença de sinais neurológicos anormais. As crianças nascidas 

pré-termo apresentaram ainda mais problemas na atenção e regulação em relação 

àquelas nascidas a termo. 

Em um estudo sobre desenvolvimento de filhos de mães adolescentes, Barros 

et al. (2011) também constataram que mesmo os recém-nascidos pré-termo 

saudáveis com idade gestacional entre 34 e 36 semanas (prematuro tardio) 

apresentaram pior desempenho do que os nascidos a termo na avaliação 

neurocomportamental realizada por meio da NNNS, especialmente no que concerne 

aos aspectos relacionados ao desenvolvimento motor (pobre qualidade e repertório 

de movimentos, presença de reflexos anormais e tônus muscular diminuído). 

Apoiando, consequentemente, os nossos achados que evidenciaram 

comprometimento no desenvolvimento motor e tônus diminuído entre os recém-

nascidos pré-termo, mesmo que a amostra seja considerada de baixo risco 

(prematuridade moderada ou tardia). 

 

5.3 Avaliação do desenvolvimento psicomotor das crianças nascidas pré-
termo no primeiro ano pós-natal 

 

No primeiro ano pós-natal, o desenvolvimento psicomotor das crianças foi 

avaliado pelo Denver Developmental Screening Test II (Teste Denver II) o qual 

permitiu realizar a classificação dicotômica em risco ou normal no desenvolvimento 

global e em quatro subáreas (motora ampla, motora fina, linguagem e pessoal-

social) nas faixas etárias de um a quatro, quatro a seis e seis a oito meses de ICC. É 

importante salientar que o Teste Denver II é um instrumento de avaliação que visa à 

triagem (screening), ou seja, a identificação de crianças que apresentam maior 

probabilidade de atraso e/ou desvio no desenvolvimento psicomotor (MACY, 2012; 

NOBRE et al., 2009), permitindo, portanto, a determinação de um grupo de risco que 

deve ser acompanhado (follow-up) e, caso o risco permaneça, encaminhado para 

uma avaliação específica para a determinação do diagnóstico. 
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Quanto à avaliação do desenvolvimento psicomotor global, de acordo com o 

Teste Denver II, a maioria das crianças nascidas pré-termo da amostra apresentou 

desempenho normal no primeiro ano pós-natal. Observou-se que a porcentagem de 

risco no desenvolvimento psicomotor global variou de 25 a 38% da amostra no 

primeiro ano pós-natal, sendo que a faixa etária de um a quatro meses de ICC foi a 

que apresentou maior frequência de risco. 

Do mesmo modo, Formiga (2009) verificou em seu estudo que as crianças 

nascidas pré-termo de até quatro meses de ICC apresentaram a maior porcentagem 

de risco no desenvolvimento psicomotor global segundo o Teste Denver II, sendo 

que a autora relacionou esse resultado à influência dos diversos fatores de risco 

biológico presentes nesse momento inicial do desenvolvimento da criança e ao 

processo de adaptação desta e de sua família ao novo contexto e organização 

familiar. Segundo Freitas et al. (2010), esse momento de reorganização da família 

juntamente com a postura materna de preocupação excessiva e superproteção 

quanto à saúde de seus filhos podem gerar diminuição dos estímulos apropriados à 

essa faixa etária. 

Estudos que avaliaram o desenvolvimento psicomotor de lactentes nascidos 

pré-termo também verificaram que a maior parte destes apresentou desempenho 

global normal, segundo a avaliação realizada por meio da aplicação do Teste 

Denver II (FRAGA et al., 2008; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; LOPES; 

MARTINEZ; LINHARES, 2008; NOBRE et al., 2009). Além disso, esses estudos 

apoiaram os resultados obtidos na presente casuística com relação à prevalência de 

suspeita de atraso ou desvio no desenvolvimento psicomotor, uma vez que a 

porcentagem de risco global no Teste Denver II variou em torno de um terço (de 20 

a 40%) da amostra de bebês nascidos pré-termo. 

O Teste Denver II também foi amplamente utilizado para avaliar o 

desenvolvimento psicomotor de crianças provenientes de creches, pré-escola ou da 

comunidade em geral (BETELI, 2006; BISCEGLI et al., 2007; BRAGA; 

RODOVALHO; FORMIGA, 2011; MARIA-MENGEL; LINHARES, 2007; SABATÉS; 

MENDES, 2007). Nesses estudos o foco não foi a prematuridade, pois os mesmos 

foram direcionados para avaliar o crescimento, o estado nutricional e/ou o impacto 

de indicadores sociais no desenvolvimento infantil. Dessa forma, as crianças 

nascidas prematuramente não foram separadas das crianças que nasceram a termo 

nessas amostras. Como seria o esperado, a porcentagem de suspeita de atraso ou 
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desvio no desenvolvimento psicomotor global em muitos dos estudos supracitados 

foi menor, variando de 20 a 33% entre as crianças de até quatro anos de idade 

(BETELI, 2006; HALPERN et al., 2008; MARIA-MENGEL; LINHARES, 2007; 

SABATÉS; MENDES, 2007). 

No entanto, os estudos complementares de Halpern et al. (2000) e Halpern et 

al. (2008) não separaram as crianças nascidas pré-termo em suas amostras e 

obtiveram resultados semelhantes aos observados no presente estudo. Os estudos 

realizaram avaliações do desenvolvimento psicomotor por meio do Teste Denver II 

em duas coortes de crianças aos 12 meses de idade: uma em 1993 (HALPERN et 

al., 2000; HALPERN et al., 2008) e outra em 2004 (HALPERN et al., 2008). No ano 

de 1993 os dados obtidos foram semelhantes aos nossos achados, pois foi 

verificado que a amostra representativa das crianças de Pelotas (RS) apresentou 

34% (HALPERN et al., 2000) e 37% (HALPERN et al., 2008) de risco no 

desenvolvimento psicomotor global. Porém no ano de 2004, uma nova coorte foi 

avaliada em Pelotas e a porcentagem de risco diminuiu para cerca de 20% 

(HALPERN et al., 2008). Essa queda na porcentagem da suspeita de atraso no 

desenvolvimento das crianças pode ser explicada pelas melhorias na assistência à 

saúde tanto das mães durante o pré-natal, quanto do bebê durante o primeiro ano 

(follow-up do desenvolvimento) e devido ao aumento da duração do aleitamento 

materno que ocorreram nessa última década (HALPERN et al., 2008). 

O crescimento e desenvolvimento psicomotor de crianças nascidas a termo 

na idade de zero a dois anos foi avaliado em três momentos diferentes no estudo de 

Braga, Rodovalho e Formiga (2011), realizado em creches municipais de Goiânia 

(GO). Verificou-se que a porcentagem de risco no desenvolvimento psicomotor 

global segundo Teste Denver II atingiu 46% da amostra, superando 

consideravelmente a porcentagem de risco da presente amostra de estudo 

composta por crianças nascidas pré-termo. Esses resultados sugerem a relevância 

da influência dos fatores de risco socioeconômicos no desenvolvimento infantil, haja 

vista que mesmo as crianças nascidas com a idade gestacional adequada e com 

crescimento dentro da normalidade apresentaram importante suspeita de atraso no 

desenvolvimento psicomotor, provavelmente devido às condições ambientais que 

não ofereciam adequada estimulação às mesmas. 

A Escala do Desenvolvimento do Comportamento da Criança (EDCC) foi o 

instrumento eleito por Fraga et al. (2008) e Linhares et al. (2003) para avaliar o 
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desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo no primeiro ano de ICC. Essa 

avaliação incluiu a análise de aquisições comportamentais em três eixos, a saber: 

anatômico corporal (axial ou apendicular), estimulação (espontâneo ou estimulado) e 

função (não comunicativo ou comunicativo). Em virtude de a EDCC apresentar 

grandes similaridades com o Teste Denver II, observou-se porcentagens de risco 

semelhantes às encontradas no presente estudo: cerca de 30% de risco ou atraso 

no desenvolvimento avaliado pela EDCC (FRAGA et al., 2008; LINHARES et al., 

2003). 

Os resultados referentes à avaliação das subáreas do desenvolvimento 

psicomotor mostraram que o desempenho das crianças nascidas pré-termo na 

avaliação global do Teste Denver II no primeiro ano de idade pós-natal dependeu 

basicamente do resultado na avaliação da subárea motora ampla, a qual apresentou 

maior porcentagem de risco nas três faixas etárias avaliadas (de 21 a 25%). A 

subárea motora fina foi a segunda mais comprometida, seguida pela linguagem. 

Contudo, nenhuma criança apresentou risco na subárea do comportamento pessoal-

social durante o primeiro ano de idade pós-natal. 

Os achados do presente estudo foram confirmados por diversas pesquisas 

que encontraram situações de maior risco ou atraso na motricidade em relação às 

outras subáreas do desenvolvimento de crianças com até 12 meses de idade 

(FREITAS et al., 2010; HALPERN et al., 2000; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; 

LINHARES et al., 2003). Porém, quando se trata de crianças com mais de 12 meses 

de idade, a literatura aponta que os maiores índices de risco ou atraso estão 

centralizados nas áreas relacionadas à comunicação e socialização, como as 

subáreas linguagem e pessoal-social (BRAGA; RODOVALHO; FORMIGA, 2011; 

CAON; RIES, 2005; LAMY FILHO et al., 2011; MARIA-MENGEL; LINHARES, 2007; 

MORAES et al., 2010; SABATÉS; MENDES, 2007).  

Essa noção de variabilidade do risco entre as subáreas do desenvolvimento 

pode ser verificada em conjunto nos estudos de Fraga et al. (2008) e Nobre et al. 

(2009), os quais realizaram avaliações do desenvolvimento de crianças nascidas 

pré-termo em duas faixas etárias  diferentes. Na faixa etária de cinco a sete meses 

de ICC, a maior porcentagem de risco ou atraso foi observada no desenvolvimento 

motor, concordando, portanto, com o presente estudo. Enquanto que na idade mais 

avançada (de 10 a 14 meses de ICC), as crianças mostraram pior desempenho na 
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avaliação da linguagem em relação às outras subáreas do desenvolvimento (FRAGA 

et al., 2008; NOBRE et al., 2009). 

Com relação ao desenvolvimento isolado da subárea linguagem, os achados 

verificados na presente pesquisa vão ao encontro dos resultados obtidos por 

Oliveira, Lima e Gonçalves (2003), os quais também verificaram que os lactentes 

pré-termo e de baixo peso até o sexto mês apresentaram o desempenho esperado 

na expressão vocal, equiparados até ao grupo de bebês a termo apontados no 

estudo. Porém, a partir do nono mês de idade cronológica os atrasos na linguagem 

tornaram-se evidentes, assim como no presente estudo quando 8% das crianças na 

faixa etária de seis a oito meses de ICC exibiram risco na subárea linguagem (maior 

porcentagem de risco nessa subárea entre as três faixas etárias). 

Quanto aos resultados referentes à avaliação da subárea pessoal-social, os 

estudos de Kreling, Brito e Matsuo (2006) e Nobre et al. (2009), assim como no 

presente estudo, verificaram que as crianças nascidas pré-termo de suas amostras 

não apresentaram nenhum risco nessa subárea, segundo a aplicação do Teste 

Denver II no primeiro ano pós-natal. O atraso no desenvolvimento dos processos de 

socialização parece tornar-se mais evidente em idades mais avançadas, quando as 

aquisições na subárea pessoal-social tornam-se mais relevantes e desafiadoras 

para a criança, ou seja, no momento em que a mesma deve ser mais interativa para 

se adaptar ao meio em que vive. 

Observou-se importante discrepância no desempenho das crianças nascidas 

pré-termo entre as subáreas motora ampla e motora fina, concordando, por 

conseguinte, com diversas outras pesquisa que também observaram diferenças no 

desempenho das crianças nessas subáreas (BALTIERI et al., 2010; BISCEGLI et al., 

2007; CAON; RIES, 2003; KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; LAMY FILHO et al., 

2011; MANCINI et al., 2000; MORAES et al., 2010; REZENDE; BETELI; SANTOS, 

2005; SABATÉS; MENDES, 2007; SOUZA et al., 2010). 

No entanto, parte dessas pesquisas (BISCEGLI et al., 2007; CAON; RIES, 

2003; LAMY FILHO et al., 2011; MORAES et al., 2010) apresentaram achados 

divergentes em relação aos resultados da fase do primeiro ano do presente estudo, 

pois encontraram que o desenvolvimento motor fino (apendicular) mostrou-se mais 

atrasado ou com maior risco do que o motor amplo (axial). Contudo, a amostra 

desses estudos não foi separada quanto à idade gestacional das crianças (incluindo 

nas suas análises crianças nascidas pré-termo e nascidas a termo) (BISCEGLI et al., 
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2007; CAON; RIES, 2003; MORAES et al., 2010)  ou só foram incluídos lactentes 

que nasceram a termo (LAMY FILHO et al., 2011). Além disso, os referidos estudos 

também avaliaram crianças com idade mais avançada (até seis anos de idade). 

Destaca-se que, apesar disso, os resultados desses estudos concordam com os 

achados obtidos na avaliação das crianças da presente pesquisa na idade pré-

escolar, na qual a porcentagem de risco subárea motora fina (71%) foi muito maior 

do que na motora ampla (21%). Assim, pressupõe-se que, diferentemente do 

primeiro ano pós-natal, as crianças na idade pré-escolar são muito mais exigidas 

quanto às habilidades motoras finas em comparação à motricidade ampla. 

Diversos estudos encontraram que o desenvolvimento motor amplo mostrou-

se mais atrasado ou com maior risco do que o motor fino (BALTIERI et al., 2010; 

KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; MANCINI et al., 2000; REZENDE; BETELI; 

SANTOS, 2005; SABATÉS; MENDES, 2007; SOUZA et al., 2010), apoiando os 

resultados verificados na fase referente ao primeiro ano pós-natal. Baltieri et al. 

(2010) e Souza et al. (2010) realizaram a avaliação do desenvolvimento motor 

global, apendicular e axial por meio da Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development III (BSITD III) que é uma escala diagnóstica, fornecendo maior 

embasamento para a grande discrepância entre os domínios motores apendicular e 

axial, observada em ambos os estudos. 

Essas disparidades entre o desempenho motor amplo e o fino, encontradas 

neste estudo e na literatura prévia, podem ser explicadas sob duas perspectivas 

diferentes. A primeira advém do ponto de vista da tradicional Teoria 

Neuromaturacional, a qual preconiza que as habilidades motoras amplas devem 

anteceder as habilidades motoras finas, seguindo a orientação céfalo-caudal e 

próximo-distal da maturação neurológica (CAMPOS; SANTOS; GONÇALVES, 

2005). Assim sendo, o desempenho adequado das habilidades manipulativas e de 

exploração do ambiente dependeria necessariamente do adequado controle postural 

e estabilização axial (articulações proximais). Essa perspectiva pode ser 

fundamentada pelo estudo de Platinga, Perdock e Groot (1997), o qual verificou que 

a menor força muscular do tronco (avaliada pela suspensão ventral e teste de 

tração) das crianças nascidas pré-termo aos quatro meses de ICC apresentou alto 

valor preditivo para o pobre desempenho na avaliação da função manual aos nove 

meses de ICC.  
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A segunda perspectiva que pode explicar a diferença entre o desempenho 

motor amplo e o fino está mais relacionada à Teoria dos Sistemas Dinâmicos que 

propõe uma relação dinâmica e mútua entre o amadurecimento do sistema 

neurológico da criança, a tarefa e o contexto no qual a mesma está inserida, 

destacando a importância do ambiente e de fatores externos no desenvolvimento do 

indivíduo (CAMPOS; SANTOS; GONÇALVES, 2005). Esse processo pode ser 

verificado nos achados do estudo de Piper et al. (1989) que visou avaliar o impacto 

do nascimento prematuro e das experiências extrauterinas no desenvolvimento 

motor de crianças aos oito e 12 meses de idade. Os autores observaram que o 

desenvolvimento motor fino parece não ser determinado somente pela idade 

biológica da criança, indicando que essa subárea parece ser mais influenciada pelas 

experiências extrauterinas do que o motor amplo. Dessa forma, justifica-se a 

diferença no ritmo de aquisição entre as habilidades motoras amplas e finas nos 

prematuros. 

Apesar disso, torna-se indispensável destacar que a evolução do 

desenvolvimento motor infantil implica na indissociável relação entre a motricidade 

fina e ampla. Os estudos de Lopes, Martinez e Linhares (2008) e Freitas et al. (2010) 

apontaram os déficits motores amplos (pior habilidade nas trocas posturais e 

instabilidade na postura sentada) como os principais determinantes do maior 

comprometimento no comportamento exploratório do ambiente e dos brinquedos 

entre as crianças nascidas pré-termo no primeiro ano de idade pós-natal. Essa 

apreciação está em conformidade com os resultados deste estudo, no qual ambas 

as subáreas motora ampla e fina do Teste Denver II foram aquelas em que as 

crianças nascidas pré-termo da amostra apresentaram pior desempenho no primeiro 

ano pós-natal.  

As análises de predição que tiveram como desfecho os resultados da 

avaliação do Teste Denver II das crianças nascidas pré-termo no primeiro ano pós-

natal apresentaram como preditores variáveis provenientes da fase pré-natal e do 

período neonatal. Os fatores de risco para problemas no desenvolvimento 

psicomotor global no primeiro ano de idade pós-natal das crianças foram os 

seguintes: presença de oligoâmnio ou poliâmnio na mãe durante a gestação, tempo 

prolongado de internação na enfermaria durante a fase neonatal, maior escore no 

item percentual adormecido da avaliação neurocomportamental NAPI na fase 

neonatal e maior número de mudanças de estado comportamental durante o NAPI. 
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Foram verificados fatores de risco semelhantes para problemas no desenvolvimento 

da subárea motora ampla, sendo eles: tempo prolongado de internação na 

enfermaria, maior número de mudanças de estado comportamental durante o NAPI 

e maior escore no percentual adormecido do NAPI. Por outro lado, não foi possível 

realizar essas análises com as subáreas motora fina, linguagem e pessoal-social, na 

medida em que quase 100% das crianças da amostra apresentaram classificação de 

normalidade nessas subáreas do Teste Denver II. 

Os problemas na quantidade de líquido amniótico (oligoâmnio ou poliâmnio) 

são condições raras que geram risco à gestação. Considerando que o volume 

normal de líquido amniótico é de 500 ml a um litro, dependendo do estágio da 

gestação (GUYTON; HALL, 2002), o oligoâmnio é caracterizado como uma 

importante diminuição no volume desse líquido, ao passo que, o poliâmnio refere-se 

à presença de um grande volume anormal de líquido amniótico, ambas as condições 

podem estar associadas a anormalidades e deformidades fetais (REZENDE FILHO, 

2008). O estudo de Roescher et al. (2011) demonstrou que patologias na placenta 

estavam significativamente associadas ao maior risco clínico neonatal, avaliado nas 

primeiras 24 horas após o parto prematuro por meio do escore SNAPPE (Neonatal 

Acute Physiology Perinatal Extension). 

Compreende-se, portanto, o risco ao desenvolvimento infantil posterior que a 

presença de alteração no volume do líquido amniótico pode acarretar, sendo que 

25% das mães apresentaram essa complicação no pré-natal, a qual aumentou em 

32 vezes a chance de um desfecho desfavorável no desenvolvimento psicomotor 

global entre as crianças pré-termo na faixa etária de um a quatro meses de ICC. 

Considerando este alto valor encontrado na chance de risco (OR) desta variável, é 

preciso ter cautela na interpretação deste achado, pois a variável em questão foi 

tratada como categórica (presença ou ausência), o que pode ter provocado o grande 

aumento no valor da chance de risco. 

Corroborando tais resultados, o estudo de Pilz e Scherman (2007) verificou 

que as complicações de saúde maternas durante a gestação influenciaram o 

desenvolvimento psicomotor, avaliado por meio do Teste Denver II, em crianças de 

zero a seis anos de idade. Visto que, crianças cujas mães tiveram dois problemas de 

saúde diferentes durante o pré-natal mostraram 3,5 vezes mais chance de 

apresentar risco no desenvolvimento psicomotor global. Entretanto, ao testarem 
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essa variável na análise multivariada, para evitar variáveis de confusão, a mesma 

não permaneceu no modelo de predição.  

O estudo de Kreling, Brito e Matsuo (2006) também examinou se as 

complicações na gestação seriam fatores de risco para o desenvolvimento 

psicomotor, avaliado pelo Teste Denver II, em lactentes nascidos pré-termo aos 12 

meses de ICC. Contudo, diferentemente dos nossos achados, os pesquisadores não 

encontraram associação entre as complicações maternas no pré-natal e o risco no 

desenvolvimento psicomotor global. Essa variável materna acabou não entrando na 

análise de regressão logística realizada no referido estudo. 

No presente estudo, o tempo prolongado de internação foi um fator de risco 

tanto para o desenvolvimento psicomotor global quanto para o desenvolvimento 

específico da subárea motora ampla na faixa etária de quatro a seis meses de ICC, 

uma vez que esses dois desfechos apresentaram modelos de predição idênticos. 

Similarmente a tais resultados, o estudo de Kreling, Brito e Matsuo (2006) mostrou 

que as piores evoluções psicomotoras nas crianças pré-termo aos 12 meses de ICC 

estavam associadas ao tempo prolongado de internação hospitalar no pós-parto 

(mais do que dois meses). Assim como Nobre et al. (2009) que observaram que o 

maior tempo de internação na UTIN correlacionou-se significativamente com a maior 

porcentagem de risco no desenvolvimento psicomotor global, de acordo com Teste 

Denver II aplicado nas crianças nascidas pré-termo e com muito baixo peso na faixa 

etária de 10 a 14 meses de ICC. 

As crianças do presente amostra permaneceram internadas na enfermaria 

após o nascimento por 12 dias em média (maior tempo de internação médio entre 

todas as unidades do hospital). Portanto, o período de hospitalização na enfermaria 

foi o que apresentou maior peso na determinação do tempo total de internação 

hospitalar no pós-natal, o qual durou em média um mês. Por conseguinte, é 

esperado que bebês que passam mais tempo internados sejam aqueles que 

evoluem com mais complicações de saúde, necessitam de mais intervenções 

clínicas e que não chegaram ao peso adequado para receber a alta hospitalar (peso 

na alta hospitalar mínimo de 1.705 gramas na amostra do presente estudo). Tais 

condições desfavoráveis de evolução clínicas também foram abordadas no estudo 

de Kreling, Brito e Matsuo (2006) e mostram-se associadas ao maior risco para 

problemas no desenvolvimento de prematuros no primeiro ano pós-natal. 
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Além das complicações decorrentes da prematuridade e do baixo peso 

supracitadas, verifica-se que o ambiente hospitalar não é o mais apropriado para 

estimular o desenvolvimento da criança. As potencialidades próprias do indivíduo se 

desenvolvem na medida em que ele se encontra em um meio favorável, ou seja, 

aquele que oferece experimentação, estimulação e prática de novas habilidades 

neurossensoriomotoras (GALLAHUE; OZMUN, 2005; KNOBLOCK; PASSAMANICK, 

2002). Em vista disso, a criança precisa de um meio acolhedor, rico em estímulos e 

carinho para assim criar condições psicoafetivas necessárias ao desenvolvimento 

global da mesma (GALLAHUE; OZMUN, 2005; LE BOULCH, 2000). 

Foram observadas na presente casuística variáveis referentes ao 

desenvolvimento neurocomportamental na fase neonatal que exerceram efeito de 

risco no desfecho psicomotor global e motor amplo de crianças nascidas pré-termo 

durante o primeiro ano pós-natal. O maior número de mudanças de estado 

comportamental durante a avaliação NAPI foi um fator de risco para o 

desenvolvimento psicomotor global e para a subárea motora ampla na faixa etária 

de quatro a seis meses de ICC. Como foi discutido anteriormente, o alto número de 

mudanças no ciclo de sono e vigília representa problemas de autorregulação 

fisiológica e comportamental no recém-nascido, gerando diminuição da atenção e 

dificuldade em se reorganizar em resposta aos estímulos (FELDMAN, 2009; KLEIN; 

GASPARDO; LINHARES, 2011; WOLF et al., 2002). Tais achados sugerem que 

essas dificuldades de autorregulação observadas na fase neonatal podem 

prolongar-se até os primeiros meses de idade no lactente nascido prematuro, 

comprometendo a aquisição de habilidades psicomotoras. 

Quanto mais a criança permaneceu nos estados de sono durante a avaliação 

neurocomportamental NAPI na fase neonatal maior escore no item percentual 

adormecido. Dessa forma, pode-se inferir o efeito de risco que o maior escore nesse 

item do NAPI apresenta sobre o desenvolvimento psicomotor global nas faixas 

etárias de um a quatro meses e seis a oito meses de ICC. Haja vista que 29% dos 

recém-nascidos do presente estudo foram classificados como abaixo da média, ou 

seja, sete crianças da amostra esteve dormindo durante 40% do tempo da avaliação 

neurocomportamental. Era de se esperar que essas crianças não fossem tão 

responsivas e atentas aos estímulos e manuseios da avaliação NAPI na fase 

neonatal, apresentando, consequentemente atraso no desenvolvimento 
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neurocomportamental do neonato o qual pode interferir no desenvolvimento do 

lactente. 

Uma pesquisa que, como o presente estudo, analisou a associação entre o 

neurodesenvolvimento na fase neonatal e o desenvolvimento no primeiro ano pós-

natal de crianças nascidas pré-termo também constatou que o desempenho no NAPI 

pode influenciar o desenvolvimento em curto prazo (CONSTATINOU et al., 2005). O 

estudo mostrou que quanto melhor o estado de alerta e orientação do recém-

nascido na idade pós-concepcional de 36 semanas, melhor o desempenho nas 

funções neurológicas, funções de compreensão e expressão e processamento 

cognitivo, avaliado pela BINS (Bayley Infant Neurodevelopmental Screener) nas 

crianças aos 12 meses de ICC (CONSTATINOU et al., 2005). 

No primeiro ano de idade pós-natal o desenvolvimento motor das crianças 

nascidas pré-termo foi avaliado pelo Test of Infant Motor Performance (TIMP) na 

faixa etária de um a quatro meses de ICC (média de aproximadamente três meses). 

O teste incluiu a análise da movimentação espontânea e do controle postural dos 

bebês. O desempenho das crianças no TIMP foi classificado segundo os desvios 

padrões da amostra normativa de padronização do teste (CAMPBELL et al., 2001). 

Verificou-se que mais da metade da amostra apresentou desenvolvimento 

motor classificado como normal pelo TIMP (média inferior ou média) na faixa etária 

de um a quatro meses de ICC, bem como tem sido observado na literatura que 

aborda a avaliação do desenvolvimento motor nos quatro primeiros meses de 

lactentes nascidos pré-termo (GUIMARÃES et al., 2011; LUNDQVIST-PERSSON et 

al., 2012; NICOLAU et al., 2011; STAHLMANN et al., 2007). 

Esse resultado positivo quanto à avaliação do desenvolvimento motor inicial 

pode ter advindo das características biológicas da amostra do presente estudo, 

consideradas de baixo risco pela literatura, visto que a média de idade gestacional 

foi classificada como prematuridade moderada, não houve crianças com extremo 

baixo peso ao nascer na amostra (todas apresentaram peso ao nascimento maior do 

que 1.000 gramas), a maioria das crianças foi classificada como AIG e os 

indicadores de risco clínico neonatal mostraram condição clínica favorável. Destaca-

se, sobretudo, que durante o primeiro ano pós-natal as crianças foram 

acompanhadas no Ambulatório de Alto Risco do Hospital por uma equipe 

multiprofissional, que realizou a vigilância do crescimento e desenvolvimento infantil 

e instruiu a mãe ou o cuidador principal em como estimular o bebê em casa.  



Discussão  |  171 

Situação similar foi verificada nos estudos de Pretti et al. (2010) e Raniero, 

Tudella e Mattos (2010) ao comparar o desenvolvimento motor avaliado pelo TIMP 

entre um grupo de crianças nascidas pré-termo e outro composto por lactentes a 

termo, analisados mensalmente na faixa etária de um a quatro meses. Os autores 

não observaram diferenças no desempenho motor entre os grupos. Raniero, Tudella 

e Mattos (2010) notaram, inclusive, que os escores médios do TIMP do grupo pré-

termo foram superiores aos obtidos pelo grupo a termo nas avaliações do primeiro 

ao quarto mês de idade. Isso pode ter ocorrido, dentre outros fatores, devido à 

influência ambiental e aos estímulos que cada grupo pode ter recebido de forma 

desigual, pois as crianças nascidas pré-termo participaram de um programa 

ambulatorial de acompanhamento periódico, no qual os pais foram orientados em 

como estimular adequadamente seu bebê. 

