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RESUMO 

 

Rodrigues, J. C. L. (2018). Desenvolvimento inicial de bebês nascidos pré-termo de alto risco 

neonatal em comparação a bebês nascidos a termo (Dissertação de Mestrado). Faculdade de 

Filosofia Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

O presente estudo teve os seguintes objetivos: a) examinar os indicadores de desenvolvimento 

cognitivo, motor, de linguagem e sócio emocional de crianças nascidas pré-termo de alto risco 

neonatal em comparação a crianças nascidas a termo sem condição de vulnerabilidade 

biológica no início do desenvolvimento, até os 15 primeiros meses de idade corrigida para 

prematuridade (ICo); b) examinar os indicadores de desenvolvimento especificamente no 

grupo de prematuros, comparando os respectivos sub-grupos de acordo com: nível de 

prematuridade (extremo e muito prematuro), presença ou ausência de hemorragia 

intracraniana e presença ou ausência da condição gemelaridade; c) identificar as variáveis 

preditoras do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo, considerando-se variáveis 

neonatais clínicas e psicossociais. Participaram do estudo 133 crianças, de ambos os sexos, 

sendo 54 nascidas pré-termo (PT) e 79 nascidas a termo (AT), e suas respectivas mães, no 

primeiro ano de idade, que nasceram no Complexo HCFMRP-USP. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, Processo HC n° 8244/2016. Na coleta 

de dados, o desenvolvimento das crianças foi avaliado pelas Escalas Bayley-III (cognitiva, 

motora, de linguagem e sócio emocional). Além disso, foram aplicados questionários de 

caracterização da amostra e a Escala ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 

(2014). Os indicadores clínicos neonatais foram analisados a partir dos prontuários médicos 

das crianças. Na análise de dados, inicialmente, foi processada a análise estatística descritiva 

das características da amostra e dos indicadores de desenvolvimento. Em seguida, foi 

realizada a análise estatística inferencial de comparação entre grupos por meio dos testes t-

independente de Student (variáveis contínuas) ou Qui-Quadrado (variáveis categóricas). 

Utilizou-se os testes MANOVA e ANOVA para examinar as potenciais diferenças entre os 

grupos, relacionadas aos indicadores de desenvolvimento das crianças controlando-se as 

variáveis idade da criança e nível sócio-econômico. Além disso, foram realizadas análises de 

regressão linear múltiplas com a amostra de crianças nascidas pré-termo, examinando-se as 

interações entre as variáveis preditoras (tempo de internação na UTIN, tempo de internação 

total e tempo de uso do Continuous Positive Airway Pressure - CPAP), as variáveis preditas 

nos modelos foram os escores do desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio 

emocional), na fase de 6-8 e 12-15 meses ICo. Por fim, foi realizada a análise de comparação 

intra-grupo (6-8 vs 12-15 meses ICo) por meio dos testes de t-pareado, para variáveis 

contínuas (escores da Bayley-III).  Os dados foram analisados pelo Statistical Package for 

Social Sciences (SPSS, versão 25.0, Chicago, Il, USA). O nível de significância adotado no 



 

estudo foi de p ≤ 0,05. Os resultados mostraram que as crianças do grupo PT, tanto na fase de 

6-8, quanto na fase de 12-15 meses ICo, apresentaram menores escores médios, em todos os 

indicadores avaliados pelas Escalas Bayley-III (cognitivo, de linguagem, motor e sócio 

emocional), em comparação com o grupo AT. Apesar de haver diferenças entre os grupos, a 

maioria das crianças nascidas prematuras estavam com o desenvolvimento na faixa de 

normalidade pelas normas das escalas. Esses achados foram independentes do nível de 

prematuridade, da presença de hemorragia intracraniana ou história de gemelaridade. 

Verificou-se ainda que os escores médios dos indicadores de desenvolvimento dos dois 

grupos (PT e AT) aos 12-15 meses ICo não foram maiores do que aos 6-8 meses ICo. No 

entanto, ainda que não tenha sido observada uma evolução no desenvolvimento, as crianças 

de ambos os grupos estavam com o desenvolvimento na faixa de normalidade pelas normas 

das escalas Bayley-III. Por fim, o tempo de internação na UTIN e o tempo de uso do CPAP 

foram os principais fatores de risco preditores para problemas no desenvolvimento cognitivo, 

motor, de linguagem e sócio emocional das crianças nascidas pré-termo.  

 

Palavras-chaves: prematuridade; desenvolvimento; risco neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Rodrigues, J. C. L. (2018). Development of infants born preterm with high neonatal clinical 

risk in comparison to full-term infants (Dissertação de Mestrado).Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Ribeirão Preto,  Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

The present study had the following objectives: a) to examine the indicators of cognitive, 

motor, language and socio emotional development of neonatal high-risk preterm infants in 

comparison to infants born full-term without biological vulnerability condition at the 

beginning of the development, until the first 15 months of corrected age for prematurity (Co); 

b) to examine the developmental indicators specifically in the preterm group, comparing the 

respective subgroups according to: prematurity level (extreme and very premature), presence 

of intracranial hemorrhage and condition of being a twin; c) to identify the predictive 

variables of the development of preterm infants, considering neonatal clinical and 

psychosocial variables. The study consisted of 133 children of both sexes, being 54 born 

preterm (PT) and 79 born full-term (FT), and their respective mothers, in the first 15 months 

Co, born in the HCFMRP-USP Complex. The project was approved by the Research Ethics 

Committee of HCFMRP-USP. In data collection, the development of the infants was 

evaluated by the Bayley-III Scales (cognitive, motor, language and socio emotional). In 

addition, sample characterization questionnaires and the ABEP - Brazilian Association of 

Research Companies (2014) scale were applied. The neonatal clinical indicators were 

analyzed based on the medical records. In the data analysis, the descriptive statistical analysis 

of sample characteristics and development indicators was performed. Then, the inference 

statistical analysis of the comparison between groups was done by Student's independent t-test 

(continuous variables) or Chi-Square (categorical variables). The MANOVA and ANOVA 

tests were used to examine the potential differences between the groups, related to the 

developmental indicators of the children, controlling the age of the child and socio-economic 

level. In addition, multiple linear regression analyzes were performed with the preterm infants 

sample, examining the interactions among the predictor variables (length of stay in the NICU, 

length of stay in the hospital and time of use of the Continuous Positive Airway Pressure - 

CPAP), the predicted variables in the models were the development scores (cognitive, 

language, motor and socio emotional), in the 6-8 and 12-15 months Co phases. Finally, the 

intra-group comparison analysis (6-8 vs. 12-15 months ICo) was performed through t-paired 

tests for continuous variables (Bayley-III scores). The data were analyzed by the Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS, version 25.0, Chicago, Il, USA). The level of significance 

adopted in the study was p ≤ 0.05. The results showed that infants in the PT group, both in the 

6-8 and in the 12-15 months Co phases, presented significantly lower mean scores in all 

indicators assessed by the Bayley-III Scales (cognitive, language, motor and socio emotional) 



 

compared to the FT group. Although there were differences between groups, the majority of 

the infants born preterm were developing in the normal range based on the norms of the 

scales. These findings were independent of the level of prematurity, the presence of 

intracranial hemorrhage or the condition of being a twin. It was also verified that the mean 

scores of the development indicators of the two groups (PT and FT) at 12-15 months Co were 

not higher than at 6-8 months Co. However, although developmental progress was not 

observed, the children of both groups were developing in the normal range based on the 

norms of the Bayley-III scales. Finally, length of stay in the NICU and duration of CPAP use 

were the main predictor risk factors for cognitive, motor, language and socio emotional 

problems in preterm infants. 

