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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. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente trabalho intitulado Desenvolvimento inicial de bebês nascidos pré-termo 

de alto risco neonatal em comparação a bebês nascidos a termo, está vinculado à linha de 

pesquisa denominada Sobrevivência, Desenvolvimento e Qualidade de vida de bebês 

prematuros, sob coordenação da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, desde 1996, no 

Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e Comportamento 

da Criança (LAPREDES; lapredes.fmrp.usp.br), na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Essa linha de pesquisa tem por objetivo integrar 

o conhecimento psicológico ao conhecimento médico acerca de questões sobre os efeitos do 

fator de risco biológico da prematuridade no desenvolvimento da criança. Esta linha envolve 

pesquisas sobre avaliações longitudinais e transversais do desenvolvimento psicológico da 

criança em diferentes idades (desde o nascimento até a fase escolar) e de suas interações com 

o ambiente social, assim como a avaliação e suporte psicológicos realizados com mães dos 

bebês durante a internação em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Esta linha de 

pesquisa tem colaboração direta com o Serviço de Neonatologia do HCFMRP-USP, contando 

com participação do Neonatologista Prof. Dr. Francisco Eulógio Martinez. Os 

desdobramentos das pesquisas têm sido aplicados no próprio contexto em que se desenvolvem 

os estudos (HCFMRP-USP) e em outros contextos de Saúde no âmbito nacional.  

Minha participação em atividades acadêmicas e de pesquisas científicas se iniciou em 

janeiro do ano de 2011 quando ingressei como colaboradora de pesquisa no projeto intitulado 

Fatores etiológicos do nascimento pré-termo e consequências dos fatores perinatais na saúde 

da criança: coortes de nascimentos em duas cidades brasileiras - Projeto BRISA com apoio 

da FAPESP. Minha atuação nesse projeto consistiu no treinamento e realização das avaliações 

do desenvolvimento dos bebês participantes da pesquisa através das Escalas Bayley-III 

(versão screening) até o final de 2013. Atuei como colaboradora de pesquisa no projeto 

apoiado da FAPESP intitulado Efeito da inserção no pós-parto imediato do implante 

liberador de etonogestrel sobre a lactação, crescimento e desenvolvimento infantil, sob 

coordenação da Profa. Dra. Carolina Sales Vieira e participação da Profa. Dra. Maria Beatriz 

Martins Linhares. Neste estudo realizei a avaliação do desenvolvimento das crianças por meio 

das Escalas Bayley-III na versão completa. 

Em agosto do ano de 2014, ingressei no Programa Capacitação - Treinamento Técnico 

(TT-III FAPESP), no qual iniciei minha trajetória de trabalho de pesquisa em conjunto com o 

LAPREDES, sob orientação da Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, que se encerrou 
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em junho do ano de 2015. Neste período participei da coleta de dados do projeto de doutorado 

de Renata Freitas Martins Zorzenon (PG em Saúde Mental- FMRP-USP), sob orientação da 

Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares intitulado Avaliação do desenvolvimento de bebês 

prematuros de alto risco para detecção precoce da paralisia cerebral, no qual realizei as 

avaliações do desenvolvimento dos bebês participantes, também através das Escalas Bayley-

III em sua versão completa. O presente estudo de Mestrado vincula-se a esses dois últimos 

projetos citados. 

Iniciei o estudo de Mestrado em fevereiro do ano de 2016, foi então que busquei 

integrar os conhecimentos sobre o nascimento prematuro e os indicadores de desenvolvimento 

de crianças na primeiríssima infância. No processo de elaboração da presente Dissertação de 

Mestrado tive a oportunidade de apresentar e discutir os resultados parciais desse estudo no 

2017 SRCD Biennial Meeting e no 21st International Congress on Infant Studies Biennial 

Congress (ICIS) no ano de 2018. 

No presente estudo de Mestrado, procurou-se avançar na compreensão de indicadores 

específicos cognitivos, de linguagem, motores e sócio emocionais de crianças nascidas 

prematuras com alto risco neonatal para sequelas no desenvolvimento, tipo paralisia cerebral, 

em contraste com parâmetros do desenvolvimento de crianças nascidas a termo e saudáveis. 

Nesse sentido, podem-se identificar indicadores, os quais, por sua vez, podem subsidiar 

intervenções preventivas de problemas no desenvolvimento futuro, melhorando a qualidade 

de vida dessas crianças e contribuindo para a regulação do seu comportamento. 

 

 

 



 
 

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 320/7 a 336/7 semanas) e pré-

termo tardio (idade gestacional entre 340/7 a 366/7 semanas). No entanto, essa classificação é 

limitada, pois somente crianças nascidas muito pré-termo (< 320/7 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-
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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). 
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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. 
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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.  
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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 
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(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, 
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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). 
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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 
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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 & 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 



40  |  Introdução   

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 
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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 
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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 
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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 & 
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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-
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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 
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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.  

 

 

 



                                            OS PREMATUROS EXTREMOS 

Uns nascem com vinte e poucas semanas, 
Às vezes um pouco mais, 

Outros pesando seiscentas gramas, 
Às vezes um pouco menos, 

Desafiando tudo que estudamos, 
Contrariando tudo que sabemos, 

Subvertendo tudo que planejamos, 
Necessitando de tudo quanto conhecemos, 

São eles, 
Os prematuros extremos, 

Tão delicados, 
Tão sozinhos, 
Tão pequenos, 

Que muitas vezes nós nos assustamos 
Quando os vemos 

Assim, 
Entre tubos, 

E fios, 
E acrílicos 
E drenos, 

E até muitas vezes nem acreditamos, 
E outras tantas 

Nos surpreendemos, 
E aprendemos 

Que esses prematuros extremos 
De quem cuidamos, 

Tão frágeis, 
Tão difíceis, 
Tão serenos, 

São muito mais fortes do que imaginamos, 
E fazem muito mais do que nós fazemos... 

Jesus, toma conta, 
E ameniza as penas 

Das mães prematuras extremas 
E de seus filhos, 
Moços pequenos, 

Tão frágeis, 
Tão dóceis, 
Tão menos, 

Que nós nos habituamos 
Tão perto de nós 

Que quase sentimos 
Como se tivéssemos sido nós 

Que os trouxemos, 
Por quem, às vezes, baixinho, choramos 

Quando dizemos: 
Jesus toma conta 

De nossos irmãozinhos Miudinhos, 
Que nos acostumamos a chamar 

Como aprendemos, 
Jesus toma conta 

Dos prematuros extremos... 
(Luís Alberto Mussa Tavares) 

 

 ___________________________________ 2 MÉTODO 
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2.1 Delineamento do estudo 

 

Estudo de corte-transversal (grupos de crianças aos 6-8 e 12-15 meses ICo, 

respectivamente) e longitudinal prospectivo (grupo de crianças seguidas de 6-8 a 12-15 meses ICo). 

 

2.2 Participantes 

 

A amostra1 do presente estudo foi composta por 133 crianças, de ambos os sexos, 

sendo: 54 nascidas pré-termo (< 37 semanas de idade gestacional), com muito baixo peso ao 

nascimento (< 1.500g) e que passaram por internação em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) (Grupo PT) e 79 nascidas a termo, saudáveis e sem intercorrências 

neonatais (Grupo AT). As crianças nasceram no Complexo Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP), ou 

seja, no HC Campus (bebês PT) e no Hospital Mater (bebês AT). Destaca-se que as crianças 

do Grupo PT estavam em seguimento longitudinal (follow-up) nos Ambulatórios de 

Prematuros da Neonatologia e no Centro de Reabilitação, do HCFMRP-USP, com 

atendimento interdisciplinar em ambos os serviços.  

A amostra incluiu crianças na fase de 6-8 e de 12-15 meses ICo. O termo ICo refere-se 

à idade corrigida para prematuridade, que consiste no ajuste da idade cronológica em função 

do grau de prematuridade da criança, ou seja, a idade corrigida trata-se da idade da criança 

após o nascimento menos o fator de correção, sendo o fator de correção calculado por 40 

semanas menos a idade gestacional (em semanas). 

Para composição do Grupo PT, foram selecionados todos os bebês nascidos pré-termo no 

HC Campus (HCFMRP-USP) nos anos de 2014 e 2015, que passaram por internação na UTIN e 

na Unidade de Cuidados Intermediários (UCIN) no período neonatal, que se enquadraram nos 

seguintes critérios de inclusão: a) bebês nascidos pré-termo (< 37 semanas de idade gestacional) e 

com peso ao nascimento ≤ 1.500g, podendo ser de gestação múltipla (nesse caso foram incluídos 

ambos os gemelares) e ter passado ou não por ventilação mecânica na UTIN; b) que tenham 

                                                           
1 A amostra do presente projeto foi extraída de dois projetos, o doutorado de Renata Freitas 
Martins Zorzenon (PG em Saúde Mental- FMRP-USP), sob orientação da Profa. Dra. Maria 
Beatriz Martins Linhares intitulado Avaliação do desenvolvimento de bebês prematuros de alto 
risco para detecção precoce da paralisia cerebral e outro projeto intitulado Efeito da inserção no 
pós-parto imediato do implante liberador de etonogestrel sobre a lactação, crescimento e 
desenvolvimento infantil, sob coordenação da Profa. Dra. Carolina Sales Vieira e participação da 
Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares. Do primeiro estudo foi extraída a amostra de crianças 
nascidas pré-termo e do segundo estudo, a amostra de crianças nascidas a termo. 
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sofrido alterações no sistema nervoso central, tais como: asfixia perinatal, hidrocefalia, 

hemorragia perintraventricular (HPIV) e/ou crises convulsivas, que são fatores de risco para 

paralisia cerebral; c) que tenham sido submetidos ao exame de imagem do Ultrasom (USC) de 

crânio entre o primeiro e décimo dia de idade pós-natal. Os critérios de exclusão, por sua vez, 

foram os seguintes: a) bebês nascidos com outras malformações congênitas, que não as de sistema 

nervoso e síndromes genéticas; b) bebês cujos responsáveis legais não autorizaram sua 

participação dos seus bebês no estudo. A Figura 1 apresenta o percurso de composição da amostra 

de crianças nascidas pré-termo (Grupo PT). 

 

 

Figura 1. Percurso de composição da amostra do Grupo PT 

 

Como visto na Figura 1, a amostra inicial foi composta por 72 bebês nascidos prematuros, 

sendo que 15 crianças foram excluídas, pois faltaram no retorno de suas consultas e ultrapassaram a 

idade definida para a primeira fase dessa pesquisa (até 8 meses ICo), no entanto ainda estavam com 

idade possível para participar da segunda fase (até 15 meses ICo). Dos 57 participantes, três foram 

excluídos, pois faltaram no dia de suas consultas e, portanto, ultrapassaram a idade definida para 
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essa pesquisa (até 15 meses ICo). Dessa forma, foram incluídos 54 participantes. Destes, 40 tiveram 

avaliação do desenvolvimento na fase de 6-8 meses ICo e 44 tiveram a avalição do 

desenvolvimento na fase de 12-15 meses ICo, compondo a amostra do estudo de corte-transversal. 

No entanto, 30 foram avaliados tanto na fase de 6-8 meses ICo, quanto na fase de 12-15 meses ICo, 

compondo a amostra do estudo de seguimento longitudinal. 

Para composição do Grupo AT, foram selecionados todos os bebês nascidos nos anos 

de 2014 e 2015, no Hospital Mater (HCFMRP-USP), que atende gestantes de baixo risco e 

saudáveis, que se enquadravam nos seguintes critérios de inclusão: a) bebês nascidos a termo 

(38 a 42 semanas de idade gestacional) com peso ao nascimento > 2.300g; b) bebês saudáveis 

clinicamente sem intercorrências neonatais ou doenças. Os critérios de exclusão, por sua vez, 

foram os seguintes: a) bebês nascidos com malformações congênitas, problemas no sistema 

nervoso e síndromes genéticas; b) bebês cujos responsáveis legais não autorizaram a 

participação dos seus bebês no estudo. 

O percurso de composição da amostra de crianças nascidas a termo (Grupo AT) está 

apresentado na Figura 2. 
 

 

Figura 2. Percurso de composição da amostra do Grupo AT 
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Como visto na Figura 2, a amostra inicial foi de 100 bebês nascidos a termo, houve 

uma perda amostral de cinco crianças pela descontinuidade de suas mães em uma das 

pesquisas em que essa se vincula (Efeito da inserção no pós-parto imediato do implante 

liberador de etonogestrel sobre a lactação, crescimento e desenvolvimento infantil). Dos 95 

participantes, 16 foram excluídos, pois faltaram no dia do retorno de suas consultas e, 

portanto, ultrapassaram a idade definida para essa pesquisa (até 15 meses). Dessa forma, 

foram incluídos 79 participantes. Destes, 71 tiveram avaliação do desenvolvimento na idade 

de 6-8 meses e 68 tiveram a avalição do desenvolvimento na idade de 12-15 meses, 

compondo a amostra das duas fases do estudo de corte-transversal. Dos 71, 60 crianças foram 

avaliadas tanto na fase de 6-8 meses, quanto na fase de 12-15 meses, compondo a amostra do 

estudo de seguimento longitudinal. 

 

2.3 Aspectos Éticos  

 

O presente estudo atende às exigências éticas para as pesquisas envolvendo seres 

humanos (resolução nº 466 de 12/12/2012). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 

de São Paulo (HCFMRP/USP, nº 8244/2016) (ANEXO A).  

Os responsáveis legais pelos participantes foram informados sobre os objetivos da 

pesquisa, as condições do sigilo de sua identidade e o caráter voluntário para a participação e 

assinaram os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICES A e B) 

respectivos de cada projeto a que este projeto de mestrado se vincula.  

Durante a realização da pesquisa, os pais e/ou responsáveis receberam da pesquisadora 

a devolutiva sobre os resultados da avaliação do desenvolvimento do bebê a cada avaliação 

realizada na coleta de dados. 

 

2.4 Local da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida no HCFMRP-USP, sendo que as avaliações das 

crianças do grupo PT foram realizadas em salas do Centro de Reabilitação (CER) e dos 

Serviços de Neonatologia e Psicologia Pediátrica, enquanto que as crianças do grupo AT 

foram avaliadas em salas da Unidade de Pesquisa Clínica (UPC). A análise de dados foi 

realizada no Laboratório de Pesquisa em Prevenção de Problemas de Desenvolvimento e 
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Comportamento da criança (LAPREDES), na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 

USP. 