A despeito do local de realização do presente estudo também proporcionar 

esse tipo acompanhamento às crianças, a porcentagem destas que apresentaram 

problemas no desenvolvimento motor de acordo com o TIMP foi relevante, 

perfazendo 37% dos bebês nascidos pré-termo na faixa etária de um a quatro 

meses de ICC. Tal porcentagem de atraso torna-se mais importante quando se 

constata que esta é maior do que a encontrada em outras pesquisas que avaliaram 

crianças nascidas pré-termo por meio do TIMP (GUIMARÃES et al., 2011; NICOLAU 

et al., 2011). Entretanto, esses estudos apresentaram algumas diferenças em 

relação à presente pesquisa quanto à metodologia adotada e às características da 

amostra, tais como: avaliação de crianças na fase neonatal (antes de um mês de 

ICC) (GUIMARÃES et al., 2011), exclusão de bebês com idade gestacional menor 

ou igual a 32 semanas (NICOLAU et al., 2011), peso médio ao nascimento maior do 

que o verificado no presente estudo (NICOLAU et al., 2011), diversidade na 

quantidade e tipo de complicações clínicas desenvolvidas pela criança e amostras 

com maior número de sujeitos (GUIMARÃES et al., 2011; NICOLAU et al., 2011). 

Foram observadas similaridades entre o escore total do TIMP obtido pelas 

crianças do presente estudo (média de 93; DP ±18) e os apresentados em outras 

pesquisas que tiveram o mesmo objetivo de examinar a influência da prematuridade 

na aquisição das habilidades motoras (KOLOBE; BULANDA; SUSMAN, 2004; 

RANIERO; TUDELLA; MATTOS, 2010). Considerando que o escore máximo que 

pode ser obtido no TIMP é 143, o escore total no TIMP das crianças da presente 

amostra exibiu uma variabilidade aproximada de 75 a 111 pontos na faixa etária de 
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um a quatro meses de ICC, sendo esta relativamente semelhante ao verificado por 

Kolobe, Bulanda e Susman (2004) cujo escore médio variou de 87 a 114, e por 

Raniero, Tudella e Mattos (2010) que apresentou o escore médio de 70 a 110, na 

mesma faixa etária avaliada no presente estudo. 

Nota-se que nos referidos estudos (KOLOBE; BULANDA; SUSMAN, 2004; 

RANIERO; TUDELLA; MATTOS, 2010) houve um aumento do escore no decorrer 

dos meses, ou seja, as crianças melhoraram o seu desempenho motor com o 

tempo, adquirindo novas habilidades e esforçando-se para adaptar-se ao seu 

contexto ambiental, considerando que foi nesse momento que as mesmas tiveram 

alta hospitalar. Devido à imaturidade neurológica do bebê nascido pré-termo, o ritmo 

de aquisição de novas habilidades motoras deste pode ser acelerado e distinto do 

observado em bebês a termo (RANIERO; TUDELLA; MATTOS, 2010). 

 Na literatura encontram-se estudos que utilizaram a avaliação dos 

movimentos gerais (General Movements – GM) e, como o presente estudo, 

verificaram déficits no desenvolvimento motor de crianças nascidas pré-termo 

(LUNDQVIST-PERSSON et al., 2012; STAHLMANN et al., 2007; ZAHED-CHEIKH et 

al., 2011). A GM analisa aspectos relacionados à qualidade dos movimentos 

espontâneos como: postura, fluidez dos movimentos, qualidade dos movimentos 

simultâneos e adequação do repertório motor à idade do bebê (ZAHED-CHEIKH et 

al., 2011). Assim sendo, apresenta vários pontos convergentes à parte inicial do 

TIMP em que o examinador somente observa os movimentos e reações 

espontâneas do bebê (itens observados). A porcentagem de desempenho anormal 

na GM variou de 5 a 10% entre as crianças nascidas pré-termo aos três meses de 

ICC (LUNDQVIST-PERSSON et al., 2012; STAHLMANN et al., 2007). 

Quanto à predição do desenvolvimento motor na idade de um a quatro meses 

de ICC dos bebês nascidos pré-termo da amostra, verificou-se um modelo de 

predição que incluiu a combinação entre duas variáveis preditoras biológicas 

verificadas na fase neonatal e que explicou quase metade da variabilidade do escore 

do TIMP. Assim sendo, o pior desempenho motor nessa faixa etária associou-se à 

realização de transfusão sanguínea na fase neonatal (procedimento clínico realizado 

em 12% dos recém-nascidos da amostra) e ao tempo prolongado de internação 

hospitalar (30 dias em média, sendo que uma criança chegou a ficar internada por 

quase três meses). 



Discussão  |  173 

A transfusão sanguínea é um procedimento terapêutico muito utilizado no 

tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal grave e que pode provocar efeitos 

adversos na evolução clínica do recém-nascido, tais como alterações metabólicas, 

plaquetopenia, sepse, descompensação cardiorrespiratória e até o óbito (SÁ et al., 

2009). Destaca-se que a complicação neonatal mais prevalente entre os recém-

nascidos foi justamente a hiperbilirrubenemia (71%), o que pode ter contribuído para 

a presença desse tipo específico de procedimento clínico no referido modelo de 

predição. 

O tempo de internação e a transfusão sanguínea são variáveis preditoras 

intimamente relacionadas. Piores condições clínicas (prematuridade, baixo peso e 

maior número de complicações neonatais) geram a necessidade de mais 

intervenções clínicas (dentre elas a transfusão sanguínea) para estabilização e 

tratamento do bebê e, assim, torna-se necessário maior tempo de internação. A 

combinação dessas situações adversas resulta em uma criança fragilizada 

biologicamente inserida em um contexto ambiental de risco, pois no hospital ela não 

recebe a estimulação mais adequada ao seu desenvolvimento. O impacto no 

desenvolvimento motor é grande, uma vez que os recém-nascidos acabam 

passando muito tempo em somente uma postura nas incubadoras, na maioria das 

vezes em supino; isso pode retardar a aquisição de movimentos antigravitacionais e 

do controle postural, que os mesmos experimentariam em prono (MAJNEMER; 

RONALD, 2006). 

O estudo de Miceli et al. (2000) visou analisar a importância das condições ao 

nascimento, das complicações médicas e do ambiente social no desenvolvimento de 

crianças nascidas pré-termo, apresentando resultados que apóiam os obtidos no 

presente estudo. Para tanto, os autores verificaram que o desenvolvimento motor 

estimado pelo índice da escala motora da Bayley Scales of Infant Developmental 

(BSID) foi explicado em 24% por um modelo de predição constituído pelas seguintes 

variáveis mescladas: condições ao nascimento (idade gestacional e peso ao nascer) 

e complicações médicas (Apgar no quinto minuto e número de dias que necessitou 

de ventilação mecânica, oxigenoterapia e/ou alimentação via intravenosa). Essas 

variáveis preditoras remetem à influência do maior tempo de internação e da 

necessidade de intervenções clínicas no desempenho motor de crianças nascidas 

pré-termo aos quatro meses de ICC. 
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As crianças nascidas pré-termo de até quatro meses de ICC do estudo de 

Nicolau et al. (2011) com atraso no desenvolvimento motor ficaram mais tempo 

internadas e necessitaram de suporte ventilatório por mais dias quando comparadas 

àquelas com desempenho motor normal, segundo o TIMP. Esses achados são 

concordantes com o presente estudo, destacando o impacto do tempo de internação 

no desempenho motor em curto prazo. 

Contudo, alguns estudos não observaram associação entre o desempenho 

motor inicial de bebês nascidos pré-termo e variáveis biológicas neonatais 

(GUIMARÃES et al., 2011; ROSE; WESTCOTT, 2005), tais como idade gestacional, 

peso ao nascer, tempo de internação, escore Apgar no quinto minuto e presença de 

alteração na ultrassonografia transfontanela. Guimarães et al. (2011) explicaram que 

essas associações não foram relevantes provavelmente porque cada variável 

neonatal foi testada isoladamente, deixando de considerar o efeito delas em 

conjunto ou combinadas, como foi realizado nas análises do presente estudo. 

Ainda no primeiro ano de idade pós-natal, a Alberta Infant Motor Scale (AIMS) 

foi o instrumento utilizado para avaliar o desenvolvimento motor das crianças 

nascidas pré-termo na faixa etária de quatro a oito meses de ICC. Essa escala 

avalia a motricidade ampla baseando-se no alinhamento postural, nos movimentos 

antigravitacionais e na superfície de contato do bebê com o apoio em diferentes 

posturas. O desempenho das crianças na AIMS foi classificado segundo a 

determinação do percentil no gráfico de padronização da própria escala canadense 

(PIPER; DARRAH, 1994). 

Observou-se que mais da metade da amostra apresentou o desenvolvimento 

motor classificado como normal ou apenas suspeito de anormalidade de acordo com 

aplicação da AIMS, tanto na faixa etária de quatro a seis meses quanto na de seis a 

oito meses de ICC. Porém, quanto à porcentagem de crianças com desenvolvimento 

motor definitivamente anormal (escore abaixo do ponto de corte do percentil 10), 

constatou-se que estas abrangeram 33% da amostra na faixa etária de quatro a seis 

meses de ICC e 42% na faixa etária de seis a oito meses de ICC.  

Deste modo, verificou-se um aumento na porcentagem de crianças do com 

anormalidade no desempenho motor entre as faixas etárias avaliadas pela AIMS, 

discordando de outros estudos (CAMPBELL et al., 2002; CAMPOS, 2005; 

MANACERO; NUNES, 2008) nos quais foram observadas melhora do desempenho 

motor das crianças no decorrer do primeiro ano pós-natal. Contudo, Freitas et al. 
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(2010), tal como o presente estudo, verificaram maior ocorrência de atrasos no 

desenvolvimento de  lactentes nascidos pré-termo a partir do sexto mês de ICC. Isso 

pode estar relacionado ao maior número de aquisições motoras que são exigidas 

das crianças nessa idade, além da maior complexidade dessas novas habilidades 

(FORMIGA; LINHARES, 2011). Haja vista que a criança na faixa etária de quatro a 

seis meses deve apenas manter a cabeça firme ao ser puxada para sentar, inciando 

o sentar sem apoio, em prono deve conseguir elevar o peito do apoio e rolar de 

prono para supino e vice-versa, enquanto que na faixa etária de seis a oito meses 

esta deve ser capaz de sentar-se sozinha com bom controle de cabeça, realizar 

habilidades de locomoção iniciais (arrastar-se e pivotear) e sustentar o corpo em pé 

(com apoio) (GALAHUE; OZMUN, 2005).  

Quanto à porcentagem de bebês que tiveram seu desenvolvimento motor 

classificados pela AIMS como anormal ou atrasado no primeiro ano pós-natal, 

depara-se com resultados bastante contraditórios na literatura. Algumas pesquisas 

apresentaram porcentagens semelhantes às verificadas na presente pesquisa, tanto 

em avaliações utilizando a própria AIMS (CASTRO et al., 2007; FERREIRA et al., 

2011) quanto a escala motora da Bayley Scales of Infant Developmental (BSID) 

(JASSEN et al., 2011). A porcentagem de desempenho motor anormal variou em 

torno de um terço (de 26 a 41%). As amostras desses estudos foram constituídas 

por crianças nascidas prematuras, porém a idade exata da avaliação motora foi 

diferente entre os estudos. A determinação da classificação baseou-se no ponto de 

corte do percentil 10 no caso da AIMS (CASTRO et al., 2007; FERREIRA et al., 

2011) e no escore menor ou igual a 69 no índice da escala motora da BSID 

(JASSEN et al., 2011). Destaca-se que a AIMS apresenta bons índices de 

confiabilidade e validade concorrente com a BSID (CAMPOS et al., 2006; JENG et 

al., 2000). 

Contudo, outros estudos que também utilizaram a escala canadense para 

avaliar o desenvolvimento motor amplo de lactentes prematuros de quatro a oito 

meses de ICC encontraram porcentagens de anormalidade no desempenho motor 

muito menores do que as obtidas no presente estudo: menos que 5% em uma 

pesquisa (LINO, 2008) e nenhuma criança com percentil abaixo de 10 em outra 

(MANACERO; NUNES, 2008). As crianças desses estudos podem ser consideradas 

de baixo risco e apresentaram menos indicadores adversos ao desenvolvimento do 

que as crianças da presente amostra, tais como: exclusão de bebês com idade 
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gestacional menor do que 32 semanas, incluiu somente crianças com intercorrências 

mínimas de saúde, sem alterações na ultrassonografia transfontanela e sem sinais 

clínicos de alterações neuromotoras (MANACERO; NUNES, 2008). 

Resultados inesperados também foram observados em pesquisas que 

avaliaram o desenvolvimento motor amplo de crianças nascidas a termo por meio da 

AIMS, pois os mesmos mostraram porcentagens de atraso no desempenho motor 

semelhantes (CAMPBELL et al., 2002; FRÔNIO et al., 2011)  ou muito mais 

elevadas (CAMPOS, 2005; CAMPOS et al., 2006) do que o encontrado entre as 

crianças nascidas pré-termo, tanto em relação ao presente estudo quanto de outras 

investigações envolvendo prematuros. A porcentagem de desempenho motor 

anormal nesses estudos chegou a atingir 60% da amostra composta por crianças de 

seis meses de idade (CAMPOS, 2005). Da mesma forma, duas pesquisas brasileiras 

não constataram diferença significativa entre o desempenho motor, avaliado pela 

AIMS, de bebês nascidos pré-termo e daqueles com idade gestacional adequada 

(LINO, 2008; MANCINI et al., 2002). 

Essa grande variabilidade observada na literatura quanto ao desempenho 

motor de lactentes no primeiro ano pode ser explicada considerando pelo menos 

três aspectos, a saber: limitações ao comparar grupos de bebês nascidos a termo e 

pré-termo, restrições ao comparar indivíduos de nacionalidades diferentes e 

diversidade nos padrões individuais das crianças na aquisição das habilidades 

motoras. 

Quanto às limitações de comparar o desenvolvimento das crianças 

estratificadas pela idade gestacional, pesquisas divulgadas nos últimos cinco anos 

sugerem que a trajetória do desenvolvimento motor amplo de lactentes nascidos 

pré-termo é distinta daquela típica sequência de aquisição de habilidades motoras 

observada em bebês a termo (FORMIGA; LINHARES, 2011; VAN HAASTERT et al., 

2006), logo se devem analisar com cautela esses resultados referentes à 

classificação do desempenho motor de bebês nascidos prematuros baseado na 

comparação com bebês nascidos a termo, como foi feito na classificação da AIMS 

segundo padrões da amostra normativa composta por crianças a termo saudáveis. 

No estudo de Van Haastert et al. (2006) é destacado a necessidade de utilizar 

padrões de avaliação ajustados exclusivamente para as particularidades da 

população de prematuros. 
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Com relação às restrições da comparação de crianças de nacionalidades 

diferentes, deve-se considerar nas análises os obstáculos culturais, psicossociais e 

socioeconômicos ao analisar o desenvolvimento de indivíduos provenientes de 

países diferentes (FORMIGA; LINHARES, 2011; FLEUREN et al., 2007). 

Principalmente ao relacionar crianças nascidas em países desenvolvidos (exemplo: 

Canadá) com aquelas provenientes de países em desenvolvimento (exemplo: 

Brasil), como foi realizado neste estudo e em tantos outros que utilizaram a 

classificação da AIMS baseada no percentil das crianças da amostra de 

padronização (CAMPOS et al., 2006; CASTRO et al., 2007; FERREIRA et al., 2011; 

FRÔNIO et al., 2011). Essas comparações ficam restritas porque ambientes culturais 

e socioeconômicos distintos geram estímulos e oportunidades diferentes à evolução 

do desenvolvimento. 

O terceiro aspecto a ser considerado faz menção à variabilidade individual 

observada no ritmo e padrão da aquisição das habilidades motoras. Cada criança, 

independentemente da idade gestacional, apresenta um ritmo no desenvolvimento. 

Flutuações no padrão de desenvolvimento reconhecidamente típico foram 

evidenciadas em diversas pesquisas (DARRAH et al., 2003; DARRAH; 

SENTHILSELVAN; MAGILL-EVANS, 2009; FORMIGA; LINHARES, 2011), que 

observaram inclusive períodos de estabilidade (quando não há conquista de novas 

capacidades).  

O desenvolvimento motor pode ser caracterizado, por conseguinte como um 

processo não linear e variável (DARRAH; SENTHILSELVAN; MAGILL-EVANS, 

2009), que reflete tanto a maturação neurológica quanto a influência psicossocial. 

Essa assertiva dá suporte à Teoria dos Sistemas Dinâmicos, diferentemente da 

Teoria Neuromaturacional a qual preconiza velocidade e padrão constantes de 

aquisição das habilidades no processo de desenvolvimento infantil (CAMPOS; 

SANTOS; GONÇALVES, 2005; DARRAH et al., 2003). 

Quanto à predição do desenvolvimento motor na faixa etária de quatro a oito 

meses de ICC, verificou-se que 74% da variabilidade na classificação da AIMS na 

faixa etária de quatro a seis meses de ICC foi explicada por um modelo de predição 

constituído pelo tempo de internação na Unidade Neonatal de Alto Risco (UNAR) e 

pelo escore no item percentual adormecido do NAPI na fase neonatal. Na faixa 

etária de seis a oito meses de ICC, a combinação entre as variáveis preditoras 

escore Apgar no quinto minuto e escore no item percentual adormecido formou o 
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modelo de predição que explicou 66% da variabilidade da classificação da AIMS 

nessa faixa etária. 

O tempo prolongado de internação reforça seu papel como um importante 

indicador de risco para problemas no desenvolvimento, devido a sua forte relação 

com as complicações clínicas desenvolvidas pela criança e ao fato de hospital ser 

um ambiente pobre em estímulos adequados ao desenvolvimento infantil. As 

crianças passaram em média quatro dias internadas na UNAR, sendo que uma 

criança permaneceu nessa unidade por mais de duas semanas. Destaca-se que a 

UNAR funcionou como uma “semi-UTI” durante boa parte da realização da 

primeira etapa do estudo, uma vez que em 2004 e 2005 a UTIN do Hospital 

Materno Infantil de Goiânia (GO) estava em reforma. As crianças que 

precisassem de tratamento intensivo eram encaminhadas para outros hospitais 

ou internadas na UNAR. Assim, essa unidade atendia as crianças mais graves 

clinicamente, ou seja, com menor idade gestacional, menor peso ao nascer e 

problemas de saúde mais graves. 

Outras pesquisas também observaram o impacto negativo sobre o 

desenvolvimento motor de lactentes pré-termo exercido por fatores de risco 

biológicos relacionados ao maior tempo de internação no pós-natal (CASTRO et al., 

2007; PIN; ELDRIDGE; GALEA, 2010; MICELI et al., 2000). Os fatores de risco para 

desempenho anormal na AIMS apontados na literatura foram os seguintes: menor 

idade gestacional (CASTRO et al., 2007; MICELI et al., 2000), menor peso ao nascer 

(MICELI et al., 2000); presença de hemorragia intraventricular, doença pulmonar 

crônica e uso de corticoterapia no pós-natal (PIN; ELDRIDGE; GALEA, 2010). Os 

autores afirmam que é possível que bebês com mais de uma complicação de saúde 

passem mais tempo hospitalizados, comprometendo o desenvolvimento motor dos 

mesmos (PIN; ELDRIDGE; GALEA, 2010). 

Observou-se que o maior escore Apgar no quinto minuto exerceu um efeito de 

proteção ao desenvolvimento motor amplo das crianças na faixa etária de seis a oito 

meses de ICC. A maior pontuação nesse indicador representa melhor condição 

clínica e vitalidade do recém-nascido. Apesar da criação de inúmeros outros 

indicadores de risco clínico neonatal que, muitas vezes se mostram mais completos 

e eficazes, a escala criada por Virgínia Apgar em 1953 continua sendo uma das 

avaliações neonatais mais utilizadas no mundo todo (FINSTER; WOOD, 2005). 
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O estudo de Pin, Eldridge e Galea (2010) verificou que o escore Apgar no 

quinto minuto associou-se positivamente com o desenvolvimento motor avaliado 

pela AIMS aos 12 meses de ICC. Entretanto, na análise de regressão linear, o 

escore Apgar explicou somente 6% da variabilidade do escore bruto da AIMS, peso 

considerado clinicamente insignificante pelos autores. A presente pesquisa também 

observou pouca influência do Apgar no desfecho da AIMS, contudo essa variável 

combinada com o escore no percentual adormecido aumentou o poder de 

explicação do modelo. 

O maior percentual adormecido durante a avaliação neurocomportamental 

NAPI na fase neonatal foi fator de risco para atraso no desenvolvimento motor entre 

os bebês nascidos pré-termo da amostra em ambas as faixas etárias abordadas 

pela AIMS. Essa variável pode exercer o efeito de risco, pois o recém-nascido que 

permanece nos estados de sono durante a maior parte da avaliação NAPI responde 

menos aos estímulos e manipulações do teste. Esses recém-nascidos são menos 

responsivos e podem apresentar pior desempenho na avaliação dos itens 

relacionados à alerta e orientação e ao desenvolvimento motor e vigor. 

Os indicadores de desenvolvimento avaliados na fase neonatal estiveram 

relacionados com o desenvolvimento motor no primeiro ano pós-natal em outras 

investigações (CONSTANTINOU et al., 2005; CONSTANTINOU et al., 2007; 

LUNDQUIST-PERSSON et al., 2011; MANACERO et al., 2012), confirmando os 

resultados do presente estudo. Constantinou et al. (2005) e Constantinou et al. 

(2007) verificaram associação significativa entre o escore no item alerta e orientação 

do NAPI na fase neonatal e o desenvolvimento motor avaliado pela escala motora 

da BSID II em crianças nascidas pré-termo aos 18 meses de ICC. Os autores não 

incluíram no estudo a avaliação do item percentual adormecido. 

O estudo brasileiro com delineamento longitudinal de Manacero et al. (2012) 

visou determinar se avaliações em um único momento na fase neonatal pode prever 

o desenvolvimento em curto prazo de uma amostra de bebês nascidos pré-termo. 

Para tanto, realizaram avaliações do desenvolvimento motor espontâneo por meio 

da avaliação dos movimentos gerais (GM) e do TIMP de 37 recém-nascidos pré-

termo na idade pós-concepcional de 36 semanas e verificaram a associação desses 

indicadores de desenvolvimento na fase neonatal com a avaliação motora AIMS na 

ICC média de 14 meses. Os resultados mostraram que quanto mais anormalidades 
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nos movimentos gerais do recém-nascido pior o desempenho motor do mesmo no 

segundo ano pós-natal.  

O desenvolvimento motor foi o grande destaque nas avaliações realizadas no 

primeiro momento do presente estudo, tanto na fase neonatal quanto no primeiro 

ano pós-natal, independentemente dos instrumentos aplicados. Isso se deve ao fato 

de que o comportamento motor nesse momento da trajetória do desenvolvimento 

infantil é um dos principais indicadores do desenvolvimento global da criança 

(CONNOLLY, 2000). 

O primeiro ano é um período de grandes aquisições neurossensoriomotoras 

para a criança, sendo que todas essas novas habilidades estão atreladas ao 

processo de desenvolvimento motor, pois o controle postural e a capacidade se 

movimentar permite a coordenação manual, a manipulação de objetos e a 

modificação do meio no qual a criança está inserida; o controle de cabeça permite a 

exploração visual e facilita as relações sociais e a comunicação (linguagem). Assim 

sendo, segundo Connolly (2000), o desenvolvimento motor é considerado um fator 

motivador e organizador da trajetória inicial do desenvolvimento infantil. 

Conforme a teoria de Jean Piaget, o desenvolvimento motor é um indicador 

do desenvolvimento cognitivo da criança de zero a dois anos de idade (período 

sensoriomotor). O bebê por meio de suas ações constrói esquemas sensoriomotores 

que se tornam cada vez mais complexos e fundam bases para as construções 

posteriores. Paralelamente à cognição, o desenvolvimento motor também possibilita 

o desenvolvimento afetivo e social (DEGENSZAJN, 2003; PIAGET, 1967). 

 

5.4 Avaliação do desenvolvimento psicomotor das crianças nascidas pré-
termo na idade pré-escolar 

 

Na fase pré-escolar, o desenvolvimento psicomotor das crianças nascidas 

pré-termo foi reavaliado o pelo Teste Denver II na idade média de cinco anos e três 

meses. A classificação em risco ou normal no desenvolvimento global e nas quatro 

subáreas do teste foi realizada outra vez. Observou-se que quase 100% das 

crianças da amostra foram classificadas como risco para atrasos ou desvios no 

desenvolvimento psicomotor global. 

Os estudos que avaliaram o desenvolvimento global de crianças nascidas 

pré-termo em idade pré-escolar apresentaram resultados bastante divergentes entre 
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si e em relação ao presente estudo, porém esses contrastes podem estar 

relacionados às características distintas das amostras e aos diferentes instrumentos 

utilizados para a avaliação do desenvolvimento (DE GROOTE et al., 2007; 

ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; NUNES, 2009; PENG et al., 2005;  SCHIRMER; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2006). Visto que os estudos que utilizaram o Teste Denver II 

encontraram que 19% das crianças na idade de três anos (SCHIRMER; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2006) e 25% na faixa etária de quatro a seis anos 

(ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; NUNES, 2009) apresentaram risco de 

anormalidade no desenvolvimento psicomotor global. Dessa forma, destaca-se que 

a porcentagem de risco no desenvolvimento psicomotor global do presente estudo é 

expressiva em relação ao encontrado na literatura.  

O estudo de De Groote et al. (2007) relatou a maior porcentagem de 

problemas no desenvolvimento global. Os autores verificaram que 70% da amostra 

de crianças nascidas com prematuridade extrema apresentaram prejuízo no 

desenvolvimento global segundo a avaliação por meio da BSID II aos três anos de 

idade. Em contrapartida, o estudo de Peng et al. (2005) acompanhou uma coorte de 

crianças nascidas prematuramente e com baixo peso de quatro meses de idade até 

a adolescência, sendo que na idade de três anos realizou a avaliação do 

desenvolvimento global por meio do quociente de desenvolvimento (QD) do Gesell 

Developmental Diagnosis. Os pesquisadores verificaram que somente 3% da 

amostra na idade pré-escolar apresentaram problemas no desenvolvimento global 

definido por QD menor ou igual a 85. Entretanto, essa amostra tinha maiores idade 

gestacional e peso ao nascer do que as crianças do presente estudo. 

Em relação à abordagem das subáreas do desenvolvimento psicomotor das 

crianças na idade pré-escolar, foram observadas situações divergentes em relação 

às avaliações no primeiro ano pós-natal. Visto que na fase pré-escolar a subárea 

com maior porcentagem de risco foi o comportamento pessoal-social (83%). 

Subsequentemente, as subáreas mais comprometidas foram a motora fina e a 

linguagem com 71% e 63% de risco, respectivamente. Por fim, o motor amplo 

mostrou-se como subárea com menor porcentagem de risco, atingindo 21% da 

amostra na idade pré-escolar. 

Dessa forma, destacam-se duas diferenças entre o nosso estudo e a literatura 

(BISCEGLI et al., 2007; BRITO et al., 2011; LAMY FILHO et al., 2011; MORAES et 

al., 2010; REZENDE; COSTA; PONTES, 2005; SABATÉS; MENDES, 2007). 
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Primeiramente, como reflexo da alta porcentagem de risco no desenvolvimento 

psicomotor global, a porcentagem de risco para atraso em cada subárea foi muito 

maior no presente estudo do que nessas pesquisas. Além disso, nos estudos 

mencionados, a linguagem exibiu maior risco entre todas as subáreas, 

diferentemente dos nossos achados nos quais a subárea com maior porcentagem 

de risco foi a pessoal-social.  

Entretanto, cabe ressaltar que há limitações na comparação entre os 

resultados do presente estudo com essas pesquisas, pois as mesmas analisaram as 

crianças sem estratificá-las quanto à idade gestacional (BISCEGLI et al., 2007; 

BRITO et al., 2011; MORAES et al., 2010; REZENDE; COSTA; PONTES, 2005; 

SABATÉS; MENDES, 2007), ou seja, essas pesquisas avaliaram crianças nascidas 

pré-termo juntamente as nascidas a termo em suas amostras, considerando 

somente a influência do risco ambiental e socioeconômico no desenvolvimento 

infantil. 

Considerando que o desenvolvimento da linguagem está intimamente 

relacionado aos processos de socialização e que nos estudos citados anteriormente 

(BISCEGLI et al., 2007; MORAES et al., 2010; SABATÉS; MENDES, 2007) foi 

verificado acentuado comprometimento na subárea pessoal-social, torna-se evidente 

que as crianças em idade pré-escolar expostas a múltiplos fatores de risco 

apresentam mais problemas nas áreas do desenvolvimento relacionadas à 

socialização e comunicação. 

Outras pesquisas também encontraram alta porcentagem de atraso ou desvio 

no desenvolvimento da linguagem em crianças nascidas pré-termo na idade pré-

escolar, tendo atingindo de 30 a 48% das amostras estudadas (SCHIARITI et al., 

2007; WOODWARD et al., 2009). Assim como o presente estudo, Schirmer, 

Portuguez e Nunes (2006) verificaram que mais da metade da amostra de crianças 

que nasceram prematuras mostraram-se com alteração no desenvolvimento da 

linguagem na idade pré-escolar. Os autores utilizaram o Nicolosi Sequence of 

Language Development para avaliar a linguagem das crianças aos três anos de 

idade e ressaltaram que o comprometimento dessa subárea associou-se com 

problemas no desempenho cognitivo e no desenvolvimento psicomotor global nessa 

mesma idade (SCHIRMER; PORTUGUEZ; NUNES, 2006). 