 

Keywords: preterm; development; neonatal clinical risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NASCIMENTO 

 
Porque desde a barriga da mãe o bebe 

Escuta, 

Reage, 

Entende, 

Se assusta, 

Se agrada, 

Pede, 

Adormece, 

Sente vontade, 

Sente saudade, 

Se alegra, 

Se agita, 

Porque desde a barriga da mãe o bebe 

É um ser humano completo. 

Por conta disso, que seja Dignamente tratado... 

Por conta disso, que seja Respeitado... 

Por conta disso, cuidador, 

Cuidado... 
(Luís Alberto Mussa Tavares) 
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A introdução do presente estudo apresenta-se organizada em tópicos temáticos. 

O primeiro tópico abordará o problema do nascimento prematuro no desenvolvimento 

das crianças. No segundo tópico serão abordados os contextos teórico-conceituais para 

compreensão dos riscos da prematuridade no desenvolvimento. O terceiro tópico 

discorrerá sobre os impactos negativos da prematuridade na trajetória de 

desenvolvimento das crianças. No quarto, e último tópico, será tratada a temática da 

avaliação do desenvolvimento de crianças por meio das Escalas Bayley. 

 

1.1 O problema do nascimento prematuro no desenvolvimento de crianças 

 

A maioria dos bebês nasce a termo, com pelo menos 38 semanas de idade 

gestacional (IG) e peso acima de 2.500 gramas, que são indicadores positivos para o 

desenvolvimento sadio da criança. No entanto, alguns bebês sofrem complicações tais 

como, atraso no nascimento, permanecendo por um tempo excessivo no útero, outros 

são natimortos ou morrem ao nascer e ainda outros nascem prematuros (< 37 semanas 

de idade gestacional), com muito baixo peso (< 1.500g) e pequenos para idade 

gestacional. Destaca-se que essas intercorrências neonatais consistem em fatores de alto 

risco para complicações associadas na área da saúde e desenvolvimento das crianças ao 

longo de sua trajetória (Linhares, Gaspardo & Klein, 2012) e elevam a taxa de 

mortalidade, passando a ser as principais responsáveis pela morte infantil no mundo, 

não somente no período neonatal (Liu et. al, 2015). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como pré-termo, aqueles bebês 

que nascem antes de completar 37 semanas de gestação. De acordo com a OMS, essa 

classificação é subdividida em três grupos, correspondente ao nível de maturidade do 

organismo: o extremamente pré-termo (idade gestacional < 28 semanas), o muito pré-

termo (idade gestacional de 28 a < 32 semanas) e o pré-termo moderado e tardio (32 a 

< 37 semanas de idade gestacional) (OMS, 2012). Adicionalmente, Chabra (2013) 

propôs a subdivisão deste último grupo em pré-termo moderado (idade gestacional 

entre 32
0/7

 a 33
6/7 

semanas) e pré-termo tardio (idade gestacional entre 34
0/7

 a 36
6/7 

semanas). No entanto, essa classificação é limitada, pois somente crianças nascidas 

muito pré-termo (< 32
0/7

 semanas de idade gestacional) foram consideradas dentro desse 

subgrupo, as crianças nascidas pré-termo extremo não foram identificadas. 

As classificações apresentadas acima apresentam aspectos consistentes, contudo 

também trazem problemas nos pontos de corte relacionados à idade gestacional, 



 

 

principalmente em se tratando de distinguir crianças nascidas pré-termo extremo e 

muito pré-termo e crianças nascidas pré-termo moderado e pré-termo tardio. A partir 

disso, Cassiano, Gaspardo e Linhares, (2016) sugeriram a classificação padronizada 

proposta por Chabra (2013), complementando a definição da Organização Mundial de 

Saúde (2012) de crianças nascidas pré-termo extremo, a saber: pré-termo extremo (< 28 

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

gestacional), pré-termo moderado (32-33 semanas de idade gestacional) e pré-termo 

tardio (34-36 semanas de idade gestacional). A idade do termo é definida pelo 

nascimento entre 38 a 42 semanas de idade gestacional, sendo em média de 40 semanas. 

A questão referente ao peso também é algo a ser considerada, visto que do 

mesmo modo representa um importante fator de risco ao desenvolvimento. O bebê 

nascido com peso inferior a 2.500 gramas é considerado de baixo peso, aquele cujo peso 

é inferior a 1.500 gramas é classificado como muito baixo peso e abaixo de 1.000 

gramas é denominado de extremo baixo peso (Trindade & Lyra, 2006). O baixo peso ao 

nascer pode ser uma consequência de insuficiente e inadequada nutrição no período pré-

natal, provavelmente vindas de condições precárias de saúde e nutrição da mãe, que 

acaba resultando em um retardo no crescimento fetal (UNICEF, 2009). 

A prematuridade ao nascer pode ter diversas causas, a saber: alterações 

placentárias (placenta prévia e descolamento prematuro), excesso de líquido amniótico, 

idade materna (maior incidência em mães mais jovens), infecções maternas, 

primiparidade, sendo mais frequente no primeiro filho (Ramos & Cuman, 2009), além 

do uso de medicamentos para fertilidade e as elevadas taxas de parto induzido ou 

cesariana (Martim et al., 2009). Outra causa importante do nascimento prematuro pode 

ser a gemelaridade, sendo esta ocasionada principalmente pelas técnicas de tratamento 

da infertilidade anteriormente citadas, as quais acarretaram um considerável 

crescimento na frequência de nascimentos de gêmeos nos últimos anos. Demais 

mecanismos determinantes da gemelaridade foram sugeridos como importantes 

preditores desta, a saber: herança genética, fatores ambientais como multiparidade, 

antecedentes reprodutivos, uso de anticoncepcionais, tratamento para indução da 

ovulação, entre outros (Ramos & Cuman, 2009). Segundo este estudo, a incidência da 

gemelaridade foi proporcionalmente significativa ao total dos nascimentos prematuros 

investigados e potencializou por si só todos os riscos apontados. Sendo assim, a 

gravidez múltipla aumenta os riscos de complicações no período gestacional 

especialmente para hipertensão arterial, parto cesáreo (Ramos & Cuman, 2009), 



 

 

nascimentos de baixo peso (Parker, Schoendorf & Kiely, 2001) e aumenta a chance de 

fetos prematuros, de ruptura das membranas e de morte fetal intra útero (Rodrigues et 

al., 2005). 

O nascimento antes da 37ª semana de gestação tende a apresentar consequências, 

tais como: hospitalização, insuficiência respiratória, lesões no cérebro ou até mesmo 

morte prematura (Martin et al., 2009) e deficiências neurológicas como a paralisia 

cerebral (UNICEF, 2008). Estudos sobre crianças nascidas pré-termo apontam que os 

principais fatores de risco biológico, avaliados na fase neonatal, com impacto no 

desenvolvimento são: peso ao nascimento, idade gestacional e índice de Apgar 

(Miltersteiner, Rech, & Molle, 2003), asfixia neonatal, hemorragia perintraventricular 

graus III e IV e tempo de ventilação mecânica (Himpens et al., 2010). 