 

2.5 Contexto do seguimento dos bebês do grupo PT 

 

2.5.1 Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) – HCFMRP-USP 

 

No período do estudo, a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do 

HCFMRP/USP era composta por 17 leitos e possui três enfermarias para recém-nascidos 

admitidos de outros serviços ou com patologias crônicas e um salão com oito leitos para 

recém-nascidos prematuros. Possuía uma equipe interdisciplinar composta por: médicos 

contratados diaristas e em sistema de rodízio de plantão, residentes da pediatria, enfermeiras, 

técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, uma fisioterapeuta, uma terapeuta 

ocupacional, uma fonoaudióloga e duas psicólogas. Além disso, possuía equipes de apoio do 

hospital, das seguintes áreas: Cardiologia, Cirurgia Pediátrica, Neurologia, Genética, 

Urologia, Endocrinologia, Radiologia entre outras. Diariamente são realizadas visitas médicas 

com docentes da Faculdade de Medicina da USP para discussão individual de cada caso. 

Dentro das rotinas da UTIN encontravam-se alguns fatores de proteção importantes para o 

neurodesenvolvimento dos recém-nascidos pré-termo internados, tais como diminuição da 

luminosidade durante a madrugada, preferência pela luz natural à artificial durante o dia, 

proteção das incubadoras com cueiros para evitar a luz direta no recém-nascido, rolinhos para 

contenção do recém-nascido, manipulação mínima dos prematuros extremos, apoio 

psicológico às famílias, visita dos pais liberada durante o período de internação na UTIN e 

reuniões semanais da equipe para discussão de normas e rotinas do setor. Eram também 

realizadas, visitas da família ampliada e dos irmãos, sendo que esta última era acompanhada e 

monitorada pela psicóloga do serviço. Além disso, desde 2008, a solução de sacarose a 25% 

faz parte do protocolo de intervenção não-farmacológica de rotina para o alívio da dor aguda 

nos recém-nascidos internados na UTIN submetidos a procedimentos invasivos e dolorosos 

do tipo: lancetagem de calcâneo, acesso venoso central, acesso venoso puncionado para 

nutrição parenteral e medicações, punção para coleta de sangue para exames, punção para 

inserção de cateter de acesso central, inserção de sonda orogástrica e aspiração de vias aéreas. 
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2.5.2 Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) – HCFMRP-USP 

 

No período do estudo, a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais (UCIN) do 

HCFMRP/USP possuía uma enfermaria com 27 leitos para recém-nascidos prematuros 

extremos ou nascidos com outras patologias. Possuía uma equipe interdisciplinar composta 

por: médicos contratados fixos, médicos contratados em sistema de rodízio de plantão, 

residentes da pediatria, sete enfermeiras, um técnico de enfermagem, vinte e três auxiliares de 

enfermagem, uma fisioterapeuta, uma terapeuta ocupacional, duas fonoaudiólogas e duas 

psicólogas. Além disso, tinha equipes de apoio do hospital, das seguintes áreas: Cardiologia, 

Cirurgia Pediátrica, Neurologia, Genética, Urologia, Endocrinologia, Radiologia entre outras. 

Diariamente eram realizadas visitas médicas com docentes da Faculdade de Medicina da USP 

para discussão individual de cada caso. Também eram realizadas visitas da família ampliada e 

dos irmãos. Além disso, semanalmente havia um grupo de apoio psicológico às mães. Assim 

como na rotina da UTIN, na UCIN encontravam-se os mesmos fatores de proteção 

importantes para o neurodesenvolvimento dos recém-nascidos pré-termo internados e a 

implantação da solução de sacarose para alívio de dor aguda nos recém-nascidos internados 

na UCIN submetidos a procedimentos invasivos e dolorosos. 

 

2.5.3 Ambulatórios de Seguimento (follow-up) de Prematuros – HCFMRP-USP 

 

Os dois ambulatórios de seguimento de prematuros do serviço de Neonatologia estão 

localizados no mesmo hospital. No período do estudo, o Ambulatório de Patologia Pulmonar 

prestava atendimento às crianças nascidas prematuras que desenvolvem broncodisplasia 

pulmonar. O ambulatório de Neonatologia, por sua vez, prestava atendimento às crianças 

nascidas prematuras com muito baixo peso em boa evolução. Em ambos os ambulatórios as 

crianças eram acompanhadas desde a alta hospitalar até a idade de sete anos, por meio de 

consultas médicas e atendimentos interdisciplinares (Pediatria-Neonatologia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional). 

 

2.5.4 Serviço de Psicologia Pediátrica junto à Neonatologia – HCFMRP-USP 

 

No período do estudo, o Serviço de Psicologia Pediátrica junto à Neonatologia do 

HCFMRP-USP, em ambos os ambulatórios supracitados, realizava acompanhamento 

longitudinal do desenvolvimento e comportamento das crianças através de avaliações 
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conduzidas por três psicólogas contratadas do hospital e duas psicólogas do Programa de 

Aprimoramento Profissional em Psicologia do Desenvolvimento na Área da Saúde do 

HCFMRP-USP. No caso de ser detectado um prejuízo no desenvolvimento da criança, através 

do rastreamento realizado, as psicólogas do serviço encaminhavam essas crianças ao 

respectivo serviço especializado, a fim de que estas recebessem as intervenções necessárias. O 

Serviço de Psicologia Pediátrico-Neonatologia era coordenado por docente psicóloga da 

FMRP-USP, orientadora deste estudo. 

 

2.5.5 Centro de Reabilitação (CER) – HCFMRP-USP 

 

No período do estudo, o Centro de Reabilitação (CER) era destinado à reabilitação de 

pacientes de alta complexidade e contava com uma equipe de médicos, fisioterapeutas, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e assistente social, além de alunos dos 

cursos de graduação de fisioterapia e terapia ocupacional da FMRP-USP, que passam por 

estágio curricular obrigatório supervisionados pelos profissionais do serviço. 

 

2.6 Instrumentos e Medidas 

 

2.6.1 Escalas de Desenvolvimento Infantil / Bayley Scales of Infant and Toddler 

Development (3rd ed.) – Bayley-III (BSID - III) 

 

A BSID-III (Bayley, 2006) tem por objetivo avaliar o desenvolvimento de crianças de 

um a 42 meses de idade e é composta por três escalas independentes (cognitiva, linguagem e 

motora) e dois questionários (social-emocional e comportamento adaptativo). A escala 

cognitiva inclui 33 itens que avaliam memória, resolução de problemas, conceito inicial de 

números, generalização, classificação. A escala de linguagem é formada por 48 itens que 

avaliam comunicação receptiva e comunicação expressiva. A escala motora é composta por 

55 itens e avalia motricidade grossa e motricidade fina e inclui movimentos tais como rolar, 

engatinhar, sentar, levantar, andar, correr pular e desenhar.  

Os materiais que compõem o kit da BSID-III são: uma bola, um giz de cera, uma folha 

papel branco, um aro com barbante, um sino, nove cubos, uma caneca com alça, um tabuleiro 

de pinos, seis pinos amarelos, um carrinho metálico, duas toalinhas, balinhas de açúcar, um 

frasco com tampa, uma caixa transparente, um brinquedo de borracha de apertar, uma boneca, 

um copo plástico, duas colheres, dois tabuleiros com cavidades de formatos geométricos 
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(círculo, quadrado e triângulo), blocos com formato (5 círculos, 6 quadrados, 1 triângulo), um 

livro de estória, um livro de figuras, um livro de estímulos, um quebra-cabeça de bola, um 

quebra-cabeça de sorvete, um cofre, cinco moedas (dez centavos), manual e protocolos de 

quantificação da avaliação. A Figura 3 apresenta os materiais da escala. 

 

 

Figura 3. Kit de materiais que compõem a BSID-III 

 

Os questionários de desenvolvimento sócio emocional e de comportamento adaptativo 

estão localizados no final do protocolo de quantificação da avaliação do desenvolvimento 

cognitivo, de linguagem e motor. Esses questionários são respondidos pelo cuidador 

responsável, que deve indicar a frequência com que a criança apresentou determinada reação 

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

que varia de 1 (nunca) a 5 (sempre). 

A fim de facilitar a compreensão dos respondentes sobre a gradação de resposta para 

cada item, foi apresentada uma representação gráfica da escala ordinal de respostas. A 

representação gráfica da escala de respostas encontra-se na Figura 4. 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 4. Representação gráfica da escala de respostas do questionário de desenvolvimento sócio 
emocional da BSID-III 
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A avaliação do desempenho da criança é mensurada por escores que são 

transformados em percentis e classificados em desenvolvimento normal ou desenvolvimento 

prejudicado. A BSID-III apresenta as propriedades psicométricas de validade, confiabilidade 

e consistência interna (Bayley, 2006).  

Os resultados são expressos em termos de escores e classificação, a saber: < 69 

extremamente baixo; 70 a 79 limítrofe; 80 a 89 médio-inferior; 90 a 109 médio; 110 a 119 

médio-superior; 120 a 129 superior; > 130 muito superior. As Escalas Bayley não têm 

padronização brasileira, porém é um instrumento amplamente utilizado em estudos 

brasileiros, como nos estudos de Andrade, Santos, Bastos, Pedromônico, Almeida-Filho & 

Barreto (2005) e Rodrigues (2012).  

No presente estudo foi utilizada a comparação entre grupos, adotando um grupo 

controle de referência para contrastar com o grupo de prematuros, a fim de relativizar esta 

limitação da falta de padronização na interpretação dos resultados do grupo PT.  

 

2.6.2 Instrumentos de caracterização da amostra  

 

Os instrumentos de caracterização da amostra foram os seguintes: 

a) Ficha de Caracterização Sóciodemográfica e de História de Saúde: questionários 

elaborados para a presente pesquisa, com a finalidade de obter informações sobre idade, 

ocupação, escolaridade e estado civil dos pais, número de filhos, posição de nascimento da 

criança participante do estudo e complicações na fase pré-natal (APÊNDICE C); 

b) Prontuário do paciente: por meio do registro da história de saúde e procedimentos 

realizados com o paciente, as crianças foram caracterizadas a partir de protocolos de registro 

para análise documental do prontuário do paciente quanto a algumas variáveis neonatais e de 

evolução clínica neonatal relevantes, a saber: sexo, idade gestacional, peso ao nascimento, 

Apgar no 5º minuto, dias de ventilação mecânica, dias de intubação, tratamentos e número de 

procedimentos invasivos e dolorosos sofridos pela criança durante a internação na UTIN; 

c) Critério de Classificação Econômica Brasil (CCEB) da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa (Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa [ABEP], 2014): esse 

questionário permite a classificação das famílias em classe A1, A2, B1, B2, C1, C2, D ou E 

(ANEXO B). Considera-se a classe A1 com melhores condições socioeconômicas (maior 

pontuação) e a classe E com as piores condições (menor pontuação). Essa escala varia de 0 a 

46 pontos e avalia o poder de compra e a escolaridade do chefe de família. 
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2.7 Procedimentos 

 

2.7.1 Coleta de dados 

 

Para composição do grupo PT, inicialmente foi realizada uma busca no sistema de 

agendamento de consultas dos Ambulatórios de Neonatologia do HCFMRP-USP com a 

finalidade de identificação das crianças nascidas pré-termo que se enquadravam nos critérios 

de inclusão da referida pesquisa. As crianças nascidas a termo (Grupo AT) foram 

selecionadas através da participação de suas respectivas mães em uma das pesquisas que esta 

se vincula (Efeito da inserção no pós-parto imediato do implante liberador de etonogestrel 

sobre a lactação, crescimento e desenvolvimento infantil). Essas crianças foram acessadas 

através de agendamentos realizados após a criança completar seis meses de idade. 

No dia da consulta da criança no HCFMRP-USP, tanto do grupo PT, quanto do grupo 

AT, a mãe ou cuidador responsável foi esclarecido sobre os objetivos do estudo e convidado a 

participar da pesquisa. No caso de concordância, e após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelo responsável legal, foi realizada a avaliação do 

desenvolvimento da criança, que envolveu duas sessões no período do primeiro ano, uma aos 

6-8 meses ICo e outra aos 12-15 meses ICo. 

Na primeira sessão, na fase de 6-8 meses ICo, foram aplicados os questionários de 

caracterização sociodemográfica e a ABEP, em entrevista com a mãe. Em seguida foi 

realizada a avaliação do desenvolvimento do bebê, por meio da aplicação do instrumento 

BSID-III. A avaliação do desenvolvimento do bebê foi realizada em uma sala, tendo 

temperatura ambiente e iluminação adequada, estavam presentes a pesquisadora e a criança 

acompanhada da mãe ou cuidador responsável. A aplicação do instrumento seguiu as normas 

de aplicação do manual, com duração média de uma hora. A pesquisadora principal é 

psicóloga e treinada em avaliação do desenvolvimento, com certificação no uso das escalas 

Bayley-III (ANEXO C). A pesquisadora aplicou com fidelidade a escala, seguindo as normas 

contidas no manual. 

A criança foi posicionada sentada à frente da avaliadora sem auxílio de qualquer 

suporte de sustentação, como parte da avaliação de desempenho motor. Se a criança ainda não 

se sentava sozinha, era usado um suporte de apoio. Os materiais utilizados para avaliação 

eram apresentados um a um, com o intuito de não haver outros estímulos que pudessem 

distrair a criança e para que sua atenção se mantivesse focalizada naquele objeto específico 

que estava sendo apresentado. 
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Uma das dificuldades encontradas foi a interrupção da avaliação, por parte de alguns 

membros da equipe médica, verificando se a sala estava sendo utilizada. Outra dificuldade foi 

a presença de estímulos sonoros nos arredores do local onde a avaliação estava sendo 

realizada (conversas entre os profissionais e os pacientes ou choro de outras crianças). Para 

evitar tais intercorrências, buscou-se isolar o local da avalição mantendo as portas e cortinas 

totalmente fechadas e colocando um aviso no prontuário da criança, sinalizando que a mesma 

estava em avaliação. A instituição não permite uso de aviso na porta. 