Na análise mais específica do desempenho das crianças em idade pré-

escolar no Teste Denver II verificou-se que as maiores dificuldades na subárea 
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pessoal-social estavam relacionadas às habilidades de autocuidado (escovar os 

dentes e vestir-se sem ajuda) e de interação social (jogar jogos de mesa). Enquanto 

que na subárea da linguagem o risco foi maior nas capacidades relacionadas às 

funções cognitivas, como contar cinco blocos, definir sete palavras e nomear quatro 

cores. Brito et al. (2011) também observaram que os itens “escova os dentes, sem 

ajuda” e “veste-se sem ajuda” da subárea pessoal-social e o item “nomeia quatro 

cores” da subárea linguagem foram alguns dos que apresentaram maior frequência 

de falhas na avaliação de crianças aos quatro e cinco anos de idades. 

Evidenciou-se importante risco para atraso ou desvio na subárea motora fina 

das crianças na idade pré-escolar, corroborando com outras pesquisas que também 

confirmaram importantes prejuízos associados a prematuridade nas habilidades de 

controle, coordenação e velocidade de movimentos apendiculares e nos fatores de 

percepção e representação (CARAVALE et al., 2005; CONSTABLE et al., 2008; 

ISOTANI et al., 2002; SCHNEIDER et al., 2008; VAN BRAECKEL et al., 2008). As 

crianças da amostra apresentaram maiores dificuldades nas seguintes habilidades 

motoras finas: apontar a linha mais comprida, desenhar uma pessoa em seis partes 

e copiar um quadrado sem a demonstração do examinador. Da mesma forma, o 

estudo de Brito et al. (2011) analisou os itens do Teste Denver II e  identificou que 

“apontar a linha mais comprida” foi a habilidade da subárea motora fina em que as 

crianças tiveram maior dificuldade. 

A discrepância na porcentagem do risco entre as subáreas motora fina e 

motora ampla observada na avaliação das crianças no primeiro ano pós-natal 

continuou evidente na avaliação em idade pré-escolar. No entanto, no primeiro ano 

pós-natal foi encontrada maior porcentagem de risco no motor amplo, enquanto que, 

na fase pré-escolar, a maior porcentagem de risco foi verificada na subárea motora 

fina. Tais resultados estão em conformidade com pesquisas que avaliaram o 

desenvolvimento motor de crianças na idade pré-escolar, as quais também 

encontraram que o desenvolvimento motor fino manifestou-se com mais atraso ou 

maior risco do que o motor amplo (BISCEGLI et al., 2007; BRITO et al., 2011; LAMY 

FILHO et al., 2011; MORAES et al., 2010). 

No entanto, o estudo de Goyen e Lui (2002) investigou a evolução do 

desenvolvimento motor amplo e fino por meio da Peabody Developmental Motor 

Scales (PDMS) de uma coorte de crianças aparentemente normais que nasceram 

sob condições biológicas de alto risco (prematuridade extrema e extremo baixo peso 
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ao nascer). Diferentemente do presente estudo, foi observado maior frequência de 

déficits motores amplos do que finos aos cinco anos de idade. Além disso, a 

porcentagem de crianças com problemas no desenvolvimento motor amplo 

aumentou significativamente dos 18 meses de ICC aos cincos anos de idade, 

chegando a atingir 81% da amostra. 

Embora nossos achados da avaliação das crianças na idade pré-escolar pelo 

Teste Denver II não tenham salientado o motricidade ampla como a grande 

determinante da adversidade no desenvolvimento global, observou-se uma 

manutenção na porcentagem do risco nessa subárea entre as duas etapas do 

estudo. Visto que a porcentagem de risco na subárea motora ampla foi praticamente 

idêntica entre a fase do primeiro ano pós-natal e a idade pré-escolar (um pouco mais 

de 20% em ambas). As crianças apresentaram maiores dificuldades na execução da 

marcha ponta-calcanhar e em equilibrarem-se em cada pé por 6 segundos. 

Similarmente, Magalhães et al. (2003) e Hemgren e Persson (2006) ressaltaram a 

influência da prematuridade no desenvolvimento motor amplo de pré-escolares, uma 

vez que as crianças nascidas pré-termo exibiram pior desempenho do que as 

crianças nascidas a termo nessa subárea. 

Consequentemente, grandes mudanças foram observadas na avaliação do 

desenvolvimento psicomotor na idade pré-escolar em relação à avaliação do 

primeiro ano, pois houve um importante aumento da prevalência do risco no 

desenvolvimento psicomotor global entre as duas fases e a subárea motora ampla 

não foi a mais comprometida na idade pré-escolar, tendo destaque na maior 

porcentagem de risco a subárea pessoal-social na fase pré-escolar. Essa variação 

das subáreas mais afetadas entre as diferentes fases do desnevolvimento (maior 

risco no motor amplo durante o primeiro ano alterou-se para maior risco no pessoal-

social na idade pré-escolar) pode contemplar a modificação nas exigências do 

contexto no qual a criança está inserida. 

Nesse sentido, as tarefas e estímulos direcionados à criança no primeiro ano 

concentram-se na motricidade, principalmente a ampla, como foi discutido 

anteriormente. No entanto, na idade pré-escolar, espera-se que esta domine 

habilidades de socialização e comunicação mais complexas, além de iniciar 

capacidades relacionadas à motricidade fina que as preparam para o aprendizado 

no ambiente escolar (por exemplo, desenhar e escrever). 
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Esse aparente antagonismo entre as duas fases do estudo é fundamentado 

por princípios da Psicologia do Desenvolvimento. O desenvolvimento humano 

resulta da interação de diferentes sistemas e tempos de reorganização que 

direcionam o curso de vida do mesmo para a adaptação. Dessa forma, na 

abordagem do desenvolvimento não se pode considerar apenas o indivíduo, mas 

também a sua relação com o tempo, o contexto, o processo e as mudanças 

vinculadas à idade (DESSEN; COSTA JUNIOR, 2006; SIFUENTES; DESSEN; 

OLIVEIRA, 2007). 

As mudanças no desenvolvimento surgem a partir reação da criança às 

tensões geradas pelo contexto que coloca a mesma em uma circunstância nova ou 

adversa ao seu organismo (DESSEN; COSTA JUNIOR, 2006). Portanto, as tensões 

seriam as exigências atribuídas a cada fase do desenvolvimento infantil. 

Considerando que as habilidades exigidas no primeiro ano são diferentes das 

tensões da idade pré-escolar espera-se que as reações das crianças também sejam 

distintas, justificando a diversidade da prevalência do risco nas subáreas entre as 

duas fases do estudo. 

Além disso, Dessen e Costa Junior (2006) afirmam que há uma 

interdependência das trajetórias de desenvolvimento do indivíduo associada à idade. 

Por isso que a variabilidade observada no presente estudo foi mencionada como 

“aparente antagonismo”, uma vez que na verdade essas fases estão vinculadas. 

Tendo em vista que o motor amplo representa um indicador do desenvolvimento 

cognitivo do bebê no primeiro ano, o comprometimento nessa subárea pode ser um 

dos principais causadores dos problemas observados nas subáreas pessoal-social, 

motora fina e linguagem das crianças na idade pré-escolar. 

Os resultados discutidos até então foram direcionados para avaliações 

específicas de diferentes fases do desenvolvimento. Apesar de serem avaliações 

interdependentes e fornecerem muitas informações sobre a trajetória do 

desenvolvimento infantil, são limitadas no sentido de fornecer uma dimensão mais 

ampla e integrada do comprometimento que a prematuridade, juntamente com as 

condições de risco biológico e social, pode gerar na vida da criança e de seus 

familiares. Para tanto, foram realizadas avaliações que englobam aspectos 

multidimensionais, tais como desempenho funcional, independência nas atividades 

da vida diária e qualidade de vida. 
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5.5 Avaliação do desempenho funcional e independência das crianças 
nascidas pré-termo na idade pré-escolar 
 

O desempenho funcional e a independência nas atividades da vida diária das 

crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar foram avaliados por meio do 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI). Esse instrumento analisa os 

domínios de autocuidado, mobilidade e função social nas habilidades funcionais 

(desempenho funcional) e na assistência do cuidador (independência). 

Foram encontrados poucos estudos que utilizaram o PEDI para avaliar o 

desempenho funcional de crianças nascidas pré-termo ou baixo peso (LEMOS et al., 

2012; MANACERO et al., 2012; MANCINI et al., 2002; PALTA et al., 2000; 

VERKERK et al., 2011), visto que esse instrumento foi elaborado inicialmente com a 

finalidade de avaliar o nível de funcionalidade de crianças com deficiências ou 

incapacidades bem estabelecidas. Portanto, diversas pesquisas empregaram o 

PEDI na avaliação de crianças com distúrbios neurológicos e sensoriais 

diagnosticados, como paralisia cerebral (CHAGAS et al., 2008; COHEN-HOLZER et 

al., 2011; CURY et al., 2009; HERRERO; MONTEIRO, 2008; KIM; PARK, 2011; 

OLIVEIRA; CORDANI, 2004), deficiência visual (MALTA et al., 2006) e spina bífida 

(DANIELSSON et al., 2008; SCHOENMAKERS et al., 2005). 

Contudo, Verkerk et al. (2011) enfatizaram que, apesar de ter sido 

desenvolvido para a avaliação de crianças com limitações físicas, o PEDI também 

pode ser usado para acompanhar o desenvolvimento funcional de crianças nascidas 

pré-termo. Além do mais, recomenda-se a inclusão da avaliação do desempenho 

funcional, bem como a análise das habilidades que a criança consegue realizar em 

suas atividades da vida diária e das funções sociais exercidas por ela, nos 

programas de follow-up do desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo 

(SULLIVAN; MSALL, 2011). Dessa forma, esta pesquisa veio reforçar a importância 

da avaliação da funcionalidade desse grupo de risco. 

A avaliação PEDI resulta em um escore normativo, o qual informa sobre o 

desempenho das crianças da amostra de estudo em relação às crianças da amostra 

original do teste, na mesma faixa etária. Quanto maior o escore em cada domínio, 

melhor o desempenho funcional e a independência nas atividades do dia a dia. 

Verificou-se que as crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar apresentaram 

pior desempenho funcional e menor independência nas funções sociais, devido à 
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menor média de escore normativo em relação aos outros domínios tanto nas 

habilidades funcionais quanto na assistência do cuidador. Além disso, estas 

mostraram-se com importante porcentagem de atraso nas habilidades funcionais de 

função social (42% da amostra pontuaram menos do que 30, ou seja, dois desvios 

padrões abaixo da média segundo as normas do teste). 

O domínio função social do PEDI avalia habilidades relacionadas à 

socialização (como a criança lida com a família e com outras pessoas da 

comunidade nas brincadeiras e nas tarefas de casa), à comunicação (linguagem 

expressiva e compreensão) e à cognição (significado das palavras, resolução de 

problemas, orientação no tempo). Esse maior prejuízo nas habilidades de função 

social pode ser um reflexo do desempenho das crianças em idade pré-escolar nas 

subáreas pessoal-social e linguagem da avaliação do desenvolvimento psicomotor, 

uma vez que estas se mostraram com importante suspeita de atraso nessas 

subáreas segundo o Teste Denver II. 

Compreende-se a maior limitação das crianças nascidas pré-termo no 

desempenho das habilidades de função social ao analisar as diversas pesquisas que 

relacionaram a prematuridade às seguintes condições verificadas a partir de três 

anos de idade: problemas de comportamento (LINHARES et al., 2005; WOODWARD 

et al., 2009), baixo nível intelectual (CARAVALE et al., 2005; LARROQUE et al., 

2008; MU et al., 2008), comprometimento da linguagem (CARAVALE et al., 2005; 

CONSTABLE et al., 2008; ROSE; FELDMAN; JANKOWSKI, 2009; WOLKE et al., 

2008) e distúrbios nas funções executivas (BAYLESS; STEVENSON, 2007; 

MIKKOLA et al., 2005). Tendo em vista que o sucesso da criança na função social 

depende do bom funcionamento de todas as áreas supracitadas, as quais se 

associam às funções corticais superiores. 

Alguns estudos, embora tivessem utilizado instrumentos diferentes para 

avaliar o desempenho funcional, também observaram que as áreas relacionadas à 

função social foram as mais comprometidas nas crianças nascidas pré-termo em 

idade pré-escolar (SCHIARITI et al., 2007; SULLIVAN; MSALL, 2007). 

O estudo de Schiariti et al. (2007) utilizou o Health Status Classification 

System (HSCS-PS) e verificou mais problemas entre as crianças do grupo 

prematuro do que do grupo a termo quanto às habilidades de fala, visão, mobilidade, 

uso das mãos e dedos, autocuidado, aprendizado, memória, raciocínio, capacidade 

de resolver problemas e saúde global; constatou-se a maior frequência de 
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problemas na fala (38%), seguido pela incidência de comprometimento nas 

habilidades de autocuidado (27%) e mobilidade (11%). Similarmente a presente 

pesquisa, na qual se constatou pior desempenho nas habilidades de função social e, 

subsequentemente, no autocuidado e mobilidade. 

A avaliação do desempenho funcional das crianças do estudo de Sullivan e 

Msall (2007) foi realizada por meio da Functional Independence Measure for 

Children (WeeFIM). Os resultados referentes ao grupo de crianças nascidas pré-

termo com peso ao nascer maior do que 1.000 gramas foram relativamente 

semelhantes aos observados no presente estudo, pois as crianças apresentaram 

pior desempenho no domínio cognição social do WeeFIM. Porém, verificou-se mais 

dificuldades no domínio da mobilidade do que no autocuidado (SULLIVAN; MSALL, 

2007). 

O estudo brasileiro de Lemos et al. (2012) avaliou o desempenho funcional e 

a independência de pré-escolares nascidos pré-termo egressos da UTIN e constatou 

maiores porcentagens de risco do que o encontrado na presente pesquisa nos três 

domínios do PEDI, tanto na parte de habilidades funcionais quanto na assistência do 

cuidador. Outra diferença é que o estudo mencionado encontrou maior porcentagem 

de atraso na assistência do cuidador na mobilidade, uma vez que nossos resultados 

mostraram apenas 4% de atraso nesse domínio. Contudo, a amostra de Lemos et al. 

(2012) apresentou uma faixa etária pré-escolar mais ampla, incluindo crianças de 

dois a sete anos de idade e com maior risco do que a nossa amostra, uma vez que 

participaram crianças que nasceram com prematuridade extrema e extremo baixo 

peso. 

As crianças da nossa amostra apresentaram melhor desempenho funcional e 

independência nas capacidades relacionadas à mobilidade (transferências 

funcionais do dia a dia e locomoção), em oposição a alguns estudos (MANACERO 

et al., 2012; PALTA et al., 2000; VERKERK et al., 2011) que encontraram pior 

desempenho nesse domínio. Contudo, duas dessas três pesquisas realizaram a 

avaliação PEDI em crianças na faixa etária menor (14 meses e 3,5 anos de idade) 

do que a do presente estudo (MANACERO et al., 2012; VERKERK et al., 2011), 

quando as habilidades motoras amplas ainda são um grande desafio para o 

desenvolvimento global dessas crianças. Em vista disso, essas pesquisas notaram 

que as crianças apresentaram melhor desempenho na função social (MANACERO 

et al., 2012; VERKERK et al., 2011) e maiores dificuldades nas habilidades de 
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mobilidade. A amostra dessas pesquisas foi composta por crianças nascidas em 

maiores condições de risco do que as do presente estudo (menor idade gestacional, 

menor peso ao nascer e maior tempo de internação hospitalar pós-natal). 

O estudo de Palta et al. (2000) aplicou o PEDI em crianças nascidas pré-

termo na mesma faixa etária que o presente estudo e, em contrapartida, 

averiguaram maior prejuízo nas habilidades funcionais de mobilidade ao obter que 

21% das crianças sem paralisia cerebral apresentaram atraso segundo as normas 

do PEDI (escore menor do que 30). Enquanto que na presente amostra somente 4% 

das crianças apresentaram essa pontuação no domínio da mobilidade. Destaca-se 

que a amostra de Palta et al. (2000) pode ser considerada com maior risco clínico do 

que a do presente estudo, visto que foi composta somente por crianças que 

nasceram com muito baixo peso e que passaram pela UTIN, permanecendo 

internadas nessa unidade por quase dois meses em média. 

Um aspecto referente à mobilidade que merece destaque é que diversos 

estudos que realizaram a avaliação específica do desenvolvimento neuromotor de 

crianças nascidas pré-termo observaram importante comprometimento dessa área 

na idade pré-escolar (DE GROOTE et al., 2007; JANSSEN et al., 2009; 

MAGALHÃES et al., 2009; MAGALHÃES et al., 2003; SCHMIDHAUSER et al., 2006; 

SCHNEIDER et al., 2008). Porém o desempenho funcional na mobilidade não se 

mostrou atrasado no presente estudo ou no de Mancini et al. (2002), o qual verificou 

que o desempenho funcional e independência no domínio da mobilidade das 

crianças nascidas pré-termo equiparou-se ao das crianças nascidas a termo. 

Baseando-se nesses resultados pode-se inferir que mesmo que as crianças 

nascidas pré-termo apresentem comprometimentos neuromotores (alterações de 

força e tônus, problemas de coordenação motora, déficits de equilíbrio, diminuição 

na velocidade e destreza dos movimentos), elas podem adaptar-se a essas 

adversidades e conseguir realizar suas atividades da vida diária relacionadas à 

mobilidade na fase pré-escolar. 

Consequentemente, nossos achados dão suporte à hipótese explicativa 

proposta por Mancini et al. (2002) a qual afirma que as crianças nascidas pré-termo 

podem até apresentar importantes prejuízos no desenvolvimento neuromotor, 

principalmente quando comparadas às crianças nascidas a termo, mas isso não as 

impedem de realizar suas habilidades de locomoção e transferências. Talvez 

realizem tais atividades de forma mais lenta e diferente, quando comparadas às 
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crianças sem problemas neuromotores, porém conseguem realizá-las. Desse modo, 

ressalta-se que a avaliação PEDI não considera a qualidade dos movimentos da 

criança, e sim se ela é capaz ou não de realizar determinada atividade. 

Quanto ao domínio autocuidado do PEDI, observou-se que as crianças 

mostraram-se em uma situação de comprometimento intermediário entre a função 

social e a mobilidade, uma vez que apresentaram melhor desempenho no 

autocuidado do que na função social e pior do que na mobilidade. Foi verificado um 

índice de 4% da amostra com atraso nas habilidades funcionais de autocuidado, 

segundo as normas do PEDI. 

O autocuidado também foi o segundo domínio com maior limitação funcional 

em outras pesquisas (MANACERO et al., 2012; VERKERK et al., 2011), uma vez 

que as crianças nascidas pré-termo apresentaram escores no autocuidado 

intermediários aos obtidos na função social e na mobilidade. No entanto, resultados 

mais preocupantes quanto ao desempenho das atividades de autocuidado foram 

observados no estudo de Murta et al. (2011), no qual 41% das crianças de cinco a 

seis anos mostraram desempenho insatisfatório na área de autocuidado do 

Inventário Portage Operacionalizado. Essa porcentagem foi maior do que a 

verificada nas outras áreas avaliadas pelo instrumento (linguagem, socialização e 

motor). 

As atividades analisadas no domínio autocuidado do PEDI incluem os 

seguintes tópicos: alimentação (se come alimentos com diferentes texturas e uso 

dos talheres), escovar os dentes, pentear os cabelos, vestir-se (fechar botões e 

zíperes), tomar banho, higiene do nariz e controle esfincteriano. Dessa forma, o 

desempenho das crianças da amostra no autocuidado pode estar associado ao 

desempenho das mesmas na avaliação das subáreas pessoal-social e motora fina. 

A motricidade fina foi inclusive a segunda subárea com maior porcentagem de risco, 

logo após a subárea pessoal-social, no Teste Denver II aplicado na idade pré-

escolar. 

O vínculo entre habilidades de autocuidado e o desenvolvimento motor fino é 

reforçado em alguns estudos no quais se verificou que crianças nascidas pré-termo 

podem apresentar transtorno do desenvolvimento da coordenação (MAGALHÃES et 

al., 2009; MAGALHÃES et al., 2003), e esta desordem associa-se às dificuldades 

perceptuais motoras relacionadas às atividades da vida diária de autocuidado 

(HEMGREN; PERSON, 2006; RODGER et al., 2007). 
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No presente estudo foi observada uma notória discrepância entre o 

desempenho funcional e independência nas atividades da vida diária. Boa parte das 

crianças da amostra apresentou atraso no desempenho funcional, especialmente no 

domínio função social, ao passo que revelou uma independência funcional esperada 

para sua idade cronológica nos três domínios da assistência do cuidador. Supõe-se, 

portanto, que apesar de haver dificuldades na realização das habilidades funcionais, 

os cuidadores permitiam que as crianças realizassem de forma mais independente 

as atividades do dia a dia. Isso pode ter ocorrido talvez devido ao fato de que muitas 

mães passaram a trabalhar fora do lar na fase pré-escolar do estudo. 

Na predição do desempenho funcional e independência nos domínios do 

PEDI, os escores nas habilidades funcionais e assistência do cuidador no 

autocuidado, mobilidade e função social foram considerados desfechos ou variáveis 

preditas nas análises de regressão. Os indicadores avaliados nas fases pré-natal, 

neonatal, primeiro ano pós-natal e na idade pré-escolar foram examinados como 

variáveis preditoras nessas análises. 

Em relação à predição do desempenho funcional nas habilidades de 

autocuidado, verificou-se que o modelo de predição que explicou 38% da 

variabilidade no escore do domínio autocuidado das habilidades funcionais foi 

constituído por variáveis das fases neonatal e pré-escolar. Assim sendo, o melhor 

desempenho funcional nas atividades diárias de autocuidado associou-se à 

ocorrência de mães que trabalhavam fora de casa na fase neonatal do estudo, ao 

maior escore no domínio impacto emocional na família da avaliação de qualidade de 

vida na idade pré-escolar e ao menor risco no comportamento pessoal-social na 

idade pré-escolar.  

Verificou-se na presente amostra que 42% das mães trabalhavam fora do lar 

quando as crianças nasceram. Essa porcentagem aumentou para 63% no momento 

em que as crianças atingiram cinco anos de idade. O fato de mães trabalharem fora 

de casa promoveu benefícios ao desempenho funcional da criança, segundo o 

modelo de predição, pois complementa a renda familiar (melhores condições sociais 

geralmente associam-se a maior estímulo do desenvolvimento infantil) (MIKKOLA et 

al., 2005; NOMURA et al., 2009; PALTA et al., 2000; PILZ; SCHERMANN, 2007; 

SULLIVAN; MSALL, 2007; TEUNE et al., 2011) e a ausência da mãe incita a criança 

a realizar suas atividades de autocuidado sozinha, de forma a aprimorar seu 

desempenho funcional nessas habilidades. Além disso, mães que trabalham fora se 



192  |  Discussão 

sentem mais valorizadas (melhor autoestima), o que também pode favorecer seu 

comportamento maternal. 

Pesquisas prévias corroboram com os nossos achados, uma vez que 

verificaram resultados positivos nas relações familiares e no desenvolvimento infantil 

associados à presença de mães trabalhadoras (ANDRADE et al., 2005; PAZ; 

ALENCAR, 1988; RAUTAVA et al., 2009). A amostra de mães que trabalham fora do 

lar do estudo de Paz e Alencar (1988) relatou maior auxílio do marido nas tarefas 

domésticas e maior independência da criança. Andrade et al. (2005) constataram 

que mães com maior escolaridade e que trabalham geram um ambiente doméstico 

com maior qualidade de estimulação, favorecendo o desempenho cognitivo das 

crianças em idade pré-escolar. Observou-se que mães desempregadas pode ser 

prejudicial à qualidade de vida de crianças na idade pré-escolar (RAUTAVA et al., 

2009). Contudo, a pesquisa de D’Affonseca (2005) não encontrou diferença entre o 

desempenho acadêmico das crianças e a frequência dos comportamentos de 

envolvimento entre mães donas de casa e mães que trabalham fora. 

Deve-se considerar também as desvantagens para as relações familiares que 

podem advir das mães que precisam dividir seu tempo entre o trabalho e a família. 

Uma dessas desvantagens seria o estresse da jornada dupla de trabalho, pois mães 

que trabalham fora podem ficar sobrecarregadas com as obrigações familiares e 

profissionais. Outro possível prejuízo que convém ser ressaltado seria que a mãe 

muito ausente no cotidiano da criança pode comprometer o desenvolvimento 

psicossocial desta, visto que a presença e participação dos pais são elementos 

importantes na trajetória de desenvolvimento infantil, especialmente quanto às 

práticas educativas (BRUM; SCHERMANN, 2004; EIZIRIK; BERGMANN, 2004; 

MARIN; PICCININI; TUDGE, 2011; SILVA et al., 2006). 

O maior escore no domínio impacto emocional na família da avaliação do 

CHQ-PF50 indica menor estresse, apreensão e preocupação dos pais ou cuidadores 

quanto à saúde, comportamento e bem estar emocional da criança na idade pré-

escolar. Esse sentimento positivo dos pais em relação aos seus filhos pode tê-los 

tornados mais seguros em relação à capacidade das crianças, deixando-as mais 

livres em suas atividades cotidianas e, dessa maneira, pode ter exercido um efeito 

de proteção no desempenho funcional das habilidades de autocuidado. 

A influência do estresse, tensão e conflitos familiares no desenvolvimento de 

crianças na idade pré-escolar também foi observado em outras pesquisas (MICELI 
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et al., 2000; PILZ; SCHERMANN, 2007; WHITESIDE-MANSELL et al., 2009), 

entretanto até onde se sabe não foi encontrado nenhum estudo que tenha 

investigado a relação específica do impacto emocional do pais no desempenho 

funcional dos filhos, como foi realizado no presente estudo. 

As crianças do estudo de Pilz e Schermann (2007) que conviveram com 

brigas conjugais frequentes apresentaram cerca de quatro vezes mais chance de 

risco no desenvolvimento psicomotor global avaliado pelo Teste Denver II na faixa 

etária de zero a seis anos de idade. Além disso, crianças nascidas pré-termo e muito 

baixo peso expostas a altos níveis de conflito familiar manifestaram mais problemas 

de comportamento aos oito anos de idade (WHITESIDE-MANSELL et al., 2009). O 

alto nível de estresse materno desde o desenvolvimento inicial das crianças 

nascidas pré-termo pode gerar problemas de comportamento na idade pré-escolar 

(MICELI et al., 2000). 

A variável preditora classificação na subárea pessoal-social do Teste Denver 

II na idade pré-escolar foi a que apresentou maior impacto no modelo de predição 

das habilidades funcionais de autocuidado do PEDI, de modo que o maior risco para 

problemas no comportamento pessoal-social associou-se ao pior desempenho 

funcional nas atividades de autocuidado. Como era de se esperar, esse resultado 

evidencia o que foi discutido anteriormente sobre a relação próxima entre as 

habilidades de autocuidado exigidas no PEDI e o desempenho das crianças da 

amostra na subárea pessoal-social do Teste Denver II (mais de 80% classificadas 

como risco nessa subárea na idade pré-escolar). Haja vista que ambos os testes 

incluem itens que avaliam se a criança na idade pré-escolar é capaz de realizar 

habilidades relacionadas à alimentação (preparar refeição, usar talheres), à higiene 

pessoal (escovar os dentes sem ajuda) e ao manejo de roupas (vestir e despir-se 

sem ajuda, fechar e abrir botões ou zíperes). 

Até onde se sabe, não foi encontrado na literatura nenhum estudo que 

pudesse ser comparado diretamente com esse resultado, pois nenhum deles 

investigou as relações da avaliação do desempenho funcional e independência e o 

desenvolvimento psicomotor em crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar. A 

pesquisa que mais se aproximou do nosso estudo foi realizada por Murta et al. 

(2011), na qual também confirmou-se a relação entre aspectos do comportamento 

pessoal-social e do autocuidado. Os autores observaram uma associação positiva 

entre as áreas de socialização e de autocuidado do Inventário Portage 
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Operacionalizado aplicado em crianças brasileiras de zero a seis anos de idade 

provenientes de famílias de baixa renda.  

Quanto ao domínio autocuidado da assistência do cuidador, observou-se que 

indicadores biológicos verificados somente em fases iniciais do desenvolvimento 

(pré-natal e neonatal) foram preditores da independência da criança nas atividades 

de autocuidado. O maior número de consultas durante o pré-natal e a realização de 

transfusão sanguínea durante a fase neonatal relacionaram-se com a maior 

independência das crianças no autocuidado, explicando 28% da variabilidade do 

escore nesse domínio do PEDI.  

As diretrizes do Ministério da Saúde sobre o pré-natal preconizam que pelo 

menos seis consultas sejam realizadas ao longo da gestação (BRASIL, 2000). Assim 

sendo, 58% das mães da amostra do presente estudo realizaram o 

acompanhamento pré-natal considerado adequado (pelo menos em quantidade). No 

que concerne à atenção básica na gravidez, o acompanhamento pré-natal 

compreende a promoção da saúde, a prevenção e a intervenção nos problemas 

durante a gestação, no parto e após o parto (BRASIL, 2000), protegendo a saúde 

tanto da mãe quanto do bebê, uma vez que o maior cuidado à saúde materna pode 

gerar maior envolvimento desta nos cuidados ao bebê. 

