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Resumo 

 

 

Verreschi MQ. Vocabulário e memória de curto prazo verbal em pré-escolares 
prematuros sem risco neurológico [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2018. 
 
INTRODUÇÃO: A prematuridade é uma condição do nascimento que ocorre 
anteriormente a 37 semanas completas de gestação, e é considerada um fator de risco 
biológico ao desenvolvimento infantil. Nos primeiros anos de vida, crianças nascidas 
pretermo podem apresentar alterações no desenvolvimento da linguagem e em 
habilidades cognitivas, como a memória. Essas dificuldades podem perdurar e se 
manifestar ao longo do crescimento, nas fases pré-escolar e escolar. Devido a isso, 
prematuros são acompanhados em programas de seguimento ambulatorial, nos quais 
são utilizados testes de triagem para identificar riscos para atraso no desenvolvimento. 
O presente estudo investigou se pré-escolares nascidos pretermo (Grupo Pesquisa/GP) 
apresentavam indicativos de dificuldades de linguagem em instrumento de triagem e em 
testes padronizados de vocabulário e memória de curto prazo verbal; comparou seu 
desempenho ao de pré-escolares nascidos a termo (Grupo Controle/GC); e 
secundariamente verificou a associação entre os resultados obtidos no instrumento de 
triagem com os dos testes diagnósticos. MÉTODOS: Participaram do estudo 40 crianças 
de ambos os gêneros e com faixa etária entre 4 a 5 anos, divididas igualmente em dois 
grupos, com base na idade gestacional ao nascimento. Todas apresentavam 
desenvolvimento neuropsicomotor adequado para a idade e não possuíam alterações 
sensoriais, neurológicas e genéticas. Os grupos foram pareados pela idade, nível 
socioeconômico e escolaridade materna, e caracterizados quanto ao desenvolvimento 
fonológico por meio de teste padronizado. A avaliação experimental foi composta por 
testes padronizados de vocabulário expressivo, memória de curto prazo verbal e por um 
teste de triagem do desenvolvimento. RESULTADOS: Na comparação entre o 
desempenho dos grupos nas tarefas experimentais, não houve diferença entre eles no 
vocabulário expressivo, mas o GP apresentou desempenho inferior ao GC e maior 
índice de desempenho inadequado na tarefa de memória de curto prazo verbal. No teste 
de triagem do desenvolvimento, o GP foi classificado como Suspeito ou risco ao 
desenvolvimento com maior frequência do que o GC no desempenho geral. No subteste 
de linguagem, os prematuros também foram classificados como inadequados com maior 
frequência que os sujeitos do GC. Não houve associação entre a classificação do 
desempenho do GP no instrumento de triagem e nos demais testes experimentais, tanto 
para o desempenho geral, quanto para o desempenho no subteste de linguagem. 
CONCLUSÕES: Confirmou-se a hipótese de que pré-escolares prematuros 
apresentariam indicativos de dificuldades detectados por instrumento de triagem. Na 
habilidade lexical foi observado que o desempenho de crianças prematuras pode ser 
semelhante ao de crianças nascidas a termo, e na habilidade de memória de curto prazo 
verbal foram observados prejuízos quando os grupos foram comparados. É possível 
que as dificuldades observadas na habilidade de memória possam impactar 
negativamente a expansão lexical ao longo do desenvolvimento. Por fim, não foi 
observada associação dos resultados obtidos no instrumento de triagem com os dos 
testes de avaliação.  
 
Descritores: recém-nascido prematuro; criança; linguagem infantil; linguagem; 
vocabulário; memória. 



Abstract 
 

 

Verreschi MQ. Vocabulary and verbal short-term memory in preschool preterm infants 
without neurological risk [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2018.  
 
BACKGROUND: Premature labor is a condition of birth that happens at fewer than 37 
weeks gestational age and is considered a biological risk factor to child development. In 
the first years of life, preterm infants may present changes in language development and 
cognitive abilities, such as memory. These difficulties may last and manifest during 
growth, in preschool and school-ages. Because of that, infants followed at preterm infant 
follow-up outpatient clinics, where screening tests are carried out to identify risks of 
developmental delay. This study investigated whether preschool infants born premature 
(Experimental Group/EG) presented indicators of language difficulty in screening tool 
and in vocabulary standardized tests and verbal short-term memory; compared their 
performance to preschool full-term infants (Control Group/CG), and finally verified the 
association between results obtained from screening tool and diagnostic tests. 
METHOD: It took part of the study 40 male and female individuals aged 4 to 5 years, 
assigned equally to two groups, based on gestational age at birth. They all presented 
regular neuropsychomotor development for their age and did not have any sensorial, 
neurological or genetic alterations. The groups were paired by age, socioeconomic 
status and their mother's educational level, and characterized by phonological 
development according to standardized test. The experimental evaluation consisted of 
standardized tests on expressive vocabulary, verbal short-term memory and a 
development triage test. RESULTS: In comparison of performance between the groups 
in experimental tasks, no difference was in the expressive vocabulary was observed; 
however, the EG showed poorer performance compared to CG and higher rates of poor 
performance on the verbal short-term memory test. On the development triage test, the 
EG was classified as suspect or risk to development more often than CG in general 
performance. On the language subtest, preterm infants were also classified as 
unappropriated more frequently than CG individuals. There was no association between 
EG performance classification on the screening tool and the other experimental tests, 
either on general performance test or language performance subtest. CONCLUSION: It 
was confirmed the hypothesis that preschool preterm infants would present signs of 
difficulty detected by the triage tool. Regarding lexical ability, it was observed that 
preterm infant's performance may be similar to full-term infants, and in the verbal short-
term memory ability it was observed drawbacks when groups where compared. It is likely 
that the observed difficulties on memory ability may negatively interfere the lexical 
expansion throughout development. Finally, it was not observed any association 
between the results obtained from screening tool and evaluative tests.  
 
 
Descriptors: infant, premature; child; child language; language; vocabulary; memory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta dissertação de Mestrado foi desenvolvida no Curso de 

Fonoaudiologia do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde me 

graduei e passei a desenvolver interesse pela linguagem infantil e pela pesquisa 

científica, a partir da Iniciação Científica realizada no Laboratório de Investigação 

do Desenvolvimento da Linguagem e suas Alterações – LIF DLA, sob orientação 

da Profa. Dra. Debora Maria Befi Lopes. 

 Este interesse motivou a elaboração do projeto para estudar a linguagem 

em meio à complexidade da prematuridade, que pode ser resultado de múltiplos 

fatores etiológicos(1) e se associa a um espectro amplo de condições clínicas(1).  

À prematuridade frequentemente associa-se o baixo peso ao nascimento. 

Estes fatores são considerados de risco biológico ao desenvolvimento infantil, e 

parecem mediar, ainda que parcialmente, o efeito de fatores maternos, fetais, 

placentários ou da sobreposição destes sobre os resultados neonatais(1), o que 

pode acarretar em prejuízos no desenvolvimento motor, cognitivo e de 

linguagem em comparação ao de crianças nascidas a termo. 

No Brasil, os nascimentos prematuros ocorrem em 11,5% dos nascidos 

vivos(2), e ao longo dos anos tem-se observado elevação desta taxa(3, 4). 

Considerando isto e a importância de acompanhar o desenvolvimento destas 

crianças, existem programas de seguimento do recém-nascido previstos pelo 

Ministério da Saúde em políticas públicas(1), que viabilizam a compreensão e 

identificação precoce dos fatores de risco ao desenvolvimento infantil(5).  
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As pesquisas relacionadas ao desenvolvimento infantil de prematuros se 

elevaram nos últimos anos, mas ainda são predominantemente relacionadas aos 

prematuros com até 24 meses de idade corrigida. Nesse sentido, existem poucos 

estudos no Brasil que descrevem as alterações de linguagem observadas nesse 

grupo após os dois primeiros anos de vida(6). 

Esta pesquisa foi estruturada para verificar o desempenho de crianças 

nascidas pretermo em idade pré-escolar, em teste de triagem do 

desenvolvimento e testes de avaliação padronizados de vocabulário expressivo 

e memória de curto prazo verbal. 

A memória de curto prazo verbal mantém relação direta com a aquisição 

e a compreensão da linguagem. Ela dá suporte à aquisição lexical, se relaciona 

ao aprendizado morfossintático e funcional, e até mesmo à compreensão de 

pequenas sentenças a narrativas(7-9).  

Estudos que relacionam o desenvolvimento de linguagem e de memória 

de curto prazo verbal em prematuros são escassos e predominantemente 

internacionais.  

Logo, nossos objetivos foram verificar se crianças prematuras 

apresentavam indicativos de dificuldade de linguagem em instrumento de 

triagem e em testes de avaliação de vocabulário e memória de curto prazo 

verbal, comparar o desempenho obtido ao de crianças nascidas a termo, e 

secundariamente investigar a associação entre os resultados do teste de triagem 

e dos resultados dos testes diagnósticos. 

A faixa etária inicialmente pretendida contemplava pré-escolares de 3 a 5 

anos, mas no momento do exame de qualificação percebemos que a 

composição do grupo de crianças com 3 anos de idade seria inviável, devido ao 
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baixo consentimento dos responsáveis à participação na pesquisa. Desta forma, 

passamos a estudar crianças com idade entre 4 a 5 anos, nascidas pretermo e 

a termo. 

Nossas hipóteses foram de que os sujeitos pretermo em idade pré-escolar 

apresentariam indicativos de dificuldades de linguagem detectadas pelo 

instrumento de triagem, e desempenho inferior a seus pares nascidos a termo 

em tarefas de vocabulário expressivo e memória de curto prazo verbal. Também 

esperávamos que houvesse associação entre os resultados obtidos pelo 

instrumento de triagem e pelos testes de avaliação. 

Os resultados obtidos confirmaram parcialmente nossas hipóteses. As 

crianças nascidas pretermo apresentaram indicativos de dificuldades de 

linguagem no teste de triagem, corroborando achados de outros autores. Na 

comparação entre os grupos nas tarefas de vocabulário expressivo e memória 

de curto prazo verbal, observamos desempenho inferior aos do grupo controle e 

aos parâmetros do teste somente na habilidade de memória de curto prazo 

verbal. Finalmente, não houve associação entre os desempenhos no teste de 

triagem e nos testes de avaliação. 

O primeiro artigo decorrente desta dissertação enfoca a comparação dos 

grupos no desempenho em vocabulário expressivo e memória de curto prazo 

verbal, e foi submetido ao periódico CoDAS. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Os objetivos desta pesquisa foram: 

1. Verificar se crianças prematuras em idade pré-escolar (4 a 5 anos) 

apresentariam indicativos de dificuldades de linguagem em instrumento de 

triagem e em testes diagnósticos padronizados (vocabulário expressivo e 

memória curto prazo verbal) e comparar seus resultados com seus pares 

nascidos a termo;  

2. Verificar secundariamente se existiria associação entre os resultados 

obtidos no instrumento de triagem com os obtidos nos testes diagnósticos 

(vocabulário expressivo e memória curto prazo verbal), no grupo de prematuros.  

 As hipóteses foram: 

1. Os sujeitos prematuros em idade pré-escolar apresentariam indicativos 

de dificuldades de linguagem detectados pelo instrumento de triagem; 

2. Os sujeitos prematuros apresentariam desempenho inferior ao de seus 

pares nascidos a termo nos testes de avaliação padronizados 

(vocabulário expressivo e memória de curto prazo verbal); 

3. Haveria associação entre os resultados obtidos pelo instrumento de 

triagem e pelos testes de avaliação (vocabulário expressivo e memória 

curto prazo verbal) no grupo pesquisa. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Prematuridade 

A prematuridade é uma condição de nascimento que ocorre anteriormente 

a 37 semanas completas de gestação, contadas a partir da data da última 

menstruação da mulher, e é a principal causa de morte neonatal em todo o 

mundo(10). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, 

cerca de 15 milhões de bebês nascem prematuros. As taxas de prematuridade 

variam de 5% a 18% em 184 países, e sua elevação foi observada nos últimos 

20 anos(10). 

A taxa de prematuridade no Brasil também tem se mostrado em 

crescimento e isto pode ser observado em todas as suas regiões(6, 11-13). De 

acordo com estudo recente(2, 13), realizado em 191 municípios brasileiros, a taxa 

de prematuridade brasileira é de 11,5%, quase duas vezes superior à observada 

nos países europeus. 

Em 2011, os registros do DATASUS, obtidos a partir do Sistema de 

Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), mostraram aumento de 37% na 

média nacional de nascimentos prematuros, considerando os dados de 2009 a 

2011. Neste ano houve mudança no conteúdo da Declaração dos Nascidos 

Vivos, com maior detalhamento das informações coletadas. A região Norte 

liderou a mudança de perfil da prematuridade, seguida pelas regiões Nordeste, 

Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Sudeste apresentou variação de 

aproximadamente 15%, com aumento da prematuridade de 8,2 para 9,1% dos 

nascimentos informados na região(11). 
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Outro documento(12), baseado nos nascimentos declarados em 2000, 

2005 e 2010, mostrou uma taxa de 11,8% de prematuridade no país. As maiores 

frequências ocorreram nos estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.  

No período de 2012 a 2016(4), já com as modificações para a melhor 

obtenção de informações pelo SINASC, o Portal da Saúde, do Ministério da 

Saúde, mostrava taxa de prematuridade de 11,3% no país, com destaque para 

maiores frequências na região Sudeste, seguida pelas regiões Nordeste, Sul, 

Norte e Centro Oeste. 