Na segunda sessão, na fase de 12-15 meses ICo, foram atualizados, junto à mãe ou 

responsável, os dados sóciodemográficos coletados na primeira sessão e na sequência foi 

novamente aplicada a BSID-III, com os itens relacionados à idade da criança. 

Os indicadores clínicos neonatais foram analisados a partir dos prontuários médicos 

das crianças, nos quais foram coletadas informações sobre a história de saúde e evolução 

clínica da criança, utilizando-se uma ficha previamente elaborada para esta finalidade (Ficha 

de História de Saúde). 

 

2.7.2 Preparação dos dados 

 

A preparação dos dados de caracterização sociodemográfica, de nível socioeconômico 

e de história de saúde clínica da amostra, consistiu na organização dos protocolos em pastas 

identificadas e codificadas para cada participante. Quanto à preparação dos dados de 

desenvolvimento, foi realizada a quantificação e classificação dos resultados das crianças na 

BSDI-III, de acordo com o manual do teste. Finalmente, os dados quantificados e codificados 

foram inseridos no programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, versão 25.0, 

Chicago, Il, USA) para fins do tratamento estatístico dos dados. 

 

2.7.3 Análise dos dados e tratamento estatístico dos dados 

 

Na análise de dados, em primeiro lugar, foi processada a análise estatística descritiva 

das características da amostra e dos indicadores de desenvolvimento (cognitivo, de 

linguagem, motor e sócio emocional), utilizando-se frequências e porcentagens para variáveis 

categóricas e médias, desvio padrão e amplitude de variação para variáveis contínuas.  

Em segundo lugar, foi realizada a análise estatística inferencial de comparação entre 

grupos por meio dos testes t-independente de Student, para variáveis contínuas e o teste Qui-

Quadrado, para variáveis categóricas.  
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Em terceiro lugar, para examinar as potenciais diferenças entre grupos PT vs. AT, 

foram realizadas Análises Multivariadas de Variância (MANOVA), seguidas por teste post 

hoc F univariado, relacionadas aos escores de desenvolvimento, assim como a Análise de 

Variância Fatorial (ANOVA) a fim de verificar o efeito direto principal (main effect) nas 

variáveis dependentes: escores do desenvolvimento (cognitivo, de linguagem, motor e sócio 

emocial), respectivamente, na BSID-III. Ambas as análises, MANOVA e ANOVA, foram 

controladas pelas seguintes variáveis: idade da criança, ocupação da mãe e nível 

socioeconômico (escore ABEP). As covariáveis utilizadas nessas análises foram selecionadas 

por meio de análises correlacionais bivariadas de Pearson (coeficiente r) e teste Qui-Quadrado 

a fim de evitar a multicolinearidade.  

Em quarto lugar, foram realizadas análises de regressão linear múltiplas com a 

amostra de crianças nascidas pré-termo, examinando-se as interações entre as variáveis 

preditoras. Os modelos de regressão foram construídos segundo o raciocínio estatístico e com 

base na literatura científica da área de estudo. As variáveis preditoras consideradas para 

análise foram: nível socioeconômico (escore ABEP), escolaridade materna, frequência da 

criança na creche, sexo da criança, idade gestacional (semanas), idade da criança (meses) no 

momento da avaliação, peso ao nascimento (gramas), Apgar do quinto minuto (escore), 

presença da condição de gemelaridade e de hemorragia intracraniana, broncodisplasia 

pulmonar, septicemia, retinopatia da prematuridade, síndrome da membrana hialina, 

leucomalácia, tempo de internação na UTIN, tempo de internação total e tempo de uso do 

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). As variáveis preditas nos modelos, por sua 

vez, foram os escores do desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional), 

na fase de 6-8 e 12-15 meses ICo, respectivamente.  

As variáveis preditoras inseridas nos modelos de regressão foram aquelas que 

apresentaram correlação significativa com as variáveis preditas. Sendo assim, primeiramente, 

foi examinada a correlação entre variáveis preditoras e preditas por análises correlacionais 

bivariadas de Pearson (coeficiente r), para variáveis preditoras contínuas e, por meio do teste t 

de Student para amostras independentes, para as variáveis preditoras categóricas (APÊNDICE 

D). Além disso, foi realizado um teste de multicolinearidade entre as variáveis preditoras para 

evitar a influência de duas variáveis fortemente associadas em um mesmo modelo de predição 

(VIF ≤ 5); no caso de apresentarem multicolinearidade, as variáveis foram testadas 

separadamente nos modelos. 

Todos os preditores formados por variáveis contínuas foram centrados antes de 

calcular a possível interação a fim de diminuir o VIF. A centralização de variáveis consiste na 
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subtração da média (uma constante) de cada pontuação, produzindo um escore centrado com 

baixa intercorrelação (Robinson & Schumacker, 2009).  

Foram calculadas as análises de regressão linear múltipla, com o objetivo de encontrar 

o melhor modelo explicativo das variáveis preditas (desenvolvimento cognitivo, de 

linguagem, motor e sócio emocional) na fase desenvolvimento de 6-8 e 12-15 meses ICo, 

respectivamente. Levando-se em conta o número de participantes foram testadas no máximo 

20 variáveis de cada vez em cada modelo de predição, respeitando-se a regra de testar uma 

variável para cada cinco participantes. O melhor modelo para cada desfecho foi aquele que 

apresentou o maior poder explicativo (R²), composto por variáveis preditoras que 

apresentaram maior significância estatística no modelo. 

Em quinto lugar, a análise de comparação intra-grupo (6-8 vs 12-15 meses ICo) foi 

realizada por meio dos testes de t-pareado, para variáveis contínuas (escores da Bayley-III). 

O nível de significância adotado para todas as análises estatísticas neste estudo foi de 

5% (p ≤ 0,05). O tamanho do efeito EQ parcial quadrado (ɳp² parcial) foi calculado, quando 

foram encontradas diferenças estatisticamente significativas, a fim de avaliar a magnitude e a 

relevância prática dos resultados significativos (Portney & Watkins, 2008). Os tamanhos de 

efeito foram considerados pequenos quando ɳp² foi menor ou igual a 0,01, valores de efeito 

moderado até 0,059 e valores de efeito grandes até 0,138, de acordo com a recomendação de 

Cohen (1992). 
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COMUNICAÇÃO 
  

Ensina-me a compreender tuas vontades 

E a entender o que dizes com o olhar, 

Ensina-me a valorizar tuas verdades 

E a perceber tua forma de falar, 

A descobrir tuas singularidades, 

E a responder quando tua voz chamar, 

A respeitar tuas dificuldades, 

Ensina-me a aprender a te ajudar... 

E um dia, quando eu compreender teus gestos, 

E souber diferenciar os teus protestos 

Das tuas necessidades de aproximação, 

Então, exatamente nesse dia, 

Será como descobrir tua poesia, 

Será como desvendar teu coração... 

(Luís Alberto Mussa Tavares) 
 

 

 ________________________________ 3 RESULTADOS 
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Os resultados do presente estudo serão apresentados em quatro seções. Primeiramente, 

serão apresentados os resultados do estudo de corte-transversal na fase de 6-8 meses ICo e na 

fase de 12-15 meses ICo, sendo: caracterização da amostra das crianças nascidas pré-termo 

(grupo PT) e das crianças nascidas a termo (grupo AT), quanto aos aspectos 

sóciodemográficos, condições clínicas perinatais, neonatais e indicadores de desenvolvimento 

(cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional). Em segundo lugar, encontram-se as 

características das crianças nascidas pré-termo com classificação extremamente baixa na 

Bayley-III. Na terceira sessão encontram-se os modelos de predição do desenvolvimento das 

crianças nascidas pré-termo nas fases de 6-8 e 12-15 meses ICo. Na quarta sessão, estão 

reunidos os dados do estudo de seguimento longitudinal do desenvolvimento das crianças da 

amostra total nas fases de 6-8 meses a 12-15 meses ICo. 

 

3.1 Estudo de corte-transversal  

 

3.1.1 Fase dos 6-8 meses ICo 

 

3.1.1.1 Características sóciodemográficas na fase de 6-8 meses ICo 

 

A Tabela 1 apresenta os indicadores sóciodemográficos da amostra, na fase dos 6-8 

meses ICo, diferenciados em grupos de acordo com a idade gestacional (Grupos Pré-termo e 

A termo). 
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Tabela 1. Características sóciodemográficas, aos 6-8 meses ICo, em grupos diferenciados pela 
idade gestacional - Grupos Pré-termo e A termo 

Características sóciodemográficas 
da amostra (6-8 meses ICo) 

Grupo PT 
(n=40) 

Grupo AT 
(n=71) 

Valor 
de p 

Sexo - f (%)   0,34 
 Feminino 24 (60) 36 (51)  
 Masculino 16 (40) 35 (49)  
Idade da criança (meses) no dia  
da avaliação - Média 

 
7,1 

 
6,7 

 
0,01 

(DP; min-max)  (±0,87; 6-8)  (±0,78; 6-8)  
Idade da mãe (anos) no nascimento 
da criança - Média (DP; min-max) 

 
26,9 (±7; 15-42) 

 
26,2 (±5; 19-40) 

 
0,55 

Escolaridade da mãe - f (%)   0,27 
 Fundamental 16 (41) 34 (48)  
 Médio 16 (41) 36 (51)  
 Superior 7 (18) 1 (1)  
Ocupação da mãe - f (%)   0,01 
 Do lar  29 (76) 37 (52)  
 Trabalha fora de casa 9 (24) 34 (48)  
Idade do pai (anos) no nascimento 
da criança - Média (DP; min-max) 

 
31,4 (±8,3; 18-65) 

 
29,2 (±7; 18-50) 

 
0,12 

Escolaridade do pai - f (%)   0,61 
 Fundamental 19 (48) 42 (60)  
 Médio 17 (44) 25 (36)  
 Superior 3 (8) 3 (4)  
Ocupação do pai - f (%)   0,80 
 Empregado 36 (90) 64 (91)  
 Desempregado 4 (10) 6 (9)  
Nível Socioeconômico(1)    
 Escore - Média (DP) 21,4 (±5,65; 10-34) 19,3 (±4,72; 10-32) 0,03 
 Classificação - f (%)   0,04 

B 15 (38) 14 (20)  
C 21 (52) 50 (70)  
D 4 (10) 7 (10)  

Criança frequenta creche - f (%) 3 (7) 14 (20) 0,09 

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo. (1) Medido pela ABEP - Classificação 
Econômica da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (2014), sendo: A (escore = 35 - 46), B (escore = 
23 - 34), C (escore = 14 - 22), D (escore = 8 -13) e E (escore = 0 - 7). Escores maiores indicam melhor nível 
socioeconômico. 
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De acordo com a Tabela 1, a amostra na fase de 6-8 meses ICo apresentou distribuição 

equilibrada entre meninos e meninas e foram comparáveis quanto à idade da mãe ao 

nascimento da criança, escolaridade materna, idade do pai ao nascimento da criança, 

escolaridade paterna, ocupação do pai e frequência da criança na creche. 

Houve diferença entre os grupos PT e AT quanto à idade das crianças no momento da 

avaliação, Observa-se que as crianças do grupo AT apresentaram menor idade no momento da 

avaliação, porém estavam na mesma faixa desenvolvimental. 

Além da idade da criança, foram encontras diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos PT e AT em relação à ocupação da mãe e à classificação socioeconômica. 

Uma maior porcentagem de mães das crianças do grupo AT trabalhavam em relação às mães 

das crianças do grupo PT. Adicionalmente, as crianças do grupo AT apresentaram maior 

porcentagem na classe socioeconômica C em comparação com as crianças do grupo PT. 

 

3.1.1.2 Características clínicas perinatais e neonatais das crianças na fase de 6-8 meses ICo 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as características clínicas perinatais e neonatais, na fase 

de 6-8 meses ICo, em grupos diferenciados pela idade gestacional (Grupos Pré-termo e A 

termo).  
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Tabela 2. Características clínicas perinatais e neonatais das crianças, aos 6-8 meses ICo, 
divididas em grupos de acordo com a idade gestacional - Grupos Pré-termo e A termo 

Características clínicas perinatais e 
neonatais da amostra (6-8 meses 
ICo) 

Grupo PT 
(n=40) 

Grupo AT  
(n=71) 

Valor  
de p 

Pré-Natal - f (%) 
 Sim  
 

 
34 (85) 

 
70 (99) 

 
0,001 

Tipo de parto   0,01 

 Normal 17 (42) 48 (68)  

 Cesárea 
 

23 (58) 23 (32)  

Idade gestacional (semanas)- Média 27,8 39,4 < 0,0001 
(DP; min-max) 
 

 (±1,67; 24-31)  (±1,36; 36-42)  

Peso no nascimento (g) - Média 1.044  3.316  < 0,0001 
(DP; min-max) 
 

(±237; 650-1.500) (±457; 2.335-5.145)  

Adequação do peso (1) - f (%) 

 PIG 
 AIG 
 GIG 
 

 
6 (15) 

33 (85) 
0 

 
6 (8) 

63 (89) 
2 (3) 

0,32 

Apgar 5O min (escore) - Média 8,03 9,46 < 0,0001 
(DP; min-max) 
 

 (±1,62; 4-10)  (±0,65; 8-10)  

Amamentação (dias)    
 Exclusiva - Média  6,6 209 < 0,0001 
 (DP; min-max) (±14; 0-60) (±99; 30-450)  
    
 Mista - Média 24,3 81,8 < 0,0001 
 (DP; min-max)  (±43; 0-180)  (±89; 0-240)  

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo. (1) Adequação do peso para idade 
gestacional: PIG = Pequeno para idade gestacional, AIG = Adequado para idade gestacional e GIG = Grande 
para idade gestacional. 
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Observa-se na Tabela 2, que houve diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos PT e AT em relação ao seguimento pré-natal, ao tipo de parto realizado, quanto à 

idade gestacional, o peso ao nascimento, o Apgar do 5º minuto e o tipo de amamentação. 