Segundo a OMS, cerca de 15 milhões de bebês por ano nascem prematuros no 

mundo. Na época deste levantamento, o Brasil aparecia na 10ª posição com 279,3 mil 

partos de neonatos pré-termo a cada ano. Considerando a taxa de nascimentos 

prematuros, em cada 100 nascimentos, o país tinha 9,2% de prematuros. Portanto, o 

índice de nascimentos prematuros do Brasil era igual ao da Alemanha e inferior ao dos 

Estados Unidos, que estava na faixa de 12% de bebês nascidos pré-termo (OMS, 2012). 

Neste sentido, a prematuridade se trata de um problema mundial em países em 

desenvolvimento ou desenvolvidos. 

De acordo com o último levantamento estatístico realizado pelo Sistema Único 

de Saúde no Brasil (SUS), referente aos dados do ano base de 2016, o índice de 

nascimentos prematuros foi de 11,11%, em um total de 2.857.800 bebês nascidos vivos. 

Entre os nascimentos prematuros, 1.408 bebês nasceram com idade gestacional menor 

do que 22 semanas, 14.046 nasceram com idade gestacional de 22 a 27 semanas, 28.928 

nasceram com idade gestacional de 28 a 31 semanas e 273.271 bebês nasceram com 

idade gestacional de 32 a 36 semanas (Ministério da Saúde, 2016). Com isso, observa-

se um aumento expressivo no índice de nascimento prematuro, o qual no ano base de 

2008 era de 6,7%, em um total de 2.917.432 bebês nascidos vivos. Com relação às 

regiões brasileiras, na região Sudeste, de 1.127.424 nascidos vivos, 89.066 bebês foram 

pré-termo (7,9%). No município de São Paulo, de 198.058 nascidos vivos, 51.312 foram 

pré-termo (10,8%) (Ministério da Saúde [MS], 2014). Em 2016, especificamente no 

município de Ribeirão Preto, essa taxa sobe para 11%, relativa a 8.037 bebês nascidos 

vivos. Dentre os nascidos pré-termo, 6 bebês nasceram com menos de 22 semanas de 

idade gestacional, 48 nasceram com idade gestacional de 22 a 27 semanas, 85 nasceram 



 

 

com idade gestacional de 28 a 31 semanas e 745 nasceram com idade gestacional de 32 

a 36 semanas (Ministério da Saúde, 2016). Assim, observa-se um aumento expressivo 

no número de bebês nascidos prematuros no ano de 2016, também no município de 

Ribeirão Preto, no qual o índice de nascimento prematuro foi de 9,43% no ano base de 

2008, em um total de 7.668 bebês nascidos vivos. 

A partir desses dados, pode-se perceber que apesar de a mortalidade dos bebês 

de risco ter diminuído, a morbidade aumentou nessas crianças (Brunssen & Harry, 

2007), tornando-se aspecto importante dos cuidados neonatais e motivo principal de 

diversas pesquisas, que visam aprimorar medidas de prevenção do parto prematuro e 

dos possíveis déficits decorrentes desse tipo de nascimento (Badr, Bookheimer, Purdy 

& Deeb, 2009). 

 

1.2 Contexto teórico-conceitual para compreensão dos riscos da prematuridade ao 

nascimento no desenvolvimento de crianças 

 

Como fundamentação teórico-conceitual para a compreensão do 

desenvolvimento do bebê prematuro, inicialmente deve-se partir do estudo do 

desenvolvimento humano. A Teoria Bioecológica formulada por Bronfenbrenner 

(1979/1997) auxilia de maneira significativa na compreensão desses fenômenos. Esta 

enfoca a importância das características pessoais de cada indivíduo em interação com 

seus contextos de desenvolvimento. Destaca que para melhor entendimento do 

desenvolvimento humano, o interjogo entre a pessoa, os processos, os contextos e o 

tempo são crucias e imprescindíveis.  

De acordo com Bronfenbrenner (1979/1996), os contextos ambientais oferecem 

oportunidades ao desenvolvimento em diferentes níveis interligados, a saber: o 

microssistema, o mesossistema, o exossistema e o macrossistema. O microssistema é 

onde ocorrem as interações bidirecionais diretas de um indivíduo com os outros, como a 

interação da criança com os membros de sua família. O mesossistema se trata da ligação 

entre dois ou mais ambientes que uma pessoa faz parte, como a família e o hospital. O 

exossistema consiste em um sistema de ligações entre dois ou mais ambientes, no 

entanto, a pessoa não está inserida em um desses ambientes, como o local de trabalho 

dos pais da criança. O macrossistema, por sua vez, é composto por todos os seus 

microssistemas, mesossistemas e exossistemas, representa os padrões culturais gerais da 

sociedade, abrange valores, crenças e costumes, assimilados e transmitidos de uma 



 

 

geração a outra por meio da cultura, de sistemas de governo, sendo influenciado e 

influenciando os outros subsistemas. Adicionalmente, o cronossistema mostra os efeitos 

do tempo nos quatro sistemas, se conecta aos atributos da pessoa, aos processos 

proximais e aos parâmetros do contexto. É importante ressaltar que os “processos 

proximais e distais” presentes no microssistema e macrossistema, respectivamente, 

afetam no desenvolvimento da criança. O primeiro abrange as interrelações familiares e 

o segundo refere-se a seu contexto sócio-cultural.  

No caso de bebês nascidos pré-termo, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) é o primeiro microssistema ao qual o bebê é exposto após o nascimento. Assim, 

é o primeiro ambiente onde se constituem os processos proximais no contexto 

ambiental, portanto deve ser considerado como parte integrante, atuante e de grande 

influência dentre os diversos contextos de seu desenvolvimento (Linhares, et al., 2012). 

A UTIN é ambiente protetor, na medida em que ajuda a criança a sobreviver, porém 

pode ser um ambiente estressor, devido a experiências de dor, falta de regularidade na 

rotina, desconforto e privações de contato com a mãe. Nesse sentido, de acordo com 

Linhares et al. (2012), este pode ser considerado um “ambiente caótico”. A Teoria do 

Caos de Evans e Wachs (2010), elaborada a partir de uma releitura da teoria 

Bioecológica de Bronfenbrenner, e sua influência no desenvolvimento, mostra 

exatamente que os contextos caóticos caracterizam-se por ambientes de alta 

instabilidade diária, sem ordem e falta de regularidade temporal e estrutural, em que há 

grande quantidade de pessoas, múltiplos cuidadores no microssistema, excesso de 

estimulação e constante barulho. 