O nascimento prematuro pode ocorrer devido a fatores de risco e/ou 

condições gestacionais maternas ou do bebê. De acordo com os dados 

nacionais recentemente divulgados pela Fundação Oswaldo Cruz, os 

nascimentos prematuros no Brasil ocorrem predominantemente de forma 

espontânea (com rompimento natural de membranas), devido principalmente a 

fatores como gestação múltipla, histórico de parto prematuro anterior, 

descolamento de placenta, infecções hospitalares, restrição de crescimento 

intrauterino e malformação fetal. O estudo também indicou associação de fatores 

sociodemográficos à prematuridade, como gestação na adolescência (idade 

materna inferior a 20 anos), baixa escolaridade materna e acompanhamento pré-

natal inadequado. Em menor ocorrência, os nascimentos prematuros também 

podem ocorrer por partos induzidos (por intervenção médica para cesariana ou 

por medicação para induzir contrações intrauterinas, independente da via de 

parto). Neste caso, as causas associadas foram idade materna superior a 35 

anos, gestação múltipla, patologias maternas de alto risco obstétrico (por 

exemplo: hipertensão crônica ou gestacional, eclampsia, diabetes pré-existente 
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ou gestacional, doenças crônicas severas) ou fetais, histórico de cesarianas 

anteriores, condições privadas de atendimento de saúde. Os fatores 

sociodemográficos com associação positiva ao parto prematuro induzido foram 

acompanhamento pré-natal adequado, alto índice de massa corpórea (IMC) da 

gestante, alta escolaridade materna, história pregressa de aborto ou falecimento 

fetal/neonatal(3).  

Como anteriormente mencionado, consideram-se prematuros os nascidos 

vivos com idade gestacional inferior a 37 semanas completas(10). Dentro desse 

limite, algumas subdivisões são utilizadas e frequentemente observadas em 

pesquisas científicas, com pequenas variações de terminologia.  

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria(1), a seguinte divisão pode 

ser estabelecida, de acordo com a duração gestacional: pretermo extremo (idade 

gestacional inferior a 28 semanas e zero dias), muito pretermo (de 28 semanas 

e 0 dias a 31 semanas e 6 dias), pretermo moderado (32 semanas e 0 dias a 33 

semanas e 6 dias), pretermo tardio (34 semanas e 0 dias a 36 semanas e 6 dias). 

Além da idade gestacional, outra variável frequentemente relacionada à 

prematuridade é o peso ao nascimento. Os recém-nascidos com peso inferior a 

2500g são considerados de baixo peso, e dentro desta classificação ainda 

podem existir recém-nascidos muito baixo peso (peso inferior a 1500g) e extremo 

baixo peso (peso inferior a 1000g)(14-16).  

Também é possível classificar os recém-nascidos de acordo com a 

relação peso/idade gestacional. É importante considerar que para cada época 

da gestação existe uma variação de peso considerada normal, entre os percentis 

10 e 90, para uma dada população. Desse modo, as categorias são: GIG (grande 

para a idade gestacional), acima do percentil 90; AIG (apropriado para a idade 
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gestacional), entre os percentis 10 e 90; PIG (pequeno para a idade gestacional), 

abaixo do percentil 10(14).  

A prematuridade e o baixo peso ao nascimento configuram-se como 

fatores de risco biológico ao desenvolvimento infantil(1, 5, 17, 18). Nos primeiros 

anos de vida, prematuros podem ter pior desenvolvimento motor, cognitivo e de 

linguagem em comparação às crianças nascidas a termo(5, 17, 19-21). Em alguns 

casos, essas questões podem perdurar e se manifestar em idade escolar, na 

qual podem ser observadas dificuldades cognitivas, comportamentais, sócio-

emocionais e acadêmicas(5, 6, 22, 23). 

Devido a isso, medidas de acompanhamento e supervisão de saúde após 

a alta hospitalar de recém-nascidos prematuros são implementadas em 

programas de seguimento ambulatorial(1, 5). 

Neles, o desenvolvimento nos primeiros anos de vida - composto por 

grandes modificações e aquisições de habilidades motoras, de linguagem, 

cognitivas e na área pessoal-social – é enfocado, com o objetivo de identificar e 

intervir precocemente em desvios e atrasos no desenvolvimento típico(5, 24). 

Durante esse acompanhamento, utiliza-se uma correção para a idade 

cronológica da criança nascida prematura, a fim de evitar sua subestimação ao 

confrontá-la com padrões de referência(19). A idade corrigida traduz o ajuste da 

idade cronológica em função do grau de prematuridade, considerando o 

nascimento ideal com 40 semanas de idade gestacional. Esse cálculo é feito 

descontando-se da idade cronológica do prematuro as semanas que faltaram 

para que sua idade gestacional atingisse 40 semanas. A maioria dos autores 

recomenda sua utilização até os 2 anos de idade(19). 
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Usualmente são realizadas avaliações sistematizadas e periódicas com 

testes de triagem do desenvolvimento para identificar crianças com suspeita de 

atraso, e também aquelas que tenham necessidade de serem avaliadas por 

testes diagnósticos mais específicos(5). 

O teste de Triagem do Desenvolvimento de Denver II(25, 26) é o instrumento 

de triagem mais utilizado(5) no Brasil, devido à sua execução fácil e rápida. Ele 

pode ser aplicado por profissionais da saúde, com boa reprodutibilidade. As 

áreas do desenvolvimento investigadas são pessoal-social, motor fino-

adaptativo, linguagem e motor-grosso, em crianças desde o nascimento até os 

6 anos de idade(25). 

 Com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de crianças prematuras 

muito baixo peso (< 1500g), nas faixas de 5 a 7 meses, e de 10 a 14 meses de 

idade corrigida, pesquisadores brasileiros utilizaram o Teste de Triagem do 

Desenvolvimento de Denver II. Eles obtiveram taxas de risco relativo para o 

desenvolvimento delas de 20% e 27%, respectivamente(17). Nas crianças na 

faixa de 5 a 7 meses de idade corrigida houve maior risco para alteração no 

desenvolvimento motor.  Na faixa dos 10 aos 14 meses de idade corrigida, houve 

maior risco para alteração no desenvolvimento da linguagem. Esses indicadores 

foram relacionados a variáveis neonatais (gênero, indicadores de risco neonatal: 

peso ao nascimento, idade gestacional, adequação do peso para a idade 

gestacional, escore de Apgar no 5º minuto, índice de risco clínico neonatal e 

tempo de internação na UTI neonatal (UTIN)) e do ambiente familiar 

(escolaridade dos pais, ocupação dos pais, situação conjugal dos pais, número 

de cômodos, número de pessoas que moram na casa e tipo de moradia). As 

análises de correlação mostraram que o risco para alterações no 
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desenvolvimento foi maior quanto menor o peso ao nascer, maior o risco clínico 

neonatal e maior o tempo de internação em UTIN. Na área da Linguagem, os 

resultados apontaram maior risco para alterações em seu desenvolvimento 

quanto menor a relação entre peso e idade gestacional, maior risco clínico 

neonatal e maior tempo de internação em UTIN. Em relação ao ambiente 

familiar, observou-se que as crianças que residiam em casas com maior número 

de pessoas apresentaram melhor desempenho na área da Linguagem(17). 

Custódio et al.(27) apresentaram uma revisão bibliográfica (oito estudos) 

que contemplou trabalhos publicados nos anos 2000 a 2009 e que também 

fizeram uso desse instrumento. Os estudos utilizaram amostras com média de 

70 prematuros (mín: 20, máx: 178), de baixo peso e muito baixo peso, com 

idades variando de 5 a 60 meses.  De acordo com as autoras, todos os achados 

demonstraram relação significativa entre o desempenho do desenvolvimento, 

avaliado pelo teste Denver II, e variáveis neonatais, como sexo, peso, idade 

gestacional, índice de Apgar de 1º e 5º minutos, índice de risco clínico neonatal, 

tempo de internação, duração da amamentação, desenvolvimento cognitivo e 

comportamental. Um dos estudos(28) indicou que 37,9% dos bebês com peso 

inferior a 1000g, aos 12 meses de idade corrigida, apresentaram resposta 

alterada no Teste de Denver-II. No geral, o maior risco para resposta alterada no 

teste, com potencial de alteração no desenvolvimento, associou-se 

especialmente aos fatores peso e idade gestacional, uma vez que as crianças 

com características relacionadas a estas variáveis apresentaram atraso na 

aquisição da linguagem e baixo desempenho cognitivo e motor(27). 

Em outro estudo utilizando o Teste de Desenvolvimento de Denver II, 

pesquisadoras objetivaram analisar o desempenho de crianças nascidas 
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prematuras com muito baixo peso (MBP) e extremo baixo peso (EBP), nas 

idades corrigidas de 4, 8, 12, 18 e 24 meses. Participaram do estudo 177 

crianças, das quais 117 com idade gestacional média de 30 semanas e peso ao 

nascimento médio de 1238g para a composição do grupo MBP, e 60 com idade 

gestacional média de 28 semanas e peso ao nascimento médio de 860g para a 

composição do grupo EBP. Na comparação entre os grupos, os resultados 

obtidos mostraram diferença estatisticamente significante em 29,8% dos itens do 

teste. O grupo de prematuros EBP apresentou pior desempenho, com as 

diferenças se acentuando ao longo do crescimento em todas as áreas do 

desenvolvimento(29).  

Vieira e Linhares(22), por sua vez, revisaram publicações nacionais 

indexadas (38 estudos) que avaliaram o desenvolvimento de prematuros em 

idade pré-escolar (3 a 5 anos) e escolar (6 a 12 anos) de 2005 a 2010, utilizando 

diferentes instrumentos. Os resultados mostraram que prematuros apresentaram 

diferentes níveis de dificuldades de desenvolvimento cognitivo, motor, 

neurossensorial, de linguagem, de atenção, memória e no desempenho escolar. 

As áreas do desenvolvimento infantil mais comumente comprometidas foram 

cognição, desenvolvimento motor e neurossensorial. Nas fases pré-escolar e 

escolar, o desenvolvimento motor e a cognição foram os mais comprometidos, 

respectivamente. Nas análises que envolviam os níveis de prematuridade 

(pretermo limítrofe x pretermo moderado x pretermo extremo), as crianças 

classificadas como prematuras extremas foram as mais vulneráveis em todas as 

comparações, exceto nas avaliações da qualidade de vida, comportamento e 

linguagem, nos quais os diferentes grupos de prematuros estavam 

comprometidos de forma semelhante(22). 
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Atrasos no desenvolvimento também puderam ser vistos por Fernandes 

et al.(21) em prematuros de muito baixo peso ao nascer, na idade corrigida de 18 

a 24 meses. 58 crianças foram avaliadas com a Escala Bayley III e os resultados 

obtidos foram relacionados a características demográficas, clínicas maternas, 

neonatais e pós-natais. As análises demonstraram que 53,4% dos prematuros 

apresentaram alteração em alguma área do desenvolvimento (cognitiva, motora, 

de linguagem, socioemocional e de comportamento adaptativo), sendo mais 

frequente nas áreas de linguagem, comportamento adaptativo e socioemocional. 

29,3% das crianças que compuseram o estudo apresentaram atraso no 

desenvolvimento da linguagem, e quanto maior o tempo de internação em UTIN, 

menor desempenho linguístico foi observado no teste. Além disso, a análise de 

regressão multivariada apontou que as variáveis classe socioeconômica, 

leucomalácia periventricular, displasia broncopulmonar e sexo masculino 

contribuíram para reduzir os escores de desenvolvimento avaliados pelo 

instrumento(21). 

Um estudo longitudinal(30) objetivou traçar curvas de desenvolvimento 

motor, cognitivo e de linguagem de crianças nascidas prematuras extremas 

(idade gestacional inferior a 28 semanas) e compará-las às de crianças nascidas 

a termo, do primeiro ao terceiro ano de vida. 28 crianças (17 prematuras 

extremas, 11 termos) sem indicativos de lesão cerebral, malformação congênita 

ou alteração sensorial foram avaliadas com a Escala Bayley III aos 12, 18, 24, 

30 e 36 meses nas habilidades de linguagem, e aos 12, 24 e 30 meses nas 

habilidades motoras e cognitivas. A média de idade gestacional do grupo de 

prematuros foi de 25,7 semanas, com peso ao nascimento médio de 800 gramas 

e tempo médio de internação em UTIN de 93 dias. Destas, 12% foram 
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classificadas como PIG (pequenas para a idade gestacional), 100% 

apresentaram Síndrome do desconforto respiratório, 59% apresentaram 

displasia broncopulmonar, 6% apresentaram Hemorragia Intracraniana (HIC) 

grau I ou II, 76% apresentaram icterícia neonatal. O grupo controle (nascidos a 

termo) apresentou média de idade gestacional de 39,2 semanas, com peso ao 

nascimento médio de 3379 gramas e tempo médio de internação em UTIN de 

2,4 dias. Os pais de ambos os grupos possuíam instrução formal 

predominantemente até o Ensino Médio. As crianças prematuras apresentaram 

resultados significativamente mais baixos que seus pares nascidos a termo em 

todas as áreas do desenvolvimento avaliadas. Os resultados mostraram que os 

grupos apresentaram resultados divergentes aos 12 meses e eles foram 

mantidos ao longo do acompanhamento, no segundo e terceiro anos de vida. De 

acordo com os autores, isso revelou que os prematuros não superaram suas 

desvantagens, mesmo quando a idade corrigida foi considerada. Analisando as 

curvas de desenvolvimento, observou-se divergência significante para 

habilidades motoras, e para o desenvolvimento linguístico e cognitivo foi 

observado um “gap” estável entre os dois grupos. Especificamente para as 

habilidades de linguagem, os pesquisadores apontaram curvas de 

desenvolvimento peculiares, com alta variância interindividual, o que sugeriu que 

alguns prematuros extremos pudessem persistir com as dificuldades 

observadas, outros as recuperariam gradualmente e um terceiro grupo poderia 

demonstrar um padrão mais lento e atípico de desenvolvimento, ao longo de seu 

crescimento.  

Nesse sentido, estudos(31, 32) demonstraram que crianças prematuras têm 

início da verbalização mais tardia do que crianças nascidas a termo, e apontaram 
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também para a defasagem na expansão do vocabulário e da funcionalidade 

linguística no início da verbalização(20), podendo apresentar dificuldades na 

compreensão de linguagem(17). 