As crianças do grupo PT nasceram de parto cesáreo em sua maioria, apresentaram 

menores escores quanto à idade gestacional (média 28 semanas), peso ao nascimento (média 

1.044 g) e o Apgar do 5º minuto (média 8). No entanto, os escores do Apgar indicaram que as 

crianças dos dois grupos nasceram com um bom prognóstico. Nota-se ainda, que as crianças 

do grupo PT foram menos amamentadas do que as crianças do grupo AT, considerando-se os 

dias de amamentação exclusiva ou mista. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no que se refere à 

adequação do peso para a idade gestacional. Em ambos os grupos, a maioria das crianças 

tinham o peso adequado para a idade gestacional. 

 

3.1.1.3 Características das crianças nascidas pré-termo na fase de 6-8 meses ICo 

 

As características de evolução clínica, de intercorrências e patologias neonatais das 

crianças nascidas pré-termo na fase de 6-8 meses ICo, são apresentadas na Tabela 3. 
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Tabela 3. Características de evolução clínica, de intercorrências e patologias neonatais das 
crianças nascidas pré-termo na fase de 6-8 meses ICo (n = 40) 

Características de evolução clínica do Grupo PT 
(6-8 meses ICo) 

Valores 

Tempo de internação na UTIN (dias) - Média 
(DP; min-max) 

25 
(±18; 4-75) 

Tempo de internação total (dias) - Média 
(DP; min-max) 

78 
(±42; 30-248) 

Tempo de uso de CPAP (dias) - Média 
(DP; min-max) 

6,75 
(±6; 0-30) 

Tempo de intubação (dias) 
 Escore - Média (DP; min-max) 
 Número de crianças intubadas - f (%)  

 
10,5 (±15; 0-65) 

25 (62) 
Intercorrências clínicas - f (%)  

 Apnéia de repetição durante a hospitalização 26 (65) 

 Septicemia 25 (62) 

 Síndrome da membrana hialina 23 (57) 

 Ventilação Mecânica 22 (55) 

 Displasia Broncopulmonar durante a hospitalização 19 (47) 

 Hiperbilirrubinemia 18 (45) 

 Anemia durante a hospitalização  12 (30) 

 Convulsão durante a hospitalização  8 (20) 

 Retinopatia de prematuridade 6 (15) 

 Anóxia durante a hospitalização 4 (10) 

 Leucomalácia 4 (10) 

 Hemorragia Intracraniana (graus)1 
  Grau I  
  Grau II  
  Grau III 

 
6 (31) 

10 (53) 
3 (16) 

Nota. DP = desvio padrão; f = frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo; UTIN = 
Unidade de terapia intensiva neonatal; CPAP = Continuous Positive Airway Pressure; 1Valores calculados sobre n 
= 19. 
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Na Tabela 3 verifica-se que a média do tempo de internação na UTIN (em dias 

consecutivos ou com transferência com período máximo de volta de uma semana) foi de 25 

dias, do tempo de internação total foi de 78 dias e do tempo de uso do CPAP foi de 6,7 dias. 

Observa-se ainda que uma porcentagem considerável (mais de 40%) da amostra de 

crianças nascidas pré-termo avaliadas na fase de 6-8 meses ICo foram intubadas e tiveram 

apnéia de repetição e displasia broncopulmonar durante a hospitalizção, assim como 

septicemia, síndrome da membrana hialina, hiperbilirrubinemia e hemorragia intracraniana. 

Apenas menos de 15% desta amostra teve anoxia, leucomalácia e retinopatia da 

prematuridade. 

 

3.1.1.4 Indicadores de desenvolvimento das crianças na fase de 6-8 meses ICo 

 

Na MANOVA foram verificadas diferenças estatisticamente significativas na 

comparação entre os grupos PT e AT nos indicadores de desenvolvimento das crianças (F 

[4,104] = 7,12; p = 0,000; λ de Wilks = 0,78; ɳp² = 0,22, com efeito grande). A análise das 

covariáveis mostrou que a variável idade da criança apresentou efeito estatisticamente 

significativo nos indicadores de desenvolvimento (F [4,104] = 7,85; p = 0,000; λ de Wilks = 

0,76; ɳp² = 0,24, com efeito grande) de ambos os grupos (PT e AT), quanto maior a idade, 

menor os escores na avaliação do desenvolvimento. 

A Tabela 4 apresenta os indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor 

e sócio emocional) das crianças, avaliados pelas Escalas Bayley-III, na fase dos 6-8 meses 

ICo. 
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Tabela 4. Indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) 
das crianças, aos 6-8 meses ICo, avaliados pelas Escalas Bayley-III (escores e classificações) 
- Grupos Pré-termo e A termo 

Desenvolvimento  
Escalas Bayley-III - (6-8 meses ICo) 

Grupo PT 
(n=40) 

Grupo AT 
(n=71) 

F Valor de 
P1 

ɳp² 

Desenvolvimento Cognitivo       
 Escore - Média (DP) 95,4 (±14) 109 (±9) 26,44 < 0,0001 0,20 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 3 (7) 0    
  Médio Baixo 6 (15) 0    
  Médio 25 (63) 25 (35)    
  Médio Alto 6 (15) 37 (52)    
  Superior 0 7 (10)    
  Muito Superior  0 2 (3)    
Desenvolvimento da Linguagem      
 Escore - Média (DP) 108 (±18) 119 (±9) 10,15 0,002 0,09 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (5) 0    
  Limítrofe 1 (2.5) 0    
  Médio Baixo                1 (2.5) 0    
  Médio 14 (35) 16 (23)    
  Médio Alto 12 (30) 15 (21)    
  Superior 10 (25) 40 (56)    
Desenvolvimento Motor      
 Escore - Média (DP) 95,3 (±20) 111 (±11) 16,08 < 0,0001 0,13 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 4 (10) 0    
  Médio Baixo 2 (5) 2 (3)    
  Médio 5 (13) 23 (32)    
  Médio Alto 18 (45) 29 (41)    
  Superior  7 (17) 13 (18)    
  Muito Superior 4 (10) 4 (6)    
Desenvolvimento Sócio Emocional      
 Escore - Média (DP) 108 (±18) 114 (±10) 4,35 0,04 0,04 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (5) 0    
  Médio Baixo 3 (7) 2 (3)    
  Médio 13 (33) 10 (14)    
  Médio Alto 9 (23) 35 (50)    
  Superior 10 (25) 18 (25)    
  Muito Superior 3 (7) 6 (8)    

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; F = teste F univariado; 1 = valor de p obtido pelo teste de ANOVA para medidas 
repetidas; η² = etha parcial quadrado. Dados da MANOVA controlados pela idade corrigida das crianças, 
ocupação da mãe e nível socioeconômico. 
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Na Tabela 4 verifica-se que o teste post hoc univariado indicou que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos PT e AT nos quatro indicadores de 

desenvolvimento: cognitivo (p < 0,0001, ɳp² = 0,20 com efeito grande), linguagem (p = 0,002; 

ɳp² = 0,09, com efeito grande), motor (p < 0,0001; ɳp² = 0,13, com efeito grande) e sócio 

emocional (p = 0,04; ɳp² = 0,04, com efeito moderado).  

O grupo de crianças PT teve menores escores que o grupo AT. No entanto, apesar de 

haver diferenças entre os grupos, ambos apresentaram os escores na faixa de normalidade (80-

119 pontos). Destaca-se que o grupo PT apresentou classificações superiores nas áreas de 

linguagem, motora e sócio emocional, assim como o grupo AT. No grupo PT, a classificação 

extremamente baixa não ultrapassou 10% das crianças. 

Complementando a Tabela 4, quanto aos subdomínios de linguagem (receptiva e 

expressiva) e motor (fino e grosso), verificou-se que as médias do grupo PT foram: linguagem 

receptiva = 11 (±3), linguagem expressiva = 11 (±3), motor fino = 9 (±3) e motor grosso = 9 

(±4). As médias do grupo AT foram: linguagem receptiva = 13 (±2), linguagem expressiva = 

13 (±1), motor fino = 12 (±2) e motor grosso = 11 (±3). Houve diferença estatisticamente 

significativa entre grupos em todos os subdomínios (p < 0,0001); as crianças nascidas 

prematuras apresentaram menores escores do que as crianças nascidas a termo. 

 

3.1.1.5 Indicadores de desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo na fase de 6-8 

meses ICo 

 

Os indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) 

foram examinados especificamente no grupo de prematuros, comparando-se os respectivos sub-

grupos de acordo com o nível de prematuridade (extremo e muito prematuro), à presença ou 

ausência de hemorragia intracraniana e presença ou ausência da condição gemelaridade. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre os sub-grupos nos quatro indicadores de 

desenvolvimento avaliados, na fase de 6-8 meses ICo. Os dados encontram-se no APÊNDICE E. 

 

3.1.2 Fase dos 12-15 meses ICo 

 

3.1.2.1 Características sóciodemográficas na fase de 12-15 meses ICo 

 

A Tabela 5 apresenta os indicadores sóciodemográficos da amostra do estudo, na fase dos 

12-15 meses ICo, diferenciados de acordo com a idade gestacional (Grupos Pré-termo e A termo). 
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Tabela 5. Características sóciodemográficas, aos 12-15 meses ICo, em grupos diferenciados 
pela idade gestacional - Grupos Pré-termo e A termo 

Características sóciodemográficas da 
amostra (12-15 meses ICo) 

Grupo PT 
(n=44) 

Grupo AT 
(n=68) 

Valor 
de p 

Sexo - f (%) 
          Feminino 
          Masculino 

 
28 (64)  
16 (36) 

 
36 (53) 
32 (47) 

0,26 
 

Idade da criança (meses) no  
dia da avaliação - Média (DP; min-max) 

 
13 (±1,1; 11-15) 

 
12,7 (±0,96; 12-15) 

 
0,12 

Idade da mãe (anos) no nascimento da 
criança - Média (DP; min-max) 

 
26,8 (±7,4; 15-41) 

 
26,6 (±4,8; 20-40) 

 
0,88 

Escolaridade da mãe - f (%)   0,68 
 Fundamental 20 (48) 32 (47)  
 Médio 18 (43) 36 (53)  
 Superior 4 (9) 0  
Ocupação da mãe - f (%)   0,002 
 Do lar  34 (83) 37 (54)  
 Trabalha fora de casa 7 (17) 31 (46)  
Idade do pai (anos) no nascimento da 
criança - Média (DP; min-max) 

32,1 (±8,3; 23-65) 29,6 (±7; 18-50) 0,1 

Escolaridade do pai - f (%)   0,36 
 Fundamental 23 (53) 38 (57)  
 Médio 18 (42) 27 (40)  
 Superior 2 (5) 2 (3)  
Ocupação da pai - f (%)   0,16 
 Empregado 42 (98) 61 (91)  
 Desempregado 1 (2) 6 (9)  
Nível Socioeconômico  
 Escore - Média (DP; min-max)
 Classificação (1) - f (%) 
  B  
  C 
  D 

 
20 (±5,57; 10-34) 

 
13 (29) 
24 (55) 
6 (14) 

 
19 (±4,15; 10-31) 

  
12 (18) 
52 (76) 

4 (6) 

 
0,22 
0,06 

Criança frequenta creche - f (%) 4 (9) 10 (15) 0,40 
Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo. (1) Medido pela ABEP - Classificação 
Econômica da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa (2014), sendo: A (escore = 35 - 46), B (escore = 23 
- 34), C (escore = 14 - 22), D (escore = 8 -13) e E (escore = 0 - 7). Escores maiores indicam melhor nível 
socioeconômico. 
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A Tabela 5 mostra que a amostra da fase de 12-15 meses apresentou distribuição 

equilibrada entre meninos e meninas em ambos os grupos. O grupo de crianças nascidas pré-

termo (PT) e o grupo de crianças nascidas a termo (AT) foram comparáveis quanto à idade da 

criança no momento da avaliação, à idade da mãe ao nascimento da criança, à escolaridade 

materna, à idade do pai ao nascimento da criança, à escolaridade paterna, à ocupação do pai, à 

classificação socioeconômica (com maior porcentagem na classe socioeconômica C) e à 

frequência da criança na creche. 

Foram encontras diferenças estatisticamente significativas entre os grupos PT e AT 

apenas quanto à ocupação da mãe. Nota-se que uma maior porcentagem de mães do grupo AT 

trabalhavam em relação ao grupo PT.  

 

3.1.2.2 Características clínicas perinatais e neonatais das crianças na fase de 12-15 meses 

ICo 

 

As características clínicas perinatais e neonatais das crianças, na fase de 12-15 meses 

ICo, em grupos diferenciados pela idade gestacional (Grupos Pré-termo e A termo), são 

apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6. Características clínicas perinatais e neonatais das crianças, aos 12-15 meses ICo, 
divididas em grupos de acordo com a idade gestacional - Grupos Pré-termo e A termo 

Características clínicas perinatais e 
neonatais da amostra 
(12-15 meses ICo) 

Grupo PT 
(n=44) 

Grupo AT  
(n=68) 

Valor  
de p 

Pré-Natal - f (%) 
 Sim  
 

 
37 (95) 

 
68 (100) 

 
0,06 

Tipo de parto   0,004 

 Normal 19 (43) 48 (71)  

 Cesárea 
 

25 (57) 20 (29)  

Idade gestacional (semanas) 
Média (DP; min-max) 
 

 
28,5 (±1,6; 25-32) 

 
39,4 (±1,4; 36-42) 

 
< 0,0001 

Peso no nascimento (g) - Média 
(DP; min-max) 
 

1.090  
(±227; 660-1.500) 

3.356 
 (±477; 2.335-5.145) 

< 0,0001 
 

Adequação do peso (1) - f (%) 

 PIG 
 AIG 
 GIG 
 

 
8 (18) 

36 (82) 
0 

 
6 (9) 

60 (88) 
2 (3) 

0.19 

Apgar 5O min (escore) - Média 
(DP; min-max) 
 

7,7  
(±1,77; 3-10) 

9,5 
(±0,64; 8-10) 

< 0,0001 
 

Amamentação (dias) 
 Exclusiva - Média 
 (DP; min-max) 
 

 
3,5  

(±8,2; 0-32) 
 

  
211  

(±101; 30-450) 
 

 
< 0,0001 

 

 Mista - Média  
 (DP; min-max) 

10,5 
(±11,7; 0-36) 

101 
(±88,7; 0-240) 

< 0,0001 
 

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo. (1) Adequação do peso para idade 
gestacional: PIG = Pequeno para idade gestacional, AIG = Adequado para idade gestacional e GIG = Grande 
para idade gestacional. 
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Verifica-se na Tabela 6 que a maioria das mães das crianças realizou o seguimento 

pré-natal, apresentando porcentagem equitativa entre os dois grupos (PT e AT). Verificou-se, 

no entanto, que houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos PT e AT em 

relação ao tipo de parto realizado, assim como quanto à idade gestacional, o peso ao 

nascimento, o Apgar do 5º minuto e o tipo de amamentação. 