De forma coerente com os autores supracitados, Sameroff, Evans & Wachs 

(2010), propõe que o desenvolvimento seja compreendido considerando as dimensões 

pessoal, contextual, de regulação e representacional. No âmbito pessoal deve-se 

observar a progressão de competências cognitivas, afetivas, sensório-motoras e sociais e 

seus desempenhos. O contexto trata das influências bidirecionais da pessoa em seus 

diferentes contextos de desenvolvimento proximais e distais. A regulação enfatiza a 

relevância da autorregulação e da mediação da corregulação pelo outro. O aspecto 

representacional focaliza como o indivíduo experimenta o “aqui e agora”, 

possibilitando a construção de um nível cognitivo abstrato de interpretar novas 

experiências e também de formar esquemas de interpretação que podem ter função 

adaptativa. De acordo com Sameroff (2010), é preciso entender essas dimensões tanto 

no desenvolvimento típico (“na ordem”) quanto na dinâmica dos sistemas de 



 

 

desenvolvimento em ambientes caóticos. Nesse contexto teórico-conceitual, o bebê pré-

termo pode ser entendido como uma pessoa em condição de vulnerabilidade em meio a 

condições de adversidades e caos, que precisa de proteção para neutralizar e modificar 

os efeitos negativos dos riscos. 

A abordagem da Psicopatologia do Desenvolvimento ajuda na compreensão dos 

riscos e vulnerabilidades do indivíduo nascido prematuro que tem implicações para o 

seu desenvolvimento e para as estratégias de intervenção preventiva. Esta abordagem 

favorece a identificação e a análise de fatores de risco e mecanismos de proteção, 

presentes tanto no indivíduo quanto nos diferentes contextos de desenvolvimento em 

que este está inserido (Luthar, Sawyer & Brown, 2006). Os fatores de risco são 

variáveis do indivíduo, do ambiente ou produto da combinação entre ambos. Portanto, 

podem ser biológicos e ambientais e exercem influência potencial negativa no 

desenvolvimento (Aylward, 2014), de forma que, quando presentes, aumentam a 

probabilidade de o indivíduo apresentar problemas de desenvolvimento, físicos, 

psicológicos e sociais (Gutman, Sameroff & Cole, 2003). Os mecanismos de proteção, 

por outro lado, são variáveis positivamente relacionadas a um resultado 

desenvolvimental positivo (Gutman et al., 2003). Podem ser atributos disposicionais do 

indivíduo, aspectos do meio ambiente ou da interação entre esses que podem alterar os 

efeitos adversos dos fatores de risco, desencadeando desfechos adaptativos (Luthar et 

al., 2006). 

Os conceitos de vulnerabilidade e resiliência dão suporte ao entendimento dos 

mecanismos e processos de desenvolvimento em condições adversas e estressoras 

(Linhares et al., 2012). A vulnerabilidade é uma característica do indivíduo que leva a 

uma propensão a desfechos desenvolvimentais negativos em contexto de risco. Explica 

o processo que cria ou facilita a transição de um curso de desenvolvimento adaptativo 

típico para um estado atípico de funcionamento psicológico (Linhares et al., 2012). 

Assim, atua no desenvolvimento ou na manutenção de determinado transtorno. Por 

outro lado, a condição de resiliência é um processo dinâmico no qual um 

desenvolvimento adaptativo positivo ocorre em um contexto de adversidade e/ou 

posteriormente à experiências negativas.  Só pode ser alcançada e mantida por meio de 

relacionamentos fortes e sustentáveis com outras pessoas, (Luthar, et al., 2006) 

enfatizando o importante e imprescindível papel dos pais ou cuidadores primários nos 

primeiros anos de vida da criança. 



 

 

Nesse sentido, de acordo com Linhares et al. (2012), a condição de 

prematuridade ao nascer torna o indivíduo mais vulnerável para as tarefas de 

desenvolvimento. Com isso, é fundamental compreender o impacto da prematuridade na 

trajetória de desenvolvimento, especialmente nas fases iniciais, a fim de subsidiar 

intervenções preventivas. 

 

1.3 Impactos negativos da prematuridade na trajetória de desenvolvimento de 

crianças 

 

Cuidados na área da Saúde, avanços tecnológicos e na área de Neonatologia e 

Perinatologia têm favorecido a sobrevivência de crianças nascidas prematuras com 

complicações clínicas e pequena idade gestacional (OMS, 2012). Contudo, devido à 

grande imaturidade de seu organismo, os riscos para o desenvolvimento dos bebês 

nascidos pré-termo são expressivamente maiores (Rogers & Velten, 2011; Treyvaud et 

al., 2013), pois, além da prematuridade, esses bebês encaram diversos desafios 

decorrentes das complicações clínicas na fase neonatal, para conseguir sobreviver e se 

desenvolver adequadamente, fazendo-se imprescindível o acompanhamento dessas 

crianças (Linhares, Carvalho, Correia, Gaspardo, & Padovani, 2006). Assim, na medida 

em que os desafios para a sobrevivência são vencidos, é preciso reunir esforços para 

minimizar os danos e sequelas no desenvolvimento dessa população vulnerável. 

A vulnerabilidade é característica das crianças nascidas pré-termo, visto que 

estas tem um maior risco de apresentar morbidades neonatais, tais como: anoxia 

neonatal, hemorragia periventricular, septicemia neonatal, retinopatia da prematuridade 

e displasia broncopulmonar. A anoxia neonatal, trata-se da privação de oxigênio na 

tentativa de respiração, é uma das principais causas de lesão cerebral em bebês nascidos 

pré-termo, o que pode levar a consequências a longo prazo no desenvolvimento 

sensorial, físico, motor e cognitivo (Seo, Shim, Chey, & You, 2016; Weitzdoerfer et al., 

2004) e corresponde a quase 60% das causas de óbito de crianças nascidas prematuras e 

baixo peso (Kurinczuk, White-Koning, & Badawi, 2010). Quanto às lesões cerebrais, 

estas têm grande impacto no desenvolvimento do recém-nascido pré-termo, sendo a 

hemorragia perintraventricular a lesão mais conhecida, especialmente a da matriz 

germinativa, podendo evoluir, nos casos mais graves, para o sangramento para dentro 

do sistema ventricular adjacente ou para a substância branca periventricular (Shalak & 

Perlman, 2002). A septicemia neonatal é uma considerável causa de mortalidade em 



 

 

todo o mundo. Essa infecção foi responsável por 15% dos 2,7 milhões de mortes 

neonatais no mundo, no ano de 2015. É estimado que 150.000 bebês morram de sepse 

no primeiro dia após o nascimento e 300.000 no final da primeira semana (UNICEF, 

2016). A retinopatia da prematuridade, por sua vez, é um distúrbio da retina em 

desenvolvimento que afeta os bebês nascidos pré-termo que receberam cuidados 

intensivos neonatais, principalmente oxigenoterapia. A retinopatia da prematuridade 

geralmente é leve e apresenta resolução espontânea, no entanto, uma pequena 

porcentagem de crianças desenvolve a cegueira (Zin & Gole, 2013). A displasia 

broncopulmonar, por sua vez, é caracterizada pela dependência de oxigênio nos 

primeiros 28 dias de idade pós-natal até 36 semanas de idade gestacional (Ehrenkranz et 

al., 2005). 

Decorrente do nascimento prematuro, os bebês apresentam-se imaturos, 

desintegrados e desorganizados em várias funções e sistemas do organismo importantes 

para o seu desenvolvimento (Glass, 1999), que quando associados às morbidades 

neonatais supracitadas, demandam assistência médica em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) pela necessidade de cuidados intensivos para sobreviverem 

(Klein, Gaspardo & Linhares, 2011). Assim, o ambiente da UTIN torna-se 

consideravelmente crítico para a criança prematura à medida que a expõe a diversos 

fatores de riscos que podem comprometer o seu desenvolvimento típico, como a 

privação ou o excesso de estímulos em um período bastante sensível do 

desenvolvimento cerebral rápido e de diferenciação neural (Klein et al., 2011; Linhares, 

Gaspardo & Klein, 2012). Desse modo, os bebês nascidos prematuros são indivíduos 

extremamente vulneráveis em contextos de elevado estresse e adversidades. 