Assim, entende-se porque o maior número de consultas maternas durante o 

pré-natal associou-se com melhor desfecho na independência funcional na idade 

pré-escolar, uma vez que o desenvolvimento infantil pode ser favorecido pela 

vigilância da saúde no pré-natal, por meio da prevenção do parto prematuro e do 

recém-nascido de baixo peso (FERRAZ; NEVES, 2011; MORAIS et al., 1998) e da 

investigação e tratamento das morbidades maternas durante a gestação (FERRAZ; 

NEVES, 2011). 

Outras pesquisas também ressaltaram os benefícios do acompanhamento 

pré-natal para o desenvolvimento da criança em médio prazo (BRITO et al., 2011; 

CHRISTIAN et al., 2010), divergindo de Pilz e Schermann (2007)  e Halpern et al. 

(2000) os quais não verificaram associação significativa entre a realização do 

acompanhamento pré-natal e o desenvolvimento psicomotor global tanto em 

crianças na faixa etária de zero a seis anos de idade (PILZ; SCHERMANN, 2007) 

quanto aos 12 meses de idade (HALPERN et al., 2000). 

O estudo de Brito et al. (2011) destacou que não somente a ausência do 

acompanhamento pré-natal, mas também o início tardio das consultas durante esse 
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período foram variáveis preditoras de risco para anormalidade no desenvolvimento 

psicomotor de pré-escolares que frequentavam escolas municipais públicas 

brasileiras. 

Na presente pesquisa, a realização de transfusão sanguínea associou-se a 

maior independência da criança nas habilidades de autocuidado, segundo o modelo 

de predição do domínio autocuidado da assistência do cuidador. A necessidade de 

realização de intervenções no período neonatal comumente pressupõe maior risco 

clínico (SÁ et al., 2009). Essa condição de saúde adversa foi variável indicadora de 

risco para o desenvolvimento inicial da criança, como foi constatado na análise de 

predição do desenvolvimento motor avaliado pelo TIMP, ou seja, a realização de 

transfusão sanguínea foi um fator de risco para atraso no desenvolvimento motor 

das crianças na faixa etária de um a quatro meses de ICC. 

No entanto, para a independência nas atividades diária de autocuidado na 

idade pré-escolar, a realização de transfusão sanguínea na fase neonatal atuou 

como variável indicadora de proteção. Isso pode ser explicado pela variabilidade do 

potencial de risco que uma mesma variável pode exercer em diferentes momentos 

da trajetória do desenvolvimento, ou seja, um mesmo fator pode influenciar de 

formas diferentes em fases distintas do desenvolvimento (RUTTER, 2006; RUTTER; 

SROUFE, 2000). No momento inicial (um a quatro meses de ICC) a transfusão 

sanguínea realizada na fase neonatal conferiu risco ao desenvolvimento; as crianças 

que necessitaram dessa intervenção podem ter se recuperado, por meio da 

superação no contexto de adversidades, e atingido a independência funcional 

adequada nas habilidades de autocuidado na idade pré-escolar. 

Outra possível explicação para esses resultados seria que, embora a 

intervenção clínica na fase neonatal represente piores condições de saúde no 

recém-nascido, esta não deixa de ser um processo essencial para a recuperação do 

bebê, sem a qual os problemas de saúde se agravariam. Segundo essa perspectiva, 

a transfusão sanguínea pode ser encarada como benéfica, pois tratou a 

hiperbilirrubinemia, a qual atingiu 71% dos recém-nascidos da presente amostra de 

estudo. 

Similarmente ao presente estudo, Palta et al. (2000) realizaram análise de 

predição tendo como variável predita o desempenho de crianças nascidas pré-termo 

nos domínios do PEDI aos cinco anos de idade. Os autores também encontraram 

variáveis de diferentes fases da vida das crianças associadas ao desfecho 
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desempenho funcional na idade pré-escolar. Considerando que, no referido estudo, 

foram testadas variáveis preditoras distintas das incluídas no nosso estudo, era 

esperado que autores obtivessem modelos de predição diferentes dos observados 

na predição do autocuidado. Segundo os resultados da análise de regressão linear 

do estudo de Palta et al. (2000), o melhor desempenho funcional nas habilidades de 

autocuidado aos cinco anos de idade associou-se significativamente ao sexo 

feminino, à ausência de doença respiratória severa na fase neonatal, à ausência de 

hemorragia intraventricular na fase neonatal e à melhor condição socioeconômica 

das famílias quando as crianças estavam na fase pré-escolar. 

O modelo de predição do escore no domínio habilidades funcionais de 

mobilidade das crianças da amostra na idade pré-escolar explicou 29% da sua 

variabilidade. Esse modelo foi constituído pela combinação das seguintes variáveis 

preditoras: idade gestacional e classificação na subárea pessoal-social do Teste 

Denver II na idade pré-escolar. Quanto à predição do escore no domínio assistência 

do cuidador na mobilidade, as variáveis preditoras idade gestacional e ocupação da 

mãe na fase neonatal explicaram 25% da variabilidade desse escore no modelo de 

predição. 

A presença de mães que trabalhavam fora do lar na fase neonatal da criança 

e do bom desempenho na avaliação do comportamento pessoal-social na idade pré-

escolar reafirmaram-se como fatores associados a melhor funcionalidade da criança, 

inclusive na realização das habilidades de mobilidade. A presença de mães que 

possuem um emprego e que, dessa forma, passam mais tempo fora de casa, 

relacionou-se com maior independência da criança em suas atividades diárias de 

locomoção e transferências funcionais.  

Além disso, a normalidade no comportamento pessoal-social associou-se ao 

melhor desempenho funcional nas habilidades de mobilidade. O estudo de Fallang 

et al. (2005) também mostrou que problemas comportamentais podem estar ligados 

às habilidades de mobilidade em crianças nascidas pré-termo, pois os autores 

encontraram que os problemas comportamentais das crianças aos seis anos de 

idade estavam associados a atitude postural imóvel aos seis meses de ICC. A partir 

desses resultados, os autores sugerem que a inaptidão e fracasso nas habilidades 

motoras pode ser um dos muitos fatores que determinam os problemas 

comportamentais das crianças nascidas prematuras na idade pré-escolar.  
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O melhor desempenho funcional e independência na mobilidade associaram-

se com a idade gestacional maior do que 32 semanas. Destaca-se a importância da 

influência da prematuridade no desenvolvimento da funcionalidade infantil em médio 

prazo, principalmente nas habilidades de locomoção e transferências funcionais. 

Observou-se que cerca de um terço das crianças da amostra do presente estudo 

nasceu com menos do que 32 semanas de idade gestacional, sendo, portanto, 

classificadas como muito prematuras ou com prematuridade extrema e expostas ao 

risco de atraso na aquisição das capacidades de mobilidade na idade pré-escolar. 

O efeito negativo da prematuridade no desenvolvimento motor avaliado na 

idade pré-escolar também foi evidenciado em diversas pesquisas, tanto na 

identificação de alta prevalência de atraso ou desvio no desenvolvimento motor 

entre pré-escolares nascidos pré-termo (ARNAUD et al., 2007; DE GROOTE et al., 

2007; JASSEN et al., 2009; KLEINE et al., 2007; MIKKOLA et al., 2005) quanto na 

comparação do desempenho motor de grupos diferenciados pela idade gestacional 

em detrimento daqueles com menor tempo de gestação, ou seja, maior 

comprometimento no desenvolvimento motor nas crianças nascidas pré-termo em 

comparação com aquelas que nasceram a termo (HEMGREN; PERSSON, 2007; 

CARAVALE et al., 2005; MAGALHÃES et al., 2003; POTHARST et al., 2011) ou nos 

prematuros extremos em relação àqueles com prematuridade moderada ou limítrofe 

(ARNAUD et al., 2007; HEMGREN; PERSSON, 2007; OLIVEIRA; MAGALHÃES; 

SALMELA, 2011). 

Focalizando-se especificamente nas habilidades de mobilidade, os resultados 

obtidos por Schiariti et al. (2007) foram convergentes aos da presente pesquisa, pois 

apontaram a prematuridade como um fator de risco para problemas em diversos 

atributos do estado de saúde avaliado pelo Health Status Classification System 

Preschool Version (HSCS-PS), dentre eles a mobilidade. O estudo mencionado 

observou que o grupo de crianças nascidas com idade gestacional menor do que 28 

semanas apresentaram maior frequência de problemas na mobilidade aos três anos 

quando comparado a um grupo de crianças com idade gestacional entre 28 e 32 

semanas. Além disso, o grupo de crianças nascidas com 28 a 32 semanas de 

gestação mostraram-se com mais problemas na mobilidade do que o grupo a termo 

(SCHIARITI et al., 2007). 

Pesquisas prévias também realizaram a análise de predição de aspectos 

relacionados ao desenvolvimento motor de crianças nascidas pré-termo aos cinco 
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anos de idade, tais como função motora (JANSSEN et al., 2009), desenvolvimento 

neuromotor (ARNAUD et al., 2007) e mobilidade (FRANZ et al., 2009; PALTA et al., 

2000). Esses estudos encontraram ampla diversidade de variáveis preditoras 

biológicas e socioeconômicas significativamente associadas aos desfechos motores. 

Tal variabilidade nos resultados provavelmente ocorreu devido à heterogeneidade 

das variáveis preditoras testadas, no que se refere às características biológicas e 

socioculturais das amostras e dos instrumentos utilizados para avaliar o 

desenvolvimento motor. 

Semelhantemente aos nossos resultados, a idade gestacional menor do que 

30 semanas foi um dos fatores de risco que contribuíram significativamente para o 

modelo de predição do desempenho motor, avaliado pela Movement Assessment 

Battery for Children (M-ABC), no estudo de Janssen et al. (2009). Os outros fatores 

associados aos problemas motores na idade pré-escolar entre as crianças que 

nasceram prematuramente foram: presença de hemorragia intraventricular na fase 

neonatal, sexo masculino e atraso no desenvolvimento motor aos dois anos e meio 

de idade (segundo a BSID-II). 

Os estudos de Arnaud et al. (2007) e Franz et al. (2009) também examinaram 

a idade gestacional como variável preditora do desenvolvimento motor de pré-

escolares nascidos pré-termo. Diferentemente do presente estudo, não verificaram 

associação entre o tempo de gestação e o desenvolvimento neuromotor, avaliado 

pelo Touwen Neurological Examination, (ARNAUD et al., 2007) e a mobilidade, 

avaliada pelo Gross Motor Functioning Classification Scale (FRANZ et al., 2009). 

Contudo, os autores observaram fatores de risco biológicos para o desenvolvimento 

motor que comumente se associam à condição de imaturidade física advinda da 

prematuridade, tais como: presença de hemorragia intraventricular ou periventricular 

graus III ou IV, realização de corticoterapia pós-natal, tempo prolongado em 

ventilação mecânica e presença de retinopatia da prematuridade. 

Palta et al. (2000) analisaram um modelo de predição do escore no domínio 

mobilidade das habilidades funcionais de PEDI composto por variáveis biológicas e 

sociais de diversas fases do desenvolvimento infantil. Porém, a maioria das variáveis 

preditoras obtidas pelos autores foi distinta das verificadas no nosso estudo, uma 

vez que as variáveis testadas nos modelos também foram diversificadas. Os autores 

observaram que melhor desempenho funcional nas habilidades de mobilidade da 

amostra de crianças nascidas pré-termo aos cinco anos de idade associou-se 
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significativamente aos seguintes fatores: gestação múltipla, ausência de doença 

respiratória severa na fase neonatal, ausência de hemorragia intraventricular na fase 

neonatal, ausência de retinopatia da prematuridade e melhor condição 

socioeconômica da família da criança. 

O desempenho funcional e independência das crianças nas habilidades de 

função social foram influenciados somente por variáveis avaliadas idade pré-escolar, 

segundo os modelos de predição desse domínio do PEDI. Entretanto, Palta et al. 

(2000) examinaram somente variáveis preditoras oriundas de fases iniciais do 

desenvolvimento infantil e, assim, indicaram a melhor condição socioeconômica e a 

ausência de doença respiratória severa e de hemorragia intraventricular na fase 

neonatal como fatores associados ao melhor desempenho funcional nas habilidades 

de função social do PEDI em uma amostra de crianças nascidas pré-termo avaliadas 

ao cinco anos de idade. 

A variabilidade nas habilidades funcionais de função social foi explicada em 

21% somente pelo escore no domínio impacto no tempo dos pais da avaliação de 

qualidade de vida aplicada também na idade pré-escolar. Isso significa que o melhor 

desempenho funcional nas habilidades de função social estava associado ao menor 

impacto no tempo dos pais ou cuidadores com os cuidados com a criança. A 

desenvoltura da criança nas habilidades relacionadas à cognição, comunicação e 

socialização resulta em maior adaptação da mesma aos diferentes contextos nos 

quais está inserida e, consequentemente, gera maior autonomia nas capacidades de 

interação social em casa e na escola. A criança torna-se capaz de expressar o que 

sente e compreender as pessoas e situações a sua volta. Portanto, a maior 

autonomia da criança na função social pode repercutir na vida dos seus pais ou 

cuidadores, deixando-os com mais tempo para realizar suas atividades pessoais. 

Destaca-se que o sentido inverso dessa assertiva também pode ser verdadeira, uma 

vez que os pais ou cuidadores que deixam seus filhos realizar mais atividades de 

maneira independente torna-os mais aptos para exercer suas funções sociais. 

O modelo de predição composto pela combinação entre as variáveis 

preditoras doença respiratória nos últimos três anos e classificação nas subáreas 

pessoal-social e motora ampla do Teste Denver II na idade pré-escolar explicaram 

73% da variabilidade do escore no domínio função social da assistência do cuidador. 

A prevalência de problemas respiratórios na história de saúde pregressa 

(últimos três anos) das crianças da amostra na fase pré-escolar foi de 62%, sendo 
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estes problemas os mais frequentemente observados na presente casuística. As 

doenças respiratórias mais comuns entre as crianças na idade pré-escolar foram 

bronquite, tosse frequente, resfriado e asma. Essas doenças costumam ter 

características crônicas, podendo gerar efeitos prejudiciais ao desenvolvimento 

infantil como dificuldade na socialização, problemas comportamentais, ausências 

frequentes na escola, restrição de atividades típicas da faixa etária, alteração na 

rotina familiar (BEALE, 2006; SALOMÃO JÚNIOR et al., 2008). 

As crianças que apresentaram esses problemas de saúde provavelmente 

foram aquelas mais debilitadas fisicamente, o que pode ter levado os pais ou 

cuidadores a mostrarem atitudes mais superprotetoras e, dessa forma, a fornecerem 

à criança maior assistência nas habilidades cotidianas de função social. Essa atitude 

pode ter tornado a criança mais dependente dos pais ou cuidadores nas atividades 

de compreensão e expressão funcional, resolução de problemas em parceria, 

brincar acompanhado e nos cuidados quanto à segurança na rotina diária. Assim, a 

presença de doenças respiratórias na história de saúde das crianças na idade pré-

escolar foi um dos fatores de risco para a independência na função social da criança 

nessa mesma idade. 

Existe associação entre problemas respiratórios neonatais (displasia 

broncopulmonar, síndrome do desconforto respiratório) e atrasos ou desvio no 

desenvolvimento em crianças nascidas pré-termo na idade pré-escolar (PALTA et 

al., 2000; TEUNE et al., 2011; THEUNISSEN et al., 2001). Dessa forma, a 

prematuridade acarreta complicações de saúde que se iniciam na fase neonatal, 

mas essa vulnerabilidade pode persistir em fases posteriores do desenvolvimento 

infantil. Como foi observado no presente estudo e em pesquisas prévias, nas quais 

problemas de saúde verificados na idade pré-escolar mostraram-se como fatores 

associados a problemas em áreas do desenvolvimento nessa mesma idade, tais 

como função social e cognitiva (CHIEN et al., 2006) e desempenho funcional 

(SULLIVAN; MSALL, 2007). 

O modelo de predição da assistência do cuidador na função social do PEDI 

mais uma vez destaca a importância da avaliação do desenvolvimento psicomotor 

nos pré-escolares nascidos pré-termo, tendo em vista que o maior risco nas 

subáreas pessoal-social e motor amplo do Teste Denver II associou- se com a 

diminuição da independência das crianças nascidas pré-termo nas habilidades 

cotidianas de função social.  
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Até onde se sabe, não foram encontradas na literatura pesquisas que 

tivessem investigado a relação específica entre as subáreas do desenvolvimento 

psicomotor e a independência funcional de crianças que nasceram prematuras, 

como foi realizado na presente pesquisa. Porém, outros estudos apresentaram 

resultados que, até certo ponto, apóiam o modelo de predição encontrado, pois 

verificaram associações entre o desenvolvimento psicomotor e áreas relacionadas à 

função social, como cognição, comportamento e linguagem (ARNAUD et al., 2007; 

MANACERO et al., 2012; OLIVEIRA; MAGALHÃES; SALMELA, 2011; SCHIRMER; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2006). 

Segundo o estudo de Schirmer, Portuguez e Nunes (2006), as crianças 

nascidas pré-termo identificadas aos três anos de idade com alteração na 

linguagem, por meio de avaliação específica para esse fim (Sequence of Language 

Development), apresentaram concomitantemente maior risco no desenvolvimento 

psicomotor global, de acordo com a aplicação do Teste Denver II. Entretanto, o 

referido estudo não avaliou as subáreas do teste de forma isolada. 

Quanto à associação entre a subárea motora ampla e a independência nas 

habilidades de função social, as pesquisas de Arnaud et al. (2007), Manacero et al. 

(2012) e Oliveira, Magalhães e Salmela (2011) relataram resultados similares aos 

nossos achados.  Em duas dessas pesquisas (ARNAUD et al., 2007; OLIVEIRA; 

MAGALHÃES; SALMELA, 2011), os problemas na função motora das crianças 

nascidas pré-termo na faixa etária de cinco a seis anos de idade foram apontados 

como fatores de risco para comprometimento da cognição e comportamento nessa 

mesma idade. A pesquisa de Manacero et al. (2012) mostrou que o melhor 

desempenho funcional nas habilidades de função social do PEDI entre as crianças 

nascidas pré-termo estava relacionado ao melhor desempenho motor amplo, 

avaliado pela AIMS aos 14 meses de ICC. 

Em suma, os modelos de predição da independência e desempenho funcional 

das crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar do estudo foram constituídos 

por variáveis preditoras provenientes das fases pré-natal, neonatal e pré-escolar, as 

quais exerceram efeito direto sobre os domínios autocuidado, mobilidade e função 

social do PEDI. Destaca-se que foram identificadas variáveis psicossocias 

(socioeconômicas), biológicas e indicadores de desenvolvimento das diferentes 

fases do desenvolvimento infantil como capazes de predizer a independência e 

desempenho funcional das crianças da amostra na idade pré-escolar. 
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Esses achados são concordantes com o modelo de regressão hierárquico 

apresentado no estudo de Sullivan e Msall (2007), no qual os eventos na fase 

neonatal (peso ao nascer e risco clínico neonatal) e fatores da fase pré-escolar 

(indicadores socioeconômicos, estado de saúde da criança, desenvolvimento motor 

global e integração visual-motora) contribuíram para o resultado do desempenho 

funcional avaliado por meio do Functional Independence Measure for Children 

(WeeFIM) nas crianças nascidas pré-termo aos quatro anos de idade. 

Comparado à pesquisa de Sullivan e Msall (2007), nossa pesquisa 

apresentou o diferencial de haver testado como possíveis variáveis preditoras os 

seguintes aspectos: a avaliação neurocomportamental na fase neonatal, o 

acompanhamento do desenvolvimento psicomotor do primeiro ano pós-natal até a 

idade pré-escolar e a avaliação da qualidade de vida na idade pré-escolar. Além 

disso, o presente estudo permitiu a análise isolada dos modelos de predição por 

domínios do desempenho funcional (autocuidado, mobilidade e função social), uma 

vez que a pesquisa mencionada utilizou somente o desempenho geral no WeeFIM 

como desfecho na análise de predição. Entretanto, ambos os estudos oferecem uma 

visão mais objetiva de como os diversos indicadores biológicos, socioeconômicos e 

de desenvolvimento presentes na trajetória de desenvolvimento da criança nascida 

pré-termo podem influenciar as habilidades funcionais de mobilidade, autocuidado 

ou interação social.  

 
5.6 Avaliação da qualidade de vida das crianças nascida pré-termo na idade 
pré-escolar 

 
A qualidade de vida das crianças da amostra foi avaliada pelo Child Health 

Questionnaire - 50 Parent Form (CHQ-PF50). Esse instrumento genérico mede a 

qualidade de vida a partir da determinação de um escore em 15 domínios e dois 

índices sumários referentes ao bem estar, felicidade e satisfação nas dimensões 

física, comportamental e social. O escore varia de zero a 100, sendo que o maior 

escore representa melhores índices de qualidade de vida.  

Foi realizada a comparação dos escores obtidos pelas crianças nascidas pré-

termo do presente estudo com os escores verificados na amostra de validação 

brasileira do estudo de Machado et al. (2001), composta por 314 crianças e 

adolescentes saudáveis de seis a 18 anos de idade. Dessa forma, observou-se que 
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as crianças nascidas pré-termo da nossa amostra apresentaram piores índices de 

qualidade de vida quando comparadas às crianças saudáveis da referida amostra de 

validação. 

As pesquisas prévias que realizaram avaliação da qualidade de vida em 

indivíduos que nasceram pré-termo apresentaram resultados contraditórios, em 

decorrência, provavelmente, das diferenças na seleção da amostra e nos 

instrumentos utilizados em cada estudo. Assim sendo, os estudos que abordaram a 

qualidade de vida em crianças nascidas pré-termo em idades pré-escolar (CHIEN et 

al., 2006; EISER et al., 2005; FEKKES et al., 2000; PALTA; SADEK-BADAWI, 2008; 

RAUTAVA et al., 2009; SCHIARITI et al., 2007; THEUNISSEN et al., 2001) ou 

escolar (VEDERHUS et al., 2010) encontraram resultados semelhantes aos 

observados neste estudo, ou seja, que as crianças nascidas pré-termo 

apresentaram piores índices de qualidade de vida quando comparadas a um grupo 

controle. A qualidade de vida das crianças nessas pesquisas também foi mensurada 

a partir da perspectiva dos pais. 

A inconsistência da literatura quanto à existência de prejuízos na qualidade de 

vida em prematuros foi observada na avaliação de indivíduos em idades mais 

avançadas. Os estudos de Johnson et al. (2003), Saigal et al. (1996) e Saigal et al. 

(2000)  também observaram piores índices de qualidade de vida em adolescentes 

que nasceram pré-termo, tendo sido avaliados por meio do relato dos pais 

(JOHNSON et al., 2003; SAIGAL et al., 2000) ou dos próprios adolescentes (SAIGAL 

et al., 1996). Contudo, a maioria dos estudos que consideraram a autoavaliação da 

qualidade de vida em adolescentes (GRAY et al., 2007; HALLIN; STJERNQVIST, 

2011; INDREDAVIK et al., 2005; REUNER et al., 2009)  ou adultos (BAUMGARDT et 

al., 2012; SAIGAL et al., 2006) constataram resultados distintos aos observados na 

presente pesquisa, isto é, não observaram influência da prematuridade ou do baixo 

peso ao nascer na qualidade de vida desses indivíduos. 

Embora a presença de problemas de saúde, deficiências neurossensoriais e 

limitações funcionais sejam mais frequentes entre os indivíduos nascidos pré-termo 

(BAUMGARDT et al., 2012; JOHNSON et al., 2003; REUNER et al., 2009; SAIGAL 

et al., 2006), a influência negativa da prematuridade e do baixo peso ao nascer sob 

a qualidade de vida parece diminuir com o decorrer do tempo (ZWICKER; HARRIS, 

2008). A explicação para isso precisa ser mais bem explorada, mas pode estar 

relacionada ao processo de resiliência, no qual o indivíduo exposto a fatores de risco 
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torna-se capaz de superar essas adversidades. Os indivíduos nascidos 

prematuramente convivem com essas incapacidades desde crianças e não 

conhecem a vida de outra maneira, o que pode ter facilitado esse processo (SAIGAL 

et al., 2006). 

A diminuição do efeito da prematuridade na qualidade de vida com o aumento 

da idade observada nos estudos pode ter ocorrido também em consequência da 

forma de coleta dos dados, pois em crianças pequenas a avaliação de sua qualidade 

de vida foi realizada por meio do relato de seus pais ou responsáveis, enquanto que 

em adolescentes ou adultos a maioria dos resultados foram derivados da 

autoavaliação. Portanto, os pais de crianças de risco podem subestimar a qualidade 

de vida e o desempenho funcional de seus filhos (THEUNISSEN et al., 2001; 

RAUTAVA et al., 2009). Os achados dos estudos de Indredavik et al. (2005) e de 

Johnson et al. (2003) confirmam a discordância entre pais e filhos tanto na avaliação 

da qualidade de vida quanto no conceito individual do que é considerado doença e 

capacidade. Além disso, os instrumentos são diferentes para cada faixa etária, pois 

é necessário englobar questões que se modificam com a idade do indivíduo. 

Deve-se, por conseguinte, considerar nas análises do estudo a interferência 

dos sentimentos, anseios e conceitos pessoais dos pais ou responsáveis na 

determinação da qualidade de vida das crianças na idade pré-escolar. Tendo em 

vista que estes passam por momentos estressantes desde o nascimento da criança, 

em decorrência dos frequentes problemas de saúde e atrasos no desenvolvimento 

da mesma. Portanto, a preocupação dos pais quanto ao futuro da criança pode ter 

influenciado os nossos achados. Por outro lado, esses resultados não deixam de ser 

relevantes, porque os pais são os principais influenciadores da educação e da 

identificação dos problemas de saúde de seus filhos (THEUNISSEN et al., 2001).  

Quanto à comparação do desempenho nos domínios do CHQ-PF50, 

observou-se que as crianças nascidas pré-termo apresentaram pior desempenho do 

que as crianças da amostra de validação nos domínios relacionados ao 

comportamento e saúde mental (comportamento, avaliação global do 

comportamento, limitação social devido ao comportamento e saúde mental). As 

crianças da presente amostra apresentaram inclusive escore psicossocial 

significativamente menor do que a amostra de validação.  

Tais resultados foram semelhantes aos observados nos estudos de 

Indredavik et al. (2005)  e Vederhus et al. (2010), os quais aplicaram o CHQ-PF50 
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para avaliar a qualidade de vida de crianças nascidas pré-termo. Sugerindo que, de 

acordo com seus responsáveis, essas crianças apresentaram problemas no 

comportamento, estados negativos de saúde mental (ansiedade ou depressão) e 

dificuldades no controle emocional e na habilidade de lidar com os outros. Esses 

contratempos acabaram atrapalhando as atividades sociais da criança na escola ou 

com os amigos. Os problemas de comportamento e de controle emocional entre as 

crianças nascidas pré-termo também foi evidenciado em outros estudos que 

avaliaram especificamente essas condições em pré-escolares (ARNAUD et al., 

2007; ESPÍRITO SANTO; PORTUGUEZ; NUNES, 2009; FELDMAN, 2009; 

HOLDITCH-DAVIS; BELYEA; EDWARDS, 2005; KLEINE et al., 2007; MIKKOLA et 

al., 2007; WOODWARD et al., 2009). 

Entretanto, algumas pesquisas observaram resultados divergentes aos do 

presente estudo, pois não verificaram diferença nas dimensões do comportamento 

(CHIEN et al., 2006; FEKKES et al., 2000) e da emoção (PALTA; SADEK-BADAWI, 

2008) da avaliação da qualidade de vida entre crianças nascidas pré-termo e a 

termo na idade pré-escolar. Essas investigações empregaram instrumentos 

diferentes para avaliar a qualidade de vida, sendo eles: TNO-AZL Preschool 

Children Quality of Life (TAPQOL) (CHIEN et al., 2006; FEKKES et al., 2000) e 

Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL) (PALTA; SADEK-BADAWI, 2008). Além 

disso, as crianças dos estudos mencionados foram avaliadas entre dois e cinco anos 

de idade, mais jovens do que as incluídas na presente amostra (cinco a seis anos de 

idade). 

Cabe ressaltar que um dos aspectos avaliados pelos domínios relacionados 

ao comportamento do CHQ-PF50 refere-se às atividades e comportamento na 

escola, tais como habilidade de lidar com os outros, dificuldade de concentrar-se ou 

prestar atenção e limitação nas atividades da escola. Assim sendo, verificou-se no 

presente estudo que o maior prejuízo na qualidade de vida associada ao 

comportamento veio acompanhado de problemas na escola, segundo relato dos pais 

ou responsáveis. Mais da metade da amostra frequentava o ambiente escolar, 

sendo que os pais ou responsáveis de 37% desta afirmaram que seus filhos 

apresentavam dificuldades na escola (problemas na coordenação motora para 

escrever ou desenhar, impaciência para aprender, dificuldade de concentração e 

comportamento inadequado em sala de aula). 
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Os problemas comportamentais na escola podem gerar conflitos neste 

ambiente e em casa, além de atrasos nos processos de aprendizado e memória, 

acarretando comprometimento da qualidade de vida, não somente na idade pré-

escolar, mas em longo prazo (JOHNSON et al., 2003; REUNER et al., 2009; SAIGAL 

et al., 2006). Outras pesquisas também identificaram problemas no desempenho 

escolar e aprendizado entre as crianças nascidas pré-termo (ESPÍRITO SANTO; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2009; MORSE et al., 2009; VAN KESSEL-FEDDEMA et al., 

2007) e algumas delas verificaram a influência do desempenho escolar, aprendizado 

e memória na qualidade de vida desse grupo de risco (RAUTAVA et al., 2009; 

VEDERHUS et al., 2010). 