Além disso, pesquisas nacionais e internacionais(17, 20, 27, 33-36) 

evidenciaram que as dificuldades de desenvolvimento geral e de linguagem 

observadas durante os primeiros anos de crianças prematuras podem perdurar 

e ser observadas durante a idade pré-escolar. 

Crianças de 4 a 5 anos, falantes do Espanhol e com histórico de 

prematuridade (idade gestacional igual ou inferior a 32 semanas e/ou peso 

inferior a 1500g), foram avaliados quanto ao desenvolvimento de suas 

habilidades fonológicas, semânticas, gramaticais e discursivas. O grupo foi 

composto por 30 crianças com idade média de 4 anos e 9 meses, cujas mães 

tinham 13 anos de escolaridade formal, em média. 73,3% dos participantes 

apresentaram dificuldades em uma ou mais áreas avaliadas. Desses, 22,7% 

apresentaram somente dificuldades expressivas, e os demais (77,3%) 

apresentaram dificuldades com expressão e compreensão da linguagem(33). 

Em 2015, um estudo brasileiro(37)  analisou o perfil linguístico de crianças 

com histórico de prematuridade, com idades de 2 a 6 anos. Seus resultados 

demonstraram que 55,6% das crianças apresentaram resultados indicativos de 

alterações de linguagem, com maior atraso observado na linguagem receptiva 

(51,9% dos sujeitos). Somente os dados relacionados ao desempenho de 

crianças na faixa etária de 2 anos foram publicados em periódico, indicando risco 

para alterações no desenvolvimento da linguagem de prematuros nesta faixa 

etária(38). 
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Um estudo transversal objetivou verificar a associação entre o 

desempenho com vocabulário receptivo e QI (quociente de inteligência) em 

crianças prematuras. Ele foi realizado com 72 sujeitos, 36 prematuros (20 RNPT 

moderados a tardios, 16 RNPT extremos) e 36 nascidos a termo, pareadas por 

idade cronológica (24 a 36 meses), sexo e nível socioeconômico da família. Os 

resultados mostraram que as crianças nascidas a termo tiveram melhor 

vocabulário receptivo que as prematuras, e não houve diferença estatisticamente 

significante entre prematuros de diferentes idades gestacionais. 50% das 

crianças prematuras e todas as crianças nascidas a termo obtiveram 

desempenho de QI adequados para a idade, e houve forte correlação entre os 

resultados do vocabulário receptivo com o do teste de QI, observada somente 

no grupo de prematuros. Os autores apontaram que os resultados gerais deram 

suporte para o fato de que o nascimento prematuro é um fator de risco para o 

desenvolvimento de linguagem, mas ressaltaram que esse processo é 

multifatorial. Ele pode ser influenciado por limitações cognitivas, e neste estudo 

os sujeitos com piores resultados no teste de QI também apresentaram pior 

desempenho com vocabulário receptivo. Além disso, não houve diferença entre 

os subgrupos de prematuros, o que pareceu indicar que performances 

individuais fazem com que os grupos não sejam homogêneos. Por fim, 

consideraram a influência dos fatores ambientais e do nível socioeconômico 

familiar, mas apontaram que, pelo menos no início da infância, o desempenho 

das crianças prematuras foi independente destas variáveis(39). 

Em 2016, pesquisadores italianos(40) investigaram o efeito da 

prematuridade extrema no desenvolvimento da linguagem e das habilidades de 

cognição e memória em 60 pré-escolares de 5 anos, comparando-os a pré-
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escolares de mesma idade nascidos a termo. As habilidades fonológica, lexical, 

gramatical e pragmática foram estudadas isoladamente e em conjunto às 

habilidades cognitivas e de memória de trabalho e memória de curto prazo 

verbal. Foram observadas alterações no desenvolvimento de todas as áreas, em 

diferentes medidas. No desempenho das habilidades lexicais e pragmáticas 

observaram-se dificuldades de compreensão e expressão, sendo observado 

especialmente um atraso lexical. As habilidades fonológicas e gramaticais foram 

afetadas apenas por dificuldades expressivas e foram dependentes das 

habilidades de cognição e memória. Após a análise dos resultados, os autores 

apontaram que o perfil linguístico de crianças prematuras não é caracterizado 

por um atraso geral, mas sim por uma trajetória de desenvolvimento atípica e 

heterogênea, com variabilidade entre elas. 

 Corroborando os apontamentos desta pesquisa italiana(40), Ribeiro et 

al.(24) também mostraram que o desenvolvimento de prematuros ocorre de modo 

heterogêneo. As autoras investigaram, por meio do teste de Denver II, o 

desenvolvimento de 150 prematuros baixo peso (<2500g) e muito baixo peso 

(<1500g) na faixa etária de 1 a 3 anos, comparando-os a crianças nascidas a 

termo. O pareamento foi realizado pela idade cronológica, gênero e nível 

socioeconômico. Em todos os domínios do desenvolvimento infantil (pessoal-

social, motor fino adaptativo, linguagem, motor-grosso) os resultados obtidos 

pelas crianças prematuras foram inferiores e estatisticamente diferentes de seus 

grupos comparativos, com prejuízos marcantes na área de linguagem. Além 

disso, os prematuros também apresentaram desempenho distinto entre eles, 

sendo observados resultados normativos, na média e abaixo da média no 

mesmo grupo(24). 
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Coletti et al.(41) parecem não concordar com a relação entre a 

prematuridade e as dificuldades no desenvolvimento neuropsicomotor e de 

linguagem de crianças prematuras. Os pesquisadores investigaram a relação 

entre fatores de risco neonatais e demográficos conhecidos (idade gestacional, 

tipo de gestação (única, múltipla, assistida), tipo de parto, relação entre idade 

gestacional e peso ao nascimento, tempo de internação em UTIN, presença de 

síndrome do desconforto respiratório, sepse, doença cardíaca, retinopatia da 

prematuridade, Hemorragia intracraniana (HIC), acompanhamento 

fisioterapêutico no momento da coleta de dados), e o desenvolvimento de 

crianças prematuras (idade gestacional < 32 semanas) e prematuras tardias 

(RNPTT) aos 12 meses de idade corrigida, usando o instrumento de triagem 

Escala Bayley - III. O grupo foi composto por 79 sujeitos (39 RNPTT e 40 

prematuros). Os prematuros com idade gestacional inferior a 32 semanas 

apresentaram idade gestacional e peso ao nascimento significativamente 

menores que seus pares RNPTT. Também se observou aumento significativo no 

tempo de internação em UTIN e nas ocorrências de Síndrome do Desconforto 

Respiratório, Sepse e de Leucomalácia periventricular neste grupo. Os 

resultados indicaram que, a partir da análise de regressão multivariada, para as 

habilidades de linguagem, maior peso ao nascimento e maior escolaridade 

materna associaram-se a maiores resultados nos testes para o grupo RNPTT, 

enquanto cada dia a mais de internação em UTIN correspondeu a um 

decréscimo de 0,12 na pontuação dos testes, no grupo de prematuros. Apesar 

disso, os resultados obtidos nas áreas do desenvolvimento avaliadas foram 

adequados para ambos os grupos, e não foram observadas diferenças de 

desempenho cognitivo, linguístico e motor entre eles(41). Para justificar esta 
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divergência, os autores apontaram que, no objetivo de favorecer a comparação 

dos dois grupos pesquisados, foram incluídas no grupo de prematuros tardios 

somente as crianças que tiveram pelo menos uma passagem médica relevante 

em seu histórico, e do grupo de menor idade gestacional excluíram-se todas as 

crianças com alterações neurossensoriais ou motoras. Além disso, também 

sugeriram ter selecionado crianças prematuras sadias, sem alto risco, o que 

pode ter sido um diferencial. 

Linsell et al.(42) elaboraram uma revisão sistemática sobre fatores de risco 

para alterações no neurodesenvolvimento de crianças nascidas muito 

prematuras (idade gestacional < 32 semanas) ou com muito baixo peso (1250g 

ou menos). O objetivo foi identificar fatores de risco que fossem preditores 

robustos para alteração da função cognitiva, incluindo habilidades de linguagem, 

função executiva, quociente de inteligência (QI) global e desempenho 

acadêmico. Foram analisados 78 artigos científicos, publicados entre janeiro de 

1990 e junho de 2014, que tratavam de análises multivariadas em crianças com 

idade superior a 18 meses. Com relação à linguagem, os fatores de risco para o 

seu desenvolvimento foram avaliados em oito estudos, cinco contendo crianças 

com idade inferior a 5 anos.  Estes estudos reportaram que a variável gênero 

masculino foi preditiva de baixo desenvolvimento de linguagem. Três estudos 

mostraram que baixo nível educacional dos pais se associou ao 

desenvolvimento de linguagem mais pobre. Os resultados também mostraram 

evidências de que a idade gestacional não foi um preditor robusto para o 

desenvolvimento da linguagem em modelos multivariáveis, o que também foi 

observado para o desenvolvimento cognitivo. Com relação aos preditores de 

risco para alterações neurodesenvolvimentais, houve evidência de que gênero 



19 
 

masculino, raça branca, baixo nível educacional dos pais e baixo peso ao 

nascimento foram preditores significantes para alteração no desenvolvimento 

cognitivo global em crianças de 18 a 30 meses. Após os 5 anos de idade, o efeito 

do gênero e do peso ao nascimento diminuíram, o nível de escolaridade dos pais 

continuou influente e não houve evidência do efeito de raça/etnia. Os achados 

desta revisão deram suporte para a diminuição do efeito de fatores de risco 

perinatais ao longo do desenvolvimento, a medida em que fatores sociais e 

ambientais se tornam mais influentes(42). 

 

3.2 Aquisição de vocabulário e sua relação com a memória de curto prazo verbal  

O desenvolvimento de linguagem é um processo complexo e estão 

envolvidos nele fatores biológicos e ambientais. Sua aquisição ocorre a partir da 

interação da criança com o ambiente que a cerca. Por meio da convivência 

familiar e dos estímulos a ela destinados, a criança utiliza suas habilidades 

cognitivas e sociais para categorizar, esquematizar e combinar o que aprende 

separadamente(43, 44).   

No desenvolvimento típico de linguagem, as primeiras vocalizações 

ocorrem com o balbucio, por volta dos 6 meses de vida, e as primeiras palavras 

são produzidas ao redor dos 12 meses. Nesta fase ocorre um desenvolvimento 

lento e gradual do vocabulário produtivo, até que ao redor dos 24 meses as 

crianças apresentam um boom do vocabulário, com aumento da velocidade de 

aquisição de novas palavras(44). 

 O aprendizado de uma palavra é um processo multifatorial, que se inicia 

com a associação entre um “input” fonético e uma ação ou objeto correspondente 

no ambiente. Essa primeira relação é chamada de “fast mapping”, e envolve uma 
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representação incompleta da palavra. A exposição contínua a essa palavra é 

que cria uma associação robusta, que ocorre na fase “slow mapping”(45).  

Durante a infância, as crianças imitam as palavras ditas por outras 

pessoas espontaneamente. Esta capacidade em particular varia 

individualmente, e sofre influência de processamentos sensorial, cognitivo e 

motor. Gathercole(46) considerou a repetição de palavras como um dos preditores 

mais efetivos para o aprendizado de línguas.  Esta associação é mais robusta 

durante os primeiros anos de vida, e também pode ser observada nos primeiros 

anos de aprendizado de uma nova língua(46). 

Desta forma, a memória também influencia este desenvolvimento. Por 

meio dela e de suas operações, atividades cognitivas complexas, como a 

compreensão e o aprendizado, podem ser realizadas(47, 48).  

A memória é um sistema cognitivo capaz de codificar, armazenar e evocar 

diversos tipos de informações. É por meio dessa faculdade que se desenvolve a 

capacidade de recordar e assim modificar comportamentos por meio do 

aprendizado com as vivências pessoais(49).  

Ao longo do tempo, muito se tem estudado sobre a memória e suas mais 

diversas subdivisões(49), como as memórias de curta e longa duração, por 

exemplo. Em linhas gerais, a memória de longa duração relaciona-se à 

capacidade de armazenar informações por períodos de tempo maiores que 

minutos, sendo elas implícitas ou explícitas, enquanto a memória de curta 

duração armazenaria informações em espaços de tempo reduzidos(49, 50). 

Baddeley e Hitch(51) propuseram em 1974 um modelo de componentes 

múltiplos sobre a memória de curta duração, estabelecendo seu papel no 

desempenho de atividades cognitivas como compreensão, raciocínio e 
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aprendizado(50-52). Com o passar do tempo e o aumento dos estudos nesse 

segmento, o aprendizado linguístico também mostrou estar relacionado a esse 

sistema(7). 

A memória de trabalho, ou memória operacional, é um sistema que não 

apenas armazena informação de forma temporária, mas também a explora e 

manipula em tempo real, no curso de atividades cognitivas em andamento(53, 54). 

Ela consiste numa múltipla interação de componentes(53), muitos deles são 

dedicados à manutenção de informação em curtos períodos de tempo, enquanto 

outros são responsáveis pelo controle cognitivo que regula e coordena essa 

manutenção(8). 

Nesse sistema, temos a memória de curto prazo verbal, que atua no 

armazenamento fonológico temporário da informação verbal(48, 51). Ela possui 

capacidade limitada, pois o espaço para armazenamento da informação verbal 

é finito(7, 55). 

A memória de curto prazo verbal mantém relação direta com a aquisição 

e a compreensão da linguagem, estando envolvida no aprendizado lexical, 

morfossintático e funcional, e na compreensão de pequenas sentenças até 

narrativas(9, 50, 55, 56). 

No aprendizado de novas palavras, por exemplo - seja em línguas nativas 

ou secundárias - a qualidade da representação temporária de um novo vocábulo 

nesse sistema é fundamental para a formação de uma representação fonológica 

(que se associará a um referencial semântico) estável na memória de longo 

prazo(8, 46). Condições como supressão articulatória, similaridade fonológica e 

extensão do estímulo comprometem a qualidade de representação fonológica 

temporária e lentificam o aprendizado de novas palavras(46). 
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Assim, o conhecimento lexical se relaciona fortemente à memória de curto 

prazo verbal, uma vez que ela dá suporte à formação e estabilização de 

representações fonológicas de novas palavras na memória de longa duração(8).  