Adicionalmente, a vulnerabilidade biológica pode estar associada a vários riscos 

psicossociais do contexto no qual o bebê está inserido, expondo-o a uma condição de 

múltiplos riscos, podendo ter um efeito altamente negativo em seu desenvolvimento 

(Spinillo et al., 2009). 

O impacto da prematuridade, no processo de desenvolvimento da criança, é 

evidenciado pelos problemas de desenvolvimento associados à menor idade gestacional 

(Caravale, Mirante, Vagnoni, & Vicari, 2012; Jones, Champion & Woodward, 2013). A 

análise de trajetórias de desenvolvimento de crianças que nasceram pré-termo, quando 

comparadas às crianças nascidas a termo, mostra que as primeiras têm mais problemas 

em áreas relevantes do desenvolvimento tais como: atraso do neurodesenvolvimento 

(Vieira & Linhares, 2011), problemas cognitivos (Wolke, Samara, Bracewell, Marlow 



 

 

& EPICure Study Group, 2008; Luu et al., 2009; Mansson, Stjernqvist, & Backstrom, 

2014; Delane et al., 2016; Ionio et al., 2016; Jones et al., 2013; Lee, Pascoe & 

McNicholas, 2017), dificuldades de linguagem (Wolke et al., 2008; Luu et al., 2009; 

Manson & Stjernqvist, 2014; Woods, Rieger, Wocadlo, & Gordon, 2014; Ionio et al., 

2016; Capobianco & Cerniglia, 2017), problemas de aprendizagem (Grunau, 2002; 

Wolke et al., 2008; Salt & Redshaw, 2006), dificuldades motoras (Mansson & 

Stjernqvist, 2014; Miyagishima et al., 2016; Lee et al., 2017) e dificuldades 

comportamentais e emocionais (Hack et al., 2009; Linhares, Chimello, Bordin, 

Carvalho & Martinez, 2005). Em especifico, os problemas de comportamento podem 

ser identificados nos três primeiros anos da criança (Delobel-Ayoub et al., 2006), na 

fase pré-escolar (Jones et al., 2013) e na fase escolar (Linhares et al., 2005; Treyvaud et 

al., 2013), sendo mais frequentes na população de crianças nascidas pré-termo, quando 

comparadas às crianças nascidas a termo. Os bebês nascidos prematuros são também 

mais predispostos a apresentarem critérios para o diagnóstico de doenças psiquiátricas, 

incluindo os transtornos de ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade e transtornos 

do espectro autista (Treyvaud et al., 2013). 

Segundo o estudo de revisão realizado por Vieira & Linhares (2011), sobre os 

efeitos do nascimento prematuro no desenvolvimento e na qualidade de vida de crianças 

nas fases pré-escolar e escolar, as variáveis idade gestacional e peso ao nascimento 

foram preditoras de problemas de neurodesenvolvimento, desenvolvimento cognitivo, 

na área da atenção, nos processos regulatórios e problemas de comportamento, tanto na 

fase pré-escolar quanto escolar. Os bebês pré-termo apresentaram pior desempenho em 

todos os indicadores de desenvolvimento quando comparados aos bebês nascidos a 

termo. Foi verificado que, quanto menor a idade gestacional, pior o desempenho nas 

avaliações desses indicadores. Dessa forma, é possível afirmar que o grau de 

comprometimento no desenvolvimento varia de acordo com o nível de prematuridade, 

sendo as crianças classificadas como prematuras extremas as mais vulneráveis em todas 

as comparações (cognição, motor, desempenho escolar, atenção e memória), com 

exceção nas avaliações da qualidade de vida, comportamento e linguagem, nos quais os 

diferentes grupos de prematuros estavam comprometidos de forma semelhante. 

Assim, o efeito negativo no desenvolvimento pode se agravar dependendo do 

grau de prematuridade. Crianças nascidas pré-termo extremo, quando comparadas com 

crianças a termo sem complicações clínicas, apresentaram maior prevalência de 

paralisia cerebral associada à maior gravidade clínica (Doyle, Roberts, Anderson & 
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Victorian Infant Collaborative Study Group, 2010; Serenius et al., 2013; Toome et al., 

2013) e à presença de hemorragia perintraventricular grau IV (Brouwer, Stam, Venema, 

Koopman & Vries, 2012; Klebermass-Schrehof et al. 2012; Goldstein, Cotton, 

Shankaran, Gantz & Poole, 2013). A paralisia cerebral é um grupo de desordens do 

neurodesenvolvimento que envolve numerosas funções em desenvolvimento, como por 

exemplo, comprometimento motor, perda sensorial, deficiência intelectual, dificuldade 

de atenção, epilepsia, disfunção musculoesquelética e muitos outros que podem ser mais 

proeminentes ou mais problemáticos em diferentes fases da vida da pessoa 

(Rosenbaum, 2007). Sua prevalência em crianças nascidas prematuras varia de 7% a 

13% (Addison, Griffin, Moorman, Lake & O´Shea, 2009) e a eficácia das intervenções 

de reabilitação para crianças com paralisia cerebral ainda é inconclusiva (Abbaskhanian, 

Rashedi, Delpak, Vameghi, Gharib, 2015). A hemorragia perintraventricular constitui-

se em um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento, juntamente com o 

menor peso ao nascimento e o baixo nível educacional da mãe (Vieira & Linhares, 

2011). 

De acordo com este estudo de revisão de Vieira & Linhares (2011), as 

intercorrências associadas à prematuridade têm alto impacto no desenvolvimento das 

crianças até a fase escolar, especialmente naquelas crianças classificadas como grupo de 

alto risco (pré-termo extremo, muito baixo peso, presença de alterações no sistema 

nervoso central), o que acarreta problemas subsequentes. Os estudos focalizaram 

predominantemente a área cognitiva, contudo os problemas motores foram mais 

estudados no primeiro ano, enquanto que os problemas cognitivos, de linguagem e 

emocionais foram avaliados mais adiante na idade escolar.  

Com base nos achados sobre o impacto negativo da prematuridade no 

desenvolvimento da criança, verifica-se a necessidade da investigação específica e 

acompanhamento do desenvolvimento em suas diversas fases e áreas da sua trajetória de 

vida. A avaliação de bebês pré-termo em fases iniciais é um importante preditor do 

desenvolvimento em etapas posteriores. Movimentos espontâneos investigados na fase 

de um e três meses de idade foram preditores do desempenho motor, analisado pelas 

escalas Bayley-III, na fase de 12 meses (Spittle, Boyd, Inder, & Doyle, 2009). O 

desenvolvimento motor, também avaliado pelas Escalas Bayley-III, nesta fase, por sua 

vez, é um bom preditor do desenvolvimento motor nas fases de cinco anos e, 

posteriormente, aos 14 anos (Evensen, Skranes, Brubakk & Torstein, 2009). Portanto, a 

avaliação do desenvolvimento é requisito para a intervenção preventiva.  