 Além da relevância do comportamento e da saúde mental na qualidade de 

vida, verificou-se que a prematuridade também influenciou a saúde física das 

crianças da amostra, pois estas apresentaram pior desempenho do que as crianças 

da amostra de validação nos domínios relacionados à saúde física (saúde global, 

percepção sobre o estado de saúde, dor ou desconforto corporal). O escore físico do 

CHQ-PF50 obtido pelas crianças do presente estudo foi menor do que o das 

crianças da amostra de validação, porém a diferença não se mostrou 

estatisticamente significativa. Esses resultados estão em conformidade com o 

observado na literatura, a qual aponta mais relatos de problemas de saúde física nas 

crianças ou adolescentes nascidos pré-termo quando comparados a um grupo 

controle (CHIEN et al., 2006; FEKKES et al., 2000; INDREDAVIK et al., 2005; 

JOHNSON et al., 2003; PALTA; SADEK-BADAWI, 2008; SAIGAL et al., 2000; 

THEUNISSEN et al., 2001; VEDERHUS et al., 2010). 

Dessa forma, as crianças nascirdas pré-termo apresentaram saúde física 

mais frágil, na opinião de seus pais ou responsáveis, os quais percebiam suas 

crianças como menos saudáveis do que as outras e mais vulnerável a doenças 

infectocontagiosas. Relataram ainda que estas sentiram dor ou desconforto corporal 

no último mês e que se preocupam muito mais com a saúde delas do que outras 

pessoas se preocupam com a saúde de seus filhos. Apesar de referir esses 

aspectos, os pais mostraram-se positivos quanto ao futuro de seus filhos, pois 

afirmaram que possuíam a expectativa de que estes tenham uma vida muito 

saudável. 

Considerando que o maior escore no CHQ-PF50 representa melhor qualidade 

de vida, as crianças da amostra apresentaram menos limitação social devido à 
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saúde física, boa capacidade física, menos interrupções nas atividades familiares e 

menor impacto no tempo dos pais, assim como foi observado em outras 

investigações (INDREDAVIK et al., 2005; VEDERHUS et al., 2010). Exceto no 

estudo de Johnson et al. (2003) que, embora também tenham observado maiores 

escores médios nesses domínios, estes foram significativamente menores do que o 

escore do grupo controle. 

Esses resultados mostram que as crianças do presente estudo não estiveram 

limitadas em suas atividades da vida diária ou da escola devido aos problemas de 

saúde física, uma vez que a saúde das mesmas estava muito melhor na atualidade 

do que há um ano, segundo relato dos pais referente ao domínio mudança no 

estado de saúde (único escore significativamente maior do que o da amostra de 

validação). Assim, estas eram fisicamente capazes de realizar desde habilidades 

que demandem alto gasto de energia (jogar bola, correr, andar de bicicleta) até 

habilidades básicas de autocuidado (alimentar-se, vestir-se) e mobilidade (dobrar-se, 

levantar-se, caminhar pela vizinhança). 

Embora os problemas de saúde das crianças tenham se amenizado com o 

tempo, foi frequente o relato dos responsáveis de que estas apresentavam 

problemas de saúde, como alergias, doenças respiratórias e infecções. Entretanto, 

verifica-se que, apesar dessa vulnerabilidade física, as crianças não eram motivo 

para interromper as atividades cotidianas dos seus responsáveis ou da família (alto 

escore nos domínios atividade familiar e impacto no tempo dos pais). Tais achados 

da avaliação da qualidade de vida podem estar associados ao observado na 

avaliação da independência realizada pelo PEDI, pois a grande maioria das crianças 

da amostra apresentou a independência funcional esperada para sua idade 

cronológica, ou seja, a maior parte dos cuidadores permitia que as crianças 

realizassem sozinhas suas atividades da vida diária, oferecendo orientações quando 

necessário. 

Essa comparação dos resultados referentes à avaliação da qualidade de vida 

do presente estudo com a literatura é limitada, pois quase todas as pesquisas 

encontradas realizaram a avaliação de crianças caracterizadas como alto risco 

(prematuros extremos, muito baixo peso ou extremo baixo peso ao nascer, presença 

de graves complicações neonatais e deficiência neurosensoriomotoras graves), 

diferentemente das características da nossa amostra constituída por crianças com 

prematuridade moderada, baixo peso ao nascer e sem distúrbios graves (baixo 
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risco), que apesar disso também apresentaram relatos de problemas em sua 

qualidade de vida.  

O estudo de Reuner et al. (2009), baseando-se na premissa de que pouco se 

conhece sobre os desfechos em longo prazo de bebês nascidos com baixo risco, até 

onde se sabe, foi o único que realizou a avaliação da qualidade de vida de 

indivíduos que nasceram pré-termo, porém em condições de baixo risco (excluindo 

aqueles com peso ao nascer menor do que 1.000 gramas e com intercorrências 

neonatais graves). Contudo, o referido estudo foi realizado por meio da 

autoavaliação da qualidade de vida em adolescentes de 17 anos de idade, sendo 

que o grupo de prematuros relatou qualidade de vida equiparável ao grupo controle 

a termo. Os autores concluem que, apesar das crianças de baixo risco não 

apresentarem deficiências graves na adolescência, os resultados indicam a 

existência de déficits sutis no neurodesenvolvimento desses indivíduos (atraso no 

desempenho escolar e necessidade de intervenções terapêuticas) (REUNER et al., 

2009). 

Assim como foi realizado para a avaliação PEDI, na predição da qualidade de 

vida das crianças nascidas pré-termo, os escores nos 15 domínios e dois índices 

sumários (psicossocial e físico) foram considerados desfechos ou variáveis preditas 

nas análises de regressão linear múltipla. Os indicadores avaliados nas fases pré-

natal, neonatal, primeiro ano pós-natal e na idade pré-escolar foram examinados 

como variáveis preditoras nessas análises. 

Quanto aos desfechos de qualidade de vida relacionados ao comportamento 

das crianças do presente estudo, foi observada uma grande diversidade de variáveis 

preditoras biológicas, socioeconômicas e de desenvolvimento provenientes das 

fases pré-natal, neonatal e pré-escolar. Desse modo, verificou-se que o modelo de 

predição que explicou mais da metade da variabilidade do índice sumário 

psicossocial do CHQ-PF50 foi constituído pela combinação das seguintes variáveis 

preditoras: escore no item percentual adormecido da avaliação 

neurocomportamental NAPI na fase neonatal, nível de escolaridade do pai ou chefe 

da família quando a criança estava em idade pré-escolar e classificação na subárea 

pessoal-social do Teste Denver II aplicado na idade pré-escolar. 

O maior escore no item percentual adormecido da avaliação 

neurocomportamental NAPI realizada na fase neonatal presume que a criança tenha 

permanecido mais tempo nos estados de sono durante o teste, ou seja, mostrou-se 
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menos responsiva às manipulações e aos estímulos necessários à aplicação do 

NAPI. Entende-se, por conseguinte, que essa criança apresentou maior 

comprometimento no desenvolvimento neurocomportamental neonatal. Dessa 

forma, o maior percentual adormecido no NAPI exerceu um efeito de risco sobre o 

desenvolvimento psicomotor em curto prazo, como foi observado nos modelos de 

predição do desenvolvimento motor amplo e psicomotor global das crianças no 

primeiro ano pós-natal. Estudos prévios apóiam a influência do desempenho na 

avaliação neurocomportamental na fase neonatal sobre o desenvolvimento 

psicomotor em curto prazo (CONSTANTINOU et al., 2005; CONSTANTINOU et al., 

2007; MANACERO et al., 2012). 

Entretanto, o maior percentual adormecido durante a aplicação do NAPI na 

fase neonatal associou-se a melhores índices de qualidade de vida das crianças 

nascidas pré-termo na idade pré-escolar, segundo o modelo de predição do escore 

psicossocial do CHQ-PF50. Observou-se, portanto, resultados paradoxais quanto ao 

efeito do percentual adormecido avaliado na fase neonatal. Isso pode ter ocorrido 

pois um mesmo fator pode influenciar de forma diferente as fases distintas do 

desenvolvimento (RUTTER, 2006; RUTTER; SROUFE, 2000). 

De maneira similar, a pesquisa de Canals, Esparó e Fernández-Ballart (2006) 

visou identificar os preditores de problemas comportamentais em pré-escolares, 

considerando a avaliação neurocomportamental realizada na fase neonatal 

(Neonatal Behavioral Assessment Scale – NBAS). Os autores observaram que a 

dimensão orientação no terceiro dia pós-natal e dimensão habituação no primeiro 

mês pós-natal foram os melhores preditores dos problemas psicológicos aos seis 

anos de idade. Sendo que a melhor habilidade de orientação aos estímulos, melhor 

qualidade do estado de alerta e a melhor capacidade de inibir estímulos durante o 

sono na fase neonatal associaram-se a menos problemas psicológicos e 

comportamentais das crianças na idade pré-escolar. Contudo, destaca-se que a 

amostra do referido estudo constituiu-se somente por recém-nascidos a termo 

hígidos. 

Outro aspecto que deve ser considerado é que o sono durante a fase 

neonatal pode desempenhar um papel de conservação e recuperação de energia. 

Sendo esse momento importante para a manutenção da homeostase do organismo 

do recém-nascido. Consequentemente, o sono pode auxiliar no desenvolvimento e 
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crescimento do bebê (GAÍVA; MARQUESI; ROSA, 2010; PAIVA; SOUSA; SOARES, 

2004).  

Tendo em vista que o sono é um comportamento fisiológico reparador, 

diversas pesquisas enfatizam a importância da manutenção de um ambiente 

tranquilo a fim de promover um estado adequado de sono e repouso para o recém-

nascido, principalmente aquele que nasceu prematuro e com alto risco clínico 

(FERNÁNDEZ; CRUZ, 2006; LAMEGO; DESLANDES; MOREIRA, 2005; PAIVA; 

SOUZA; SOARES, 2006; RODARTE et al., 2005). Tal iniciativa visa evitar os efeitos 

adversos da privação ou interrupção do sono, como a irritabilidade, o estresse e a 

fadiga. 

O estudo de Holditch-Davis, Belyea e Edwards (2005) verificou que o 

desenvolvimento da linguagem, cognição e motor de crianças nascidas pré-termo 

aos três anos de idade foi predito pelo comportamento de sono e vigília durante a 

fase neonatal, visto que o apropriado desenvolvimento na fase pré-escolar associou-

se às particularidades do sono na fase neonatal com mais rapid eye moviment 

(REM, caracterizado como sono mais profundo e repousante) e com longas pausas 

respiratórias.  

Semelhantemente ao modelo de predição do escore psicossocial, o modelo 

de predição do domínio avaliação global do comportamento apresentou como 

variáveis preditoras a escolaridade do pai ou chefe da família quando a criança 

estava na idade pré-escolar e a classificação na subárea pessoal-social do Teste 

Denver II aplicado na idade pré-escolar. Assim como na predição do domínio 

comportamento do CHQ-PF50, na qual a classificação na subárea pessoal-social do 

Teste Denver II na idade pré-escolar também foi a variável preditora que 

isoladamente explicou mais da metade da variabilidade do seu escore. 

Na fase pré-escolar, 46% dos pais ou chefes de família apresentavam o 

ensino médio como escolaridade máxima e nenhum deles possuia nível superior. 

Observou-se que quanto maior o nível de escolaridade do pai ou chefe da família 

melhor o índice de qualidade de vida relacionado ao comportamento da criança, 

tanto no domínio da avaliação global do comportamento quanto no índice sumário 

psicossocial do CHQ-PF50. 

Tendo em vista que o pai é o principal provedor da casa na maioria dos 

casos, o nível de escolaridade do mesmo reflete diretamente as condições 

socioeconômicas da família, pois quanto maior o nível educacional do pai maior o 
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poder aquisitivo da família. Dessa forma, esse achado concorda com diversos outras 

pesquisas (CACHAPUZ; HALPERN, 2006; HALPERN et al., 2008; LAMY FILHO et 

al., 2011; LINHARES et al., 2003; MARIA-MENGEL; LINHARES, 2007; PILZ; 

SCHERMANN, 2007; SPINILLO et al., 2009; TEUNE et al., 2011), nas quais as 

condições socioeconômicas favoráveis são fatores protetores do desenvolvimento 

infantil por possibilitar à criança um ambiente mais acolhedor e rico em estímulos 

para que a mesma desenvolva todo o seu potencial. 

As pesquisas de Potharst et al. (2011), Theunissen et al. (2001) e Chien et al. 

(2006) constataram o efeito da escolaridade dos pais no comportamento de pré-

escolares nascidos pré-termo, apresentando, portanto, resultados convergentes aos 

do presente estudo. O maior nível de escolaride dos pais pode amenizar o efeito 

negativo da preamturidade sobre a cognição e o comportamento de crianças em 

fase pré-escolar, oferencendo um ambiente rico em estímulos e facilitando a 

resiliência (POTHARST et al., 2011). 

Os estudos de Theunissen et al. (2001) e Chien et al. (2006) avaliaram a 

qualidade de vida de pré-escolares nascidos pré-termo por meio do questionário 

TNO-AZL Preschool Quality Of Life (TAPQOL). De forma semelhante ao presente 

estudo, verificaram que o maior nível educacional dos pais ou cuidadores foram 

fatores de proteção da escala de problemas de comportamento (THEUNISSEN et 

al., 2001) e das dimensões emocional e de função social do TAPQOL (CHIEN et al., 

2006). 

No entanto, o estudo de Rautava et al. (2009) examinou a influência da 

escolaridade dos pais (anos de estudo) na qualidade de vida de crianças em idade 

pré-escolar nascidas com menos de 32 semanas de idade gestacional e, 

diferentemente dos nossos achados, os autores não observaram associação entre 

esses aspectos. Ressalta-se que a referida pesquisa, além de analisar crianças com 

menor idade gestacional e menor peso ao nascer do que as da presente amostra de 

estudo, utilizaram como instrumento de avaliação da qualidade de vida o Quality of 

Life Questionaire 17D. 

A maior suspeita de anormalidade na subárea pessoal-social da avaliação 

psicomotora na idade pré-escolar configurou-se como um dos mais importantes 

fatores de risco para a qualidade de vida relacionada ao comportamento, uma vez 

que foi a variável com maior peso nos modelos de predição do índice sumário 

psicossocial, do domínio avaliação global do comportamento e do domínio 
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comportamento. Esse resultado, da mesma forma que os modelos de predição dos 

domínios da avaliação funcional PEDI, destaca a relevância da avaliação do 

comportamento pessoal-social na idade pré-escolar. 

O risco de problemas na subárea pessoal-social sugere a presença de 

dificuldades em atividades de autocuidado e de relacionamento social as quais 

remetem aos problemas de comportamento e dificulades emocionais, podendo gerar 

comportamentos antissociais e, consequentemente comprometimento da qualidade 

de vida. Verificou-se que 83% das crianças estudadas na idade pré-escolar 

apresentaram risco na subárea pessoal-social. Essas crianças mostraram uma 

tendência a discutir muito em casa ou na escola, ter dificuldade de concentração ou 

de atenção, mentir ou enganar, pegar coisas escondido e ter acessos de raiva. Os 

responsáveis por elas relataram, portanto, que o comportamento das mesmas era 

pior do que o de outras crianças na mesma idade. 

O modelo de predição do domínio limitação social devido ao comportamento 

foi composto pelas seguintes variáveis preditoras: tipo de parto, escore no item 

ângulo poplíteo da avaliação neurocomportamental da fase neonatal e número de 

cômodos na residência da família da criança em idade pré-escolar. Esse modelo 

explicou em 60% a variabilidade do escore no referido domínio. Sendo que o maior 

escore nesse domínio da avaliação da qualidade de vida representa menor limitação 

nas atividades na escola e com os amigos devido aos problemas de comportamento 

ou dificuldades emocionais. 

O parto do tipo cesárea associou-se ao maior escore no domínio limitação 

social devido ao comportamento no referido modelo de predição, ou seja, os bebês 

que nasceram por meio do parto cirúrgico via transabdominal mostraram-se menos 

limitados em suas atividades cotidianas devido aos problemas emocionais ou 

comportamentais e, consequentemente, com melhores índices de qualidade de vida 

relacionada ao comportamento. Destaca-se que 63% das crianças da amostra 

nasceram de parto cesárea. 

A cesareana é indicada principalmente nas seguintes situações: 

apresentações pélvicas ou anômalas, gestação gemelar, sofrimento fetal, 

macrossomia, placenta prévia, descolamento prematuro da placenta, malformações, 

herpes genital, infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, cesareana prévia e 

desproporção cefalopélvica (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2008). 

Compreende-se, portanto, que o parto cesáreo foi necessário na presente amostra 
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de estudo, uma vez que este tipo de parto é indicado em gestações de risco. 

Considerando a alta prevalência de complicações maternas durante a gestação, tal 

procedimento cirúrgico foi importante para a preservação da vida da mãe e, 

principalmente do bebê. Tendo em vista que salvar a vida do bebê é o principal 

objetivo para a realização da cesareana (MONTENEGRO; REZENDE FILHO, 2008), 

esse tipo de procedimento pode associar-se a maior vitalidade do recém-nascido 

(KILSZTAJN et al., 2007). 

Entretanto o parto tipo cesárea, quando comparado ao normal (via vaginal) 

resulta em um maior número de complicações maternas no pós-parto e estas podem 

prolongar o tempo de recuperação da mãe e dificultar os cuidados com o recém-

nascido (KOTTMEL et al., 2012; MACHADO JUNIOR et al., 2009, MONTENEGRO; 

REZENDE FILHO, 2008). Alguns estudos (DE LUCA et al., 2009; KOTTMEL et al., 

2012)  destacam que as complicações no pós-parto a cesareana podem se estender 

ao recém-nascido, mesmo em se tratando de cesareana eletiva. Dessa forma, a 

pesquisa de De Luca et al. (2009) relatou resultados divergentes aos nossos 

achados, pois observou desvantagem da cesárea em relação ao vaginal para os 

recém-nascidos pré-termo limítrofes. Os autores verificaram que o parto do tipo 

cesárea estava consistentemente associado ao aumento da mortalidade perinatal e 

neonatal, ao maior risco de necessitar de UTIN e à presença de problemas 

respiratórios. 

Os efeitos em médio prazo do parto tipo cesárea no desenvolvimento de 

crianças nascidas pré-termo descritos em outras investigações foram ao encontro 

dos resultados observados no presente estudo, tendo em vista que tais pesquisas 

relataram efeitos positivos desse tipo de parto sob o desenvolvimento infantil 

(SPINILLO et al., 2009) ou que pelo menos não houve diferença entre a cesareana e 

o parto normal (KRELING; BRITO; MATSUO, 2006). Porém, Chien et al. (2006) 

testaram a variável tipo de parto como possível preditora e, diferentemente do 

presente estudo, tal variável não entrou para o modelo de predição de nenhuma das 

dimensões da avalição de qualidade de vida (TAPQOL), sendo estas mais 

relacionadas ao tempo de internação hospitalar na fase neonatal, ao nível 

educacional da mãe e aos problemas de saúde física das crianças nascidas com 

muito baixo peso na idade pré-escolar. 

O modelo de predição do domínio limitação social devido ao comportamento, 

assim como o modelo de predição do escore psicossocial, incluiram como variável 



214  |  Discussão 

preditora itens da avaliação neurocomportamental da fase neonatal. O menor escore 

no item ângulo poplíteo do NAPI relacionou-se a menor limitação social devido aos 

problemas de comportamentos, isso implica que o menor tônus muscular nos 

membros inferiores do recém-nascido repercurtiu, juntamente com os outros fatores 

do modelo encontrado, em melhor índice de qualidade de vida relacionada ao 

comportamento na idade pré-escolar. 

Em vista disso, o menor tônus muscular nos membros inferiores durante a 

fase neonatal configurou-se como fator de proteção da qualidade de vida 

relacionada ao comportamento. Destaca-se, por conseguinte, que esse resultado 

representa o efeito distinto que uma única variável pode exercer em diferentes fases 

do desenvolvimento, pois o menor escore no item ângulo poplíteo representa pior 

desempenho na avaliação neurocomportamental NAPI na fase neonatal. 

No recém-nascido a termo saudável observa-se uma leve hipertonia 

fisiológica (GALAHUE; OZMUN, 2005). Contudo, devem-se considerar as 

particularidades que existem entre crianças nascidas pré-termo e àquelas que 

nasceram a termo antes de realizar qualquer comparação entres as mesmas, uma 

vez que a hipotonia muscular é usualmente observada entre os bebês nascidos 

prematuros (BROWN et al., 2006; GOLIN; SOUZA; SARNI, 2009; ROMEO et al., 

2011; SILVA; NUNES, 2005), sugerindo que tal característica seja comum desse 

grupo e não, necessariamente, uma condição patológica. 

Outra possível explicação para esse resultado refere-se à evolução do tônus 

muscular no desenvolvimento inicial do lactente. O estudo de Chaudhari e Deo 

(2006) constatou que o tônus passivo do bebê avaliado por meio do ângulo poplíteo 

apresenta uma relevante flutuação durante o primeiro ano pós-natal. Na pesquisa de 

Freitas et al. (2010) foi destacado que as alterações no tônus muscular da maioria 

dos bebês nascidos pré-termo e muito baixo peso tendem a ser transitórias e a se 

normalizarem até os dois anos de idade. Cabe, portanto, analisar o efeito preditor do 

escore no item ângulo poplíteo do NAPI com cautela. 

Foram verificados no presente estudo famílias que moravam em casas com 

no mínimo três cômodos e no máximo 10 cômodos. O tamanho da casa é um dos 

fatores ambientais que contemplam a condição socioeconômica da família. Portanto, 

o modelo de predição do domínio limitação social devido ao comportamento 

encontrado no presente estudo revelou que quanto maior a quantidade de cômodos 

na residência da família da criança em idade pré-escolar, menos problemas 
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comportamentais e emocionais limitaram a função social da criança na escola e com 

os amigos. 

A adequada estimulação ambiental do desenvolvimento e comportamento 

infantil advém principalmente dos fatores socioeconômicos favoráveis (CACHAPUZ; 

HALPERN, 2006; HALPERN et al., 2008; LAMY FILHO et al., 2011; LINHARES et 

al., 2003; PILZ; SCHERMANN, 2007; SPINILLO et al., 2009; TEUNE et al., 2011), 

tais condições propiciam a adaptação e superação das dificuldades comuns ao risco 

biológico da prematuridade (POTHARST et al., 2011). A pesquisa de Lamy Filho et 

al. (2011) constatou resultados semelhantes ao do presente estudo pois na análise 

de predição não ajustada, o número de cômodos menor do que quatro associou-se a 

presença de um ambiente domiciliar pobre em estímulos, o qual mostrou-se 

relacionado com o atraso no desenvolvimento psicomotor de crianças nascidas a 

termo de dois a três anos de idade. 

Em relação à predição do domínio autoestima da avaliação da qualidade de 

vida, observou-se que somente indicadores socioeconômicos constituíram o modelo 

de predição que explicou em 75% a variabilidade do escore nesse domínio. Desse 

modo, a melhor classificação econômica das famílias e a presença da união estável 

entre os pais das crianças na idade pré-escolar associaram-se ao maior nível de 

satisfação da criança consigo mesma em diferentes aspectos da sua vida, como 

desempenho escolar, capacidade para exercícios físicos, aparência física, relações 

familiares e sua vida como um todo.  

Semelhantemente a outros estudos nos quais a presença de mães sem o 

apoio dos pais (KRELING; BRITO; MATSUO, 2006; PILZ; SCHERMANN, 2007) e a 

baixa renda familiar (PILZ; SCHERMANN, 2007) foram identificados como fatores de 

risco para problemas no desenvolvimento psicomotor de pré-escolares. Os 

resultados da análise de regressão do estudo de Martins et al. (2004) mostraram 

que somente a renda familiar e, não o estado civil, associou-se à qualidade do 

ambiente, medida por meio do Home Observation for the Measurement of the 

Environment (HOME). 

Segundo Sapienza e Pedromônico (2005), a autoestima compreende um 

constructo complexo que representa uma das principais características da criança 

resiliente, pois se relaciona a diversas outras características como: autonomia, 

independência, autocontrole, competência social, temperamento fácil e autoeficácia. 

Sendo um autoconceito intimamente associado às interações sociais, compreende-
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se porque as melhores condições socioeconômicas (classe econômica mais 

favorecida) exercem um efeito de proteção da autoestima positiva dessas crianças. 

Os fatores sociais positivos geram um ambiente mais estimulante ao 

desenvolvimento infantil e propiciam mais oportunidades para a criança, 

favorecendo a autovalorização da mesma. O estudo de Hosogi et al. (2012) enfatiza 

que o desenvolvimento da autoestima é influenciado profundamente pelo ambiente 

no qual a criança está inserida. Destaca-se que na presente pesquisa houve uma 

significativa melhora nas condições socioeconômicas das famílias entre a fase 

neonatal e a idade pré-escolar, o que pode ter repercurtido na autoestima das 

crianças na idade pré-escolar.  

Na fase pré-escolar do estudo, 75% dos pais viviam em união estável, sendo 

que essa situação familiar constituiu-se um fator de proteção da autoestima das 

crianças. A presença e a competência de ambos os pais são complementares e 

importantes no processo de desenvolvimento dos seus filhos (BRUM; 

SCHERMANN, 2004; EIZIRIK; BERGMANN, 2004; MARIN; PICCININI; TUDGE, 

2011). Os pais que vivem juntos, que compartilham as obrigações domésticas e que 

mantêm uma relação conjugal saudável proporcionam aos seus filhos um ambiente 

mais acolhedor, estimulante e equilibrado, favorecendo a relação parental e 

permitindo que os mesmos desenvolvam uma autoestima positiva. 

Os achados de estudos prévios contribuem com modelo de predição da 

autoestima do presente estudo (BRAZ; DESSEN; SILVA, 2005; WEBER; STASIAK; 

BRANDENBURG, 2003).  Um ambiente familiar apropriado promove benefícios na 

autoestima de adolescentes aos 13 e 14 anos de idade, sendo que um dos fatores 

significativamente associados a melhor autoestima desses adolescentes foi o clima 

conjugal positivo (WEBER; STASIAK; BRANDENBURG, 2003). Os resultados do 

estudo de Braz, Dessen e Silva (2005) também indicaram que uma boa relação 

conjugal e o compartilhamento de obrigações entre o casal gera o desenvolvimento 

de sentimentos de segurança nos filhos em idade pré-escolar. 

Uma revisão de literatura sobre o divórcio e suas consequências ressalta que 

os efeitos negativos da separação repercutem tanto nos pais quanto nas crianças. 

Ambos os cônguges podem exibir sérios problemas de saúde física e mental como, 

por exemplo, morbimortalidade aumentada devido a doenças físicas, 

psicopatologias, suicídio, homicídio e manifestações de violência. Os efeitos dos 

conflitos familiares e separação dos pais sob as crianças incluem depressão, 
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problemas psicossociais, doenças físicas, pobre desempenho escolar e isolamento 

social (GOTTMAN, 1998).  

Em contrapartida, as pesquisas de Chien et al., 2006, Indredavik et al. (2005) 

e  Stahlmann et al. (2009) apresentaram resultados divergentes aos observados no 

presente estudo, pois a variável estado civil (ser pai e mãe solteiros ou separados) 

foi testada como possível variável preditora e não entrou para o modelo de predição 

da qualidade de vida de crianças e adolescentes nascidos pré-termo. Porém, esses 

estudos não analisaram a relação específica entre o estado civil e a autoestima e 

utilizaram instrumentos diferentes (CHIEN et al., 2006; INDREDAVIK et al., 2005) do 

aplicado no presente estudo. A exceção foi observada no estudo de Indredavik et al. 

(2005) o qual utilizou o CHQ-PF50 para avaliar a qualidade de vida dos 

adolescentes que nasceram pré-termo de sua amostra, mas analisaram a predição 

somente do domínio impacto emocional na família. Além disso, Chien et al. (2006) 

afirmam que provavelmente não encontraram relação entre o estado civil e a 

qualidade de vida pois quase toda a amostra foi composta por pais que eram 

casados. 

Nas nossas análises de predição não foi encontrado nenhum modelo de 

predição para o domínio saúde mental do CHQ-PF50. Apesar de terem sido 

identificadas algumas correlações significativas, nenhuma variável testada foi 

considerada preditora por não apresentar significância estatística. Assim como no 

estudo de Theunissen et al. (2001), no qual as escalas de humor positivo e 

vivacidade da avaliação da qualidade de vida não apresentaram associações 

significativas com indicadores biológicos pré-natais e neonatais de crianças nascidas 

pré-termo na faixa etária de um a quatro anos de idade. 