  Na compreensão de sentenças, por sua vez, especialmente naquelas 

sintaticamente complexas, a memória de curto prazo verbal torna-se necessária 

por permitir que elas sejam repassadas mentalmente quando a compreensão 

não ocorre à medida em que se ouve(57, 58).  

Nesse sentido, um estudo nacional(55) realizado com crianças de 3 a 6 

anos, demonstrou a correlação entre o desempenho em um teste de memória 

curto prazo verbal e a compreensão de orações. De acordo com a autora, a 

existência de uma relação entre estas habilidades demonstra que a 

compreensão de orações pode ser realizada a partir da segmentação da 

sentença em partes relevantes. Esta segmentação, por sua vez, é realizada com 

base nas habilidades semânticas e morfossintáticas da criança em cada etapa 

do seu desenvolvimento. 

Na produção de sentenças, a memória de curto prazo verbal apresenta 

correlação com a sintaxe(8), pois mantém os principais itens lexicais que 

formarão a oração ativos, até que sejam aplicadas as regras sintáticas e a 

programação articulatória para a produção da fala(55). 

Recentemente, com o objetivo de determinar o papel da imitação verbal 

no aprendizado de palavras, pesquisadores eliciaram a imitação de não palavras 

com crianças de 4 anos, usando referenciais para cada não palavra(59). As 

crianças foram testadas em tarefas de nomeação de cada referencial em 

intervalos de 1 minuto, 5 minutos e de 1 a 7 dias após a apresentação dos 

estímulos, na presença e ausência de pistas. Os resultados do treino eliciado em 
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cada intervalo testado foram relacionados ao desempenho prévio em testes de 

vocabulário receptivo, repetição de não palavras e fonologia. Não houve relação 

positiva entre os resultados do treino e os testes de repetição de não palavras e 

fonologia. Entretanto, os resultados de vocabulário existente (vocabulário 

receptivo) foram preditivos do desempenho na tarefa de imitação de não 

palavras em todos os intervalos testados. Assim, os autores sugeriram que a 

imitação verbal, que se relaciona com a memória curto prazo verbal, esteja 

relacionada à aprendizagem de novas palavras durante as primeiras fases do 

desenvolvimento(59). 

A verificação do vocabulário e da memória curto prazo verbal, portanto, 

permite analisar parte do desenvolvimento de linguagem infantil, uma vez que 

esses domínios se influenciam e interagem no desenvolvimento de habilidades 

linguísticas mais complexas.  

Os estudos que relacionam o desenvolvimento de linguagem em 

prematuros à memória de curto prazo verbal ainda são escassos(40) e 

predominantemente internacionais.  

Guarini et al.(40) demostraram recentemente que crianças prematuras aos 

5 anos apresentaram pior desempenho que seus pares nascidos a termo em 

tarefas de memória de curto prazo verbal, como repetição de não palavras e 

“span” de dígitos(40). Também foi observado pior desempenho em tarefa de 

memória de trabalho verbal e em testes cognitivos.  

Um estudo recente testou o papel da memória temporária, medida pelas 

memórias de curto prazo verbal e de trabalho verbal, como mediadora do efeito 

de três possíveis fatores de risco sobre o desenvolvimento da linguagem 

(receptiva e expressiva). Os fatores de risco elencados pelos autores foram 
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idade gestacional, nível socioeconômico e nível de alfabetização/leitura da 

família. 646 crianças italianas de 6 a 11 anos foram avaliadas com testes 

cognitivos, de linguagem receptiva e expressiva. Os dados obtidos foram 

analisados com modelo de mediação, com subdivisão dos sujeitos de acordo 

com sua idade gestacional. Os resultados mostraram uma cascata de efeitos do 

desenvolvimento, na qual a duração gestacional poderia afetar o 

desenvolvimento da memória de trabalho verbal, e esta por sua vez, o 

desenvolvimento da linguagem expressiva. Além disso, também apontaram que 

crianças prematuras apresentaram mais dificuldades de memória de trabalho 

verbal e em linguagem expressiva, do que crianças nascidas a termo. Fatores 

como nível socioeconômico e de alfabetização desfavorecidos, se relacionaram 

a desempenho mais fraco em tarefas de linguagem. As medidas de memória, 

por sua vez, associaram-se a tarefas de linguagem, mas os subcomponentes 

analisados associaram-se isoladamente: a memória de curto prazo verbal foi 

associada a habilidades receptivas, mas não expressivas, enquanto a memória 

de trabalho verbal foi associada com habilidades expressivas, mas não 

receptivas. Os autores apontaram que mesmo na ausência de alterações 

neurossensoriais e motoras, prematuros ainda apresentariam risco para 

dificuldades cognitivas e linguísticas. Para justificar os achados, os diferentes 

padrões de maturação neuronal de prematuros, assim como fatores ambientais 

que podem não ter sido contemplados no estudo, foram elencados(58). 

 A investigação dessa habilidade em nossa pesquisa, em falantes do 

Português Brasileiro, torna-se relevante para a discussão de seu papel ao longo 

do desenvolvimento de linguagem de prematuros, e mais especificamente, na 

aquisição lexical.  
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4 MÉTODOS 

 

 

4.1 Aspectos éticos 

Este estudo foi desenvolvido no Curso de Fonoaudiologia da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) e no Ambulatório de 

seguimento do Recém-nascido de Risco do Centro Neonatal do Instituto da 

Criança (ICr) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), cujo termo de exequibilidade encontra-

se em anexo (Anexo A). Seus aspectos éticos foram aprovados pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, sob número 53465416.0.0000.0068 (Anexo B). 

Todos os pais e/ou responsáveis foram esclarecidos a respeito dos objetivos da 

pesquisa e da forma de obtenção dos dados para somente então assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexos C e D). 

Os sujeitos autorizados a participar foram convidados a conversar com a 

pesquisadora, que lhes explicou individualmente, em linguagem adequada, os 

procedimentos da coleta, de modo a deixá-los livres para optarem por participar 

ou não, registrando graficamente sua opção por meio de pintura e/ou desenho 

no campo indicado no Termo de Assentimento (Anexo E). 

 

4.2 Casuística 

O estudo foi composto por um grupo pesquisa e um grupo controle.  

Grupo pesquisa (GP) 
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O grupo pesquisa (GP) foi composto de acordo com a demanda do serviço 

do Ambulatório de seguimento do Recém-Nascido de Risco do Centro Neonatal 

do ICr- HCFMUSP. Foram avaliados os pré-escolares, de ambos os gêneros, 

entre 4 e 5 anos nascidos prematuros e que estiveram em atendimento no 

período da coleta de dados, de março a novembro de 2017. 

Os critérios de elegibilidade para sua composição foram: idade 

gestacional inferior a 37 semanas completas, ausência de privações sensoriais, 

de alterações neurológicas, de quadros diagnosticados ao longo do 

desenvolvimento que pudessem interferir na aquisição e desenvolvimento da 

linguagem, capacidade de compreender e realizar todos os testes experimentais 

do estudo.   

Os sujeitos foram caracterizados quanto a fatores da gestação e 

nascimento: doenças maternas (diabetes, hipertensão, outras), idade 

gestacional, tipo de parto, peso ao nascimento, Índice Apgar(60) 1º e 5º minutos, 

tempo de internação, quadro clínico (ocorrência de icterícia neonatal, tempo de 

fototerapia, infecções, hemorragia intracraniana, outros). Essas informações 

foram obtidas a partir da análise de prontuários clínicos eletrônicos relacionados 

às condutas do Ambulatório de seguimento do Recém-nascido de Risco do 

Centro Neonatal do ICr – HCFMUSP, e também dos prontuários de internação, 

para obtenção dos dados acerca do nascimento. 

A idade gestacional é avaliada a partir da data da última menstruação 

(DUM)(61) materna, ou, na ausência desta, por meio de ultrassonografia no 1º 

trimestre gestacional. Na impossibilidade de determinação por essas técnicas, 

utiliza-se o Método Capurro(62), no ambulatório acima mencionado. A idade 
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gestacional dos sujeitos foi verificada a partir da consulta ao prontuário 

eletrônico. 

A hemorragia intracraniana (HIC) ocorre em 20% a 40% dos recém-

nascidos prematuros, sendo atribuída diretamente à imaturidade das estruturas 

cerebrais. Os graus I e II são mais frequentes (75% dos nascimentos) e 

geralmente não causam complicações ao desenvolvimento. Os graus III e IV 

podem resultar em danos cerebrais crônicos(63, 64). Assim, pacientes com 

Hemorragia intracraniana (HIC) graus I ou II foram considerados elegíveis. A 

evolução deste quadro foi verificada, e aqueles com exames de imagem 

neurológicos (por exemplo: ultrassonografia de crânio) com resultados normais 

registrados em prontuário foram incluídos na amostra. 

Crianças com idade cronológica diferente da pretendida neste estudo, 

outros quadros neurológicos decorrentes do nascimento ou diagnosticados ao 

longo do desenvolvimento, síndromes diagnosticadas, em processo de 

investigação médica neurológica ou genética, com privação sensorial ou atraso 

no desenvolvimento neuropsicomotor registrado em prontuário não foram 

incluídas no estudo. Todas as crianças incluídas foram capazes de realizar as 

tarefas. 

Grupo controle (GC) 

O grupo controle (GC) foi composto por pré-escolares em 

desenvolvimento típico de linguagem nascidos a termo, dentro da mesma faixa 

etária dos sujeitos do grupo pesquisa, regularmente matriculados em escola de 

Educação Infantil da rede pública, na região Oeste de São Paulo, por se tratar 

da mesma rede de ensino frequentada pelos sujeitos do grupo pesquisa. 
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Os critérios adotados para sua composição foram: idade gestacional igual 

ou superior a 37 semanas completas, ausência de queixas, encaminhamento ou 

atendimento em vigor para demandas fonoaudiológicas, psicológicas ou 

neurológicas, de quadros diagnosticados que pudessem interferir na aquisição e 

desenvolvimento da linguagem, capacidade de realizar todos os testes 

experimentais do estudo.  

Este grupo também foi caracterizado quanto a fatores gestacionais e de 

nascimento dos sujeitos, por meio de questionário (Anexo F) respondido pelos 

pais e/ou responsáveis. 

Crianças com idade cronológica diferente da pretendida neste estudo, que 

não conseguiram realizar todas as tarefas dos testes experimentais, com queixa 

ou em atendimento fonoaudiológico, neurológico, psicológico, psiquiátrico, com 

quadros neurológicos decorrentes do nascimento ou diagnosticados ao longo do 

desenvolvimento, com síndromes diagnosticadas, com privação sensorial ou 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor registrado pelos pais no 

questionário sobre as condições de saúde das crianças (Anexo F) não foram 

incluídas no estudo. 

O pareamento das crianças foi realizado pela idade (anos e meses (+/- 6 

meses), escolaridade materna e renda familiar. 

 

4.3 Materiais 

Para investigar o desenvolvimento lexical e a habilidade de memória de 

curto prazo verbal, os testes experimentais utilizados foram:  

Vocabulário - ABFW Teste de Linguagem Infantil 
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O teste de Vocabulário – ABFW Teste de Linguagem Infantil(65) tem por 

objetivo avaliar o repertório lexical de crianças de 2 a 6 anos de idade. Ele é 

composto por 118 figuras divididas em nove campos semânticos: vestuário, 

alimentos, animais, meios de transporte, móveis e utensílios, profissões, locais, 

formas e cores, brinquedos e instrumentos musicais. Sua análise classifica as 

respostas em designações verbais usuais (DVU), não designações (ND) e 

processos de substituição (PS) e fornece a porcentagem de acertos em cada 

campo semântico, com padrão de normalidade. A aplicação ocorreu conforme 

as instruções disponíveis no manual. A análise para os propósitos desta 

pesquisa foi quantitativa e utilizou a porcentagem de acertos (DVU) do teste em 

sua totalidade (número de acertos/118 multiplicado por 100). Os campos 

semânticos não foram analisados individualmente. 

Teste de Memória Curto Prazo Fonológica 

O teste de Memória Curto Prazo Fonológica(48) é composto por 40 não 

palavras divididas igualmente em grupos de monossílabos, dissílabos, 

trissílabos e polissílabos. Sua elaboração considerou os fonemas adquiridos no 

Português Brasileiro nos primeiros anos de aquisição da linguagem (sons 

plosivos surdos, nasais e por fricativa anterior surda), com o objetivo de evitar a 

classificação de repetições de não palavras corretas como incorretas devido a 

um sistema fonológico que ainda estivesse se desenvolvendo.  

Assim, para sua análise considera-se o desenvolvimento fonológico do 

sujeito em questão, avaliado pela prova de Fonologia-ABFW. A análise foi 

realizada por meio da porcentagem total de acertos no teste. 

Teste de Desenvolvimento de Denver – Escala Denver II 
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O teste de Desenvolvimento de Denver – Escala Denver II(25, 26) é um 

instrumento de triagem utilizado para a detecção precoce de risco para 

alterações no desenvolvimento infantil. Ele foi desenvolvido para acompanhar 

crianças do nascimento até os 6 anos de idade e é composto por 125 itens nas 

áreas do desenvolvimento: Pessoal-Social, Motor fino-adaptativo, Linguagem e 

Motor-grosso. 

Sua aplicação prevê a verificação dos aspectos da área Pessoal- social 

direcionada aos pais e/ou responsáveis, por meio oral, e a execução de tarefas 

pela criança nas áreas de Motor fino-adaptativo, Linguagem e Motor-grosso. Os 

itens componentes da área Pessoal –social, correspondentes à faixa etária 

abordada em nosso estudo, foram adaptados em um questionário impresso 

(Anexo G). A adaptação ocorreu por meio da transcrição dos itens a serem 

verificados com os pais oralmente, em perguntas com respostas a serem 

assinaladas (sim x não) e espaço disponível para comentários. Todas as 

perguntas a partir da idade de 3 anos foram replicadas conforme são 

apresentadas no treinamento para aplicação do Teste de Desenvolvimento 

Denver II, para garantir que as crianças com idade de 4 anos recém-completados 

estivessem adequadas ao desenvolvimento. Ao final do questionário os pais e/ 

ou responsáveis também contavam com espaço para comentários. 