 

 

1.4 A avaliação do desenvolvimento de crianças por meio das Escalas Bayley 

 

As Escalas de Desenvolvimento Infantil Bayley (Bayley, 2006) são amplamente 

utilizadas em estudos nacionais e internacionais para avaliação do desenvolvimento de 

crianças de um a 42 meses de idade. Esta escala é considerada como “padrão ouro” para 

avaliação de indicadores de desenvolvimento cognitivos, motores e de linguagem de 

crianças.  

O estudo de revisão de Gladstone, Oliver e Broek (2015) mostrou que a Escala 

Bayley-II foi utilizada em aproximadamente 33% dos 197 estudos analisados. Esta 

revisão também assinalou que apenas 15,8% dos estudos analisados tratavam-se de 

estudos de follow-up das crianças por um período de dois anos ou mais. Nota-se, no 

entanto, que as Escalas Bayley têm sido pouco utilizadas no Brasil e que, no âmbito 

nacional e internacional, a segunda versão dessa escala continua sendo 

consideravelmente utilizada e o uso da terceira versão (atual) ainda não foi plenamente 

adotado nos estudos. Segundo o estudo de revisão de Moreira e Figueiredo (2013), cujo 

objetivo foi identificar e analisar instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil 

para lactentes de zero a dois anos de idade, a Bayley-III está entre os melhores 

instrumentos, pois seus dados são válidos, confiáveis e objetivos. 

A Bayley-III é uma escala que avalia especificamente cinco domínios de 

desenvolvimento infantil (cognição, linguagem [receptiva e expressiva], motor [grosso 

e fino]), sócio emocional e comportamento adaptativo, em crianças com idade entre 

um e 42 meses de idade (Bayley, 2006). Os domínios cognição, motor e linguagem 

são avaliados por meio da observação direta da criança em situações de teste, 

enquanto o sócio emocional e o comportamento adaptativo são avaliados por 

questionários a serem preenchidos pelo cuidador principal. As duas últimas escalas 

são consideradas complementares e menos utilizadas em ambientes clínicos e de 

pesquisa. A escala do desenvolvimento cognitivo da Bayley-III avalia o desempenho 

da criança em diversas áreas, tais como: memória, atenção, função executiva e 

resolução de problemas; a escala da linguagem avalia dois aspectos principais da 

linguagem, a função receptiva e as habilidades de comunicação expressiva e a escala 

motora avalia habilidades motoras axiais como sentar, ficar de pé e andar, assim como 

habilidades de controle motor fino, como o movimento de pinça. A Bayley-III avança 

em relação à segunda versão, ao subdividir as áreas de linguagem e motora. 



 

 

As Escalas Bayley-III não fornecem uma pontuação global total, mas sim 

pontuações brutas para cada domínio (cognitiva, de linguagem e motora) e seus 

respectivos subdomínios (de linguagem receptiva e expressiva e de motricidade fina e 

grossa). As pontuações brutas geram escores escalonados os quais determinam escores 

compostos, suas respectivas classificações e percentis apenas para os três domínios. 

No final do processo, o desenvolvimento da criança é classificado para cada domínio 

em um dos sete níveis (extremamente baixo, limítrofe, médio baixo, médio, médio 

alto, superior ou muito superior), com base na padronização para população americana 

(Bayley, 2006). Os dados normativos da Bayley-III foram coletados nos Estados 

Unidos da América, no ano de 2004, com 1.700 crianças de 16 dias a 43 meses e 15 

dias. Os coeficientes de confiabilidade para os subtestes Bayley-III são 86 para motor 

fino, 87 para comunicação receptiva e 91 para cognição, comunicação expressiva e 

motor grosso (Bayley, 2006). 

Recentemente, foi realizada a tradução, a adaptação transcultural e a avaliação 

das propriedades psicométricas da escala Bayley-III no Brasil (Madaschi, Macedo, 

Mecca & Paula, 2016). O processo de validação ocorreu no município de Barueri, 

região metropolitana de São Paulo, tendo sido realizadas avaliações em 207 crianças 

oriundas da rede básica de saúde do município, foram realizadas duas avaliações com 

intervalo de 15 dias entre elas, por dois examinadores treinados para evitar 

contaminação de memória. A tradução da escala do idioma inglês para português foi 

feita por um pesquisador fluente em ambas as línguas, especializado em Educação 

Especial e com experiência no uso da Bayley-III. Esta versão traduzida foi submetida 

por duas vezes a especialistas para melhorar a semântica e o texto, para produzir uma 

versão preliminar brasileira do instrumento. Nessa fase, algumas modificações foram 

necessárias para adaptar culturalmente a versão brasileira da escala, especialmente no 

que se refere a jogos e canções tradicionais para crianças brasileiras, posteriormente, 

essa versão preliminar da Bayley-III Brasil foi então retraduzida para inglês (back 

translation) por outro indivíduo fluente em ambos os idiomas. 

A partir da análise da literatura científica em revistas indexadas nos últimos três 

anos (2015-2017), sobre as Escalas Bayley para avaliação do desenvolvimento de 

crianças nascidas pré-termo, foi verificado que a Escala Bayley completa, na versão III, 

foi utilizada em 24 estudos internacionais ou nacionais sobre o desenvolvimento 

inicial de crianças prematuras. Desses estudos, em apenas um estudo as crianças 

foram avaliadas aos seis meses ICo (Cho, Holditch-Davis, Su, Phillips, Biasini & 



 

 

Carlo, 2017), quatro estudos avaliaram as crianças aos 12 meses ICo (Benassi, Savini, 

Iverso, Guarini, Caselli, Alessandroni, Faldella & Sansavini, 2016; Velikos, 

Soubasi, Michalettou, Sarafidis, Nakas, Papadopoulou, Zafeiriou & Drossou, 2015; 

Sansavini, Zavagli, Guarini, Savini, Alessandroni & Faldella, 2015;  

Coletti, Caravale, Gasparini, Franco, Campi & Dotta, 2015) e os demais 19 estudos 

avaliaram as crianças após terem completado 18 meses ICo. Nota-se que poucos 

estudos focalizaram o primeiro ano de idade. Verificou-se, nesta revisão, que houve 

predominante atraso do desenvolvimento dos bebês nascidos pré-termo em relação aos 

nascidos a termo, em todos os domínios do desenvolvimento (motor, cognitivo e 

linguagem).  

Aos seis meses de idade corrigida para prematuridade, observou-se que os 

escores médios das escalas cognitiva, motora e de linguagem estavam dentro dos 

limites de normalidade (101-105 pontos) estabelecidos pelas Escalas Bayley-III. No 

entanto, houve uma prevalência de atraso de desenvolvimento (escore < 85) leve a 

grave de 4,8% na escala cognitiva, 6,5% na linguagem e 12,9% na escala motora, 

dentre as crianças nascidas prematuras estudadas (Cho, et al., 2017). 

Na comparação entre grupos de crianças nascidas pré-termo e a termo, foi 

verificado que, aos dois anos de idade cronológica, sem correção para prematuridade, 

as crianças nascidas pré-termo moderado tiveram escores escalonados 

significativamente menores do que as crianças nascidas a termo nas habilidades 

cognitiva, motora, de linguagem, assim como nos subtestes de motor fino e grosso e 

de linguagem receptiva e expressiva da Bayley-III (Jong, Verhoeven, Lasham, 

Clemens, Meijssen & van Baar, 2017). 