As crianças do grupo PT nasceram de parto cesáreo em sua maioria, apresentaram 

menores escores quanto à idade gestacional (média 28 semanas), peso ao nascimento (média 

1.090g) e o Apgar do 5º minuto (média 8). No entanto, os escores do Apgar indicaram que as 

crianças dos dois grupos nasceram com um bom prognóstico. Nota-se ainda, que as crianças 

do grupo PT foram menos amamentadas do que as crianças do grupo AT, considerando-se os 

dias de amamentação exclusiva ou mista. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos no que se refere à 

adequação do peso para a idade gestacional, mostrando que em ambos os grupos a maioria 

das crianças tinham o peso adequado para a idade gestacional. 

 

3.1.2.3 Características das crianças nascidas pré-termo na fase de 12-15 meses ICo 

 

A Tabela 7 apresenta as características de evolução clínica, intercorrências e 

patologias neonatais das crianças nascidas pré-termo na fase de 12-15 meses ICo. 
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Tabela 7. Características de evolução clínica, de intercorrências e patologias neonatais das 
crianças nascidas pré-termo na fase de 12-15 meses ICo (n = 44) 

Características de evolução clínica do Grupo PT 
(12-15 meses ICo) 

Valores 

Tempo de internação na UTIN (dias) - Média 
(DP; min-max) 

25 
(±19; 4-75) 

Tempo de internação total (dias) - Média 
(DP; min-max) 

75 
(±39; 29-248) 

Tempo de uso de CPAP (dias) - Média 
(DP; min-max) 

6 
(±4; 0-19) 

Tempo de intubação  
 Escore (dias) - Média (DP; min-max) 
 Número de crianças intubadas - f (%) 

 
12 (±17; 0-65) 

28 (64) 
Intercorrrências clínicas - f (%)  

 Septicemia 30 (68) 

 Ventilação Mecânica 28 (64) 

 Apnéia de repetição durante a hospitalização 26 (60) 

 Síndrome da membrana hialina 25 (57) 

 Hiperbilirrubinemia 24 (54) 

 Displasia Broncopulmonar durante a hospitalização 18 (41) 

 Anemia durante a hospitalização 14 (32) 

 Convulsão durante a hospitalização 8 (18) 

 Anóxia durante a hospitalização 4 (9) 

 Leucomalácia 4 (9) 

 Retinopatia de prematuridade 3 (7) 

 Hemorragia Intracraniana (graus)1 
  Grau I 
  Grau II 
  Grau III 

 
8 (36) 

11 (50) 
3 (14) 

Nota. DP = desvio padrão; f = frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo; UTIN 
= Unidade de terapia intensiva neonatal; CPAP = Continuous Positive Airway Pressure; 

1
Valores calculados 

sobre n = 22. 
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Na Tabela 7 verifica-se que a média do tempo de internação na UTIN da amostra de 

crianças nascidas pré-termo avaliadas na fase de 12-15 meses ICo (em dias consecutivos ou 

com transferência com período máximo de volta de uma semana) foi de 25 dias, a média do 

tempo de internação total foi de 75 dias e do tempo de uso do CPAP foi de seis dias. 

Nota-se que mais de 40% das crianças foram intubadas e tiveram apnéia de repetição e 

displasia broncopulmonar durante a hospitalização, além de septicemia, síndrome da 

membrana hialina, hiperbilirrubinemia e hemorragia intracraniana. Apenas menos de 10% 

desta amostra teve anoxia, leucomalácia e retinopatia da prematuridade. 

 

3.1.2.4 Indicadores de desenvolvimento das crianças na fase de 12-15 meses ICo 

 

Na MANOVA foram verificadas diferenças estatisticamente significativas na 

comparação entre os grupos PT e AT nos quatro indicadores de desenvolvimento avaliados (F 

[4,107] = 4,5; p = 0,002; λ de Wilks = 0,85; ɳp² = 0,15, com efeito grande). As covariáveis 

idade da criança, ocupação da mãe e nível socioeconômico não apresentaram efeito 

significativo nos indicadores de desenvolvimento em ambos os grupos (PT e AT). 

Na Tabela 8 são apresentados os indicadores de desenvolvimento (cognitivo, 

linguagem, motor e sócio emocional) da amostra, avaliados pelas Escalas Bayley-III, na fase 

dos 12-15 meses ICo. 
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Tabela 8. Indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) 
das crianças, aos 12-15 meses ICo, avaliados pelas Escalas Bayley-III (escores e 
classificações) - Grupos Pré-termo e A termo 

Desenvolvimento 
Escalas Bayley-III - (12-15 meses ICo) 

Grupo PT 
(n=44) 

Grupo AT 
(n=68) 

F Valor de 
p 

ɳp² 

Desenvolvimento Cognitivo      
 Escore - Média (SD) 98 (±19) 110 (±11) 16,67 < 0,0001 0,14 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 3 (7) 0    
  Limítrofe 3 (7) 0    
  Médio Baixo 8 (18) 4 (6)    
  Médio 13 (30) 17 (25)    
  Médio Alto 12 (27) 32 (47)    
  Superior 3 (7) 12 (18)    
  Muito Superior 2 (4) 3 (4)    
Desenvolvimento da Linguagem      
 Escore - Média (SD) 97 (±18) 107 (±7) 14,95 < 0,0001 0,12 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 3 (7) 0    
  Médio Baixo 8 (18) 1 (1)    
  Médio 24 (55) 40 (59)    
  Médio Alto 5 (11) 25 (37)    
  Superior 4 (9) 2 (3)    
Desenvolvimento Motor       
 Escore - Média (SD) 91 (±17) 102 (±14) 12,14 0,001 0,10 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 4 (9) 0    
  Limítrofe 2 (5) 2 (3)    
  Médio Baixo 12(27) 11 (16)    
  Médio 22 (50) 30 (44)    
  Médio Alto 4 (9) 17 (25)    
  Superior 0 7 (10)    
  Muito Superior 0 1 (2)    
Desenvolvimento Sócio Emocional      
 Escore - Média (SD) 108 (±19) 114 (±12) 3,89 0,05 0,03 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 1 (2) 0    
  Limítrofe 4 (10) 0    
  Médio Baixo 1 (2) 1 (1)    
  Médio 12 (27) 18 (26)    
  Médio Alto 12 (27) 25 (37)    
  Superior 6 (14) 14 (21)    
  Muito Superior 8 (18) 10 (15)    

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; F = teste F univariado; 1 = valor de p obtido pelo teste de ANOVA para medidas 
repetidas; η² = etha parcial quadrado. Dados da MANOVA controlados pela ocupação da mãe. 
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A Tabela 8 mostra que o teste post hoc univariado indicou que houve diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos PT e AT nos quatro indicadores de 

desenvolvimento: cognitivo (p < 0,0001, ɳp² = 0,14, com efeito grande), linguagem (p = < 

0,0001; ɳp² = 0,12, com efeito grande), motor (p = 0,001; ɳp² = 0,10, com efeito grande) e 

sócio emocional (p = 0,05; ɳp² = 0,03, com efeito moderado).  

O grupo de crianças PT teve menores escores que o grupo AT. Contudo, apesar de 

haver diferenças entre os grupos, ambos apresentaram os escores na faixa de normalidade (80-

119 pontos). Destaca-se que o grupo PT apresentou classificações superiores nas áreas 

cognitiva, de linguagem e sócio emocional, assim como o grupo AT. No grupo PT, a 

classificação extremamente baixa não ultrapassou 9% das crianças. 

Complementando a Tabela 8, quanto aos subdomínios de linguagem (receptiva e 

expressiva) e motor (fino e grosso), verificou-se que as médias do grupo PT foram: linguagem 

receptiva = 10 (±3), linguagem expressiva = 9 (±3), motor fino = 9 (±3) e motor grosso = 7 

(±3). As médias do grupo AT foram: linguagem receptiva = 12 (±2), linguagem expressiva = 

10 (±1), motor fino = 11 (±2) e motor grosso = 10 (±3). Houve diferença estatisticamente 

significativa entre grupos em todos os subdomínios (p < 0,05); as crianças nascidas 

prematuras apresentaram menores escores do que as crianças nascidas a termo. 

 

3.1.2.5 Indicadores de desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo na fase de 12-15 

meses ICo 

 

Os indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) 

foram examinados especificamente no grupo de prematuros, comparando-se os respectivos 

sub-grupos de acordo com o nível de prematuridade (extremo e muito prematuro), à presença 

ou ausência de hemorragia intracraniana e à presença ou ausência da condição gemelaridade. 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre os sub-grupos nos quatro indicadores 

de desenvolvimento avaliados, na fase de 12-15 meses ICo. Os dados encontram-se no 

APÊNDICE F. 

 

3.2 Características das crianças nascidas pré-termo com classificação extremamente 

baixa na Bayley-III 

 

As características das crianças nascidas pré-termo com desempenho extremamente 

baixo (< 69) na Bayley-III, nas fases de 6-8 e 12-15 meses ICo, são apresentadas na Tabela 9. 
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Tabela 9. Características sóciodemográficas e clínicas e indicadores de desenvolvimento do grupo de crianças nascidas pré-termo com 
classificação extremamente baixa (< 69) na Bayley-III (n = 6) 

Código Sexo IG Peso 
(gramas) 

HPIV/ 

Grau* 
Gemelar Convulsão Septicemia 

Síndrome da 
membrana 

hialina 

Idade 
(meses) 

Indicadores de Desenvolvimento (Escores) 

Cognitivo Linguagem Motor 
Sócio 

Emocional 

1o F 27 760 II N S N S 
6-8 

12-15 

55 

55 

74 

47 

46 

46 

110 

75 

2o M 27 925 0 S N S N 
6-8 

12-15 

85 

80 

97 

89 

70 

67 

95 

95 

3o F 27 930 I N S N N 
6-8 

12-15 

55 

NR 

50 

NR 

46 

NR 

55 

NR 

4o M 28 1.080 0 S S S N 
6-8 

12-15 

80 

NR 

86 

NR 

58 

NR 

55 

NR 

5o F 28 1.330 III S S S S 
6-8 

12-15 

NR 

55 

NR 

47 

NR 

46 

NR 

55 

6o F 30 1.500 0 N S S S 
6-8 

12-15 

55 

55 

47 

47 

46 

46 

80 

70 

M = Masculino; F = Feminino; IG = Idade gestacional; HPIV = Hemorragia Perintraventricular; *Grau de Hemorragia; S = Sim; N = Não; NR = Não realizou. 
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De acordo com a Tabela 9, a média da idade gestacional das crianças nascidas pré-

termo com classificação extremamente baixa na Bayley-III é de 27,8 semanas e o peso é de 

1.087g. Em sua maioria, são meninas, tiveram convulsão durante a hospitalização e 

septicemia. Metade da amostra teve hemorragia perintraventricular, são gemelares e tiveram 

síndrome da membrana hialina. Nota-se que o 2o bebê obteve desempenho extremamente 

baixo apenas em uma escala (motora) na fase de 12-15 meses ICo. 

Quanto aos indicadores de desenvolvimento, verifica-se que todas as crianças 

apresentaram desempenho extremamente baixo na escala cognitiva exceto a segunda criança 

em ambas as idade e a quarta criança na idade de 6-8 meses ICo. Na escala de linguagem, a 

primeira e a quinta criança apresentaram desempenho extremo baixo apenas na idade de 12-

15 meses ICo, a terceira criança apresentou desempenho extremo baixo na idade de 6-8 meses 

ICo e a sexta criança em ambas as idades. Na escala motora, todas as crianças apresentaram 

desempenho extremamente baixo em ambas as idades, exceto a segunda criança que 

apresentou apenas na idade de 6-8 meses ICo. Quanto à escala sócio emocional, a terceira e 

quarta criança apresentaram desenvolvimento extremo baixo apenas na idade de 6-8 meses 

ICo e a quinta criança apenas na idade de 12-15 meses ICo.  

 

3.3 Modelos de Predição do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo nas fases 

de 6-8 e 12-15 meses ICo 

 

3.3.1 Predição do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo na fase de 6-8 meses 

ICo 

 

A Tabela 10 apresenta os modelos de predição estatisticamente significativos para os 

indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) das crianças 

nascidas pré-termo na fase de 6-8 meses ICo. 
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Tabela 10. Modelos de predição estatisticamente significativos do desenvolvimento (Escores Bayley-III) de crianças nascidas pré-termo, 
aos 6-8 meses de idade ICo (n = 40) 

Variáveis Preditas Variáveis Preditoras 
R² 

Ajustado 
β t p 

95% IC 

Min Max 

Indicador Cognitivo Modelo 1  
Tempo de internação na UTIN 

0,13 - 0,40 - 2,16 0,04 - 0,39 - 0,009 

 Modelo 2 
Tempo de CPAP 
 

0,15 - 0,44 - 2,28 0,03 - 1,14 - 0,05 

Indicador Motor Modelo 1  
Tempo de internação o na UTIN 

0,20 - 0,48 - 2,67 0,01 - 0,64 - 0,08 

 Modelo 2 
Tempo de CPAP durante a 
internação 
 

0,22 - 0,51 - 2,77 0,01 - 2,00 - 0,29 

Indicador de Linguagem Tempo de CPAP durante a 
internação 0,17 - 0,45 - 2,36 0,03 - 1,35 - 0,09 

Indicador Sócio 
Emocional 

Tempo de CPAP durante a 
internação 0,25 - 0,53 - 2,91 0,008 - 2,46 - 0,41 

R² ajustado = coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; β = coeficiente padronizado; IC = intervalo de confiança (95%); Min = valor 
mínimo; Max = valor máximo; UTIN = Unidade de terapia intensiva neonatal; CPAP = Continuous Positive Airway Pressure. 
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Na Tabela 10 nota-se que o tempo de permanência na UTIN foi a variável preditora 

tanto do modelo 1 de predição do desenvolvimento cognitivo, quanto do modelo 1 de 

predição do desenvolvimento motor. O tempo de uso do CPAP durante a internação foi a 

variável preditora de todas as aéreas do desenvolvimento (cognitivo, motor, da linguagem e 

sócio emocional).  