A aplicação do teste e sua análise foram realizadas de acordo com as 

instruções do manual de aplicação do instrumento(26). Neste teste cada item do 

desenvolvimento está representado no protocolo por uma barra que indica a 

idade na qual 25%, 50%, 75% e 90% das crianças devem realizar determinado 

comportamento. Na aplicação, traça-se uma linha vertical correspondente à 

idade da criança, e são testados os itens cruzados por esta linha, partindo-se de 
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três itens à esquerda da linha. Para cada item marca-se um escore individual 

(passou, falhou, recusa, não oportunidade), de acordo com o resultado obtido. O 

teste é interrompido com três falhas consecutivas, em cada área. Em seguida, 

estes itens são interpretados individualmente como: avançado, normal, atenção, 

atraso. Após isso, pode-se interpretar o teste como um todo: Normal (apenas 

uma atenção em todos os itens do teste), Suspeito ou risco ao desenvolvimento 

(a partir de duas atenção e/ou um atraso), Não testável (quando há recusa em 

um ou mais itens). 

A classificação geral do teste foi realizada considerando estas instruções 

e a terminologia utilizada foi determinada em curso de formação para aplicação 

do instrumento, ministrado por instrutora Mestre no Teste de Desenvolvimento 

de Denver – Escala Denver II, pela “University of Colorado Health Sciences 

Center”.  

Para os propósitos deste estudo, somente as classificações geral e da 

subárea de Linguagem deste instrumento foram estatisticamente analisadas. 

Para a classificação da subárea de Linguagem, quando todos os itens individuais 

avaliados foram interpretados como normal, classificou-se o desempenho na 

área de Linguagem como adequado para a idade cronológica.  Na presença de 

pelo menos um item interpretado como atraso, o desempenho foi classificado 

como inadequado para a idade cronológica. Quando houve pelo menos um item 

interpretado como atenção, a classificação do desempenho na subárea de 

Linguagem também foi nomeada de atenção. Os comportamentos interpretados 

deste modo foram aqueles que 90% das crianças na idade referida já 

conseguiriam realizar, mas não se podia dizer que a criança avaliada 

apresentava atraso no item por ainda não ter conseguido executá-lo. 
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Para caracterização da amostra quanto ao desenvolvimento fonológico e 

ao nível socioeconômico familiar foram utilizados os seguintes instrumentos: 

Fonologia – Subteste de Imitação - ABFW Teste de Linguagem Infantil 

O subteste de Imitação, da prova de Fonologia – ABFW Teste de 

Linguagem Infantil(66) permite analisar a presença e a produtividade de 

processos fonológicos na fala a partir da imitação de estímulos verbais. Ele é 

composto por 39 elementos. Nesse estudo, sua aplicação foi utilizada com intuito 

de verificar a produtividade de processos fonológicos que pudessem estar 

presentes na fala dos sujeitos, como instrumento preliminar à análise das 

respostas do teste de Memória Curto Prazo Fonológica. 

Questionário Socioeconômico 

Para caracterização e pareamento dos grupos com relação ao nível 

socioeconômico cultural, utilizou-se um questionário (Anexo F), baseado em 

material já existente. Ele aborda aspectos socioeconômicos descritos pelo 

Critério Brasil(67) (grau de instrução do chefe de família e posse de itens e bens 

de consumo) e contempla outros fatores, como: renda familiar bruta mensal, 

ocupação dos responsáveis, número de pessoas que vivem na residência, além 

de informações sobre o nível de estimulação recebida pela criança em casa. A 

adaptação deste questionário ocorreu por meio da inserção de perguntas sobre 

o período gestacional, histórico e condições atuais de saúde da criança. A 

análise utilizou os dados de corte do Critério Brasil para estratificação em classes 

sociais(67). 

O registro da coleta de dados ocorreu por meio dos protocolos específicos 

de cada teste, que foram transcritos e armazenados também em arquivo digital. 
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Para registro de voz do momento da coleta, foi utilizado gravador digital com 

microfone integrado Coby®, modelo CXR190-1G e pilhas alcalinas. 

 

4.4 Procedimentos 

Grupo pesquisa  

A coleta de dados do grupo pesquisa (GP) foi realizada de março a 

novembro de 2017, no Ambulatório de seguimento do Recém-nascido de Risco 

do Centro Neonatal do ICr – HCFMUSP. O serviço deste ambulatório tem 

funcionamento três dias por semana, e a coleta de dados foi realizada uma vez 

por semana (devido à disponibilidade de salas para este fim) no mesmo período 

de atendimento dos pacientes. 

A pesquisadora teve acesso aos dados clínicos dos pacientes do 

ambulatório, via prontuário eletrônico, que foram analisados previamente à 

convocação. Todos os pacientes elegíveis foram convidados a participar, 

totalizando 55 convocações.  

As convocações ocorreram pessoalmente - por meio de contato com os 

responsáveis no dia do comparecimento para consulta médica, por meio de 

ligação telefônica, quando estavam agendadas em dias diferentes ao da coleta 

de dados (com oferta de horário para a realização da avaliação da pesquisa), ou 

quando o paciente não compareceu ao atendimento no dia agendado. No 

momento de convocação, todos os responsáveis foram esclarecidos a respeito 

dos objetivos da pesquisa e da forma de obtenção dos dados.  

A coleta foi realizada em um consultório do Centro de Pesquisa Clínica do 

ICr - HCFMUSP, em sessão única, com duração média de 40 minutos. A 

aplicação dos testes para a pesquisa ocorreu em horário anterior ou posterior ao 
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da consulta pediátrica agendada. As crianças dirigiram-se ao consultório 

acompanhadas por seus responsáveis, que foram novamente esclarecidos 

sobre a pesquisa e a forma de obtenção dos dados, para então assinarem o 

TCLE (Anexo C) e responderem ao questionário para verificação de nível 

socioeconômico cultural e das informações de saúde de cada criança (Anexo F). 

As crianças foram acomodadas em cadeiras ao lado da pesquisadora, e seus 

responsáveis permaneceram na mesma sala, acomodados em mesa e cadeira 

separadas. A aplicação dos testes se deu após assentimento dos sujeitos, 

registrado graficamente no Termo de Assentimento, na mesma ordem, a saber: 

Teste de vocabulário expressivo – ABFW, subteste de Imitação – Fonologia 

ABFW, Teste de memória de curto prazo fonológica, Teste de Desenvolvimento 

de Denver– Escala Denver II. O teste de triagem foi aplicado ao final devido ao 

seu componente sobre o desenvolvimento motor-grosso, que exigia 

movimentação das crianças pelo espaço.  

Após aplicação e análise dos dados, os responsáveis receberam breve 

explicação sobre os testes e sobre seus resultados. De acordo com o 

desempenho individual de cada criança, foram fornecidas orientações sobre a 

necessidade de atendimento terapêutico, e estratégias para estimular o 

desenvolvimento da linguagem. 

Os pais e/ ou responsáveis de pacientes com resultados inadequados 

para a idade nos testes foram orientados a procurar por atendimento 

fonoaudiológico em serviço de Fonoaudiologia público da região de sua 

residência. 

Grupo controle 
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A coleta de dados iniciou-se pelo grupo controle (GC) e ocorreu nos 

meses de maio a outubro de 2016, em escola pública da região Oeste de São 

Paulo. Os dados foram coletados numa Escola Municipal de Educação Infantil 

(EMEI). 

Após apresentação do projeto à diretoria da instituição de ensino e de sua 

concordância em participar de nossa pesquisa, a pesquisadora enviou uma carta 

de apresentação aos pais e/ou responsáveis de todos os alunos matriculados, 

com informações sobre a pesquisa. Além disso, no âmbito de favorecer o contato 

com os responsáveis e esclarecer dúvidas, também realizou plantões de dúvidas 

no horário de entrada e saída da escola e participou das reuniões de pais ao 

término do primeiro semestre. 

Todos os pais e/ou responsáveis foram esclarecidos a respeito dos 

objetivos da pesquisa e da forma de obtenção dos dados para assinarem o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D). Devido ao grande 

número de alunos matriculados – e na intenção de reduzir a evasão pela 

impossibilidade de comparecimento a entrevistas presenciais - foram enviados 

aos pais, via agenda escolar, questionários para verificação de nível 

socioeconômico cultural e de informações pré e pós-natais de cada criança 

(Anexo F), e um questionário adaptado do Teste de Desenvolvimento de 

Denver– Escala Denver II, sobre o desenvolvimento Pessoal- Social. Os pais 

retornaram os questionários preenchidos da mesma forma, e eles foram 

recolhidos e armazenados pela coordenação da escola, e entregues à 

pesquisadora nos dias de coleta. 
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Todos os alunos matriculados foram convocados a participar, totalizando 

103 convocações.  

A coleta foi realizada individualmente em salas de aula sem atividades, 

em sessão única, com duração média de 40 minutos. As crianças foram 

acomodadas em cadeiras e mesas adequadas ao seu tamanho. A aplicação dos 

testes ocorreu após assentimento dos sujeitos, registrado graficamente no 

Termo de Assentimento, e se deu na mesma ordem descrita para obtenção dos 

dados do grupo pesquisa.  

Após aplicação e análise de todos os dados obtidos, todos os 

responsáveis receberam um relatório contendo as atividades realizadas em 

nossa pesquisa e os resultados obtidos pelas crianças, com uma breve 

explicação sobre cada teste.  

Os alunos com resultados inadequados para a idade foram encaminhados 

ao serviço de Fonoaudiologia público referência da região de sua residência, e 

seus pais e/ou responsáveis receberam orientações por escrito sobre os 

procedimentos, além de orientações verbais repassadas pela direção das 

escolas individualmente aos pais.  

Ao final da coleta, a pesquisadora elaborou um relatório com os dados 

obtidos, apresentou seu conteúdo e ministrou aula sobre a aquisição e o 

desenvolvimento de linguagem, a fim de contribuir com a formação de 

professores e funcionários, em conformidade com as normas de ética em 

pesquisa. 
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4.5 Análise estatística  

Os dados foram tratados estatisticamente no software SPSS versão 21 

(SPSS 21.0 for Windows). Inicialmente foi realizada a verificação da distribuição 

dos dados por meio do teste de Kolgomorov-Smirnov e identificou-se que as 

variáveis experimentais não respeitavam a normalidade, portanto sua análise 

descritiva foi empreendida por meio da mediana e do intervalo interquartil.  

As análises descritivas das variáveis numéricas que caracterizam os sujeitos 

foram empreendidas por meio da média, desvio-padrão e os valores mínimo e 

máximo, enquanto para as variáveis categóricas foram utilizadas a frequência de 

distribuição e a porcentagem equivalente. 

As análises inferenciais que comparam os dados numéricos foram realizadas 

por meio do teste não paramétrico de Mann-Whitney e para os dados categóricos 

por meio do teste exato de Fisher. O nível de significância adotado foi de 5% e 

os resultados significantes foram assinalados com um asterisco (*). 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Composição dos grupos 

Grupo pesquisa 

De março a novembro de 2017, a demanda de pacientes com idade entre 

4 anos a 5 anos e 11 meses do Ambulatório de seguimento do Recém-nascido 

de Risco do Centro Neonatal do ICr – HCFMUSP foi correspondente a 127 

crianças. Destas, 72 não foram elegíveis aos critérios de seleção deste estudo: 

dez nasceram a termo, 62 apresentaram patologias (quadros neurológicos, 

síndromes, alteração sensorial) ao nascimento ou ao longo do desenvolvimento. 

55 crianças foram elegíveis e convocadas. Não foi possível entrar em contato 

pessoalmente ou por telefone com 16 famílias (número registrado nos dados 

cadastrais não atendeu, estava fora de serviço, ou era inexistente) e 11 famílias 

não aceitaram participar. Oito crianças faltaram ao atendimento agendado para 

a coleta de dados. O grupo foi composto por 20 crianças (oito de 4 anos e 12 de 

5 anos), como pode ser visto na Figura 1.  
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Figura 1: Composição do grupo pesquisa 

 

Legenda: mar: março, nov: novembro, RNT: recém-nascido termo. 

Grupo controle 

103 crianças matriculadas na Escola Municipal de Educação Infantil foram 

convocadas para participar deste estudo. Destas, 70 famílias responderam 

positivamente, com consentimento livre e esclarecido dos pais ou responsáveis. 

27 crianças não foram incluídas no estudo devido ao preenchimento incorreto 

dos formulários da pesquisa (quatro), pelo histórico de prematuridade (nove), 

pela presença de alterações em seu desenvolvimento, queixa fonoaudiológica 

ou atendimento terapêutico em andamento (14) e uma criança não assentiu à 
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participação no estudo. Após a análise dos resultados obtidos nos testes 

diagnósticos, nove crianças apresentaram desempenho inadequado para os 

parâmetros da idade e não foram incluídas na amostra. O grupo controle foi 

composto por 33 sujeitos (15 de 4 anos e 18 de 5 anos), que foram pareados por 

anos e meses aos sujeitos do grupo controle, totalizando 20 sujeitos (sete de 4 

anos, 13 de 5 anos) como pode ser visto na Figura 2. 

 

Figura 2: Composição do grupo controle 

 

Legenda: TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido, voc: vocabulário, 

mcp: memória curto prazo verbal. 
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5.2 Caracterização dos grupos 

O GP foi composto por sujeitos com idade gestacional média equivalente a 

30,9 semanas (DP:2,61, intervalo: 25-36) e peso ao nascer médio de 1264,7 

gramas (DP:301,34, intervalo: 720-2070). 45% das crianças foram classificadas 

como PIG, 2% foram pretermos extremos e 3% nasceram com extremo baixo 

peso. 90% dos sujeitos apresentaram icterícia ao nascimento, dos quais 80% 

receberam fototerapia. 25% das crianças apresentaram HIC grau I ou II, e a 

média de internação hospitalar após o nascimento equivaleu a 49,6 dias (Figura 

3). 