As crianças pré-termo da amostra apresentaram mais problemas nesse 

domínio do que a amostra de validação constituída por crianças saudáveis. Isso 

demonstra, não somente a relevância da avaliação da saúde mental na qualidade de 

vida desse grupo de risco, mas também a necessidade de identificar fatores de risco 

que predispõe às crianças que nasceram prematuras aos transtornos da saúde 

mental. Como foi feito no estudo de Chien et al. (2006) cujo desfecho função 

emocional da avaliação da qualidade de vida TAPQOL avaliou aspectos da saúde 

mental (ansiedade, humor positivo e vivacidade) dos pré-escolares nascidos com 

muito baixo peso. Os fatores de risco para problemas na função emocional 

encontrados pelos autores foram os seguintes: menor escolaridade da mãe 
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(principal cuidador), maior idade da criança e problemas de saúde física atual (na 

idade pré-escolar). 

Os domínios da avaliação da qualidade de vida CHQ-PF50 relacionados ao 

impacto da saúde física e comportamento da criança na família apresentaram 

modelos de predição os quais incluíram variáveis preditoras das diversas fases do 

desenvolvimento infantil. Dessa forma, os domínios do CHQ-PF50 relacionados ao 

impacto na família considerados desfechos foram os seguintes: impacto emocional 

na família, impacto no tempo dos pais, atividade familiar e coesão familiar. 

O modelo de predição que explicou 37% da variabilidade do escore no 

domínio impacto emocional na família foi composto pela combinação das seguintes 

variáveis: sexo da criança e idade da mãe quando a criança estava na fase pré-

escolar. A menor idade materna e o sexo masculino associaram-se a maior 

apreensão emocional e preocupação dos pais quanto ao comportamento, saúde 

física e capacidade de aprendizado da criança. 

Quando as crianças estavam na fase pré-escolar, as mães apresentaram a 

idade média de 32 anos, sendo que a mais jovem possuía apenas 20 anos. A 

presença de mães muito jovens conferiu risco ao domínio impacto emocional dos 

pais do CHQ-PF50, porque essa característica está comumente relacionada à 

imaturidade materna e, consequentemente, a maior dificuldade da mãe em lidar com 

os problemas de saúde, de comportamento e de aprendizado de seu filho, 

provocando maior estresse, preocupação e apreensão emocional nas mesmas. Isso 

pode ser agravado ainda pelo histórico de complicações de saúde desde a gestação 

até a fase pré-escolar e pelo atraso nas aquisições psicomotoras durante toda a 

trajetória de desenvolvimento da criança nascida pré-termo. Dessa forma, condição 

de estresse nos pais de recém-nascidos pode se iniciar na gestação (COPPER et 

al., 1996) e se prolongar em fases posteriores do desenvolvimento infantil 

(JACKSON; TERNESTEDT; SCHOLLIN, 2003), sendo que nossos achados 

destacam que quanto mais jovem for a mãe maior o impacto desse estresse. 

O sexo masculino foi apontado como fator de risco tanto no presente estudo 

quanto em outras investigações, as quais evidenciaram crianças do sexo masculino 

com mais problemas de saúde física e maior comprometimento em diversas áreas 

do desenvolvimento como cognição, linguagem e desempenho motor 

(BAUMGARDT et al., 2012; JANSSEN et al., 2009; MÉIO; LOPES; MORSCH, 2003; 

MIKKOLA et al., 2005; SPINILLO et al., 2009; WOLKE et al., 2008). 
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A metade da presente amostra de estudo foi composta por crianças do sexo 

masculino e, segundo o modelo de predição, esses meninos nascidos pré-termo 

foram responsáveis pelo maior impacto emocional na família, sugerindo maior 

vulnerabilidade dos meninos em relação às meninas, inclusive nos aspectos 

associados à qualidade de vida. Apesar de algumas investigações (CHIEN et al., 

2006; STAHLMANN et al., 2009)  não encontrarem relação entre o sexo e a 

qualidade de vida, estudos prévios (INDREDAVIK et al., 2005; VEDERHUS et al., 

2010) que realizaram análises de predição da qualidade de vida de crianças e 

adolescentes nascidos pré-termo obtiveram resultados concordantes com o presente 

estudo. 

No estudo de Vederhus et al. (2010) o sexo masculino foi o principal fator de 

risco para a qualidade de vida em crianças nascidas com prematuridade extrema 

(idade gestacional menor do que 29 semanas). A amostra de prematuros do referido 

estudo foi composta por 35 crianças aos 10 anos de idade cujos pais responderam o 

questionário CHQ-PF50. Da mesma forma, os autores realizaram análise de 

regressão linear múltipla considerando indicadores perinatais e neonatais, tais como 

infecção materna durante a gestação, uso de corticoterapia no pré-natal, peso ao 

nascer e morbidade neonatal. Entretanto somente o sexo masculino associou-se 

significativamente a piores índices de qualidade de vida, principalmente no escore 

psicossocial e nos domínios impacto emocional na família, impacto no tempo dos 

pais, limitação social devido ao comportamento e comportamento.  

Semelhantemente ao presente estudo, Indredavik et al. (2005) realizaram 

análise de regressão linear múltipla considerando como desfecho o escore no 

domínio impacto emocional da família do CHQ-PF50, porém sua amostra de estudo 

foi constituída por adolescente aos 14 anos de idade que nasceram pré-termo e com 

muito baixo peso. Os autores encontraram um modelo que explicou 52% da 

variabilidade desse escore, enquanto que o modelo de predição do presente estudo 

explicou 37% da variabilidade nesse mesmo domínio. O sexo masculino, o 

nascimento com muito baixo peso, a presença de doenças psiquiátricas (ansiedade, 

déficit de atenção e hiperatividade) ou paralisia cerebral no adolescente e o baixo 

nível socioeconômico aumentou significativamente o impacto emocional nos pais no 

referido estudo (INDREDAVIK et al., 2005). 

Os domínios impacto no tempo dos pais e atividade familiar da avaliação de 

qualidade de vida CHQ-PF50 apresentam conceitos semelhantes, uma vez que 
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avaliam o quanto os problemas de saúde física ou comportamental da criança 

interferem nas atividades cotidianas pessoais dos pais ou da família como um todo. 

Dessa forma, os modelos de predição do escore nesses domínios foram constituídos 

somente por variáveis provenientes da própria fase pré-escolar. 

As variáveis preditoras do domínio impacto no tempo dos pais foram o escore 

no domínio função social das habilidades funcionais do PEDI e a doença respiratória 

na idade pré-escolar. Quanto ao domínio atividade familiar, o modelo de predição do 

seu escore foi predito pela combinação das seguintes variáveis verificadas na idade 

pré-escolar: doença respiratória, história de acidente grave e uso de aparelho 

auditivo. 

A relação bidirecional entre o domínio função social das habilidades 

funcionais do PEDI e o domínio impacto no tempo dos pais também foi verificada no 

modelo de predição do escore na função social das habilidades funcionais do PEDI 

discutido anteriormente, de maneira a reforçar que o melhor desempenho funcional 

nas habilidades de função social estava associado ao menor impacto no tempo dos 

pais ou cuidadores com os cuidados com a criança. Ambos os modelos destacaram 

que a maior autonomia da criança na função social pode repercutir na vida dos seus 

pais ou cuidadores, deixando-os com mais tempo para realizar suas atividades 

pessoais. 

Outras pesquisas também observaram importantes associações entre o 

desempenho funcional e a qualidade de vida de crianças nascidas sob condição de 

risco (PALTA; SADEK-BADAWI, 2008) ou com deficiências físicas ou neurológicas 

(DANIELSSON et al, 2008; GRILLI et al., 2006). O CHQ e o PEDI apresentam 

concordâncias e, segundo Wren et al. (2007) esses instrumentos complementam-se, 

pois o CHQ é fácil de aplicar sendo uma boa medida da qualidade de vida geral, 

enquanto que o PEDI é melhor para obter informações sobre a funcionalidade em 

atividades específicas do dia a dia da criança. 

A menor limitação no tempo dos pais ou menos interrupções e alterações nas 

atividades familiares estiveram associadas às melhores condições de saúde física 

das crianças em idade pré-escolar. Os pais ocuparam-se menos com cuidados às 

crianças quando estas não estavam com doenças respiratórias no momento da 

avaliação na fase pré-escolar e não tivessem sofrido acidentes graves nos últimos 

três anos.  
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Observou-se que 12% das crianças da amostra estavam com algum problema 

respiratório (bronquite, tosse frequente, resfriado ou asma) no momento da 

avaliação na fase pré-escolar e 25% já haviam sofrido algum acidente grave nos 

últimos três anos. Essas condições implicaram em maior vulnerabilidade na saúde 

dessas crianças, o que demandou maiores cuidados e atenção dos pais. Assim 

sendo, as famílias acabaram mudando sua rotina para atender as necessidades de 

um membro doente. A presença de doenças com características crônicas costuma 

ter esse efeito de alteração na rotina familiar, além de prejudicar o desenvolvimento 

infantil, principalmente quanto à função social (BEALE, 2006; SALOMÃO JÚNIOR et 

al., 2008). 

O impacto da doença respiratória limitando o tempo dos pais e gerando 

frequentes interrupções e alterações na rotina familiar é compatível com o modelo 

de predição da independência nas habilidades de função social da avaliação PEDI. 

A presença de doenças respiratórias na história de saúde das crianças na idade pré-

escolar foi um dos fatores de risco para a independência na função social da 

criança, ou seja, as crianças mais debilitadas fisicamente necessitaram de maior 

assistência dos pais nas habilidades cotidianas de função social. Pesquisas prévias 

apóiam esses achados, pois identificaram problemas de saúde na idade pré-escolar 

como fatores de risco para qualidade de vida (CHIEN et al., 2006; FEKKES et al., 

2000) e desempenho funcional (SULLIVAN; MSALL, 2007) de crianças nascidas 

pré-termo nessa mesma idade. 

O uso de aparelho auditivo foi observado em uma criança da amostra a qual 

possuía deficiência auditiva no ouvido esquerdo sendo que, pelo menos para esta 

criança, o uso da prótese auditiva associou-se ao menor impacto nas atividades 

familiares, tendo em vista que corrigiu uma importante deficiência na criança, que 

pode prejudicar tanto a sua própria qualidade de vida quanto a de sua família. O 

estudo de Johnson et al. (2003) verificou maior porcentagem de crianças com 

deficiência auditiva (12%) do que a observada no presente estudo (somente uma 

criança com deficiência auditiva severa), sendo que os pesquisadores referiram que 

essa deficiência combinada a outros problemas neurossensoriais e de saúde podem 

prejudicar a qualidade de vida e o desempenho escolar de adolescentes que 

nasceram com menos de 29 semanas de gestação.  

O domínio coesão familiar do CHQ-PF50 permite avaliar, sob o ponto de vista 

do responsável, a capacidade da família da criança em dar-se bem uns com os 
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outros. O bom relacionamento familiar gera um ambiente harmonioso para o 

desenvolvimento infantil, favorecendo o processo de resiliência na criança nascida 

prematura. Observou-se que o modelo de predição que explicou mais da metade 

desse domínio foi constituído por variáveis preditoras de diferentes fases: 

hipertensão arterial materna durante a gestação, doença sexualmente transmissível 

(DST) na mãe durante a gestação, peso do recém-nascido ao nascer e ocupação do 

pai quando a criança estava na fase pré-escolar. 

Verificou-se que 46% das mães apresentaram hipertensão durante a 

gestação, sendo esta a segunda complicação mais prevalente na presente amostra. 

Além disso, 42% das crianças nasceram com peso menor do que 1.500 gramas, ou 

seja, com muito baixo peso. Esses dois indicadores biológicos são consagrados pela 

literatura como fatores de risco para problemas de saúde e desenvolvimento infantil. 

Considerando que as famílias costumam se unirem em condições de risco, a 

presença desses indicadores proporcionou o desenvolvimento de uma maior coesão 

familiar a fim de superar e adaptar-se às adversidades que o nascimento prematuro 

causa no contexto familiar (JACKSON; TERNESTEDT; SCHOLLIN, 2003). 

O estudo Lindberg, Axelsson e Ohrling (2008) analisou o relato de oito pais e 

também constatou que as famílias costumam se unir em contexto de adversidades. 

Os pais de bebês prematuros do referido estudo afirmaram que os seus sentimentos 

e apego por seus filhos foi aumentando com o tempo e que se sentiam muito mais 

conectados aos seus filhos do que seus conhecidos que eram pais de bebês a 

termo. Os autores observaram ainda que o relacionamento entre os pais e suas 

parceiras foi reforçado quando eles lidaram com toda a situação juntos, como um 

casal. 

Por outro lado, a presença de mães com DST durante a gestação associou-se 

com menor coesão familiar, uma vez que esse tipo de doença pode estar associado 

à existência de um maior número de parceiros da mãe e, consequentemente, a 

maior instabilidade na vida conjugal e familiar. Observou-se que DSTs foram 

detectadas no pré-natal de somente duas mães da amostra. 

 No presente estudo, quase 80% dos pais ou chefes de família possuíam 

emprego quando a criança estava na fase pré-escolar. Isso apresenta importante 

repercurssão positiva na condição socioeconômica da família, pois gera estabilidade 

financeira que contribui para menor estresse e brigas entre os integrantes da família. 

A condição socioeconômica satisfatória além de favorecer a estimulação do 
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desenvolvimento infantil permite mais harmonia e união no relacionamento familiar, 

tendo em vista que ameniza preocupações, interferindo inclusive na forma que os 

pais educam seus filhos (BRAZ; DESSEN; SILVA, 2005). 

O índice sumário e os domínios do CHQ-PF50 relacionados à saúde física 

das crianças nascidas pré-termo em idade pré-escolar foram os seguintes: escore 

físico, saúde global, capacidade física, percepção sobre estado de saúde, mudança 

no estado de saúde, dor ou desconforto corporal e limitação social devido à saúde 

física. Considerando que esses domínios refletem a opinião dos pais quanto à 

influência da saúde física da criança sob sua qualidade de vida, os modelos de 

predição do escore nesses domínios foram em sua maioria compostos por variáveis 

preditoras que aludem à condição de saúde da criança tanto na fase neonatal 

quanto na idade pré-escolar. 

Desse modo, a presença de doença respiratória, o uso de medicamentos e a 

história de acidentes graves na idade pré-escolar mostraram-se como fatores de 

risco para diversos aspectos da qualidade de vida relacionada à saúde física. Esses 

fatores remetem à maior vulnerabilidade física das crianças no momento atual do 

estudo e, do mesmo modo que estudos prévios (CHIEN et al., 2006; FEKKES et al., 

2000; PALTA; SADEC-BADAWI, 2008), essa saúde precária resulta em efeitos 

negativos sobre a qualidade de vida da criança. 

As crianças com mais problemas de saúde são percebidas por seus pais ou 

responsáveis como mais frágeis. Essa condição pode limitar as atividades da vida 

diária da criança tanto nas habilidades básicas de autocuidado e mobilidade quanto 

nas funções sociais (limitação social). A presença de sintomas como o de dor ou 

desconforto corporal pode ser frequente nas crianças doentes, o que dificulta as 

atividades do dia a dia para os cuidadores e para as crianças. 

Indicadores da fase neonatal também se associaram a qualidade de vida 

relacionada à saúde física das crianças na idade pré-escolar. O tempo de internação 

na enfermaria, o uso de corticoterapia e o desenvolvimento neurocomportamental do 

recém-nascido (escore nos itens alerta e orientação, ângulo poplíteo e número de 

mudanças de estado comportamental do NAPI) foram consideradas variáveis 

preditoras da qualidade de vida relacionada à saúde nas crianças da presente 

amostra. 

O tempo prolongado de internação na enfermaria e a necessidade de 

tratamento corticoterápico durante a fase neonatal associaram-se a piores índices 
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de qualidade de vida na idade pré-escolar, uma vez que representam maior 

morbidade neonatal resultante principalmente da condição de imaturidade física 

comum da prematuridade e do baixo peso ao nascimento. Esses resultados 

sugerem que as complicações de saúde neonatais podem apresentar impacto 

negativo na saúde e qualidade de vida em médio prazo. Em conformidade com 

pesquisas anteriores, as quais constataram que a morbidade neonatal apresentou 

efeito de risco na saúde (SULLIVAN; MSALL, 2007) e qualidade de vida 

(THEUNISSEN et al., 2001; VEDERHUS et al., 2010) de crianças nascidas pré-

termo.  

No entanto, o estudo de Chien et al. (2006) não verificou associação entre o 

tempo de internação e a dimensão física da avaliação de qualidade de vida 

(TAPQOL) realizada em pré-escolares nascidos pré-termo com muito baixo peso. 

Por outro lado, encontrou que o tempo prolongado de internação na UTIN foi um dos 

fatores de risco para a dimensão social da avaliação de qualidade de vida. Assim, a 

pesquisa de Chien et al. (2006) destaca a importância das experiências no período 

neonatal (considerando o estresse no ambiente da UTIN), enquanto que os nossos 

achados enfatizam que o tempo prolongado de internação pós-natal também pode 

indicar maior gravidade dos problemas de saúde, afetando inclusive a capacidade 

física da criança nascida prematuramente na idade pré-escolar. 

Tratando-se especificamente do uso de corticoterapia pós-natal, essa medida 

terapêutica é bastante utilizada no tratamento de complicações pulmonares em 

recém-nascidos, sendo que na presente amostra de estudo foi realizada em 

somente dois recém-nascidos. O efeito de risco do uso dessa medida recaiu sobre o 

domínio limitação social devido à saúde física, isso significa que o recém-nascido 

que necessitou de corticoterapia na fase neonatal mostrou-se com a saúde física 

mais precária inclusive na idade pré-escolar, o que limitou o mesmo nas atividades 

sociais na escola ou em casa com os amigos. 

Diversas outras investigações (ARNAUD et al., 2007; PALTA et al., 2000; PIN; 

ELDRIDGE; GALEA, 2010), assim como o presente estudo, observaram prejuízos 

do uso desse tipo de tratamento sob o desenvolvimento infantil. A pesquisa de 

Vederhus et al. (2010) verificou que, entre as crianças do grupo pré-termo de seu 

estudo, aqueles que na fase neonatal receberam corticoterapia pontuaram menos no 

domínio limitação social devido aos problemas de comportamento do CHQ-PF50. 
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Os modelos de predição da qualidade vida relacionada à saúde reforçaram a 

importância da avaliação do desenvolvimento neurocomportamental ainda na fase 

neonatal. Visto que os melhores índices de qualidade de vida associaram-se ao 

desempenho das crianças na avaliação NAPI. O maior nível de alerta e orientação 

durante a aplicação do NAPI exerceu um efeito de proteção sobre a esfera física da 

qualidade de vida, avaliada pelo índice sumário físico do CHQ-PF50. Desse modo, 

quanto mais alerta e responsiva aos estímulos a criança se apresentou na fase 

neonatal, melhor as condições de saúde na idade pré-escolar. 

O estudo de Canals, Esparó e Fernández-Ballart (2006), de maneira 

semelhante ao presente estudo, verificou que as crianças que se mostraram com 

melhores níveis de alerta e orientação no período neonatal apresentaram melhores 

desfechos de desenvolvimento na idade pré-escolar. Entretanto, o referido estudo 

abordou somente crianças nascidas a termo e observou que o melhor desempenho 

dos recém-nascidos na dimensão orientação da avaliação neurocomportamental 

(NBAS) no terceiro dia pós-natal foi um dos melhores preditores dos problemas 

psicológicos e comportamentais aos seis anos de idade. 

Quanto às outras variáveis preditoras provenientes da avaliação 

neurocomportamental neonatal, veirifcou-se que melhores índices de qualidade de 

vida relacionada à saúde apresentaram associação com menor escore no item 

ângulo poplíteo (menor tônus muscular em membros inferiores) e maior número de 

mudanças no estado comportamental (ciclo de sono e vigília desorganizado) durante 

a aplicação do teste, ou seja, pior desempenho na avaliação neurocomportamental, 

segundo as normas do NAPI. Tais resultados mostram o efeito diversificado que 

uma mesma variável pode exercer em diferentes momentos da trajetória do 

desenvolvimento, assim como foi notado em outros modelos de predição da 

qualidade de vida e do desempenho funcional. Em suma, o tônus muscular é muito 

variável durante o primeiro ano e tende a se normalizar até 24 meses de idade, 

assim como os problemas de autorregulação fisiológica e comportamental que 

podem se prolongar nos primeiros meses, porém o bebê acaba conseguindo superar 

essas dificuldades de adaptação. 

Observou-se, portanto, que na maioria dos modelos de predição dos aspectos 

da qualidade de vida na fase pré-escolar das crianças nascidas pré-termo do 

presente estudo as variáveis preditoras das fases pré-natal, neonatal e pré-escolar 

exerceram efeito direto sobre os domínios e índices sumários do CHQ-PF50. A única 
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exceção foi o modelo de predição do domínio limitação social devido à saúde física, 

o qual apresentou como variável preditora o desenvolvimento psicomotor global ou 

motor amplo na faixa etária de quatro a seis meses de ICC. Isso implica em um 

efeito indireto de variáveis da fase neonatal sobre o desfecho pré-escolar. 

Esse modelo pode ser interpretado da seguinte forma: o maior número de 

mudanças de estado comportamental durante o NAPI e o tempo prolongado de 

internação na enfermaria durante a fase neonatal exerceram efeito de risco sobre o 

desenvolvimento psicomotor global ou subárea motora ampla do Teste Denver II na 

faixa de quatro a seis meses de ICC, o qual influenciou negativamente (juntamente 

com o uso de corticoterapia na fase neonatal e a presença de doença respiratória na 

idade pré-escolar) o domínio limitação social devido à saúde física do CHQ-PF50 na 

idade pré-escolar. 

O estudo de Feldman (2009), assim como o presente estudo, analisou a 

trajetória de desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo desde a fase neonatal 

até os cinco anos de idade. A referida autora também verificou efeitos indiretos dos 

aspectos avaliados na fase neonatal exercidos por meio da avaliação no primeiro 

ano pós-natal, sendo que a regulação fisiológica na fase neonatal (tônus vagal 

cardíaco e organização do ciclo de sono e vigília na 32° e 37° semanas de idade 

pós-concepcional) influenciou a regulação emocional e a regulação da atenção, 

avaliadas de três a 12 meses de ICC; essa regulação da atenção do primeiro ano 

pós-natal associou-se à autorregulação na idade pré-escolar (comportamento, 

funções executivas e autocontrole). 

Existe uma tendência atual na literatura que aborda a saúde e o 

desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo em avaliar essas crianças 

considerando apenas o prematuro extremo (idade gestacional menor do que 30 

semanas) ou com muito baixo peso ao nascer (menor do que 1500 gramas). 

Entretanto, como foi observado na amostra do presente estudo e em pesquisas 

prévias, o prematuro moderado ou tardio (32 a 37 semanas de idade gestacional) 

pode apresentar déficits em sua trajetória desenvolvimento, principalmente 

considerando o efeito cumulativo da exposição aos diversos fatores de risco 

ambientais combinados com a imaturidade biológica característica do nascimento 

prematuro (DE GROOTE et al., 2007; KAO; GUEDES; SANTOS, 2011; MORSE et 

al., 2009; PINTO, 2009; ROMEO et al., 2011; WOLF et al., 2002). A OMS destaca 
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que mais de 80% dos nascimentos prematuros ocorrem entre 32 e 37 semanas de 

gestação (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2012). 

Escobar, Clark e Greene (2006) enfatizam em seu estudo que os recém-

nascidos de 35 e 36 semanas de idade gestacional representam mais da metade 

dos nascimentos prematuros nos Estados Unidos e apresentam altos índices de 

mortalidade, morbidade e re-hospitalizações após a alta hospitalar. Portanto, os 

autores sugerem que maior atenção deveria ser despendida com a saúde dessas 

crianças e mais pesquisas são necessárias para propor estratégias de prevenção do 

nascimento prematuro tardio e para melhorar sua assistência pós-natal. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Com base nos resultados obtidos no presente estudo conclui-se que: 

a) Na fase neonatal, os recém-nascidos pré-termo da amostra apresentaram 

problemas no desenvolvimento neurocomportamental, principalmente nos seguintes 

domínios: baixo tônus muscular em membros superiores, problemas no 

desenvolvimento motor e vigor e desorganização no ciclo de sono e vigília 

(problemas de autorregulação). 

 

b) No primeiro ano de idade pós-natal, de 62 a 75% dos bebês nascidos 

pré-termo da amostra apresentou desenvolvimento psicomotor global normal. A 

motricidade ampla foi a subárea com maior comprometimento. Nas avaliações 

específicas do desenvolvimento motor, observou-se que os atrasos estavam 

presentes em 37% da amostra na faixa etária de um a quatro meses de ICC, em 

33% na faixa etária de quatro a seis meses de ICC e em 42% na faixa etária de seis 

a oito meses de ICC.  

 

c) Na idade pré-escolar, no entanto, 96% as crianças nascidas pré-termo da 

amostra apresentaram suspeita de atraso no desenvolvimento psicomotor global. A 

subárea do desenvolvimento com maior porcentagem de risco foi a pessoal-social 

(83%). Destaca-se, portanto, que o desenvolvimento das crianças na idade pré-

escolar foi influenciado pelas habilidades relacionadas à socialização. 

Quanto à avaliação do desempenho funcional, verificou-se que 42% das 

crianças nascidas pré-termo da amostra apresentaram atraso nas habilidades 

cotidianas de função social, em contrapartida mostraram-se com desempenho 

funcional adequado nas habilidades de autocuidado e mobilidade. Em relação à 

avaliação da independência, as crianças da amostra apresentaram independência 

adequada para sua idade cronológica no autocuidado, mobilidade e função social. 

Na avaliação da qualidade de vida das crianças constatou-se que, segundo a 

percepção dos pais ou responsáveis, estas apresentaram problemas em sua 

qualidade de vida, especialmente nos aspectos relacionados ao comportamento, 

saúde mental e saúde física. Sugerindo que essas crianças exibiram problemas de 

comportamento, estados negativos de humor, dificuldades no controle emocional e 

na habilidade de lidar com os outros, além de problemas de saúde física que 
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acabaram limitando suas atividades sociais e prejudicando sua qualidade de vida, 

sobretudo na esfera psicossocial. 

 

d) De acordo com os modelos de predição do desenvolvimento 
psicomotor no primeiro ano pós-natal, identificaram-se como variáveis preditoras 

somente indicadores biológicos ou de desenvolvimento neurocomportamental da 

fase neonatal. Os fatores de risco para suspeita de atraso no desenvolvimento 

psicomotor global foram: presença de oligoâmnio ou poliâmnio na mãe durante a 

gestação, tempo prolongado de internação na enfermaria durante a fase neonatal, 

maior percentual adormecido e maior número de mudanças de estado 

comportamental na avaliação neurocomportamental na fase neonatal. Os fatores de 

risco para atraso no desenvolvimento motor foram: realização de transfusão 

sanguínea no recém-nascido, tempo prolongado de internação hospitalar, menor 

escore Apgar no quinto minuto e maior percentual adormecido na avaliação 

neurocomportamental na fase neonatal. 

 

e) Não foi possível identificar os modelos de predição do desenvolvimento 
psicomotor na idade pré-escolar, visto que se constatou quase 100% de suspeita 

de atraso no Teste Denver II, não permitindo a realização das análises de regressão. 

 

f) Em relação aos modelos de predição do desempenho funcional e 
independência na idade pré-escolar, indicadores biológicos, socioeconômicos e 

de desenvolvimento das diferentes fases do estudo foram detectados como variáveis 

preditoras. Os fatores de risco biológico associados ao pior desempenho funcional e 

independência nas atividades da vida diária foram: menor número de consultas 

maternas durante o pré-natal, idade gestacional menor do que 32 semanas, não 

realização de transfusão sanguínea durante a fase neonatal e história de doença 

respiratória nos últimos três anos (idade pré-escolar). 

Por outro lado, o fato de a mãe trabalhar fora do lar desde a fase neonatal foi 

o fator de proteção socioeconômico do melhor desempenho funcional e 

independência. 

Os indicadores do desenvolvimento avaliados na fase pré-escolar que 

também foram verificados como fatores de risco para o desempenho funcional e 

independência foram os seguintes: risco nas subáreas pessoal-social e motora 
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ampla da avaliação do desenvolvimento psicomotor, maior impacto no tempo dos 

pais e maior impacto emocional na família da avaliação de qualidade de vida. 

 

g) Quanto aos modelos de predição da qualidade de vida na idade pré-
escolar, verificaram-se como variáveis preditoras os indicadores biológicos, 

socioeconômicos e de desenvolvimento das diferentes fases do estudo. Os fatores 

de risco biológico associados à pior qualidade de vida das crianças nascidas pré-

termo da amostra foram: na fase pré-natal, presença de doença sexualmente 

transmissível na mãe; na fase neonatal, sexo masculino, tempo prolongado de 

internação na enfermaria e uso de corticoterapia; na fase pré-escolar, presença de 

doença respiratória, uso de medicamentos, história de acidentes graves e o não uso 

de aparelho auditivo. O parto do tipo cesárea foi fator de proteção da qualidade de 

vida, assim como a presença de hipertensão arterial materna durante a gestação e o 

menor peso ao nascer exerceram efeito de proteção na coesão familiar. 

Os fatores de risco socioeconômico relacionados à pior qualidade de vida das 

crianças da amostra foram: menor escolaridade ou desemprego do pai ou chefe da 

família, menor número de cômodos na residência da família, pais separados, classe 

econômica menos favorecida e mães muito jovens. 