O modelo do tempo de permanência na UTIN explicou 13% da variabilidade do 

desenvolvimento cognitivo e 20% da variabilidade do desenvolvimento motor. O modelo do 

tempo de uso do CPAP durante a internação, por sua vez, explicou 15% da variabilidade do 

desenvolvimento cognitivo, 22% da variabilidade do desenvolvimento motor, 17% da 

variabilidade do desenvolvimento da linguagem e 25% da variabilidade do desenvolvimento 

sócio emocional. Este último modelo apresentou maior poder explicativo em comparação aos 

demais (13%; 20%; 15%; 22% e 17%). 

Entretanto, em todos os modelos verifica-se que quanto maior o tempo de internação 

na UTIN ou de uso do CPAP durante a internação, menor os escores dos indicadores de 

desenvolvimento (cognitivo, motor, da linguagem e sócio emocional) avaliados aos 6-8 meses 

ICo. O tempo de uso do CPAP durante a internação apresentou maior peso do que o tempo de 

permanência na UTIN, segundo os coeficientes de regressão padronizados (β). 

 

3.3.2 Predição do desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo na fase de 12-15 meses 

ICo 

 

A Tabela 11 apresenta os modelos de predição estatisticamente significativos para os 

indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem e motor) das crianças nascidas pré-

termo na fase de 12-15 meses de idade ICo. 
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Tabela 11. Modelos de predição estatisticamente significativos do desenvolvimento (Escores Bayley-III) de crianças nascidas pré-termo, 
aos 12-15 meses de idade (ICo) - Grupo Pré-termo (n = 44) 

Variáveis Preditas Variável Preditora 
R² 

Ajustado 
β t p 

95% IC 

Min Max 

Indicador Cognitivo Tempo de CPAP durante a 
internação 

0,16 - 0,43 - 2,77 0,009 - 0,63 - 0,09 

Indicador de Linguagem Tempo de CPAP durante a 
internação 

0,15 - 0,41 - 2,64 0,01 - 0,55 - 0,07 

Indicador Motor Tempo de CPAP durante a 
internação 

0,20 - 0,47 - 3,09 0,004 - 0,53 - 0,11 

R² ajustado = coeficiente de correlação ao quadrado ajustado pelo tamanho da amostra; β = coeficiente padronizado; IC = intervalo de confiança (95%); Min = valor 
mínimo; Max = valor máximo; UTIN = Unidade de terapia intensiva neonatal; CPAP = Continuous Positive Airway Pressure. 
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A Tabela 11 revela que o tempo de uso do CPAP durante a internação foi a variável 

preditora que compôs os modelos de predição do desenvolvimento cognitivo, de linguagem e 

motor. 

O modelo do tempo de uso do CPAP durante a internação explicou 16% da 

variabilidade do desenvolvimento cognitivo, 15% variabilidade do desenvolvimento da 

linguagem e 20% da variabilidade do desenvolvimento motor. Este último modelo apresentou 

maior poder explicativo em relação aos demais (16% e 15%). Em todos os modelos verifica-

se que quanto maior o tempo de uso do CPAP durante a internação, menor os escores dos 

indicadores de desenvolvimento (cognitivo, de linguagem e motor) avaliados aos 12-15 meses 

ICo. 

 

3.4 Seguimento longitudinal das crianças da amostra total na fase dos 6-8 aos 12-15 

meses ICo 

 

3.4.1 Características das crianças seguidas dos 6-8 aos 12-15 meses ICo  

 

A Tabela 12 apresenta as características clínicas, neonatais, de amamentação e 

sóciodemográficas das crianças seguidas dos 6-8 aos 12-15 meses ICo - (Grupos Pré-termo e 

A termo). 
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Tabela 12. Características clínicas, neonatais, de amamentação e sóciodemográficas das 
crianças seguidas dos 6-8 aos 12-15 meses (ICo) - Grupos Pré-termo e A termo 

Características da amostra 

(6-8 a 12-15 meses ICo) 

Grupo PT 

(n=30) 

Grupo AT  

(n=60) 

Sexo - f (%) 
          Feminino 
          Masculino 

 
20 (67) 
10 (33) 

 
32 (53) 
28 (47) 

Idade da criança (meses) no dia da avaliação 
 6-8 meses - Média (DP; min-max) 
 12-15 meses - Média (DP; min-max) 

 
7 (±0,9; 6-8) 

13 (±1; 12-15) 

 
6,7 (±0,8; 6-8) 

12,7 (0,9; 12-15) 
Idade gestacional (semanas) - Média 
(DP; min-max) 

28,2 
(±1,5; 25-31) 

39,4 
(±1,4; 36-42) 

Peso no nascimento (g) - Média 
(DP; min-max) 

1.077 
(±242; 660-1500) 

3.341 
(±476; 2335-5145) 

Adequação do peso (1) - f (%) 

 PIG 
 AIG 
 GIG 

 
5 (17) 

25 (83) 
0 

 
4 (7) 

54 (90) 
2 (3) 

Apgar 5O min (escore) - Média 
(DP; min-max) 

8,4 
(±1,4; 5-10) 

9,5 
(±0,6; 8-10) 

Amamentação (dias) 
 Exclusiva - Média 
 (DP; min-max) 

 
4,9 

(±9,6; 0-32) 

 
215,5 

(±107; 30-450) 
 Mista - Média  
 (DP; min-max) 

12,3 
(±12,5; 0-36) 

92,8 
(±89; 0-240) 

Nível Socioeconômico  
 Escore - Média (DP; min-max) 
 Classificação (1) - f (%) 
  B  
  C 
  D 

 
21,6 (±5,7; 10-34) 

 
12 (40) 
15 (50) 
3 (10) 

 
19,3 (±4,3; 10-31) 

 
11 (18) 
45 (75) 

4 (7) 
Criança frequenta creche - f (%) 
 Sim 

 
2 (7) 

 
10 (17) 

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; f = 
frequência; % = porcentagem; min = valor mínimo; max = valor máximo. (1) Adequação do peso para idade 
gestacional: PIG = Pequeno para idade gestacional, AIG = Adequado para idade gestacional e GIG = Grande 
para idade gestacional; (1) Medido pela ABEP - Classificação Econômica da Associação Brasileira de Empresas e 
Pesquisa (2014), sendo: A (escore = 35 - 46), B (escore = 23 - 34), C (escore = 14 - 22), D (escore = 8 -13) e E 
(escore = 0 - 7). Escores maiores indicam melhor nível socioeconômico 
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A Tabela 12 mostra que a amostra apresentou distribuição equilibrada entre meninos e 

meninas, com leve predomínio do sexo feminino. O grupo de crianças nascidas pré-termo e o 

grupo de crianças nascidas a termo foram comparáveis quanto à idade da criança no momento 

da avaliação em ambas as fases (6-8 e 12-15 meses ICo), à adequação do peso para a idade 

gestacional, mostrando que em ambos os grupos a maioria das crianças tiveram o peso 

adequado para a idade gestacional e à frequência da criança na creche. 

Conforme era esperado, verificou-se que houve diferença entre os grupos PT e AT, 

quanto à idade gestacional, o peso ao nascimento, o Apgar do 5º minuto e o tipo de 

amamentação. As crianças nascidas pré-termo apresentaram menores escores quanto à idade 

gestacional (média 28 semanas), peso ao nascimento (média 1.077g) e o Apgar do 5º minuto 

(média 8), no entanto, os escores do Apgar indicaram que as crianças dos dois grupos 

nasceram com um bom prognóstico. Nota-se ainda, que as crianças do grupo PT foram menos 

amamentadas do que as crianças do grupo AT, considerando-se os dias de amamentação 

exclusiva ou mista. Quanto à classificação socioeconômica, observa-se que ambos os grupos 

apresentaram maior porcentagem socioeconômica na classe C. 

 

3.4.2 Indicadores de desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo seguidas dos 6-8 aos 

12-15 meses ICo 

 

A evolução do desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) dos 

6-8 aos 12-15 meses ICo das crianças nascidas pré-termo encontra-se na Tabela 13 (Grupo 

PT).  
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Tabela 13. Indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional), na fase dos 6-8 aos 12-15 meses ICo, avaliados 
pelas Escalas Bayley-III (escores) - Grupo Pré-termo (n = 30) 

Desenvolvimento Bayley-III (escores) - Grupo PT  Fase 6-8 meses ICo Fase 12-15 meses ICo Valor de p 

Cognitivo    
 Escore - Média (SD; min-max) 96 (±14; 55-115) 96 (±19; 55-125) 1,00 
  Extremamente Baixo 2 (7) 2 (7)  
  Limítrofe 0 2 (7)  
  Médio 28 (93) 23 (76)  
  Superior 0 3 (10)  
Linguagem    
 Escore - Média (SD; min-max) 109 (±16; 47-127) 96 (±17; 47-124) < 0,0001 
  Extremamente Baixo 1 (3) 2 (7)  
  Limítrofe 1 (3) 0  
  Médio 19 (64) 26 (86)  
  Superior 9 (30) 2 (7)  
Motor    
 Escore - Média (SD; min-max) 95 (±18; 46-121) 91 (±17; 46-115) 0,06 
  Extremamente Baixo 2 (7) 3 (10)  
  Limítrofe 2 (7) 1 (3)  
  Médio 24 (79) 26 (87)  
  Superior 2 (7) 0  
Sócio Emocional    
 Escore - Média (SD; min-max) 108 (±13; 80-130) 104 (±15; 70-130) 0,004 
  Limítrofe 0 3 (10)  
  Médio 22 (74) 21 (70)  
  Superior 7 (23) 4 (13)  
  Muito Superior 1 (3) 2 (7)  

Nota. Grupo PT = crianças nascidas pré-termo; DP = desvio padrão; min = valor mínimo; max = valor máximo. 
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Observa-se na Tabela 13 que, quanto à evolução do desenvolvimento (cognitivo, da 

linguagem, motor e sócio emocional) das crianças na fase de 6-8 para 12-15 meses ICo, o 

grupo PT mostrou que não houve alteração, nos escores médios da Bayley-III, nas áreas 

cognitiva e motora de uma fase para a outra. Porém, houve uma diminuição dos escores 

médios nas áreas de linguagem e sócio emocional dos 6-8 para os 12-15 meses ICo. Nota-se, 

no entanto, que todos os escores médios, de ambas as fases, encontram-se na faixa de 

normalidade na Bayley-III (80-119 pontos). 

Destaca-se que o grupo PT apresentou classificações superiores nas áreas cognitiva, de 

linguagem e sócio emocional e a classificação extremamente baixa não ultrapassou 9%. 

Complementando a Tabela 13, quanto aos subdomínios de linguagem (receptiva e 

expressiva) e motor (fino e grosso), verificou-se que as médias do grupo PT, aos 6-8 meses 

ICo, foram: linguagem receptiva = 11 (±3), linguagem expressiva = 12 (±3), motor fino = 9 

(±3) e motor grosso = 9 (±3). Aos 12-15 meses ICo, foram: linguagem receptiva = 10 (±3), 

linguagem expressiva = 9 (±3), motor fino = 9 (±3) e motor grosso = 8 (±3). Houve diferença 

estatisticamente significativa intra-grupo em todos os subdomínios (p < 0,05); os escores 

médios aos 12-15 meses ICo foram menores do que aos 6-8 meses ICo. 

 

3.4.3 Indicadores de desenvolvimento das crianças nascidas a termo seguidas dos 6-8 aos 

12-15 meses 

 

A evolução do desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional) dos 

6-8 aos 12-15 meses das crianças nascidas a termo encontra-se na Tabela 14.  
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Tabela 14. Indicadores de desenvolvimento (cognitivo, linguagem, motor e sócio emocional), na fase dos 6-8 aos 12-15 meses, avaliados pelas 
Escalas Bayley-III (escores) - Grupo A termo (n = 60) 

Desenvolvimento Bayley-III (escores) - 
Grupo AT 

Fase 6-8 meses Fase 12-15 meses Valor de p 

Cognitivo    
 Escore - Média (SD; min-max) 110 (±9; 90-130) 110 (±12; 80-130) 0,96 
  Médio 52 (87) 48 (80)  
  Superior 6 (10) 9 (15  
  Muito Superior 2 (3) 3 (5)  
Linguagem    
 Escore - Média (SD; min-max) 118 (±9; 100-129) 107 (±7; 89-121) < 0,0001 
  Médio 28 (47) 59 (98)  
  Superior 32 (53) 1 (2)  
Motor    
 Escore - Média (SD; min-max) 110 (±10; 88-133) 103 (±14; 70-130) < 0,0001 
  Limítrofe 0 2 (3)  
  Médio 46 (77) 50 (83)  
  Superior 11 (18) 7 (12)  
  Muito Superior 3 (5) 1 (2)  
Sócio Emocional    
 Escore - Média (SD; min-max) 114 (±9; 80-130) 113 (±11; 85-140) 0,46 
  Médio 40 (67) 41 (68)  
  Superior 15 (25) 13 (22)  
  Muito Superior 5 (8) 6 (10)  

Nota. Grupo AT= crianças nascidas a termo; DP = desvio padrão; min = valor mínimo; max = valor máximo.
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Verifica-se na Tabela 14, que no grupo AT, por sua vez, não houve alteração nos 

escores médios da Bayley-III, nas áreas cognitiva e sócio emocional de uma fase para a outra. 

Porém, houve uma diminuição dos escores médios nas áreas de linguagem e motora dos 6-8 

para os 12-15 meses. Assim como no grupo PT, todos os escores médios do grupo AT, de 

ambas as fases, encontram-se na faixa de normalidade na Bayley-III (80-119 pontos). 