 

Figura 3: Caracterização do grupo pesquisa 

Idade gestacional (semanas), média (DP) 
intervalo 

30,9 (2,61) 25 - 36 

Idade materna (anos), média (DP) intervalo 27,3 (6,04) 17 - 37 

Peso ao nascimento (gramas), média (DP) 
intervalo 

1264,
7 

(301,34
) 

720 - 
2070 

Pretermo extremo, n (%) 2 (10)  

Extremo baixo peso, n (%) 3 (15)  

PIG, n (%) 9 (45)  

Parto cesáreo, n (%) 20 (100)  

Gemelar, n (%) 6 (30)  

Hipertensão materna, n (%) 9 (45)  

Diabetes materno, n (%) 2 (10)  
Icterícia, n (%) 18 (90)  

Fototerapia, n (%) 16 (80)  

HIC I ou II, n (%) 5 (25)  

Média de internação (dias), média (DP) 
intervalo 

49,6 (21,61) 17 - 106 

Legenda: DP: desvio-padrão, n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem 
de sujeitos na amostra, PIG: pequeno para a idade gestacional, HIC: hemorragia 
intracraniana. 
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Com relação à idade gestacional ao nascimento, houve predomínio de 

crianças muito pretermo (55%), de acordo com a classificação utilizada pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria(1) (Tabela 1). 

 

Tabela1: Distribuição dos sujeitos do grupo pesquisa com relação à idade 

gestacional 

Classificação da prematuridade n % 

muito pretermo 11 55 

pretermo extremo 1 5 

pretermo moderado 6 30 

pretermo tardio 2 10 

Total 20 100 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem de sujeitos na 

amostra. 

O GC foi composto por sujeitos com idade gestacional média equivalente 

a 38,8 semanas (DP:1,51; intervalo: 37-42) e peso ao nascer médio de 3093,8 

gramas (DP:551,40; intervalo: 2000-4200). 90% das crianças nasceram com 

peso adequado. Nenhum dos sujeitos apresentou intercorrências após o 

nascimento (Figura 4). 

 
Figura 4: Caracterização do grupo controle 
 

Idade gestacional (semanas), média (DP) intervalo 38,8 (1,51) 37 - 42 

Peso ao nascimento (gramas), média (DP) intervalo 3093,8 (551,40) 2000 - 4200 

Peso normal ao nascimento, n (%) 18 (90)   

Gemelar, n (%) 0 -   

Hipertensão materna, n (%) 2 (10)   

Diabetes materno, n (%) 2 (10)   

Icterícia, n (%) 0 -   

HIC, n (%) 0 -   

Legenda: DP: desvio-padrão, n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem 

de sujeitos na amostra, HIC: hemorragia intracraniana. 
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Os grupos foram comparados com relação à idade (Tabela 2), ao peso ao 

nascimento e à renda familiar (Tabela 3). Não houve diferença entre eles com 

relação à idade e à renda familiar.  

 

Tabela 2: Comparação de GP e GC com relação à idade gestacional ao 

nascimento 

  Grupo Média Desvio-padrão Mínimo Máximo p 

Idade (meses) 
Controle 61,4 4,86 53,0 68,0 

0,841 
Pesquisa 61,0 7,41 48,0 71,0 

Legenda: p: nível de significância. 

 

Tabela 3: Comparação de GP e GC com relação ao peso ao nascimento e à 

renda familiar 

  Grupo Mediana Intervalo interquartil p 

Peso ao 

nascimento 

(gramas) 

Controle 3060,0 2737,5 3400,0 

<0,001* 

Pesquisa 1275,0 1041,0 1375,0 

Renda (R$) 
Controle 3000,0 2125,0 5000,0 

0,147 
Pesquisa 2000,0 1500,0 4000,0 

Legenda: R$: moeda real, p: nível de significância, *: significância estatística 

(p<0,05). 

 Com relação ao nível socioeconômico, os grupos foram descritos de 

acordo com o Critério Brasil(67) (Tabela 4).  
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Tabela 4: Distribuição das categorias de nível socioeconômico Critério Brasil(67) 

nos grupos 

Grupo Categorias ABEP 2013 n % 

Pesquisa 

A2 3 15 

B1 1 5 

B2 7 35 

C1 3 15 

C2 5 25 

D 1 5 

Controle 

A2 2 10 

B1 2 10 

B2 9 45 

C1 6 30 

C2 1 5 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem de sujeitos na 

amostra. 

 
 Em decorrência no número amostral restrito (n=40), as categorias A1, A2, 

B1, B2 foram agrupadas na categoria AB, e as categorias C1, C2, D, E foram 

agrupadas na categoria CDE (Tabela 5). Em seguida, verificou-se não haver a 

associação entre as categorias agrupadas e os grupos (Tabela 6), indicando que 

eles não diferem quanto ao nível socioeconômico. 

 

Tabela 5: Distribuição das categorias de nível socioeconômico Critério Brasil 

(2013) agrupadas nos grupos 

Grupo Categorias agrupadas n % 

Pesquisa 
AB 11 55 

CDE 9 45 

Controle 
AB 13 65 

CDE 7 35 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem de sujeitos na 

amostra. 
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Tabela 6: Associação entre as categorias agrupadas aos grupos 

Categorias 

agrupadas 

Grupo 
Total p 

Pesquisa Controle 

AB 11 13 24 

0,748 CDE 9 7 16 

Total 20 20 40 

Legenda: p: nível de significância, * diferença estatística p <0,05 – teste exato 

de Fisher. 

 

Com relação à escolaridade materna, os grupos foram descritos de 

acordo com as respostas fornecidas pelos responsáveis (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Distribuição do nível de escolaridade materna nos grupos 

Grupo Escolaridade materna n % 

Pesquisa 

Sem resposta 1 5 

Fundamental 1 incompleto 1 5 

Fundamental 1 completo 1 5 

Ensino médio completo 8 40 

Curso técnico 1 5 

Ensino superior completo 3 15 

Especialização ou mestrado 5 25 

Controle 

Fundamental 1 incompleto 1 5 

Fundamental 2 completo 2 10 

Ensino médio completo 8 40 

Curso técnico 2 10 

Ensino superior completo 5 25 

Especialização ou mestrado 2 10 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem de sujeitos na 

amostra. 

  

Devido ao número amostral restrito, a conclusão do Ensino Médio foi 

utilizada como referência para o estabelecimento de duas categorias (Tabela 8). 
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Para verificar associação entre a escolaridade materna e os grupos foi excluído 

o sujeito do grupo pesquisa que estava sem resposta. Não houve associação 

entre as categorias agrupadas na escolaridade materna e os grupos (Tabela 9). 

 

Tabela 8: Distribuição do número de mães que concluíram o Ensino Médio nos 

grupos 

Grupo Ensino Médio completo n % 

Pesquisa 

sem resposta 1 5 

não 2 10 

sim 17 85 

Controle 
não 3 15 

sim 17 85 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, %: porcentagem de sujeitos na 

amostra. 

 
 
Tabela 9: Associação entre a escolaridade materna e os grupos 

Ensino médio 

completo 

Grupo 
Total p 

Pesquisa Controle 

não 2 3 5 

1,000 sim 17 17 34 

Total 19 20 39 

Legenda: p: nível de significância estatística, * diferença estatística p <0,05 – 

teste exato de Fisher. 

 

Com relação à inteligibilidade de fala, o desempenho dos grupos também 

não diferiu quanto à classificação (Tabela 10), nem quanto à porcentagem de 

consoantes corretas (Mediana GP: 93,0; mediana GC: 98,5; p=0,306). 
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Tabela 10: Desempenho dos grupos com relação à inteligibilidade de fala 

Grupo 
Fonologia 

Total p 
Adequado Inadequado 

Pesquisa 12 8 20 

0,150 Controle 16 4 20 

Total 28 12 40 

Legenda: * diferença estatística p <0,05 – teste exato de Fisher. 

 

5.3 Desempenho dos grupos 

Com relação à triagem do desenvolvimento, ao considerar o desempenho 

geral no teste os prematuros foram classificados como Suspeito ou risco ao 

desenvolvimento com maior frequência do que o grupo controle (Tabela 11).   

Com relação apenas ao subteste de linguagem, o desempenho foi 

classificado em duas categorias: Adequado (englobando as categorias 

Adequado para a idade cronológica e Atenção) ou Inadequado (categoria 

Inadequado para a idade cronológica). Os prematuros foram classificados como 

inadequados com maior frequência do que o grupo controle (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Comparação do desempenho geral e no subteste de linguagem no 

teste de triagem Denver II nos grupos 

Variável Desempenho Pesquisa Controle Total p 

DENVER 
Adequado 8 20 28 

<0,001* 
Suspeito ou risco 12 0 12 

DENVER 

linguagem 

Adequado 11 20 31 
0,001* 

Inadequado 9 0 9 

Legenda: * diferença estatística p <0,05 – teste exato de Fisher. 

 

O desempenho dos grupos não diferiu nas tarefas de vocabulário tanto 

com relação à pontuação (p=0,110) quanto à classificação (p=0,053), mas o 
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grupo de prematuros teve desempenho inferior ao controle (p<0,001) e maior 

índice de desempenho inadequado na tarefa de memória de curto prazo 

fonológica (p<0,001; Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12: Comparação do desempenho de GP e GC com relação à pontuação 

nas tarefas de vocabulário e memória de curto prazo verbal 

Variáveis Grupo Mediana Intervalo interquartil p 

Vocabulário 

DVU 

Controle 68,0 65,3 74,8 
0,110 

Pesquisa 65,5 53,3 72,0 

MCP acertos 
Controle 96,5 93,0 100,0 

<0,001* 
Pesquisa 83,0 65,5 88,0 

Legenda: DVU: designação verbal usual, MCP: memória de curto prazo verbal, 

* diferença estatística p <0,05 – teste não paramétrico de Mann-Whitney. 

 

Tabela 13: Comparação da classificação do desempenho nas tarefas de 

vocabulário e memória de curto prazo verbal nos grupos 

Variável Desempenho Pesquisa Controle Total p 

Vocabulário 
Adequado 16 20 36 

0,053 
Inadequado 4 0 4 

MCP acertos 
Adequado 7 20 27 

<0,001* 
Inadequado 13 0 13 

Legenda: MCP: memória de curto prazo verbal, * diferença estatística p <0,05 – 

teste exato de Fisher. 

 

Os grupos também foram analisados considerando a idade. No grupo 

pesquisa 60% das crianças tinham 5 anos enquanto no grupo controle 65% tinha 

esta idade. 

 Aos 4 anos, o desempenho dos grupos não diferiu na tarefa de 

vocabulário tanto com relação à pontuação (p=0,415) quanto à classificação. 
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Entretanto, o grupo de prematuros teve desempenho inferior ao controle 

(p=0,005), porém não diferiu no índice de desempenho inadequado (p=0,077) na 

tarefa de memória de curto prazo (Tabelas 14 e 15). 

Aos 5 anos, o grupo de prematuros apresentou mediana semelhante ao 

grupo controle no vocabulário (p=0,102), mas teve desempenho inferior 

(p=0,039). Na memória de curto prazo verbal, o grupo de prematuros teve 

desempenho inferior ao controle (p=0,001) e maior índice de desempenho 

inadequado (p<0,001; Tabelas 14 e 15). 

 

Tabela 14: Comparação de desempenho nos testes de vocabulário e memória 

de curto prazo verbal nos sujeitos de acordo com subgrupo 

Subgrupo Variável Grupo n Mediana Intervalo interquartil p 

4 anos 

Vocabulário 

DVU 

Controle 7 68,0 64,0 68,0 
0,415 

Pesquisa 8 65,0 53,3 74,3 

MCP acertos 
Controle 7 95,0 85,0 98,0 

0,005* 
Pesquisa 8 83,0 66,0 84,5 

5 anos 

Vocabulário 

DVU 

Controle 13 73,0 65,5 75,5 
0,102 

Pesquisa 12 65,5 46,3 71,3 

MCP acertos 
Controle 13 98,0 94,0 100,0 

0,001* 
Pesquisa 12 85,0 34,0 93,3 

Legenda: n: número de sujeitos na amostra, DVU: designação verbal usual, 
MCP: memória de curto prazo verbal, * diferença estatística p <0,05 – teste não 
paramétrico de Mann-Whitney. 
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Tabela 15: Comparação da classificação de desempenho nos testes de 
vocabulário e memória de curto prazo verbal nos sujeitos de acordo com 
subgrupo 
 

Subgrupo Variável Desempenho Pesquisa Controle Total p 

4 anos 

Vocabulário 
Adequado 8 7 15 

-1 
Inadequado 0 0 0 

MCP 
Adequado 4 7 11 

0,077 
Inadequado 4 0 4 

5 anos 

Vocabulário 
Adequado 8 13 21 

0,039* 
Inadequado 4 0 4 

MCP 
Adequado 3 13 16 

<0,001* 
Inadequado 9 0 9 

Legenda: p: nível de significância, MCP: memória de curto prazo verbal, * 

diferença estatística p <0,05 – teste exato de Fisher. 

1Não passível de análise visto que só havia sujeitos com desempenho adequado. 

 

 Com relação à triagem do desenvolvimento Denver II, os prematuros na 

faixa etária de 4 anos foram classificados como Suspeito ou risco ao 

desenvolvimento com maior frequência do que o grupo controle no desempenho 

geral (p=0,026). Com relação apenas ao subteste de linguagem, os prematuros 

também foram classificados como inadequados com maior frequência do que o 

grupo controle, porém não houve diferença entre os grupos (p=0,077; Tabela 

16). 