Os indicadores do desenvolvimento que foram observados como fatores de 

risco para a qualidade de vida foram os seguintes: recém-nascidos menos alertas e 

orientados durante a avaliação neurocomportamental na fase neonatal, risco no 

desenvolvimento psicomotor global ou na subárea motora ampla na faixa etária de 

quatro a seis meses de ICC, risco na subárea pessoal-social na idade pré-escolar e 

pior desempenho funcional nas habilidades de função social na idade pré-escolar. O 

maior percentual adormecido e o maior número de mudanças de estado 

comportamental da avaliação neurocomportamental da fase neonatal e o menor 

tônus muscular do recém-nascido exerceram efeito de proteção da qualidade de 

vida das crianças da amostra na idade pré-escolar. 

Destaca-se que as variáveis preditoras mais frequentemente observadas nos 

modelos de predição da qualidade de vida, desempenho funcional e independência 

foram: a classificação na subárea pessoal-social da avaliação do desenvolvimento 

psicomotor na idade pré-escolar, o desempenho na avaliação neurocomportamental 

da fase neonatal e a presença de doença respiratória na idade pré-escolar. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A principal limitação do estudo refere-se à restrição da generalização dos 

resultados obtidos no mesmo, pois estes foram baseados em uma amostra pequena 

(n=24) e oriunda de uma coorte de um único hospital. Houve uma grande perda 

amostral no decorrer dos seis anos do presente estudo por motivos diversos, sendo 

que a principal dificuldade foram as mudanças de endereços e telefones que 

impediram o contato com as famílias. Além disso, as crianças já não eram mais 

acompanhadas em uma única instituição, uma vez que o seguimento das crianças 

consideradas de alto risco foi realizado no hospital somente até que as mesmas 

tivessem cerca de um ano de idade. 

Contudo, o presente estudo apresentou o cuidado metodológico de verificar 

se a amostra final do mesmo era semelhante à amostra que não participou do 

estudo. Constatou-se que as características das 24 crianças incluídas na pesquisa 

eram compatíveis às crianças da amostra inicial em diversos indicadores, tais como 

sexo, idade gestacional, peso ao nascer, presença de alteração no exame de 

ultrassonografia transfontanela, escore Apgar no quinto minuto, classificação 

econômica e desempenho na avaliação neurocomportamental realizada na fase 

neonatal. Desse modo, pode-se afirmar que a presente amostra foi representativa da 

amostra inicial e que não houve viés na amostra. 

O número restrito de participantes também limitou as análises de regressão, 

porque somente quatro variáveis preditoras puderam ser testadas a cada vez nos 

modelos de predição e foram observados grandes intervalos de confiança em alguns 

modelos. Apesar dessas limitações, os modelos de predição encontrados permitiram 

interpretações consistentes, pois apresentaram grande poder de explicação e 

significância estatística, além de encontrar consistência com os resultados 

observados na literatura. 

Outra limitação foi a classificação do desenvolvimento das crianças da 

amostra baseada na comparação do desempenho das mesmas com o das amostras 

normativas de padronização dos diversos instrumentos (NAPI, TIMP, AIMS e PEDI). 

Isso pode restringir a interpretação do que foi considerado atraso e normal, pois o 

desenvolvimento das crianças nascida pré-termo brasileiras foi comparado com o 

desenvolvimento de crianças de outras nacionalidades e que, portanto eram 

influenciadas por diferentes contextos sociais e culturais. Além disso, a amostra 
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normativa desses instrumentos (exceto o NAPI) foi composta por crianças nascidas 

a termo, as quais costumam apresentar uma trajetória e ritmo de desenvolvimento 

distinto ao das crianças nascidas pré-termo. Porém, ressalta-se que ainda não há 

padronização brasileira para os referidos instrumentos. 

O desempenho das crianças do presente estudo na avaliação da qualidade 

de vida foi o único baseado na comparação com o de uma coorte de crianças e 

adolescentes brasileiros saudáveis provenientes da amostra de validação brasileira 

do CHQ-PF50 (MACHADO et al., 2001). Entretanto, os resultados dessa 

comparação apresenta a limitação de que a referida amostra de validação possui 

uma faixa de idade mais ampla do que a da presente amostra, ou seja, foi 

constituída por indivíduos de seis a 18 anos de idade, enquanto que no nosso 

estudo foram avaliadas crianças na idade pré-escolar (cinco a seis anos de idade). 

Quanto aos cuidados e implicações metodológicas, o estudo destaca a 

importância da utilização de instrumentos de avaliação confiáveis e padronizados 

por examinadores experientes como sendo imprescindível para a realização de um 

acompanhamento eficiente do desenvolvimento e para oferecer subsídios científicos 

de qualidade, considerando o delineamento longitudinal-prospectivo do mesmo. 

Dessa forma, os instrumentos utilizados permitiram uma análise da evolução do 

desenvolvimento infantil, tendo em vista a dinâmica e modificações desse processo. 

Os instrumentos utilizados para avaliar o desenvolvimento 

neurocomportamental do neonato (NAPI) e motor no primeiro ano pós-natal (TIMP e 

AIMS) permitiram abordagens não invasivas que forneceram informações objetivas e 

quantitativas relevantes sobre a maturidade do sistema nervoso e a trajetória de 

desenvolvimento do bebê, visto que possibilitaram avaliações repetidas. Além disso, 

esses instrumentos são consagrados por possuírem boas propriedades 

psicométricas e serem de fácil aplicação, desde que realizada por examinador 

devidamente treinado. 

O Teste Denver II foi utilizado para avaliar o risco no desenvolvimento 

psicomotor das crianças da amostra no primeiro ano pós-natal e na idade pré-

escolar. Esse teste de triagem também permitiu avaliações repetidas e seriadas e, 

consequentemente favoreceu a construção da trajetória de desenvolvimento das 

crianças nascidas pré-termo estudadas, além de indicar falhas específicas em 

subáreas do desenvolvimento. Apesar de não ser um teste diagnóstico, foi um dos 



Considerações Finais  |  235 

mais importantes na predição da qualidade de vida e funcionalidade das crianças na 

fase pré-escolar. 

Quanto aos pontos fortes do presente estudo, destaca-se que o mesmo 

possibilitou uma análise detalhada de diversos aspectos da trajetória de 

desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo, fornecendo dados desde a fase 

neonatal com a abordagem específica do desenvolvimento neurocomportamental do 

recém-nascido, passando pelo desenvolvimento psicomotor do primeiro ano pós-

natal até a avaliação na idade pré-escolar. 

Na fase pré-escolar, as análises não se limitaram às avaliações específicas 

do desenvolvimento, pois observou os déficits que a prematuridade e os outros 

fatores de risco podem gerar em dimensões mais amplas da vida da criança e de 

seus familiares, sendo elas: o desempenho funcional e independências nas 

atividades da vida diária e a qualidade de vida relacionada aos apectos 

psicossociais e físicos. Até onde se sabe, o presente estudo é pioneiro na utilização 

do CHQ-PF50 para avaliar a qualidade de vida de pré-escolares brasileiros que 

nasceram prematuramente. 

Outro ponto que merece ênfase foi a importância da avaliação do 

desenvolvimento neurocomportamental realizado por meio da aplicação do NAPI na 

fase neonatal, pois esse indicador de desenvolvimento inicial foi um importante fator 

associado tanto ao desenvolvimento do primeiro ano pós-natal quanto aos 

desfechos na idade pré-escolar. 

Por conseguinte, os desdobramentos desse estudo para a prática baseiam-se 

na prevenção de problemas no desenvolvimento em curto e médio prazo de crianças 

nascidas pré-termo, uma vez que a identificação de fatores de risco nas diferentes 

fases do desenvolvimento infantil é fundamental para que assim, haja prevenção de 

sequelas e agravos futuros por meio da avaliação específica e intervenção 

essencial. A presente pesquisa dá suporte à necessidade da vigilância do 

desenvolvimento ao invés de avaliações em um único ponto da sua trajetória, sendo 

necessário considerar a influência de indicadores biológicos e socioeconômicos 

nesse processo. Essa vigilância ao desenvolvimento deve ser iniciada na fase 

neonatal, ainda nas unidades de cuidado intensivo, incluindo as avaliações do 

neurocomportamento. 

 Portanto, serviços de acompanhamento logitudinal do desenvolvimento de 

crianças nascidas pré-termo devem ser implementados no Brasil, principalmente na 
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rede pública, tendo em vista o peso negativo exercido pelas condições 

socioeconômicas precárias sobre o desenvolvimento infantil. 

Esses serviços de acompanhamento do desenvolvimento infantil deveriam 

incluir a avaliação do desempenho funcional e da qualidade de vida dessas crianças 

nascidas sob condições adversas, de modo a oferecer assistência integral à criança 

e sua família, disponibilizando estratégias que aperfeiçoem a funcionalidade e o 

bem-estar da criança. Principalmente, considerando a fase pré-escolar, na qual a 

criança deve estar pronta para seguir o ensino fundamental e ampliar a 

complexidade de seus conhecimentos, desempenho escolar e função social. 

Destaca-se a necessidade da realização de um acompanhamento 

diferenciado para aquela criança que nasceu com prematuridade considerada 

moderada ou tardia, consideradas de baixo risco. Essas crianças apresentam 

sequelas físicas e neurológicas leves, porém como foi verificado no presente estudo, 

podem exibir problemas em sua qualidade de vida e funcionalidade, incluindo 

principalmente dificuldades na escola e problemas comportamentais e emocionais. 

No Brasil os serviços de assistência à saúde e de educação ainda não estão 

preparados para atender eficientemente crianças com esses tipos de distúrbios. Os 

resultados obtidos podem servir de estímulo para criação de serviços 

multiprofissionais especializados na prevenção de agravos decorrentes da 

prematuridade, além de fornecer subsídios científicos das principais áreas do 

desenvolvimento comprometidas nessas crianças e dos fatores de risco associados 

às mesmas. 

Como sugestão para futuras pesquisas, propõe-se a inclusão de um grupo 

controle de crianças a termo com peso normal ao nascer para comparar com a 

qualidade de vida e desempenho funcional das crianças nascidas pré-termo na 

idade pré-escolar, permitindo uma nova análise do efeito da prematuridade sobre 

esses desfechos e para deixar de depender somente da amostra normativa do teste 

(PEDI) ou da amostra de validação do instrumento (CHQ-PF50). Além disso, sugere-

se o acompanhamento longitudinal da qualidade de vida de crianças nascidas pré-

termo de baixo risco, para melhor compreensão do processo de desenvolvimento 

multidimensional desses indivíduos. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Etapa 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Consentimento Pós-informação para Pesquisa com Seres Humanos) 

Consentimento formal de participação no estudo intitulado “Estudo Longitudinal de 

Detecção Precoce de Problemas no Desenvolvimento Inicial de Bebês Pré-termo". 

Responsável: Ms. Cibelle Kayenne Martins Roberto Formiga 

 

Eu,..........................................................................................................................., 

portador(a) do RG nº ................................................, residente na cidade de 

............................................., telefone ............................................ responsável pelo (a) menor 

..............................................................................................................., autorizo a participação 

de meu(minha) filho(a) na pesquisa ““Estudo Longitudinal de Detecção Precoce de Problemas 

no Desenvolvimento Inicial de Bebês Pré-termo" conduzida pela fisioterapeuta Cibelle 

Kayenne Martins Roberto Formiga. 

 
Objetivo do estudo: 

A referida pesquisa têm como objetivos: Realizar uma avaliação global do 

desenvolvimento das crianças nos aspectos de socialização, cognição, linguagem, auto-

cuidados e motricidade; e levantar os fatores de riscos que possam estar influenciando o 

processo de desenvolvimento.  

 

Explicação do procedimento: 

Estou ciente de que antes da avaliação serei submetida a um questionário acerca dos 

meus dados e do (da) meu (minha) filho (a). A avaliação com meu(minha) filho(a) será 

realizada mensalmente pela equipe de fisioterapia até que sejam completados 12 meses de 

idade da criança. Estou informada de que a criança será observada em relação aos seus 

comportamentos motores e alguns testes serão feitos para avaliar se o bebê está se 

desenvolvendo ou apresenta algum tipo de atraso. Concordo que as avaliações poderão ser 

filmadas e /ou fotografadas e que estarei presente na sala de avaliação durante todos os 

procedimentos com o (a) meu (minha) filho (filha). 
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Benefícios previstos: 

Os resultados deste estudo poderão ajudar na prática de profissionais que trabalham na 

com bebês em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, estimulando um programa de 

prevenção de déficits no desenvolvimento neuropsicomotor e/ou promovendo uma 

intervenção nas que apresentarem algum atraso. Entendo que é importante acompanhar o 

desenvolvimento motor da criança prematura, pois como é uma criança muito frágil pode vir a 

apresentar algum tipo de atraso no seu desenvolvimento. 

 

Potenciais riscos e incômodos: 

Fui informado de que o experimento não trará nenhum risco para a saúde de meu 

(minha) filho (a) e que a identidade dele (a) ou minha não serão reveladas. Fui informado que 

os possíveis riscos da pesquisa estão relacionados ao cansaço físico da criança em realizar os 

itens propostos pela pesquisadora, ao fato da criança chorar durante a avaliação como forma 

de manifestar a sua não participação no projeto de pesquisa e/ou alterações de sinais vitais, 

tais como temperatura corporal, freqüência respiratória, freqüência cardíaca e coloração da 

pele. Caso a criança apresente alguns destes sinais e sintomas o pesquisador deverá 

interromper o procedimento de avaliação e tomar as providências necessárias para os 

cuidados que garantam a integridade física e mental da criança. Havendo a necessidade de 

interromper a avaliação, fui informado que o pesquisador deverá remarcar outro encontro para 

complementar os dados.  

Considerando os possíveis riscos supracitados, verifica-se que o risco se justifique pela 

importância do benefício esperado com os resultados do trabalho. Além disso, estou 

informada de que a pesquisadora assume a responsabilidade de dar assistência integral às 

complicações e danos decorrentes dos riscos previstos. 

 

Seguro saúde ou de vida: 

Eu entendo que não existe nenhum tipo de seguro de saúde ou de vida que possa vir a 

me beneficiar em função de minha participação neste estudo. 

 

Liberdade de participação: 

A minha participação neste estudo é voluntária. É meu direito interromper a 

participação de meu (minha) filho(a) a qualquer momento sem que isto incorra em qualquer 

penalidade ou prejuízo. Também entendo que as pesquisadoras têm o direito de excluir do 

estudo o(a) meu(minha) filho(a) a qualquer momento. 
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Sigilo de identidade: 

A responsável por este estudo me explicou das necessidades da pesquisa e se 

prontificaram a responder todas as questões sobre a avaliação. Eu estou de acordo com a 

participação de meu (minha) filho(a) no estudo de livre e espontânea vontade e entendo a 

relevância dele. Julgo que é meu direito manter uma cópia deste consentimento. 

Compreendo e concordo que as informações divulgadas e/ou publicadas, ressaltando-

se a garantia de que a identidade de meu filho(a) e de minha família, serão preservadas e 

mantidas sob sigilo. 

Para questões relacionadas a este estudo entre em contato com: 
Cibelle Kayenne Martins Roberto Formiga 
(62) 261-8127 (residência) 
(62) 9996-5123 (celular) 

________________________________ ______________________________ 
Assinatura da mãe ou responsável legal     Nome por extenso 
________________________________ ______________________________ 

Assinatura da pesquisadora        Nome por extenso 
________________________________ ______________________________ 

Assinatura de uma testemunha       Nome por extenso 
Goiânia, .............de...................................... de ............ 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Etapa 2 
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa. 
Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 
estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da 
pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será penalizado(a) de forma alguma. 
Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Goiás pelo telefone (62) 3521-1215. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Estudo: Desenvolvimento e Qualidade de Vida de Crianças Nascidas Pré-termo: 
Estudo Longitudinal da Fase Neonatal a Idade Pré-escolar  
 
Pesquisadora Responsável: Martina Estevam Brom Vieira, fisioterapeuta (CREFITO 
11/4256-F) graduada pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). 
 

O principal objetivo da pesquisa é avaliar o desenvolvimento global (motor, 
linguagem e pessoal-social), a qualidade de vida e o desempenho funcional da criança em 
atividades da vida diária; e verificar se há relação entre o desenvolvimento atual (em idade 
pré-escolar) com o desenvolvimento no primeiro ano de vida.  

Os resultados deste estudo poderão ajudar na prática de profissionais da saúde que 
trabalham com crianças nascidas prematuras, pois ao se detectar um atraso precocemente, 
ainda no primeiro ano de vida, que pode vir a interferir na vida da criança em longo prazo 
pode-se prevenir ou minimizar tais seqüelas futuras através do devido encaminhamento a um 
tratamento precocemente. 

O responsável pela criança será submetido a 5 questionários: o primeiro abordará 
informações sobre as condições de saúde e história escolar da criança, os seguintes serão 
sobre condições socioeconômicas, o os 2 últimos serão sobre a qualidade de vida e 
funcionalidade da criança nas suas atividades de vida diária. Esses questionários serão 
aplicados pelo pesquisador, respondidos pelo responsável pelo menor e registrados na ficha 
no momento da avaliação. 

Os pesquisadores irão também realizar uma avaliação prática com a criança, que 
envolve a avaliação do desenvolvimento, a criança será observada pela equipe de fisioterapia 
em relação aos comportamentos motores, linguagem e socialização. Ao final da avaliação o 
responsável será informado de como está o desenvolvimento da criança. O responsável pela 
criança estará presente durante todos os procedimentos com a mesma, tendo em vista que 
estes serão realizados na residência da criança durante uma visita agendada. 
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Os procedimentos do presente experimento não oferecerão nenhum risco à saúde ou ao 
bem-estar da criança ou de seus responsáveis. Os possíveis riscos e incômodos da pesquisa 
estão relacionados ao cansaço físico da criança e a recusa da mesma em realizar os itens 
propostos pela examinadora, podendo ser manifestado por choro e alterações de sinais vitais 
(frequencia cardíaca, frequencia respiratória e temperatura corporal). Caso essas 
manifestações ocorram, a vontade da criança será respeitada e a avaliação será interrompida 
sendo tomadas as devidas providências para os cuidados que garantam a integridade física e 
mental da criança. Se ocorrer essa situação de interrupção do procedimento de avaliação, 
poderá ser remarcada outra visita para a complementação da coleta dos dados. 

A participação na pesquisa é voluntária e qualquer procedimento poderá ser 
interrompido caso o participante julgue necessário, sem que isso leve a qualquer penalidade. 

As informações coletadas serão divulgadas e/ou publicadas, ressaltando-se a garantia 
de que a identidade da criança e de sua família serão preservadas e mantidas sob sigilo. Os 
dados obtidos serão adequadamente arquivados e poderão ser utilizados para possíveis 
pesquisas subseqüentes. 

O presente termo é feito em caráter gratuito, sem qualquer ônus para a pesquisadora 
ou para a instituição.  

 
Nome e Assinatura do pesquisador: 

 
________________________________________ 

Martina Estevam Brom Vieira 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA CRIANÇA 

 

 

Eu,_____________________________________________________,RG nº _____________, 

responsável pelo (a) menor ______________________________________________, 

concordo em participar da pesquisa “Desenvolvimento e Qualidade de Vida de Crianças 

Nascidas Pré-termo: Estudo Longitudinal da Fase Neonatal a Idade Pré-escolar”. Fui 

devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora, fisioterapeuta Martina Estevam 

Brom Vieira, sobre os objetivos da pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes da participação do (a) meu (minha) filho (a). Foi-

me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à 

qualquer penalidade ou interrupção de tratamento da criança. 

 

Goiânia, ____/_____/_____. 

 

Nome do responsável: _____________________________________________ 

Assinatura do responsável: __________________________________________ 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar. 

 

Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 

Nome: _____________________________ Assinatura: ____________________________ 

Nome: _____________________________ Assinatura: ____________________________ 
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APÊNDICE C - Roteiro de Caracterização dos Dados Biológicos (Etapa 1) 
 

Data da avaliação: ___/___/____                                               N° de registro: ____________ 

 

DADOS MATERNOS – CONDIÇÕES DE GESTAÇÃO 

Gestações: ______________ Paridade: ________________ Aborto: ___________________ 

N° de consultas pré-natal: (   ) nenhuma    (   ) até seis     (   ) mais de seis Local:__________ 

Doenças Maternas Pré-existentes: ______________________________________________ 

Complicações durante a gestação:   (   ) nenhuma       (    ) sangramentos          (   ) infecções 

(   ) hipertensão arterial                  (   ) diabetes            (    ) bolsa rota               (   ) anemia     

(   ) outras: ________________________________________________________________ 

O bebê foi planejado? (   ) não    (   ) sim                   

Quantos meses de gestação você estava quando soube que estava grávida? _____________ 

Tabagismo: (   ) não   (   ) sim          Há quanto tempo? _____________________________ 

Enjoou?   (   ) não       (   ) sim  . Quanto tempo? __________________________________ 

Vomitou? (   ) não    (   ) sim . Quanto tempo? ____________________________________ 

Fez exames de radiografia? (   ) não      (   ) sim    Que tipo? _________________________ 

Fez ultra-som? (   ) não      (   ) sim        Em que mês (es)? __________________________ 

Teve acidentes durante a gravidez?  (   ) não     (   ) sim   Quando? ____________________ 

A gravidez foi tranqüila?  (   ) sim    (   ) não  O que aconteceu? ______________________ 

 

DADOS DO PARTO 

Tempo de rotura das membranas: ___________Sinais de sofrimento fetal? (  ) sim  (  ) não     

Tipo de gestação:  (   ) única       (   ) dupla        (   ) tríplice        (   ) mais de três 

Tipo de Parto: (  ) Normal – apresentação ___________( ) Induzido ( ) Cesárea  ( ) Fórceps  

Duração: __________________ Local do Parto: ______________ Chorou? (   ) sim (   ) não

Teve alguma complicação? (   ) não     (   ) sim    Qual (is)? _________________________ 

 

DADOS GERAIS DO RECÉM-NASCIDO 

Nome: ________________________________________________ Idade: ______________ 

Data de Nascimento: ____/______/______ Sexo: ___________ Cor: __________________ 

Nome da Mãe: __________________________________________ Idade: _____________ 

Endereço: _____________________________________________ Telefone: ___________ 
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DADOS DE NASCIMENTO 

Idade Gestacional (USG):___________Capurro (exame físico): _________ DUM: :_______

Peso ao nascer: ________ Comprimento: _____________  PC: _________ PT: __________ 

Apgar: (  ) 1’  (  ) 5’  (  ) 10’                            Lubchenco: (  ) PIG   (  ) AIG   (  ) GIG 

Risco Clínico Neonatal: NMI ______  CRIB I____   CRIB II ______ 

Pele: cor:_________ icterícia (  )sim (  )não;    palidez (  )sim (  )não;   cianose (  )sim (  )não

Malformação? (  ) sim  (  ) não. Qual? ___________________________________________ 

Exame neurológico: (  )normal  (  ) deprimido  (  )excitado    Lesões (  ) hematoma (  )fratura 

(  )paralisia facial (  )paralisia braquial (  )hemorragia visceral (  ) não-traumática 

_______________________ Mecônio? (  )sim (  ) não 

Complicações Neonatais?  ___________________________________________________ 
(  ) Membrana Hialina (IRA)   (  ) Anóxia/hipóxia        (   ) Displasia Broncopulmonar(DBP)

(   ) Infecção (INN)      (  ) Pneumotórax      (  ) Hiperbilirrbinemia             (   ) Hipoglicemia 

(   ) PCR com ressucitação       (   ) Crise convulsiva      (   ) Apnéias    (   ) Tocotraumatismo 

UTIN? (  ) sim  (  )não; Total de dias: _______ Data de alta: ___/___/_____ 

UNAR? (  )sim  (  )não; Total de dias: ______  Data de alta: ___/___/_____ 

Intervenções Realizadas e Nº de dias que utilizou:           
(  ) Ventilação Mecânica(VM) ______(  ) CPAP nasal _________(  ) Oxigênio __________  

(  ) Hood_________                              (  )Fototerapia _______       (  ) Surfactante ________

(  ) Antibióticos(ATB)________   (  ) Nutrição parenteral ______   (  ) Transfusões _______ 

(  ) Corticoterapia ________       (  ) Anticonvulsivantes ________  

Alimentação na UTIN ou UNAR e Nº de dias que utilizou: 

(   ) sonda _______ (   ) seringa _______ (   ) copinho________(   ) seio materno _________

Permanência no Berçário?  (   ) não          (   ) sim. Quantos dias? _____________________ 

DADOS DA ALTA HOSPITALAR 

Data de alta hospitalar: ___/___/___ Condições de alta hospitalar: ____________________ 

Tempo Total de Internação (dias): _____ Aleitamento: (   ) LME   (   ) LA    (   ) LM+LA 

USG transfontanela: Data:___/___/___ Resultados: ________________________________ 

__________________________________________________________________________

Observações 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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APÊNDICE D - Roteiro de Caracterização da Criança em Idade Pré-escolar 
 

ROTEIRO DA CRIANÇA 
Baseado no “Roteiro de Entrevista com as Mães” de Carvalho, Linhares & Martinez (2001) 

 

Data da avaliação:................................................. 

Dados de identificação 
Nome:............................................................................................................................ Código:............... 

Idade:...........................  Sexo: F (   )   M (   )   

Data de nascimento:..........................................  

Nome do responsável:............................................................................................................................... 

Endereço:..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Telefones:.................................................................................................................................................. 

Condição de saúde pregressa da criança (nos últimos 3 anos) 
1) A criança alguma vez ficou doente?  

(   ) Não  

(   ) Sim: Que tipo de doença?................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2) A criança está ou esteve sob algum atendimento especializado? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Qual? (   ) Psicológico   (   ) Fonoaudiológico   (   ) Fisioterapêutico (   )Outro:.......................... 

................................................................................................................................................................... 

3) A criança teve: (   ) Convulsões   (   ) Desmaios   (   ) Crises de ausência    

                             (   ) Tombos com pancadas na cabeça 

                           Quantas vezes e em que idade?.................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

4) Doenças da quadra infantil: (   ) Catapora   (   ) Sarampo   (   )Rubéola   (   ) Varíola    

                                                 (   ) Caxumba   (   ) Outras ..................................................................... 

5) A criança chegou a ser hospitalizada alguma vez? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Quantas vezes?.......................................................................................................................... 

               Motivo ........................................................................................................................................ 

6) A criança sofreu algum tipo de cirurgia? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Que tipo?..................................................................................................................................... 

              Em que idade?............................................................................................................................. 

7) A criança já sofreu algum tipo de acidente? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Que tipo?..................................................................................................................................... 

              Em que idade?............................................................................................................................. 
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Condição de saúde atual da criança (considerar data da avaliação) 
Peso corporal:...........................       Altura:..........................    IMC:........................ 

1) A criança apresenta algum problema de saúde atual? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Qual?........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

2) Usa algum tipo de medicação? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Qual?........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

3) Usa algum tipo de prótese? (aparelho: óculos, aparelhos auditivos, pinos, etc.)? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Qual?........................................................................................................................................... 

 

Observações..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
 

Relacionamentos Interpessoais 
1) A criança tem amizade com outras crianças? (   ) Não   (   ) Sim 

2) Nas brincadeiras a criança prefere brincar: (   ) sozinha (   ) acompanhada 
 

História escolar 
1) A criança estuda? 

(   ) Não  

(   ) Sim: Qual escola?............................................................................................................................... 

Tipo de escola: (   ) Pública      (    ) Particular 

Série escolar?............................................................................................................................................ 

Apresenta dificuldades na escola? (   ) Não   (   ) Sim: Quais?................................................................. 