Verifica-se, no entanto, que com a correção da idade para prematuridade os 

resultados mudam em relação aos achados sem correção da idade. Aos dois anos de 

idade corrigida para prematuridade, houve diferença estatisticamente significativa 

entre os grupos de crianças nascidas pré-termo e a termo apenas no subdomínio de 

linguagem receptiva, sendo esta inferior no grupo de crianças pré-termo (Jong et. al. 

2017). Crianças nascidas pré-termo moderado ou tardio, apesar de terem apresentado 

pior desempenho do que as crianças nascidas a termo em todos os domínios do 

desenvolvimento (cognitivo, motor e de linguagem), estavam faixa de normalidade 

(Cheong, Doyle, Burnett, Lee, Walsh, Potter, Treyvaud, Thompson, Olsen, Anderson 

& Spittle, 2017).  



 

 

Resultados similares a esses foram encontrados em três estudos de comparação 

realizados na Itália, em que apesar de apresentarem diferenças entre os grupos, as 

crianças encontravam-se na faixa de normalidade na Bayley-III. Verificou-se que os 

escores médios cognitivos, motores e de linguagem dos bebês nascidos pré-termo 

extremo aos 12 meses ICo foram inferiores aos de bebês nascidos a termo (Benassi, 

Savini, Iverson, Guarini, Caselli, Alessandroni, Faldella & Sansavini, 2016). Além 

disso, foi encontrada uma diferença de mais de 10 pontos em todos os domínios, 

sendo que as crianças nascidas pré-termo apresentaram escores mais baixos do que as 

nascidas a termo, (Sansavini, Zavagli, Guarini, Savini, Alessandroni & Faldella, 

2015). Contudo, na comparação entre crianças nascidas pré-termo tardio e muito pré-

termo não foram encontradas diferenças significativas em nenhum dos indicadores e 

os escores compostos estavam dentro da faixa normal (Coletti et. al., 2015). 

Ainda na fase de 12 meses ICo, verificou-se, no estudo longitudinal 

prospectivo realizado na Grécia, que as proporções das crianças estudadas com atraso 

cognitivo, de linguagem e motor, avaliados pelas Escalas Bayley-III, foram de 25%, 

32%, 35%, respectivamente, com base em escores compostos. Da mesma forma, em 

relação ao domínio sócio emocional, em que a proporção de crianças com atraso foi 

de 16% apenas, ou seja, a maioria das crianças estudadas estavam dentro da faixa de 

normalidade (Velikos et. al., 2015). 

Em um estudo longitudinal de coorte canadense, focalizando-se uma população 

de 2.340 crianças nascidas pré-termo, aos 18 a 21 meses ICo, detectou-se escores 

inferiores a 85 pontos na Bayley-III, ou seja, abaixo da faixa de normalidade; 35% 

apresentou dificuldades na área de linguagem, 22% na área de motricidade e 15% no 

desenvolvimento cognitivo (Synnes et. al., 2017). Ainda assim, observou-se que a 

maior parte das crianças avaliadas estavam dentro da faixa normal. Os autores 

também verificaram que quanto menor a idade gestacional das crianças ao nascer, 

menor os escores na Bayley-III. 

Constatou-se que, além do prejuízo desenvolvimental global encontrado em 

amostras de crianças nascidas prematuras, foram detectados resultados em alguns 

subdomínios específicos da Bayley-III. Focalizando-se apenas o domínio cognitivo, 

foi verificado que crianças nascidas pré-termo, aos 18 meses de idade cronológica, 

apresentaram desempenho cognitivo dentro da média, no estudo realizado nos EUA 

por Ross, Foran, Barbot, Sossin & Perlman (2016). Em um estudo de corte transversal 

realizado no Brasil em uma coorte de crianças nascidas pré-termo entre junho de 2005 



 

 

e dezembro de 2008 notou-se que, na fase dos 17 aos 30 meses ICo, embora tenha 

sido observado um atraso no desenvolvimento cognitivo em 13% da amostra, 13 de 

104 crianças, os escores médios cognitivos estavam dentro da faixa de normalidade 

(Góes, Méio, Mello & Morsch, 2015). Ao se comparar um grupo de crianças nascidas 

pré-termo extremo com seus pares nascidos a termo, aos 12 meses ICo, apesar de 

terem sido detectadas diferenças entre os grupos no domínio cognitivo, as crianças 

estavam dentro da faixa de normalidade da Bayley-III (Benassi et al., 2016). 

Quanto ao domínio motor, foi encontrado que os bebês nascidos pré-termo 

extremo, aos 12 meses ICo, obtiveram escores motores compostos significativamente 

menores em relação aos nascidos a termo. Os escores escalonados dos subdomínios 

motor fino e motor grosso foram significativamente menores nos bebês pré-termo 

extremo em comparação aos nascidos a termo nesta idade. Embora os escores médios 

dos bebês prematuros fossem mais baixo do que os bebês a termo, ainda estavam na 

faixa de normalidade, classificados como médio baixo na Bayley-III (Benassi et al., 

2016). Adicionalmente, na fase de 17 aos 30 meses ICo, apesar de ter sido observado 

uma porcentagem de 25% de crianças pré-termo com atraso no desenvolvimento 

motor, sendo 26 de 104 crianças, os escores médios estavam na faixa de normalidade 

(Góes et al., 2015). Aos dois anos de idade cronológica, uma maior porcentagem de 

crianças moderadamente prematuras mostrou um atraso leve no desenvolvimento em 

relação às habilidades motoras grossas, sendo 21% de uma amostra de 116 crianças 

pré-termo (Jong et. al. 2017). 

Considerando-se especificamente a área da linguagem, por sua vez, verificou-

se que este domínio, assim como seus subdomínios de linguagem expressiva ou 

receptiva, foi o que apresentou mais prejuízo nas crianças nascidas prematuras, em 

relação às outras áreas do desenvolvimento. No estudo de revisão sistemática de 

Rechia, Oliveira, Crestani, Biaggio e Souza (2016), observou-se que, na maioria dos 

estudos a condição de prematuridade ao nascer relacionava-se à aquisição de 

habilidades de linguagem nos primeiros anos de idade das crianças. A prematuridade, 

assim como os aspectos relacionados a mesma (nível de prematuridade, baixo peso e 

intercorrências clínicas ao nascer), mostrou impacto negativo na aquisição da 

linguagem no desenvolvimento das crianças. 

Verificou-se que crianças nascidas pré-termo, aos 18 meses de idade 

cronológica, apresentaram desempenho de linguagem receptiva dentro da média na 

avaliação da Bayley-III e desempenho médio baixo no domínio da linguagem 



 

 

expressiva (Ross el al., 2016). Com idade corrigida para prematuridade, aos dois anos 

de idade, as crianças nascidas pré-termo diferiram de seus pares nascidos a termo 

apenas na habilidade de linguagem receptiva, mostrando-se significativamente inferior 

no grupo pré-termo (Jong et. al, 2017). Aos dois anos de idade ICo, houve evidência 

de que as crianças pré-termo moderado e tardio tiveram desempenho pior na área da 

linguagem (receptiva e expressiva) do que as crianças nascidas a termo, porém 

situavam-se na faixa de normalidade na Bayley-III (Cheong, Doyle, Burnett, Lee, 

Walsh, Potter, Treyvaud, Thompson, Olsen, Anderson & Spittle, 2017). Na fase de 17 

a 30 meses ICo, foi encontrada uma percentagem de 50% de crianças nascidas 

prematuras (52 de 104) com dificuldades de linguagem, predominantemente no 

subdomínio de linguagem receptiva (Góes et. al, 2015). 