Complementando a Tabela 14, quanto aos subdomínios de linguagem (receptiva e 

expressiva) e motor (fino e grosso), verificou-se que as médias do grupo AT, aos 6-8 meses 

ICo, foram: linguagem receptiva = 13 (±2), linguagem expressiva = 13 (±1), motor fino = 12 

(±2) e motor grosso = 11 (±2). Aos 12-15 meses ICo, foram: linguagem receptiva = 12 (±1), 

linguagem expressiva = 10 (±1), motor fino = 11 (±2) e motor grosso = 10 (±3). Houve 

diferença estatisticamente significativa intra-grupo em todos os subdomínios (p < 0,05); os 

escores médios aos 12-15 meses ICo foram menores do que aos 6-8 meses ICo. 
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TRINTA GRAMINHAS 
 

Mil trezentos e vinte, mil trezentos e cinquenta, 

Trinta graminhas essenciais, 

A progressão, que é vagarosa e lenta, 

Trinta graminhas a mais, 

Sessenta, setenta, oitenta, e então noventa, 

Tão pouco e tanta diferença faz, 

Como se fosse a medalha de quem tenta... 

Trinta graminhas fundamentais... 

E a cada grama, um Everest inteiro, 

Como quem cruza a fronteira, como quem chega em primeiro, 

Como quem ganha a sua carta de alforria... 

Trinta graminhas de felicidade... 

Trinta graminhas tentando a liberdade... 

Trinta graminhas a mais a cada dia... 

(Luís Alberto Mussa Tavares) 
 

 

 _________________________________ 4 DISCUSSÃO 
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A discussão dos resultados do presente estudo está organizada a fim de responder as 

hipóteses e objetivos propostos. Portanto, primeiramente, será discutida como foi a trajetória 

de desenvolvimento dos bebês nascidos 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 ICo. Em segundo lugar, serão discutidos os resultados da avaliação dos 

bebês em esquema longitudinal, desde a fase de 6-8 até a de 12-15 meses ICo.  
Os achados do presente estudo mostraram que a hipótese principal foi confirmada 

pois, em comparação com as crianças nascidas a termo, as crianças nascidas pré-termo com 

alto risco neonatal, que tinham alterações de sistema nervoso central, apresentaram 

desempenho mais rebaixado no desenvolvimento em todas as áreas avaliadas, ou seja, 

cognitiva, motora, de linguagem e sócio emocional, em ambas as fases de 6-8 e 12-15 meses 

ICo. No entanto, é importante destacar que apesar de haver diferenças entre os grupos, a 

grande maioria das crianças nascidas prematuras estavam na faixa de normalidade de acordo 

com a padronização das escalas Bayley-III, sendo de 90 a 95%, na fase de 6-8 meses ICo, e de 

88 a 93%, na fase de 12-15 meses ICo. Além disso, pode-se observar que houve uma baixa 

porcentagem de crianças na classificação extremamente baixa nas escalas Bayley-III, a qual 

não ultrapassou 10% das crianças, em ambas as fases de desenvolvimento avaliadas. Cabe 

ressaltar que essas crianças não se caracterizavam apenas em terem nascido prematuras, mas 

em apresentarem graves condições clínicas, como convulsão durante a hospitalização, 

septicemia, síndrome da membrana hialina, hemorragia intracraniana, que podem ter 

impactado em seu desenvolvimento, para além da questão da prematuridade. 

Quanto ao desfecho de desenvolvimento, na comparação entre crianças nascidas 

prematuras e a termo, nossos achados confirmam estudos anteriores sobre o desenvolvimento 

de crianças nascidas prematuras, utilizando a Bayley-III na fase de 6 meses ICo (Cho, et al., 

2017) e de 12 meses ICo (Benassi et al., 2016; Sansavini et. al., 2015; Velikos, et. al., 2015; 

Coletti, et. al., 2015). No estudo de Cho et. al., (2017), os escores médios dos indicadores de 

desenvolvimento dos bebês prematuros estavam dentro da faixa de normalidade, de acordo 

com as normas da Bayley-III em todos os seus domínios cognitivo, motor e de linguagem. Os 

resultados dos estudos de Benassi et al. (2016) e Sansavini et al. (2015) apontaram que, apesar 

de o grupo de crianças nascidas prematuras terem apresentados escores médios inferiores aos 

do grupo de crianças nascidas a termo, as primeiras apresentaram o desenvolvimento dentro 

da faixa de normalidade. No estudo de Velikos et. al. (2015) detectou-se que a proporção de 

crianças prematuras com escores abaixo da média não ultrapassou 35% da amostra, em todos 

os domínios das Escalas Bayley-III. No estudo de Coletti et. al. (2015), a média dos escores 
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estavam dentro da faixa de normalidade em todos os domínios, além disso não houve 

diferença significativa entre os grupos de crianças nascidas muito prematuras e pré-termo 

tardio.  

Verificou-se que, em concordância com esses estudos acima citados, apesar do 

declínio desenvolvimental observado nas crianças prematuras do presente estudo em relação 

às crianças nascidas a termo, essa diferença não se configurou em um prejuízo ou 

comprometimento na trajetória de desenvolvimento das crianças nascidas pré-termo, visto que 

essas encontraram-se na faixa de normalidade da Bayley-III com base na padronização para 

população americana. Esse achado merece destaque considerando-se todas as adversidades 

em que essas crianças vulneráveis estiveram sujeitas em um período muito inicial e crítico do 

seu desenvolvimento. Portanto, mesmo sendo uma amostra de crianças de alto risco neonatal 

e sendo utilizada a padronização americana das Escalas Bayley-III, as crianças do presente 

estudo tiveram um desempenho equivalente às crianças de países desenvolvidos. Esse 

resultado pode estar associado ao fato de que esses bebês prematuros, apesar dos diversos 

fatores de risco que estiveram suscetíveis, também tiveram importantes fatores de proteção 

que provavelmente amenizaram o impacto dos riscos e que podem ajudar a compreender o 

bom desempenho dessas crianças vulneráveis ao nascer. 

Do ponto de vista da criança, verificou-se que 80% das crianças nascidas pré-termo da 

amostra foi classificada ao nascer como adequada para idade gestacional. A relação entre o 

peso ao nascer e a idade gestacional representa o estado nutricional adequado no início da 

vida e é apontada como indicador de melhor prognóstico clínico e de melhor desempenho nas 

avaliações do desenvolvimento em relação às crianças nascidas pequenas para idade 

gestacional (Saldir et al., 2010; De Jesus et al., 2013). Além disso, apesar dos bebês 

prematuros do presente estudo terem tido escores do Apgar de quinto minuto inferior ao dos 

bebês a termo, a média dos escores do grupo de prematuros foi 8, o que indica que as crianças 

de ambos grupos nasceram com um bom prognóstico clínico.  

Do ponto de vista das mães das crianças, o atendimento à saúde materna na fase 

gestacional pode ter sido um fator protetivo. Verificou-se que 85% das mães das crianças 

avaliadas aos 6-8 meses ICo e 95% das mães das crianças avaliadas aos 12-15 meses ICo 

realizaram pré-natal em um hospital universitário público de nível terciário no estado de São 

Paulo, de referência regional e nacional, com serviços de assistência altamente especializados 

para o atendimento de gestantes de risco, que conta também com UTIN e programa de 

seguimento multidisciplinar de follow-up das crianças prematuras até a idade de sete anos. 

Este padrão é diferente do que se encontra no âmbito nacional de assistência à Saúde, que tem 
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condições precárias de atendimento à Saúde materno infantil. Em países em desenvolvimento 

ocorrem maior número de partos prematuros (Silveira et al., 2008) e tem-se ainda um 

atendimento precário na atenção a esse grupo de risco, revelando oferta insuficiente de 

serviços, especialmente os de alta complexidade. A amostra do presente estudo parece ter 

contado com importante fator de proteção para adversidades decorrentes do nascimento 

prematuro, na medida em que a maioria das mães realizou acompanhamento pré-natal em 

hospital de alta complexidade, incluindo unidades de tratamento intensivo de nível terciário 

tanto para os bebês e quanto para mães, se necessário.  

A assistência ao prematuro no hospital em que a presente amostra de crianças nascidas 

prematuras foi atendida conta com serviços de proteção à criança. Nesse encontra-se uma 

Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal do HCFMRP-USP que conta com um programa de 

cuidado desenvolvimental e manejo da dor neonatal, no qual a solução de sacarose a 25% faz 

parte do protocolo de intervenção não-farmacológica de rotina para o alívio da dor aguda nos 

recém-nascidos internados na UTIN submetidos a procedimentos invasivos e dolorosos, 

realizado por equipe interdisciplinar de profissionais, com pediatras-neonatologistas, 

psicólogos, terapeuta ocupacional entre os especialistas. Dentro das rotinas da UTIN do 

referido hospital, encontravam-se diversos fatores de proteção importantes para o 

neurodesenvolvimento dos recém-nascidos pré-termo internados, tais como: diminuição da 

luminosidade durante a madrugada, preferência pela luz natural à artificial durante o dia, 

proteção das incubadoras com cueiros para evitar a luz direta no recém-nascido, rolinhos para 

contenção corporal do recém-nascido, manipulação mínima dos prematuros extremos, apoio 

psicológico às famílias, visita dos pais liberada durante o período de internação na UTIN e 

reuniões semanais da equipe para discussão de normas e rotinas do setor. O cuidado 

desenvolvimental na UTIN promove a regulação, principalmente fisiológica, dos bebês 

vulneráveis em condição de risco à sobrevivência e ao desenvolvimento saudável. Nesse 

hospital também se encontra um Centro de Reabilitação com um programa de estimulação 

essencial ao desenvolvimento de crianças em risco, destinado à reabilitação de pacientes de 

alta complexidade que conta com uma equipe de médicos, fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, psicólogos e assistente social. Toda essa rede de apoio e 

retaguarda funciona como suporte, proteção e cuidado na trajetória de desenvolvimento do 

bebê nascido prematuro e pode ter benefícios e implicações positivas.  

Outro fator que pode ser compreendido como protetivo ao desenvolvimento dos bebês 

nascidos prematuros do presente estudo é o fato de que as mães desses bebês permaneciam no 

lar, em sua maioria, tanto na avaliação aos 6-8 meses ICo (76%), quanto aos 12-15 (83%) 
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meses ICo. Esse achado possivelmente deve-se ao fato de que essas mães necessitaram passar 

um período prolongado de tempo em situação de internação hospitalar e, sequencialmente, em 

acompanhamento ambulatorial e em frequentes retornos de consultas médicas, visto a 

gravidade clínica em que seus bebês prematuros se encontravam desde o nascimento. Pode ser 

um fator que afetou a possibilidade de manterem um emprego fixo, devido a irregularidade de 

suas rotinas, que se constituíram a partir da demanda de atendimento e cuidados de seus filhos 

nascidos prematuros. A condição da mãe do lar pode ser identificada como um investimento 

em cuidados com a criança, de maneira que a atenção da mãe fica exclusivamente voltada ao 

seu filho. Mães que trabalhavam fora tinham menos disponibilidade para atividades 

promotoras de desenvolvimento cognitivo e menos tempo de leitura com seus filhos nascidos 

prematuros Cawley & Liu (2007). Adicionalmente, o emprego materno em tempo integral 

pode ter acarretado um efeito negativo sobre o desenvolvimento cognitivo, especificamente 

no primeiro ano de idade, das crianças (Hill, Waldfogel, Brooks-Gunn & Han, 2005). Por 

outro lado, o estudo de Ribeiro, Perosa e Padovani (2014) aponta que existem pesquisas que 

mostram o trabalho materno como fator de proteção, por ser um componente gerador de 

renda, que facilitaria o acesso a recursos que pudessem possibilitar uma maior estimulação da 

criança (Andrade, Santos, Bastos, Pedromônico, Almeida-Filho & Barreto, 2005; Bianchi, 

2000). 

No presente estudo, nota-se que houve um desenvolvimento das crianças na faixa de 

normalidade apesar de a amostra do presente estudo ter um predomínio do nível 

socioeconômico na classe C, tanto no grupo de crianças nascidas prematuras, quanto no grupo 

de crianças nascidas a termo, em ambas as fases, 6-8 e 12-15 meses ICo. Houve maior 

concentração nessa classe no grupo de nascidos a termo na fase de 6-8 meses ICo (70%), em 

comparação com o grupo de crianças prematuras (52%). Essa variável pode ser compreendida 

como um fator de risco ao desenvolvimento do bebê, considerando-se que a baixa renda 

configura uma condição de precariedade de recursos básicos e complementares, que 

promovem melhores condições de progresso desenvolvimental. O estudo de revisão de Silva, 

Soares, Caetano, Loyola, Garcia e Mesquita (2011), revela que os estudos analisados foram 

unânimes quanto à influência direta ou indireta da renda per capita familiar no 

desenvolvimento infantil. Além disso, aponta que o nível socioeconômico é de fundamental 

importância para a inclusão de habilidades cognitivas e motoras nas crianças de zero a três 

anos, não somente como forma de proporcionar um ambiente melhor para a criança, mas 

também como meio de capacitar as mães e propiciar melhores condições para uma melhor 

interação mãe-bebê. Adicionalmente, no estudo de Eickmann, Lira e Lima (2002), o nível 
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socioeconômico foi responsável por 23% da variação do desenvolvimento mental das 

crianças. Indicadores de pobreza mostraram um alto impacto sobre as medidas de 

desenvolvimento cognitivo (Petterson & Albers, 2001). Na presente amostra de crianças 

nascidas prematuras, têm-se de um lado os riscos biológicos e ambientais, porém, por outro 

lado, pode estar atuando o interjogo entre os fatores de risco e de proteção ao 

desenvolvimento das crianças. 