................................................................................................................................................................... 
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APÊNDICE E - Questionário socioeconômico 
 

Nome da Mãe/Pai: ___________________________________________ Idade: ______ 
Data de Nascimento: ______/_________/_______  Cor: _________________________ 
Profissão: ________________  
Número de Filhos: (   ) nascidos vivos. Idades: ____   (   ) nascidos mortos   (   ) abortos 
Responsáveis pela criança: (   ) pais  (   ) só pai  (   ) só mãe (   ) pais adotivos (   ) outros   
Qual seu nível de escolaridade? 
(___) nenhuma instrução 
(___) ensino fundamental incompleto 
(___) ensino fundamental completo 
(___) ensino médio incompleto 

(___) ensino médio completo 
(___) ensino superior incompleto 
(___) ensino superior completo 
(___) pós-graduação 

 

Qual seu estado civil? 
 (___) solteira 
 (___) casada 
 (___) viúva 
 (___) outros 

Onde reside atualmente? 
 (___) Goiânia 
 (___) Cidade interior (Goiás) 
 (___) Capital de outros Estados 
 (___) Interior de outros Estados 

Qual o tipo de residência de sua família? 
              (___) Própria 
 (___) Alugada 

(___) Cedida 
(___) Outros 

Número de cômodos na casa: _____  
Beneficiamento: (   )água, luz e esgoto   (   )água e luz   (   )luz    
Quantas pessoas contribuem para obtenção de renda da sua família? 
(___) uma 
(___) duas 
(___) três 

 (___) quatro 
(___) cinco 
(___) seis 

(___) sete 
(___) acima de sete 
 

Quantas pessoas vivem da renda mensal de seu grupo familiar? 
(___) uma 
(___) duas 
(___) três 

 (___) quatro 
(___) cinco 
(___) seis 

(___) sete 
(___) acima de sete 
 

Qual o seu salário? 
(___) nenhum 
(___) < salário mínimo 
(___) 1 salário mínimo 
(___) 2 salários mínimos 

(___) 3 salários mínimos 
(___) 4 salários mínimos 
(___) 5 salários mínimos 
(___) 6 salários mínimos 
 

(___) 7 salários mínimos 
(___) 8 salários mínimos 
(___) 9 salários mínimos 
(___) 10 ou + salários 
mínimos 

Qual a renda mensal de seu grupo familiar? 
(___) 1 salário mínimo 
(___) 2-3 salários mínimos 

(___) 4-5 salários mínimos 
(___) 6-7 salários mínimos 

(___) 8-10 salários mínimos 
(___) > 10 salários mínimos 

Qual é a sua participação na vida  econômica familiar? 
 (___) não trabalho 
 (___) trabalho, mas recebo ajuda financeira da família ou de outras pessoas. 
 (___) trabalho para meu próprio sustento 
 (___) trabalho, sou responsável pelo meu sustento e contribuo parcialmente para o sustento da família 
 (___) trabalho e sou o principal responsável pelo sustento da família. 
Assistência à saúde: Plano de saúde (   )não   (   ) sim. Qual? ______________________ 
Qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado? 
(___) jornal falado (TV) 
(___) jornal falado (rádio) 
 

(___) Internet 
(___) Revistas 

(___) outras fontes 
 
 

Há fumantes na Casa?   (   )não  (   )sim     Quem? ______________________________ 
Presença de animais domésticos? (   )não (   )sim. Qual? _________________________ 
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APÊNDICE F - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais e 
neonatais e as variáveis escore no TIMP e classificação da AIMS das crianças 

da amostra no primeiro ano pós-natal 
Variável 1             Variável 2                                                

(medida)                       
r valor de 

p

Bolsa rota materna no pré-natal (0-ausência/ 1-presença) -0,44 0,033
Idade gestacional (em dias) 0,45 0,029
Peso ao nascer (em gramas) 0,62 0,001
Infecção neonatal (0-ausência/ 1-presença) -0,62 0,001
Apneia neonatal (0-ausência/ 1-presença) -0,43 0,037
Realizou transfusão sanguínea (0-ausência/ 1-presença) -0,45 0,029
Tempo de internação na UNMR (em dias) -0,48 0,017
Tempo de internação na Enfermaria (em dias) -0,59 0,002
Tempo total de internação (em dias) -0,66 <0,001
Peso na alta hospitalar (em gramas) 0,42 0,041
N° de pessoas na residência da criança 0,49 0,016
Motor e Vigor do NAPI (escore) 0,44 0,034
Ângulo poplíteo do NAPI (escore) 0,45 0,029
Alerta e orientação do NAPI (escore) 0,70 <0,001
Percentual adormecido do NAPI (escore) -0,46 0,025

Peso ao nascer (em gramas) -0,43 0,034
Apgar no 5° minuto (escore) -0,42 0,044
CRIB (escore) 0,52 0,009
Infecção neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,60 0,002
Anemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,43 0,038
Apneia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,54 0,007
N° total de complicações de saúde do recém-nascido 0,56 0,004
Necessitou de CPAP nasal (0-ausência/ 1-presença) 0,53 0,008
Necessitou de Hood (0-ausência/ 1-presença) 0,41 0,048
Necessitou de antibioticoterapia (0-ausência/ 1-presença) 0,45 0,026
Tempo de internação na UNAR (em dias) 0,64 0,001
Tempo de internação na UNMR (em dias) 0,44 0,032
Tempo total de internação (em dias) 0,50 0,013
Ângulo poplíteo do NAPI (escore) -0,41 0,048
Alerta e orientação do NAPI (escore) -0,43 0,034
Choro do NAPI (escore) -0,54 0,032
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,55 0,006

Sangramento materno na gestação (0-ausência/ 1-presença) 0,49 0,016
N° total de complicações durante a gestação 0,46 0,026
Apgar no 5° minuto (escore) -0,49 0,016
Insuficiência respiratória aguda no recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,42 0,042
Infecção neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,54 0,006
N° total de complicações de saúde do recém-nascido 0,52 0,009
Necessitou de Hood (0-ausência/ 1-presença) 0,49 0,016
Necessitou de antibioticoterapia (0-ausência/ 1-presença) 0,54 0,006
Realizou transfusão sanguínea (0-ausência/ 1-presença) 0,45 0,028
N° total de procedimentos clínicos na fase neonatal 0,53 0,007
Tempo total de internação na UNAR (em dias) 0,41 0,045
Motor e vigor do NAPI (escore) -0,50 0,013
Alerta e orientação do NAPI (escore) -0,46 0,022
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,58 0,003

Escore no TIMP        
(1-4 meses ICC)

Classificação da AIMS¹   
(4-6 meses ICC)

Classificação da AIMS¹   
(6-8 meses ICC)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade 
cronológica corrigida; TIMP – Test of Infant Motor Performance; AIMS – Alberta Infant Motor Scale; 
UNMR – Unidade Neonatal de Médio Risco; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; 
¹Classificação da AIMS dividida em dois grupos (1 = normal ou suspeito e 2 = anormal).  
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APÊNDICE G - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais e 
neonatais e a variável desenvolvimento psicomotor das crianças da amostra, 

avaliadas pelo Teste Denver II, no primeiro ano pós-natal 

Variável 1            Variável 2                                                
(medida)

r valor de 
p

Anemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,52 0,009
Hipoglicemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,52 0,009
CRIB (escore) 0,41 0,046
N° de pessoas na residência da criança -0,48 0,002
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,67 <0,001

Insuficiência respiratória aguda no recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,52 0,009
Hipoglicemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,52 0,009
Apgar no 5° minuto (escore) 0,48 0,018
NMI (escore) -0,46 0,023
Escolaridade do pai (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino médio ou superior) -0,42 0,040
Ocupação do pai (1-empregado/ 2-desempregado) 0,46 0,026

Retardo do crescimento intrauterino (0-ausência/ 1-presença) 1,00 <0,001
Estado civil dos pais (1-união estável/ 2-pais separados) 0,55 0,005

Oligoâmnio ou poliâmnio na gestação (0-ausência/ 1-presença) 0,55 0,006
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,60 0,002

Tipo de parto (1-normal/ 2-cesárea) 0,45 0,003
Hipoglicemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,522 0,009
CRIB (escore) 0,41 0,046
Tempo de internação na enfermaria (em dias) 0,45 0,026
N° de mudanças de estado comportamental do NAPI 0,43 0,034

Tipo de parto (1-normal/ 2-cesárea) 0,45 0,003
Hipoglicemia do recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,522 0,009
CRIB (escore) 0,41 0,046
Tempo de internação na enfermaria (em dias) 0,45 0,026
N° de mudanças de estado comportamental do NAPI 0,43 0,034

Bolsa rota materna na gestação (0-ausência/ 1-presença) 0,60 0,002
Oligoâmnio ou poliâmnio na gestação (0-ausência/ 1-presença) 0,65 0,001
Realizou transfusão sanguínea (0-ausência/ 1-presença) 0,43 0,038

Motor Fino            
(6-8 meses ICC) Bebê chorou ao nascer (0-não/ 1-sim) -0,47 0,022

Anemia neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,46 0,026
Ocupação do pai (1-empregado/ 2-desempregado) 0,46 0,026

Oligoâmnio ou poliâmnio na gestação (0-ausência/ 1-presença) 0,41 0,048
Anemia neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,43 0,038
Realizou transfusão sanguínea (0-ausência/ 1-presença) 0,54 0,007
Percentual adormecido do NAPI (escore) -0,53 0,008
Motor e vigor do NAPI (escore) -0,49 0,016

Psicomotor global      
(6-8 meses ICC)

Motor amplo          
(1-4 meses ICC)

Motor Fino            
(1-4 meses ICC)

Linguagem           
(1-4 meses ICC)

Psicomotor global      
(1-4 meses ICC)

Motor amplo          
(4-6 meses ICC)

Psicomotor global      
(4-6 meses ICC)

Motor amplo          
(6-8 meses ICC)

Linguagem           
(6-8 meses ICC)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; CRIB - Clinical Risk Index for Babies; NMI – 
Neonatal Medical Index. Medida no Teste Denver II: 1 = normal/ 2 = risco.  
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APÊNDICE H - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios 

nas habilidades funcionais da avaliação PEDI das crianças da amostra em 
idade pré-escolar 

Variável 1              
(Habilidades funcionais PEDI)   

Variável 2                                                
(Medida)        

r valor de 
p

Hipertensão materna na gravidez (0-ausência/ 1-presença) 0,46 0,023
Insuficiência respiratória aguda no recém-nascido (0-ausência/ 1-presença) 0,46 0,025
Apneia neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,42 0,041
N° total de complicações de saúde do recém-nascido 0,42 0,039
Uso de Hood ou capacete de oxigênio na fase neonatal (0-não/ 1-sim) 0,49 0,015
Ocupação da mãe na Etapa 1 (1-do lar/ 2-fora do lar) 0,49 0,015
Saúde global do CHQ-PF50 (escore) 0,47 0,021

Avaliação global do comportamental do CHQ-PF50 (escore) 0,45 0,029
Impacto emocional na família do CHQ-PF50 (escore) 0,57 0,004
Pessoal-social do Teste Denver II na idade pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,46 0,023

Idade gestacional em grupos (1-IG ≤ 32 semanas/ 2-IG > 32 semanas) 0,33 0,050
Pessoal social do Teste Denver II na idade pré-escolar  (1-normal/ 2-risco) -0,51 0,012

N° de pessoas na residência da criança na Etapa 1 -0,46 0,023
Linguagem do Teste Denver II 6-8 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,41 0,044
Infecções nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) 0,44 0,031
Catapora nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,54 0,007
N° de pessoas na residência da criança na Etapa 2 -0,41 0,047
Classe econômica ABEP na fase pré-escolar  (0-classe D ou E/1-classe C 
ou B)

0,41 0,047

Avaliação global do comportamental do CHQ-PF50 (escore) 0,43 0,037
Saúde mental do CHQ-PF50 (escore) 0,41 0,046
Impacto no tempo dos pais do CHQ-PF50 (escore) 0,41 0,046
Escore psicossocial do CHQ-PF50 (escore) 0,45 0,027

Mobilidade                
(idade pré-escolar)

Função social              
(idade pré-escolar)

Autocuidado               
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disabilty Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent 
Form; IG – Idade gestacional; ABEP – Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa. Medida no PEDI: escore.  
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APÊNDICE I - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios 

da assistência do cuidador da avaliação PEDI das crianças da amostra em 
idade pré-escolar 

Variável 1              
(Assistência do cuidador PEDI) 

Variável 2                                                
(Medida)        r

valor de 
p

N° de consultas da mãe no pré-natal 0,45 0,029
Hipertensão materna na gravidez (0-ausência/ 1-presença) 0,43 0,038
Realizou transfusão sanguínea na fase neonatal (0-não/ 1-sim) 0,42 0,040
Tempo de internação na UNAR (em dias) 0,41 0,046
Problemas de saúde na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) 0,47 0,021
Renda familiar na fase pré-escolar (em n° de salários mínimos) -0,46 0,025
Saúde global do CHQ-PF50 (escore) 0,43 0,035
Impacto tempo dos pais do CHQ-PF50 (escore) 0,45 0,027
Coesão familiar do CHQ-PF50 (escore) 0,42 0,040

Altura ao nascer (em cm) -0,51 0,011
Tempo de internação na UNAR (em dias) 0,45 0,026
Ocupação da mãe na Etapa 1 (1-do lar/ 2-fora do lar) 0,46 0,024
Necessitou de Fisioterapia nos últimos 3 anos da fase pré-escolar            
(0-não/ 1-sim)

-0,43 0,036

Tipo de apresentação no parto(1-cefálica/ 2-pélvica) 0,41 0,049
Realizou Ventilação mecânica na fase neonatal (0-não/ 1-sim) -0,42 0,043
Realizou corticoterapia na fase neonatal (0-não/ 1-sim) -0,42 0,043
Problemas respiratórios nos últimos 3 anos da fase pré-escolar               
(0-ausência/ 1-presença)

-0,46 0,025

Alergias nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,41 0,045
Catapora nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,49 0,014
Problemas de saúde na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,41 0,049
Necessitou de Fonoaudiologia nos últimos 3 anos da fase pré-escolar        
(0-não/ 1-sim)

-0,42 0,040

Pessoal-social do Teste Denver II na idade pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,63 0,001
Motor amplo do Teste Denver II na idade pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,41 0,047
Impacto tempo dos pais do CHQ-PF50 (escore) 0,55 0,006

Autocuidado               
(idade pré-escolar)

Mobilidade                
(idade pré-escolar)

Função social              
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disabilty Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent 
Form; UNAR – Unidade Neonatal de Alto Risco. Medida no PEDI: escore. 
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APÊNDICE J - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos índices 

sumários do CHQ-PF50 das crianças da amostra em idade pré-escolar 
Variável 1                 

(Índices sumários CHQ-PF50)  
Variável 2                                                
(Medida)        

r valor de 
p

Tempo de internação na enfermaria (em dias) -0,44 0,032
Alerta e orientação do NAPI (escore) 0,45 0,026
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,48 0,018
Sofreu acidente grave na idade pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,46 0,024
Uso de medicamentos na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,56 0,004

N° total de problemas de saúde na fase neonatal 0,46 0,026
Alerta e orientação do NAPI (escore) -0,46 0,023
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,45 0,027
Classe econômica ABEP na fase neonatal (0-classe D ou E/1-classe C ou 
B)

0,44 0,031

Desenvolvimento motor 1-4 meses ICC TIMP (escore) -0,44 0,030
Linguagem do Teste Denver II 4-6 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,44 0,033
Escolaridade do pai na fase pré-escolar (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

0,66 <0,001

Habilidades funcionais de função social do PEDI (escore) 0,45 0,027
Linguagem do Teste Denver II na fase pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,45 0,027

Escore físico               
(idade pré-escolar)

Escore psicossocial         
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disabilty Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent 
Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; ABEP – Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisa. 
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APÊNDICE K - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios 
relacionados ao comportamento e saúde mental do CHQ-PF50 das crianças da 

amostra em idade pré-escolar 
Variável 1                 

(Domínios do CHQ-PF50)     
Variável 2                                                 
(Medida)        r

valor de 
p

Anemia neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,42 0,044
Motor e vigor do NAPI (escore) -0,43 0,036
Choro do NAPI (escore) -0,63 0,001
Percentual adormecido do NAPI (escore) 0,43 0,037
Motor amplo do Teste Denver II 1-4 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,43 0,035
Pessoal social do Teste Denver II fase pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,50 0,012

Doença sexualmente transmissível da mãe no pré-natal (0-ausência/ 1-
presença)

0,45 0,027

Choro do NAPI (escore) -0,49 0,015
Escolaridade do pai na fase pré-escolar (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

0,56 0,005

Ocupação do pai na fase pré-escolar (1-empregado/ 2-desempregado) -0,45 0,029
Pessoal social do Teste Denver II fase pré-escolar (1-normal/ 2-risco) -0,54 0,007
Habilidades funcionais de função social do PEDI (escore) 0,43 0,037
Habilidades funcionais de autocuidado do PEDI (escore) 0,45 0,029

Tipo de parto (1-normal/ 2-cesárea) 0,48 0,017
Ângulo poplíteo do NAPI (escore) -0,41 0,049
Escolaridade do pai na fase neonatal (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

0,45 0,028

Classe econômica ABEP na fase neonatal (0-classe D ou E/1-classe C ou 
B)

0,56 0,004

Escolaridade do pai na fase pré-escolar (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

0,52 0,009

N° de cômodos na residência na fase pré-escolar 0,44 0,031
Classe econômica ABEP na fase pré-escolar (0-classe D ou E/1-classe C 
ou B)

0,49 0,014

N° de consultas da mãe no pré-natal 0,54 0,006
Tempo de internação na UTIN (em dias) 0,43 0,035
Estado civil dos pais fase pré-escolar (1-união estável/ 2-pais separados) -0,61 0,001
Escolaridade da mãe na fase pré-escolar (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

0,44 0,030

Classe econômica ABEP na fase pré-escolar (0-classe D ou E/1-classe C 
ou B)

0,56 0,005

Infecção na fase neonatal (0-ausência/ 1-presença) 0,41 0,047
NMI (escore) 0,42 0,043
Realizou transfusão sanguínea na fase neonatal (0-não/ 1-sim) 0,41 0,048
Tempo total de internação na fase neonatal (em dias) 0,41 0,044
Alerta e orientação do NAPI (escore) -0,42 0,042
Habilidades funcionais de função social do PEDI (escore) 0,41 0,046

Saúde mental              
(idade pré-escolar)

Comportamento            
(idade pré-escolar)

Avaliação global do 
comportamento            

(idade pré-escolar)

Limitação social devido ao 
comportamento            

(idade pré-escolar)

Autoestima               
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disabilty Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent 
Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; ABEP – Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisa; UTIN – Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Medida do CHQ-PF50: escore. 
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APÊNDICE L - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios 
relacionados à saúde física do CHQ-PF50 das crianças da amostra em idade 

pré-escolar 
Variável 1                 

(Domínios do CHQ-PF50)      
Variável 2                                                 
(Medida)        r

valor de 
p

Linguagem do Teste Denver II 6-8 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,41 0,044
Uso de medicamentos na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,52 0,009
Habilidades funcionais de autocuidado do PEDI (escore) 0,47 0,021
Assistência do cuidador autocuidado do PEDI (escore) 0,43 0,035

Tempo de internação na enfermaria na fase neonatal (em dias) -0,42 0,018
Tempo total de internação na fase neonatal (em dias) -0,42 0,041
Classe econômica ABEP na fase neonatal (0-classe D ou E/1-classe C ou 
B)

-0,48 0,018

Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,76 <0,001
Uso de medicamentos na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,45 0,029

N° de consultas da mãe no pré-natal -0,46 0,025
Sangramento da mãe na gravidez (0-ausência/ 1-presença) 0,45 0,026
Sofreu acidente grave na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,59 0,002
Uso de medicamentos na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,62 0,001
Dificuldades na escola (0-não/ 1-sim) -0,42 0,042
Estado civil dos pais fase pré-escolar (1-união estável/ 2-pais separados) 0,60 0,002

Pré-eclâmpsia materna na gestação (0-ausência/ 1-presença) -0,52 0,010
N° de USG realizados na gestação 0,42 0,042
Apgar no 5° minuto (escore) -0,44 0,032
Sinal de cachecol do NAPI (escore) -0,48 0,018
Ângulo poplíteo do NAPI (escore) -0,68 0,001
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,45 0,028

N° de mudanças no estado comportamental do NAPI 0,44 0,031
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,49 0,016

Alteração no exame de UST na fase neonatal (0-ausência/ 1-presença) -0,47 0,021
Realizou Ventilação mecânica na fase neonatal (0-não/ 1-sim) -0,48 0,018
Escolaridade da mãe na fase neonatal(1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

-0,41 0,045

Motor amplo do Teste Denver II 4-6 meses ICC (1-normal/ 2-risco) -0,52 0,009
Global do Teste Denver II 4-6 meses ICC (1-normal/ 2-risco) -0,52 0,009
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,49 0,016

Percepção do estado de saúde 
(idade pré-escolar)

Mudança no estado de saúde 
(idade pré-escolar)

Dor ou desconforto corporal 
(idade pré-escolar)

Limitação social devido à 
saúde física (idade pré-escolar)

Saúde global               
(idade pré-escolar)

Capacidade física           
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment of 
Preterm Infant; ABEP – Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa;USG – Ultrassonografia; UST – 
Ultrassonografia transfontanela. Medida do CHQ-PF50: escore. 
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APÊNDICE M - Correlações significativas entre as variáveis pré-natais, 
neonatais, do primeiro ano pós-natal e pré-escolares e os desfechos domínios 
relacionados ao impacto na família do CHQ-PF50 das crianças da amostra em 

idade pré-escolar 
Variável 1                 

(Domínios do CHQ-PF50)     
Variável 2                                                 
(Medida)        

r valor de 
p

Hipertensão materna na gravidez (0-ausência/ 1-presença) 0,45 0,027
Sofrimento fetal (0-ausência/ 1-presença) 0,46 0,023
Sexo da criança (1-feminino/ 2-masculino) -0,41 0,045
Renda familiar na fase neonatal (n° de salários mínimos) -0,44 0,030
Linguagem do Teste Denver II 6-8 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,42 0,042
Idade da mãe na fase pré-escolar (em anos) 0,51 0,011
Habilidades funcionais de autocuidado do PEDI (escore) 0,57 0,004

Infecções nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) 0,41 0,050
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,47 0,020
Habilidades funcionais de função social do PEDI (escore) 0,50 0,013
Assistência do cuidador no autocuidado do PEDI (escore) 0,45 0,027
Assistência do cuidador no função social do PEDI (escore) 0,55 0,006

Sofrimento fetal (0-ausência/ 1-presença) -0,42 0,040
Escolaridade do pai na fase neonatal (1-Ensino fundamental/ 2-Ensino 
médio ou superior)

-0,48 0,018

Motor amplo do Teste Denver II 6-8 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,42 0,044
Global do Teste Denver II 6-8 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,50 0,014
Doença respiratória na avaliação pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,57 0,004
Cirurgia nos últimos 3 anos da fase pré-escolar (0-ausência/ 1-presença) -0,53 0,008
Sofreu acidente grave na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) -0,65 0,001
Uso de aparelho auditivo na fase pré-escolar (0-não/ 1-sim) 0,41 0,045

N° de USG realizados na gestação 0,53 0,008
Doença sexualmente transmissível da mãe no pré-natal (0-ausência/ 1-
presença) -0,51 0,010

Hipertensão materna na gravidez (0-ausência/ 1-presença) 0,59 0,003
Tipo de parto (1-normal/ 2-cesárea) 0,43 0,038
Peso ao nascer (em gramas) -0,44 0,032
Choro do NAPI (escore) -0,43 0,035
N° de pessoas na residência na fase neonatal -0,45 0,029
Motor amplo do Teste Denver II 1-4 meses ICC (1-normal/ 2-risco) 0,48 0,017
Altura da criança na fase pré-escolar (em cm) -0,46 0,024
Ocupação do pai na fase pré-escolar (1-empregado/ 2-desempregado) -0,59 0,003
Assistência do cuidador no autocuidado do PEDI (escore) 0,42 0,040

Atividade familiar            
(idade pré-escolar)

Coesão familiar             
(idade pré-escolar)

Impacto emocional na família 
(idade pré-escolar)

Impacto no tempo dos pais 
(idade pré-escolar)

 
Fonte: próprio autor 
Nota: Foi realizado o teste de correlação de Spearman; r – coeficiente de correlação; ICC – idade cronológica 
corrigida; PEDI – Pediatric Evaluation of Disabilty Inventory; CHQ-PF50 – Child Health Questionnaire-50 Parent 
Form; NAPI – Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant; USG - Ultrassonografia. Medida do CHQ-PF50: 
escore. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A - Carta de Aprovação da Etapa 1 no Comitê de Ética em Pesquisa 
Humana e Animal 
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ANEXO B - Carta de Aprovação da Etapa 2 no Comitê de Ética em Pesquisa 
Humana e Animal 
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ANEXO C - Ficha de registro do Teste Denver II 

 



294  |  Anexos 

ANEXO D - Licença para a utilização do CHQ-PF50 
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ANEXO E - Ficha de registro do Neonatal Medical Index (NMI) 
 

Nome Completo: ____________________________________________RG____________ 

Data de nascimento: _____/_____/_______ Horas: _____h_____min 

 

CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO NO NMI - ÍNDICE MÉDICO NEONATAL 

 

PASSO 1.          NMI 
Peso de nascimento <= 1000           III 
                                                      

Assistência Ventilatória<= 48 horas 
     Ou um dia ou mais no oxigênio   II 
 
Peso de nascimento > 1000 
 
     Sem assistência ventilatória e 
     Sem nenhum dia no oxigênio e 
     Sem RDS e                                              I 
     Sem persistência do canal arterial e 
     Sem apneia ou bradicardia    
 

 

PASSO 2. Atenção para a aplicação mais alta 
Assistência ventilatória de 3 a 14 dias ou        III 
Teofilina usada para apnéia ou bradicardia ou 
HIV-HPV grau I ou II ou 
Persistência do canal arterial com requerimento de indometacina ou 
Exsanguíneo-transfusão para hiperbilirubinemia 
 
Assistência ventilatória de 15 a 28 dias ou       IV 
Cirurgia eletiva ou ressussitação por apnéia  
ou bradicardia durante o uso de teofilina 
 
29 ou mais dias em assistência ventilatória ou 
Meningites (confirmada ou suspeita) ou 
Convulsões ou          V 
HIV-HPV grau III ou IV ou 
Leucomalácia Periventricular 

 

 

        ESCORE FINAL: 
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ANEXO F - Ficha de registro do Clinical Risk Index for Babies (CRIB) 
 

CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DO CRIB - ÍNDICE DE RISCO NEONATAL 
(primeiras 12 horas de vida) 

ITENS AVALIADOS             PONTOS 

 
PESO DE NASCIMENTO 
 
> 1.350g           0 
851 - 1.350g           1 
701 - 850g          4 
≤ 700g           7 
 
IDADE GESTACIONAL 
 
> 24 semanas           0 
≤ 24 semanas          1 
 
MALFORMAÇÃO (excluir inevitável malformação letal) 
 
nenhuma malformação        0 
malformação leve          1 
malformação grave         3 
 
ACIDOSE SANGUÍNEA (BE) 
 
> -7,0            0 
- 7,0 a - 9,9          1 
- 10,0 a -14,9           2 
≤ - 15,0           3 
 
OXIGENAÇÃO MÍNIMA (FiO2 min) 
 
≤ 0,40            0 
0,41 a 0,60           2 
0,61 a 0,90          3 
0,91 a 1,00          4 
 
OXIGENAÇÃO MÁXIMA (FiO2 max) 
 
< 0,40           0 
0,41 a 0,80          1 
0,81 a 0,90           3 
0,91 a 1,00           5 
 
        ESCORE TOTAL: 
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B ebês  masculinos
P es o de Nas cimento (g)

2751-3000 0
2501-2751 1 0
2251-2500 3 0 0
2001-2250 2 0 0
1751-2000 3 1 0 0
1501-1750 6 5 3 2 1 0
1251-1500 8 6 5 3 3 2 1
1001-1250 12 10 9 8 7 6 5 4 3 3
751-1000 12 11 10 8 7 7 6 6 6 6
501-750 14 13 12 11 10 9 8 8 8 8
251-500 15 14 13 12 11 10 10

Idade G es tacional (s emanas ) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

B ebês  femininos
P es o de Nas cimento (g)

2751-3000 0
2501-2751 1 0
2251-2500 2 0 0
2001-2250 1 0 0
1751-2000 3 1 0 0
1501-1750 6 4 3 1 0 0
1251-1500 7 5 4 3 2 1 1
1001-1250 11 10 8 7 6 5 4 3 3 3
751-1000 11 10 9 8 7 6 5 5 5 5
501-750 13 12 11 10 9 8 8 7 7 7
251-500 14 13 12 11 10 10 10

Idade G es tacional (s emanas ) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

T emperatura de admis são ( º C ) 
≤ 29.6 5
29.7 a 31.2 4
31.3 a 32.8 3
32.9 a 34.4 2
34.5 a 36 1
36.1 a 37.5 0
37.6 a 39.1 1
39.2 a 40.7 2
>40.8 3

B ase excess  (mmol/L )
< -26 7
-26 a -23 6
-22 a -18 5
-17 a -13 4
-12 a -8 3
-7 a -3 2
-2 a 2 1
≥ 3 0

T otal C R IB  II ______________

S exo, peso ao nascimento (g) e gestação (semanas): ___________________
T emperatura de admissão ( º C )                                               ______________
B ase excess  (mmol/L ):                                                              ______________

ANEXO G - Ficha de registro do Clinical Risk Index for Babies II (CRIB-II) 
 

CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO DO CRIB II (Primeiras 12 horas) 
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ANEXO H - Ficha de registro do questionário ABEP 
 

Questionário ABEP (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa) 
 
Nome: ________________________________________________ Data: ___________ 
Nome da Mãe: _________________________________________ Código: __________ 
 
Dados de Classificação 
 

1. Quem é o chefe da família na sua casa? ________________________________ 
2. Grau de instrução do chefe da família __________________________________ 
 

Analfabeto / Primário incompleto 0 
Primário completo / Ginasial incompleto 1 
Ginasial completo / Colegial incompleto 2 
Colegial completo / Superior incompleto 3 
Superior completo 5 

 
3. Posse de itens 
 

Quantidade de itens Itens 
0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores 0 2 3 4 5 
Rádio 0 1 2 3 4 
Banheiro 0 2 3 4 4 
Automóvel 0 2 4 5 5 
Empregada mensalista 0 2 4 4 4 
Aspirador de pó 0 1 1 1 1 
Máquina de lavar 0 1 1 1 1 
Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 
Geladeira 0 2 2 2 2 
Freezer (aparelho independente 
ou parte da geladeira duplex) 

0 1 1 1 1 

 
Total de pontos: ____________________ 
 
4. Classes econômicas -  

 
Classe Pontos 

A1 30-34 
A2 25-29 
B1 21-24 
B2 17-20 
C 11-16 
D 6-10 
E 0-5 

 
 