No grupo de 5 anos, com relação ao teste Denver II, os prematuros foram 

classificados como Suspeito ou risco ao desenvolvimento com maior frequência 

do que o grupo controle no desempenho geral (p=0,002). Com relação apenas 

ao subteste de linguagem, os prematuros também foram classificados como 

inadequados com maior frequência do que o grupo controle (p=0,015; Tabela 

16). 



51 
 

Tabela 16: Comparação da classificação de desempenho no teste de triagem 

Denver II de acordo com subgrupo 

Idade Variável Desempenho Pesquisa Controle Total p 

4 anos 

DENVER 
Adequado 3 7 10 

0,026* Suspeito ou 
risco 

5 0 5 

DENVER 
linguagem 

Adequado 4 7 11 
0,077 

Inadequado 4 0 4 

5 anos 

DENVER 
Adequado 5 13 18 

0,002* Suspeito ou 
risco 

7 0 7 

DENVER 
linguagem 

Adequado 7 13 20 
0,015* 

Inadequado 5 0 5 

Legenda: * diferença estatística p <0,05 – teste exato de Fisher. 

 

5.4 Associação entre os resultados obtidos nos testes de triagem e de avaliação 

Ao investigar a associação entre a classificação do desempenho dos 

prematuros no instrumento de triagem Denver II e nos demais testes 

experimentais não houve resultado positivo tanto para o desempenho geral no 

Denver II com o vocabulário (p=0,117) e a memória de curto prazo verbal 

(p=0,642; Tabela 17), quanto para o subteste de linguagem e as mesmas 

medidas (p=0,285 e p=0,642, respectivamente; Tabela 18). 
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Tabela 17: Associação entre desempenho geral no Denver II e nos testes de 

vocabulário e memória de curto prazo verbal no GP 

Variável Desempenho 

DENVER 

Total p 
Adequado 

Suspeito 

ou risco 

Vocabulário 
Adequado 8 8 16 

0,117 
Inadequado 0 4 4 

MCP 
Adequado 2 5 7 

0,642 
Inadequado 6 7 13 

Legenda: MCP: memória de curto prazo verbal,* diferença estatística p <0,05 – 

teste exato de Fisher. 

 

Tabela 18: Associação entre desempenho no subteste de linguagem do Denver 

II e nos testes de vocabulário e memória de curto prazo verbal no GP  

 

Variável Desempenho 
DENVER linguagem 

Total p 
Adequado Inadequado 

Vocabulário 
Adequado 10 6 16 

0,285 
Inadequado 1 3 4 

MCP 
Adequado 3 4 7 

0,642 
Inadequado 8 5 13 

Legenda: MCP: memória de curto prazo verbal, * diferença estatística p <0,05 – 

teste exato de Fisher. 

 

5.5 Associação do desempenho a outras variáveis 

Ao investigar a associação entre a classificação socioeconômica e a 

classificação de desempenho nos testes utilizados, apenas o vocabulário 

demonstrou estar associado ao nível socioeconômico (p=0,026). Os prematuros 

das classes CDE tiveram mais ocorrência de desempenho inadequado do que 

os das classes AB (Tabela 19). 
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Tabela 19: Associação entre a classe econômica e o desempenho do grupo 

pesquisa 

Variável Classificação 
ABEP 2013 

Total p 
AB CDE 

Vocabulário 
Adequado 11 5 16 

0,026* 
Inadequado 0 4 4 

Memória de 

curto prazo 

verbal 

Adequado 5 2 7 

0,374 

Inadequado 6 7 13 

DENVER 
Adequado 5 3 8 

0,670 
Suspeito ou risco 6 6 12 

DENVER 

linguagem 

Adequado 6 5 11 
1,000 

Inadequado 5 4 9 

Legenda: p: significância estatística, * diferença estatística p <0,05 – teste exato 

de Fisher. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esta pesquisa objetivou verificar o desempenho de crianças entre 4 e 5 

anos com histórico de prematuridade em teste de triagem do desenvolvimento, 

tarefas de vocabulário e memória de curto prazo verbal, e compará-lo ao de seus 

pares nascidos a termo. Em seguida, verificou-se a associação entre os 

resultados do teste de triagem aos dos testes de avaliação no grupo pesquisa. 

O grupo pesquisa foi composto por crianças com idades gestacionais 

classificadas desde pretermo extremo até pretermo tardio, conforme observado 

na Tabela 1, e com peso ao nascimento variando de 720g a 2070g (média de 

1264,7g), configurando uma amostra heterogênea. Além disso, foram 

observadas intercorrências maternas durante o período gestacional, como 

hipertensão (45%) e diabetes (10%). Os nascimentos ocorreram em sua 

totalidade por meio de cesárea e foi possível verificar que 25% dos sujeitos 

apresentaram hemorragia intracraniana grau I ou II, com ausência de alterações 

no desenvolvimento neuropsicomotor, confirmando dados apontados pela 

literatura(3, 64).  

No grupo controle não foram observadas intercorrências maternas 

durante a gestação ou após o nascimento das crianças. Todas nasceram a termo 

e duas apresentaram peso inferior a 2500 gramas. Foi observada diferença 

estatística entre os grupos quando a variável peso ao nascimento foi 

considerada. 

Os grupos foram pareados quanto ao nível socioeconômico familiar e à 

escolaridade materna. Mais da metade das famílias foi classificada nas classes 
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econômicas AB, correspondentes às categorias A2, B1, B2 descritas pelo 

Critério Brasil(67), com variação de renda média de R$ 2.654,00 a R$9.263,00(67). 

Com relação à escolaridade materna, em ambos os grupos 85% das mães 

cursaram o Ensino Médio completo. 

Em relação aos resultados obtidos no Teste Denver II, as crianças com 

histórico de prematuridade foram classificadas com maior frequência que seus 

pares nascidos a termo como Suspeito ou risco ao desenvolvimento no 

desempenho geral. No subteste de linguagem, observou-se que os sujeitos 

desse grupo foram classificados com maior frequência como inadequados. Tais 

resultados corroboraram os achados na literatura(17, 21, 24, 27, 29) e confirmaram a 

primeira hipótese deste estudo. 

Nobre et al.(17) detectaram risco ao desenvolvimento em 20% das crianças 

pretermo de seu estudo com idades de 5 a 7 meses, e de 27% com idades entre 

10 e 14 meses, com maior risco para alteração no desenvolvimento da 

linguagem(17). Magalhães et al.(29) observaram desvantagens no desempenho no 

Teste Denver II em prematuros a partir dos 12 meses de idade(29). Uma revisão 

da literatura nacional(27) demonstrou que os estudos selecionados identificaram 

associação entre variáveis neonatais e ambientais e o desempenho no Teste 

Denver II. Dentre eles, identificou-se que crianças prematuras apresentaram 

chance 60% maior de apresentar resultado de risco ao desenvolvimento(68), e 

que prematuros com peso inferior a 1000g apresentaram 37,9% de resultados 

indicativos de risco no teste(28). Um estudo nacional recente(24) identificou em 

crianças de 1 a 3 anos, com histórico de prematuridade, desempenho inferior 

aos pares em todas as áreas avaliadas pelo teste Denver II, e apontou que o 

grupo de nascidos pretermo não apresentou performance homogênea no teste. 
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Desempenho inferior aos pares e risco ao desenvolvimento também foi 

observado com a utilização de outros instrumentos de triagem do 

desenvolvimento(21, 22, 30). Uma revisão da literatura contemplou estudos que 

fizeram uso de instrumentos de triagem diversos, dos quais 21 avaliaram 

crianças em idade pré-escolar. Os resultados revelaram que os prematuros 

apresentaram pior desempenho em todos os indicadores de desenvolvimento 

quando comparados a crianças nascidas a termo(22). Fernandes et al.(21), por sua 

vez, indicaram que na avaliação com o instrumento Escala Bayley III, prematuros 

de muito baixo peso na faixa etária de 18 a 24 meses apresentaram com maior 

frequência alterações na linguagem, comportamento adaptativo e 

socioemocional. Sansavini et al.(30), utilizando este mesmo instrumento, também 

evidenciaram que crianças pretermo diferiram significativamente de seus pares 

nascidos a termo nas fases iniciais do desenvolvimento de linguagem, cognitivo 

e motor. 

Com relação aos testes de avaliação de vocabulário e memória de curto 

prazo verbal, os resultados apontaram que o grupo de prematuros não se 

diferenciou do grupo de crianças nascidas a termo no vocabulário, seja pela 

classificação do instrumento de avaliação, seja pela pontuação obtida nele. Na 

habilidade de memória de curto prazo verbal, observou-se que os grupos se 

diferenciaram tanto pela pontuação, quanto pela classificação do instrumento. 

Estes resultados confirmaram parcialmente a segunda hipótese deste estudo.  

Na habilidade lexical, não houve diferença estatística entre os grupos, 

quer seja pela porcentagem total de DVU, quer seja pela classificação do 

desempenho. Este resultado foi divergente ao de estudos anteriores que 
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apontaram dificuldades com vocabulário expressivo e receptivo em crianças 

nascidas pretermo em diferentes faixas etárias(20, 33, 39, 69, 70). 

 Apesar disso, os achados deste estudo corroboraram o que foi observado 

em uma pesquisa internacional, que investigou o desenvolvimento lexical e 

gramatical aos 10, 22 e 30 meses de idade corrigida de crianças com histórico 

de nascimento prematuro e comparou ao de seus pares nascidos a termo. Não 

foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os grupos em 

tarefas de compreensão e produção de palavras, frases, habilidades 

comunicativas e cognitivas. Para justificar os resultados, os autores apontaram 

fatores ambientais, como o nível de escolaridade materno, que foi 

significativamente associado ao melhor desempenho nos testes experimentais 

aos 30 meses de idade. Além disso, também se apontou que o grupo 

experimental foi composto somente por sujeitos de baixo risco clínico (Apgar 

superior a 6 no quinto minuto, ausência de quadros clínicos graves)(71).  

 Os sujeitos que compuseram ambos os grupos desta pesquisa foram 

comparáveis pela idade cronológica, nível socioeconômico familiar e 

escolaridade materna. Assim como no estudo supracitado, não apresentavam 

quadros clínicos de alto risco, atendendo aos critérios de elegibilidade já citados. 

Entretanto, faz-se necessário ressaltar que as demais pesquisas sobre as quais 

se realizou a revisão bibliográfica deste estudo também descreveram critérios de 

elegibilidade semelhantes, de modo que nenhum dos estudos consultados foi 

composto por crianças prematuras com alto risco clínico para alterações no 

desenvolvimento.  

 Com relação aos fatores ambientais, no mesmo estudo, é possível que 

eles interfiram positivamente no desempenho de linguagem de crianças 



58 
 

prematuras. Em crianças menores de 5 anos que nasceram muito prematuras 

ou pequenas para a idade gestacional, fatores como baixo nível de escolaridade 

dos pais, baixo peso ao nascimento e gênero masculino podem atuar como 

preditivos de alterações no desenvolvimento cognitivo global. A partir dos 5 anos 

apenas a influência do nível de escolaridade dos pais parece se sustentar, 

sugerindo que a influência dos fatores de risco perinatais diminui com o passar 

do tempo e que fatores sociais e ambientais se tornam mais importantes(42). 

 No presente estudo, 85% das mães concluíram o ensino médio, 

completando o ciclo básico de educação brasileira. 47% das responsáveis no 

grupo pesquisa e 45% no grupo controle possuíam formação técnica ou ensino 

superior. Evidências científicas sugerem que medidas de linguagem são 

fortemente influenciadas pelo contexto social do indivíduo(54) e que o grau de 

instrução materna se mostra diretamente relacionado a maior conhecimento 

sobre o desenvolvimento infantil e à variedade de estimulação e interação com 

a criança(72). Também há indicativos de melhor desempenho infantil em testes 

de triagem e avaliação de linguagem de acordo com o maior grau de instrução 

materna(41, 71, 73, 74). Deste modo, é possível que o fator nível de escolaridade 

materna seja responsável pela compensação parcial sobre o efeito da 

prematuridade(73) e este fator, que também foi pareado no grupo controle, pode 

justificar o desempenho semelhante entre os grupos estudados. 

Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de recuperação de 

desenvolvimento ao longo do amadurecimento do sistema nervoso de crianças 

prematuras, na ausência de lesões cerebrais e quando há interação com o 

ambiente saudável à sua volta(39). Ao considerar que neste estudo a maior parte 

das crianças prematuras frequentava instituições de educação infantil 
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regularmente, como prevê a legislação brasileira para crianças desta faixa etária, 

isto também pode ter contribuído para o desenvolvimento da linguagem, mais 

especificamente a aquisição lexical, o que poderia justificar o desempenho 

semelhante ao de crianças nascidas a termo e que também frequentam 

instituição de educação infantil. 

Entretanto, também é importante observar que apesar da ausência de 

diferença estatística, a mediana obtida no grupo de prematuros indicou 

desempenho mais restrito do que o de crianças nascidas a termo. O 

desempenho do grupo pesquisa pode ser decorrente da familiaridade com a 

tarefa e com os itens que a compõem, mas não necessariamente implica que o 

mesmo seria observado com elementos lexicais menos frequentes. Ademais, 

esta restrição poderá impactar no futuro desempenho acadêmico destas 

crianças, uma vez que o léxico pode ser considerado preditivo do desempenho 

de algumas habilidades escolares, como por exemplo, na qualidade da 

elaboração escrita(75). 

Ao comparar a classificação do desempenho dos grupos no vocabulário, 

a significância estatística foi limítrofe (p=0,053), provavelmente devido ao 

número amostral. Logo é preciso cautela na generalização dos dados, pois com 

um maior número de sujeitos na amostra, a diferença de desempenho no 

vocabulário de prematuros e crianças nascidas a termo observada por outros 

autores poderia ser replicada neste estudo. 