Nota-se que a maior parte dos estudos com a aplicação das Escalas Bayley-III 

foram desenvolvidos em contextos internacionais, havendo poucos estudos brasileiros. 

Em geral, foram observadas diferenças entre grupos de crianças nascidas prematuras e 

crianças nascidas a termo, no desenvolvimento avaliado pela Bayley-III, porém em 

geral encontravam-se na faixa da normalidade. A área da linguagem mostrou ser a 

área de mais dificuldade nos primeiros anos de desenvolvimento em comparação às 

demais áreas. 

Considerando o exposto até este momento, algumas lacunas ainda podem ser 

detectadas na literatura com relação aos seguintes aspectos: a) a escassez de estudos 

nacionais do desenvolvimento de crianças nascidas prematuras utilizando as Escalas 

Bayley-III; b) estudos do desenvolvimento das crianças associadas à condição de 

prematuridade e seus diferentes níveis de gravidade, principalmente a prematuridade 

extrema; c) estudos longitudinais do desenvolvimento de crianças nascidas prematuras 

no primeiro ano de idade, considerando diferentes áreas do desenvolvimento e níveis de 

gravidade da prematuridade; c) o efeito da gemeralidade (umas das causas da 

prematuridade) no desenvolvimento inicial das crianças nascidas pré-termo.  

O presente estudo, portanto, visa preencher essas lacunas da literatura ao propor 

uma investigação longitudinal do desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo, 

levantando algumas hipóteses e estabelecendo os objetivos apresentados a seguir. 

 

 

 

 



 

 

1.5 Hipóteses 

 

Hipótese 1: Crianças nascidas pré-termo de alto risco neonatal apresentarão 

menores escores de desenvolvimento cognitivo, motor, de linguagem e sócio emocional 

do que crianças nascidas a termo, sem condição de vulnerabilidade biológica ao nascer, 

nos primeiros 15 meses de idade cronológica corrigida para a prematuridade (ICo). 

Hipótese 2: Os indicadores de desenvolvimento dos dois grupos aos 12-15 meses serão 

melhores do que aos 6-8 meses de idade, havendo evolução ao longo do 

desenvolvimento. Hipótese 3: Crianças nascidas pré-termo extremo apresentarão 

menores escores de desenvolvimento do que as nascidas muito pré-termo. Hipótese 4: 

As crianças com hemorragia intracraniana apresentarão menor desempenho de 

desenvolvimento do que as sem hemorragia. Hipótese 5: As crianças com história de 

gemelaridade apresentarão pior desempenho no desenvolvimento do que as sem história 

de gemelaridade. 

 

1.6 Objetivos 

 

Objetivo geral: examinar os indicadores de desenvolvimento cognitivo, motor, 

linguagem e sócio emocional de crianças nascidas pré-termo de alto risco neonatal em 

comparação a crianças nascidas a termo, sem condição de vulnerabilidade biológica ao 

nascer, nas fases de 6-8 e 12-15 meses de cronológica corrigida (ICo).  

Objetivos específicos: a) comparar os indicadores de desenvolvimento dos dois grupos 

em duas diferentes idades, 6-8 e 12-15 meses ICo, e verificar a evolução ao longo do 

tempo; b) examinar os indicadores de desenvolvimento especificamente no grupo de 

prematuros, comparando os respectivos sub-grupos de acordo com: nível de 

prematuridade (extremo e muito prematuro), presença ou ausência de hemorragia 

intracraniana e presença ou ausência da condição gemelaridade; c) identificar as 

variáveis preditoras do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo, considerando-

se variáveis neonatais clínicas e psicossociais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESABAFO 

 

Eu não preciso da sua mão exagerada, 

Da sua rotina não contingente 

Que trata de mim como se eu não fosse nada 

Ou como se eu não estivesse na sua frente, 

Que larga minha vida desorganizada, 

Que ignora meu choro de forma displicente 

Como se não enxergasse minha alma apertada, 

Como se eu não fosse gente... 

Eu não preciso da sua rotina 

Que me reduz à necessidade ou não de dopamina, 

Ou como se eu não tivesse sentimento nem vontade... 

Eu não preciso da sua negligencia, 

Desumanidade travestida de ciência, 

Como se eu não pertencesse à humanidade... 

 

(Luís Alberto Mussa Tavares) 

 

 

 

 

 __________________________________  CONCLUSÃO  



 

 

Em conclusão, primeiramente, o presente estudo mostrou que as crianças 

nascidas pré-termo de alto risco neonatal apresentaram menores escores no 

desenvolvimento cognitivo, de linguagem, motor e sócio emocional, avaliados pelas 

Escalas Bayley-III, do que crianças nascidas a termo, sem condição de vulnerabilidade 

biológica ao nascer, nos primeiros 15 meses de idade cronológica corrigida para a 

prematuridade. Apesar de haver diferenças entre os grupos, a grande maioria das 

crianças nascidas prematuras estavam com o desenvolvimento na faixa de normalidade 

pelas normas das escalas. Esses achados foram independentes do nível de 

prematuridade, da presença de hemorragia intracraniana ou história de gemelaridade.  

Em segundo lugar, as crianças de ambos os grupos, pré-termo e a termo, na fase 

dos 12-15 meses ICo, não apresentaram maiores escores do que os escores apresentados 

da fase de 6-8 meses ICo. No entanto, ainda que não tenha sido observada uma 

evolução no desenvolvimento, as crianças de ambos os grupos estavam com o 

desenvolvimento na faixa de normalidade pelas normas das escalas Bayley-III.  

Em terceiro lugar, o tempo de internação na UTIN e o tempo de uso do CPAP 

foram os principais fatores de risco para problemas no desenvolvimento cognitivo, 

motor, de linguagem e sócio emocional das crianças nascidas prematuras. 

O presente estudo ajuda na compreensão do prognóstico de crianças nascidas 

prematuras e fornece subsídios para programas de intervenção preventiva para ajudar no 

desenvolvimento dessas crianças, especialmente em uma fase inicial do 

desenvolvimento. Este período caracteriza-se por ser uma “janela de oportunidades” no 

ciclo vital. Além disso, destaca-se a necessidade de serviços de follow-up de crianças 

nascidas com alto risco neonatal e a criação de programas de cuidados do 

desenvolvimento na estrutura das UTINs, tanto para reduzir experiências estressantes e 

dolorosas como para melhorar as estratégias de proteção durante o desenvolvimento 

inicial do bebê, especialmente daqueles nascidos prematuramente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSTATAÇÃO 

 

Quando a gente vê um bebe sozinho, 

O que é que exatamente a gente vê? 

A gente vê um pedaço, 

Uma parte, 

Uma fração... 

Porque um bebe sozinho não existe, 

O que existe É um bebe E a sua mãe. 

Essa é talvez a única verdade, 

Tudo o mais, em verdade, é distração... 

 

(Luís Alberto Mussa Tavares) 
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