Com relação ao desempenho em memória de curto prazo verbal, as 

crianças nascidas prematuras apresentaram prejuízos. Esse achado corrobora 

um estudo italiano que demonstrou dificuldades com habilidades cognitivas - 

cognição não verbal, memória operacional e memória de curto prazo verbal - em 
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crianças nascidas prematuras aos 5 anos(40). O desempenho com memória 

operacional e memória de curto prazo são distintos, mas ainda assim associados 

em crianças pequenas(53), e essas dificuldades podem ser detectadas no início 

da trajetória pré-escolar, aos 3 anos(73) e pareceram se manter aos 5 anos(40), o 

que pode indiretamente afetar o desenvolvimento de habilidades linguísticas.  

No mesmo sentido, dificuldades com as habilidades de memória de curto 

prazo verbal e memória operacional verbal em prematuros também foram 

apresentadas em estudo recente(58). Os autores encontraram evidências de que 

a idade gestacional influencia o desenvolvimento das habilidades de memória, e 

estas podem afetar o desenvolvimento linguístico, pois foi observada associação 

entre habilidades receptivas de linguagem e a memória de curto prazo verbal, e 

entre a memória operacional verbal e habilidades expressivas. 

Alterações nas habilidades de memória, dentre elas a de curto prazo 

verbal, podem acarretar em dificuldades no desenvolvimento de linguagem, 

tanto de compreensão, quanto de expressão, em diferentes níveis(46, 58), e podem 

inclusive levar a prejuízos para a ampliação lexical durante a escolarização. 

Os resultados obtidos neste estudo parecem indicar uma complexa 

relação entre prematuridade e o desenvolvimento cognitivo e de linguagem. 

Mesmo ao encontrar um desempenho em teste de vocabulário semelhante entre 

os grupos, não é possível afirmar que o desenvolvimento de linguagem das 

crianças prematuras não será afetado, porque, de acordo com a literatura, 

prejuízos na memória de curto prazo verbal podem impactar negativamente no 

desenvolvimento lexical(8, 9, 46, 50, 56). 

A análise por faixas etárias permitiu observar que aos 4 anos não houve 

diferença de pontuação, nem no desempenho considerando a classificação do 
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teste, na habilidade de vocabulário entre os grupos (Tabelas 14 e 15). Já aos 5 

anos, observou-se mediana semelhante à do grupo controle no vocabulário 

expressivo, mas desempenho inferior considerando os parâmetros para idade 

do instrumento utilizado. Tal diferença permite evidenciar que as crianças de 5 

anos não ampliaram seu repertório lexical, quando comparadas às de 4 anos.  

Neste ponto, é possível relacionar que, estando os grupos pareados por 

fatores ambientais como nível socioeconômico, escolaridade materna e vida 

escolar, eles se diferenciam por fatores de seu nascimento, como a idade 

gestacional e o peso. Como apresentado anteriormente, a idade gestacional 

parece mediar o desenvolvimento da habilidade de memória de curto prazo 

verbal(58), e esta por sua vez, as habilidades de linguagem, dentre elas a 

aquisição lexical. Ao constatar restrição lexical no subgrupo de 5 anos, é possível 

inferir que apesar do suporte ambiental e familiar para a aquisição de 

vocabulário, a alteração na habilidade de memória de curto prazo verbal passe 

a se acentuar como obstáculo à ampliação lexical ao longo do crescimento e 

conforme aumentem as demandas nos contextos comunicativos e educacionais. 

Quando a mesma análise foi realizada sobre os resultados obtidos na 

habilidade de memória de curto prazo verbal, o grupo de prematuros de 4 anos 

não se diferenciou do grupo controle considerando os parâmetros do instrumento 

utilizado, mas observou-se diferença com relação à mediana da porcentagem de 

acertos. Aos 5 anos, os grupos se diferenciaram tanto pela mediana da 

porcentagem de acertos, quanto pela classificação do próprio instrumento de 

avaliação. Isto também parece indicar que as dificuldades com a habilidade de 

memória passem a se acentuar ao longo do crescimento, impactando 

negativamente em outras habilidades a ela relacionadas. 
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A respeito do segundo objetivo deste estudo, não foi verificada associação 

entre os resultados obtidos no teste de triagem e nos testes de avaliação de 

memória de curto prazo verbal e vocabulário expressivo, de modo que a terceira 

hipótese desta pesquisa não foi confirmada. 

 Ao observar a Tabela 17 é possível notar que não houve associação dos 

resultados gerais do teste Denver II aos dos testes de vocabulário e memória de 

curto prazo verbal. Das 16 crianças que apresentaram resultados adequados no 

vocabulário, oito tiveram desempenho adequado no Denver II, e as demais 

classificação de Suspeito ou risco ao desenvolvimento. As quatro crianças que 

apresentaram desempenho inadequado no vocabulário expressivo também 

apresentaram desempenho Suspeito ou de risco ao desenvolvimento no teste 

Denver II. Com relação à memória de curto prazo verbal, das sete crianças que 

apresentaram resultados adequados no teste de avaliação, apenas duas 

apresentaram resultados adequados também no teste Denver II.  Das 13 

restantes, que apresentaram desempenho inferior aos parâmetros do teste de 

memória de curto prazo verbal, seis apresentaram resultados adequados no 

Denver II, e sete Suspeito ou risco ao desenvolvimento. 

 Assim, não foi possível estabelecer correspondências quando o sujeito 

apresentou desempenho adequado no teste de triagem, pois nem sempre foi 

observado desempenho adequado nos testes de avaliação, nem quando houve 

desempenho Suspeito ou risco ao desenvolvimento, pois do mesmo modo nem 

sempre os resultados obtidos nos testes de avaliação foram inadequados aos 

parâmetros. 

 O mesmo pode ser observado quando somente o desempenho com o 

subteste de linguagem do teste Denver II foi considerado (Tabela 18). 
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 Estudos que verificaram associação entre resultados de testes de triagem 

e de avaliação de habilidades de linguagem são escassos na literatura.  

O resultado desta pesquisa contraria o que foi observado por dois estudos 

nacionais. No primeiro deles(76), objetivou-se analisar e caracterizar o 

vocabulário receptivo e expressivo de crianças em idades pré-escolar e escolar 

com diagnóstico de Paralisia Cerebral do tipo diplegia, comparando-as a 

crianças em desenvolvimento típico. Os testes utilizados incluíam o teste de 

Vocabulário Expressivo – ABFW e o Teste de Triagem do Desenvolvimento 

Denver II. Os resultados apontaram correlação estatística significante intragrupo 

entre estes instrumentos.  O segundo estudo foi realizado com pré-escolares 

com Síndrome de Down(77), com objetivo de verificar e analisar seu desempenho 

com vocabulário receptivo e expressivo e compará-lo aos seus pares em 

desenvolvimento típico. Os sujeitos avaliados estavam na mesma faixa etária 

dos sujeitos deste estudo, e os instrumentos utilizados para triagem e para 

avaliação também incluíam o teste de Vocabulário Expressivo – ABFW e o Teste 

de Triagem do Desenvolvimento Denver II. Houve correlação entre os resultados 

obtidos no subteste de linguagem do teste Denver II e os do teste de vocabulário 

expressivo.  

 Esta divergência pode ser justificada pela população estudada em cada 

pesquisa. A literatura é extensa ao descrever em crianças com Síndrome de 

Down prejuízos em seu desenvolvimento neuropsicomotor, cognitivo e 

linguístico(77). Da mesma forma, crianças com Paralisia Cerebral do tipo diplegia 

também apresentam dificuldades características ao desenvolvimento motor que 

podem impactar o desempenho em linguagem expressiva(76), e no estudo 
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mencionado, os sujeitos compuseram um grupo homogêneo, criteriosamente 

selecionado(76).  

Crianças prematuras sem risco neurológico, por sua vez, apresentam 

desenvolvimento pouco homogêneo, e em um mesmo grupo é possível 

encontrar sujeitos com desempenho normativo, na média e abaixo para 

diferentes testes de triagem ou avaliação(24). Além disso, a amostra desta 

pesquisa foi composta por um grupo heterogêneo quando considerados os 

fatores biológicos (idade e peso gestacionais), o que também pode ter 

contribuído para a ausência de associação entre os resultados de cada 

instrumento utilizado. 

Por fim, é interessante observar a associação do desempenho do grupo 

pesquisa nos instrumentos utilizados a outras variáveis (Tabela 19). Houve 

associação do desempenho no vocabulário com o nível socioeconômico familiar, 

sendo que os prematuros das classes CDE apresentaram maior ocorrência de 

desempenho inadequado do que os das classes AB. 

Este resultado corrobora achados da literatura, que mostram que o 

vocabulário é fortemente influenciado pelo contexto social individual, e que as 

avaliações dessa habilidade parecem ser dependentes do conhecimento já 

cristalizado do indivíduo e de suas oportunidades de aprendizado(54, 78). Para 

medidas de vocabulário receptivo e expressivo, quanto maior o nível 

socioeconômico do indivíduo, melhor desempenho é obtido(78). 

Ao observar os resultados dos sujeitos do grupo pesquisa, aqueles 

pertencentes a classes econômicas mais desfavoráveis foram os que 

apresentaram desempenho inadequado no teste.  Apesar disso, pela prevalência 

de famílias oriundas das classes econômicas AB, estas dificuldades não se 
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sobressaíram no grupo e também não o tornaram significativamente diferente de 

seu grupo controle, pareado por este mesmo fator social. No mesmo sentido, 

aqueles sujeitos com ambiente mais favorável (maior nível de escolaridade 

materna e nível socioeconômico mais elevado) podem ter tido influência positiva 

em seu desempenho lexical. 

Com relação à habilidade de memória de curto prazo verbal, não houve 

associação estatística. Esta habilidade parece não diferir em decorrência da 

estratificação social, e dados da literatura dão suporte à sua independência de 

fatores ambientais(54). Isto indica que as medidas de memória refletem 

habilidades cognitivas fluidas, que não se influenciam pelos conhecimentos e 

habilidades adquiridas(78). Estes dados podem suportar o fato de os sujeitos do 

grupo pesquisa terem apresentado pior desempenho no teste de memória de 

curto prazo verbal na faixa etária de 5 anos. É possível que essa habilidade seja 

negativamente impactada pela prematuridade(58) e, se o for, a memória de curto 

prazo verbal não será beneficiada pelos estímulos ambientais(78), podendo 

provocar ao longo do desenvolvimento, com aumento da demanda linguística, 

impacto negativo ao desenvolvimento da linguagem em seus vários aspectos.  

 

6.1 Considerações finais 

O estudo limitou-se pela amostra reduzida de sujeitos, decorrente do 

processo de convocação e aceite de participação desta pesquisa, e também por 

dificuldades para o início da coleta de dados. A coleta de dados teve início 

previsto para março de 2016, porém, devido à indisponibilidade de salas para 

coleta em períodos compatíveis aos dias de funcionamento do Ambulatório de 
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seguimento do Recém-nascido de Risco do ICr – HCFMUSP, seu início efetivo 

ocorreu em março de 2017.  

Devido ao número amostral, é preciso cautela ao generalizar os 

resultados obtidos neste estudo. Além disso, é importante também entender que 

apenas a tarefa de vocabulário isolada não é capaz de avaliar o desempenho 

linguístico destes grupos e permite a discussão apenas sobre o vocabulário 

expressivo. 

Esta pesquisa contribui com dados acerca do desempenho de crianças 

prematuras brasileiras em uma habilidade de linguagem e uma habilidade 

cognitiva, numa faixa etária ainda pouco estudada no país. Evidencia a 

importância da investigação e acompanhamento do desenvolvimento de 

linguagem e de habilidades a ela relacionadas em crianças prematuras, além da 

importância de profissionais de saúde e de educação se atentarem ao 

desenvolvimento destas crianças. Novos estudos nesta área, com maior número 

de sujeitos, podem expandir os achados científicos brasileiros e contribuir para 

a prática clínica voltada ao desenvolvimento infantil. Além disso, também seria 

interessante realizar estudos de acompanhamento longitudinal com essa 

população. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo demonstrou que prematuros em idade pré-escolar (4 a 5 

anos) apresentaram indicativos de dificuldades de linguagem em instrumento de 

triagem do desenvolvimento.   

A comparação entre os grupos revelou que crianças prematuras 

apresentaram desempenho semelhante ao de seus pares nascidos a termo no 

vocabulário expressivo, e desempenho inferior na habilidade de memória de 

curto prazo verbal. A análise por faixa etária indicou que é possível que crianças 

prematuras apresentem restrição em sua ampliação lexical, e que dificuldades 

com memória de curto prazo verbal passem a se acentuar ao longo do 

desenvolvimento, impactando em habilidades linguísticas a ela relacionadas. 

Fatores ambientais, como o nível socioeconômico familiar, pareceram 

influenciar o desenvolvimento lexical. No geral, foi observado desempenho 

semelhante entre os grupos pareados, mas também houve associação positiva 

entre nível socioeconômico menos favorável e pior desempenho no teste de 

vocabulário no grupo de prematuros. 

Não foi observada associação entre os resultados obtidos pelos sujeitos 

do grupo pesquisa nos testes de triagem e de avaliação de vocabulário 

expressivo e memória de curto prazo verbal, o que pode se dever à 

heterogeneidade da amostra. 

Em síntese, o estudo permite concluir que prematuros em idade pré-

escolar apresentaram dificuldades identificadas em teste de triagem e em teste 
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padronizado de memória de curto prazo verbal. Apesar disso, o desempenho 

nos testes não se associou. 
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8 ANEXOS 

 

 

 Anexo A: Termo de exequibilidade da pesquisa no Ambulatório do 
seguimento do Recém-nascido de Risco do Centro Neonatal do Instituto da 
Criança (ICr) HCFMUSP.  
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 Anexo B: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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Anexo C: Termo de consentimento livre e esclarecido – Grupo pesquisa 
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Anexo D: Termo de consentimento livre e esclarecido – Grupo controle 
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Anexo E: Termo de assentimento. 
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Anexo F: Questionário socioeconômico, adaptado de Critério Brasil(67). 
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Anexo G: Questionário sobre desenvolvimento Pessoal-social, adaptado 
de Frankenburg et al.(25) 
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