Não foram confirmadas as hipóteses de que haveria diferenças no desenvolvimento do 

sub-grupo de crianças nascidas com prematuridade extrema (< 28 semanas), em comparação 

às crianças nascidas muito prematuras (de 28 a < 32 semanas), e do sub-grupo de crianças 

com hemorragia intracraniana, em comparação às crianças sem hemorragia, essas também não 

foram confirmadas. Interessante observar que, mesmo com a presença de maior imaturidade 

biológica e maior risco clínico, o desenvolvimento das crianças nascidas prematuras de 6 a 15 

meses ICo encontrava-se predominantemente na faixa de normalidade. Esses achados do 

presente estudo vão ao encontro de achados do estudo de Coletti et. al. (2015), em que os 

escores compostos dos indicadores de desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem, 

tanto do grupo de crianças nascidas pré-termo tardio, quanto do grupo de crianças nascidas 

muito prematuras, estavam dentro da faixa normal, sem diferenças significativas entre os 

grupos. 

Em contraponto, nossos achados parecem ser diferentes dos estudos anteriores de 

Klebermass-Schrehof et al. (2012) e Goldstein et al. (2013), nos quais foram verificados 

escores ligeiramente menores no desenvolvimento cognitivo no primeiro ano de idade, 

avaliado pelas Escalas Bayley-II, nos grupos de prematuros com maior gravidade (grau IV) 

nos quadros clínicos de hemorragia intraventricular. Deve-se considerar que no presente 

estudo a porcentagem de crianças com hemorragia intraventricular foi baixa, sendo 7,5% na 

amostra total das crianças nascidas prematuras, predominando os graus I e II, não foram 

encontradas crianças com hemorragia grau IV. 

Além disso, a hipótese de que as crianças com história de gemelaridade apresentariam 

pior desempenho no desenvolvimento em comparação às crianças sem história de 

gemelaridade também não foi confirmada. A condição de gemelaridade foi identificada em 

estudos anteriores como propulsora do nascimento prematuro (Ramos & Cuman, 2009), no 

entanto, no presente estudo, ao verificar o seu potencial efeito no desenvolvimento, não foi 

verificada uma influência negativa da gemelaridade no desenvolvimento dos bebês nascidos 

prematuros, de 6 até os 15 meses ICo. 
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Destaca-se que, no presente estudo, um importante cuidado metodológico foi a 

correção da idade para a prematuridade, considerando-se que a maturação no 

desenvolvimento inicial das crianças nascidas prematuras continua após a concepção e na fase 

extra-uterina (Sansavini et al., 2011). Sendo assim, a correção para prematuridade tem a 

finalidade de diminuir a lacuna transitória de desenvolvimento que os bebês nascidos pré-

termo experimentam até que eles alcancem o grau de desenvolvimento de seus pares nascidos 

a termo (Harel-Gadassi, Friedlander, Yaari, Bar-Oz; Eventov-Friedmanc, Mankuta & 

Yirmiya, 2018). 

De acordo com Parekh, Boyle, Guy, Blaggan, Manktelow, Wolke e Johnson (2016), a 

correção da prematuridade na avaliação de bebês nascidos com 32 a 36 semanas de gestação 

gera uma menor prevalência de atraso no desenvolvimento em comparação com a idade 

cronológica. Esses autores defendem que os examinadores devem estar cientes do impacto do 

uso da idade corrigida versus a idade cronológica nos escores dos testes de desenvolvimento, 

tanto em nível individual quanto populacional, ao planejar avaliações clínicas e estudos de 

pesquisa. Segundo Harel-Gadassi et al. (2018), o uso da idade cronológica pode trazer 

desvantagens na avaliação dos bebês prematuros, pois sua maior imaturidade pode levar a 

subestimar seu verdadeiro padrão de desenvolvimento. Há uma concepção prévia de que os 

bebês nascidos pré-termo têm maior probabilidade de funcionar em um nível de 

desenvolvimento abaixo da média da população quando podem estar, de fato, em 

conformidade com o que é esperado de sua faixa etária ou seu atraso pode ser menor do que o 

relatado. Os diagnósticos que se baseiam na avaliação incorreta da idade também podem 

causar ansiedade e estresse dispensáveis aos pais e diminuir a autoestima da criança, pois eles 

podem ser encaminhados para especialistas e serviços de prevenção e intervenção 

desnecessários, colocando, assim, tensões adicionais sobre famílias já sobrecarregadas 

emocionalmente.  

No que se refere ao seguimento longitudinal do desenvolvimento das crianças da 

amostra total do presente estudo, a hipótese de haver uma evolução significativa do 

desenvolvimento aos 12-15 meses ICo, em relação à fase anterior de 6-8 meses ICo, não foi 

confirmada. Primeiramente, de forma semelhante, em ambos os grupos de crianças nascidas 

pré-termo ou a termo, houve um predomínio de desenvolvimento cognitivo na faixa de 

normalidade nas Escalas Bayley-III, em ambas as fases. Além disso, as crianças nascidas a 

termo apresentaram, na sua maioria, um bom desempenho na escala sócio emocional nas duas 

fases. Houve, portanto, a manutenção do padrão de desempenho nas duas fases. Em segundo 

lugar, notou-se um leve declínio entre as fases nas áreas de linguagem e motora, tanto no 
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desenvolvimento dos bebês nascidos pré-termo quanto dos nascidos a termo. Verificou-se 

também uma leve diminuição no desenvolvimento sócio emocional apenas das crianças 

nascidas prematuras. Apesar de haver esses declínios, o padrão de desenvolvimento se 

manteve na faixa de normalidade.  

Em estudos recentes, foi observado o mesmo predomínio de desenvolvimento 

cognitivo, motor e de linguagem na faixa de normalidade na faixa etária de 12 meses ICo 

(Benassi et al., 2016; Sansavini, et al., 2015). Isso mostra que pode não se tratar de uma queda 

no desenvolvimento, mas de um resultado normal esperado nessa idade, especialmente no 

caso de bebês nascidos prematuros. No presente estudo, verificou-se que os marcos 

desenvolvimentais fundamentais esperados na fase de 12 meses de idade foram alcançados 

pela amostra de crianças nascidas prematuras. Apesar de não ter sido observado um aumento 

nos escores da Bayley-III, da idade de 6-8 para a idade de 12-15 meses ICo, não se configurou 

em atraso. A maioria das crianças nascidas pré-termo do presente estudo apresentaram os 

marcos desenvolvimentais esperados para a fase de 12 a 15 meses ICo, ou seja, sentavam-se e 

levantavam-se sem ajuda, agachavam-se sem necessidade de suporte de apoio, andavam e 

corriam com coordenação, agarravam pequenos objetos com movimento de pinça com 

destreza, equilibravam-se em um pé só, entre outros comportamentos típicos para a idade 

desenvolvimental.  

Um aspecto importante do presente estudo foi a análise dos preditores do 

desenvolvimento das crianças nascidas prematuras considerando-se as condições clínicas 

neonatais e psicossociais das crianças. No que se refere aos principais preditores, pode-se 

observar que, além do fato de as crianças terem nascido pré-termo, o tempo de internação que 

ela precisou ficar na UTIN e tempo de uso do respirador assistido (CPAP) durante a 

internação na UTIN foram os melhores preditores de problemas no desenvolvimento das 

crianças. Especificamente, o maior tempo de internação na UTIN foi preditor de problemas no 

desenvolvimento cognitivo e motor das crianças prematuras, na fase de 6-8 meses ICo. Além 

disso, o maior tempo de uso do CPAP foi preditor de problemas no desenvolvimento 

cognitivo, motor e de linguagem, nas fases de 6-8 e 12-15 meses ICo e de problemas sócio 

emocionais, especificamente na fase de 6-8 meses ICo. 

Nesse sentido, pode-se perceber que, além da imaturidade do organismo do bebê pré-

termo, aspectos do tratamento para sobreviver na fase neonatal, tais como permanecer na 

UTIN por tempo prolongado e o uso de ventilação assistida, constitui-se em fator de risco, 

podendo acarretar prejuízos ao seu desenvolvimento. Deve-se salientar que, durante o período 

de internação na UTIN, os bebês sofrem a realização de diversos procedimentos clínicos no 
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seu tratamento. Dessa forma, simultaneamente, a UTIN se configura em um ambiente 

protetor, na medida em que ajuda a criança a sobreviver, e um ambiente estressor, na medida 

em que ocorrem eventos dolorosos e que causam desconforto (do tipo punção para coleta de 

sangue, aspiração, inserção e remoção de cateter, cirurgia, exame da retinopatia da 

prematuridade, entre outros). 

Além do contexto de adversidade da UTIN, o bebê prematuro, devido a 

vulnerabilidade biológica de seu organismo, não apresenta regulação fisiológica bem 

estabelecida. Os bebês precisam de ventilação assistida e mecânica para sobreviver, pois não 

fica respirando independentemente em ar ambiente, necessitando do uso do CPAP. 

Adicionalmente, precisa de ajuda para regular o ciclo de vigília e sono e entender noite e dia.  

Em concordância com o estudo de Cassiano, Gaspardo, Faciroli, Martinez e Linhares 

(2017), o tempo de internação na UTIN impacta nos problemas relacionados ao eixo de 

regulação emocional dos bebês. Este estudo aponta que os bebês que precisaram permanecer 

mais tempo na UTIN demonstraram indicadores de problemas emocionais e comportamentais, 

independentemente do nível de prematuridade, da presença de broncodisplasia pulmonar e 

retinopatia da prematuridade. Além disso, neste estudo, as crianças que permaneceram na 

UTIN por mais tempo apresentaram um desenvolvimento mais comprometido e problemas de 

reatividade emocional do que as crianças que permaneceram na UTIN por menos tempo. 

A regulação fisiológica inicial é precursora do processo de regulação emocional e 

comportamental no desenvolvimento (Klein, Gaspardo & Linhares, 2011; Feldman, 2009). 

Assim, a partir de problemas de desenvolvimento na primeira infância é possível identificar 

indicadores de risco de problemas de desenvolvimento em etapas posteriores do 

desenvolvimento. Na primeira infância, até os seis anos de idade, tem-se uma janela de 

oportunidades para prevenção de problemas do desenvolvimento, emocionais e 

comportamentais. O desenvolvimento envolve crescimento físico, habilidades nas áreas 

cognitiva, de linguagem, motora, assim como outros aspectos afetivos, sociais e 

comportamentais.  

 

 

 



 

 

 

TREZE MILHÕES 

 

Somos treze milhões de almas apressadas, 

Nascidas antes do tempo que era para ser, 

Treze milhões de alguma forma condenadas, 

Um numero que não para de crescer, 

Somos treze milhões de almas deportadas 

Para um cárcere de onde não se vê o sol nascer, 

Longe dos braços das nossas mães, desconsoladas, 

Com medo do que nos possa acontecer... 

Treze milhões de almas aprisionadas 

Em casas de acrílico, padronizadas, 

Sozinhas, cansadas de tanto sofrer... 

Somos treze milhões de almas cansadas, 

Precisando demais ser abraçadas, 

Treze milhões querendo tanto viver... 

(Luís Alberto Mussa Tavares) 
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Ao finalizar o presente estudo, algumas considerações podem ser feitas com relação 

aos pontos fortes do estudo, suas limitações e direções para estudos futuros. 

Pode-se destacar como pontos fortes do presente estudo, que esse trata-se de um 

estudo de comparação que é composto por um grupo controle de crianças nascidas a termo 

sem vulnerabilidade biológica ao nascer. Não foram encontradas muitas pesquisas de 

comparação do desenvolvimento de bebês nascidos prematuros em que existia um grupo 

controle, especialmente no âmbito nacional. Trata-se também de um estudo que inclui a 

análise do desenvolvimento em uma perspectiva longitudinal. Utilizou-se uma escala 

diagnóstica do desenvolvimento altamente recomentada e na sua última versão, a Bayley-III. 

Outro ponto forte desse estudo, é que as avaliações do desenvolvimento dos bebês foram 

realizadas por observação direta do comportamento e não por meio de relatos do cuidador. A 

pesquisadora principal era avaliadora treinada e certificada na aplicação da Bayley-III. Além 

disso, as avaliações foram realizadas em um momento bastante inicial do desenvolvimento, 

sendo a primeira avaliação aos 6-8 meses ICo, essa é também uma fase pouco encontrada em 

pesquisas nacionais e internacionais, sendo o mais comum os estudos cuja avaliação do 

desenvolvimento foi realizada a partir do primeiro ano de idade. Destaca-se também, que o 

hospital onde a amostra de crianças nascidas prematuras nasceu conta com uma UTIN com 

ampla estrutura de suporte e cuidado de neonatos com alta gravidade clínica, que é uma 

condição diferenciada e incomum no âmbito nacional. 

 Paralelamente, o presente estudo apresenta algumas limitações. Primeiramente, esta 

trata-se de uma amostra de conveniência. Esse critério foi escolhido pela facilidade de acesso 

às crianças acompanhadas no HCFMRP-USP e pela dificuldade de formação de uma amostra 

probabilística, principalmente do grupo de crianças pré-termo com alto risco neonatal. Outra 

limitação foi a perda amostral que ocorreu da primeira (6-8 meses ICo) para a segunda fase 

(12-15 meses ICo) do estudo longitudinal decorrente da falta das mães das crianças nos 

retornos, nas quais seriam realizadas as segundas avaliações, em ambos os grupos. Além 

disso, deve-se destacar que as Escalas Bayley-III não têm padronização brasileira, sendo 

utilizado o padrão americano; o uso de grupo controle procurou neutralizar esta limitação. 

Nossos achados precisam ser relativizados, pois apesar de serem crianças prematuras de alto 

risco neonatal, essas tinham alta proteção ao desenvolvimento. Portanto, deve-se ter cuidado 

com a generalização dos resultados para outras amostras de prematuros. 

Estudos futuros podem focalizar as questões relativas ao seguimento de amostras de 

prematuros com características de alto risco neonatal e verificar o impacto dos indicadores do 

desenvolvimento em etapas futuras. Estudos futuros podem também utilizar a versão 
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screening das Escalas Bayley, com a finalidade de facilitar a realização das avaliações, 

diminuindo o tempo e a complexidade da escala completa. Além disso, as medidas de 

proteção da UTIN poderiam ser mensuradas objetivamente para entrar nos modelos de 

predição do desenvolvimento ao lado dos fatores de risco. É também importante investigar a 

idade da criança quando do ingresso da mãe no mercado de trabalho, o número de horas que a 

mãe permanece fora, a flexibilidade quanto ao seu cumprimento, para poder avaliar com mais 

precisão seu papel no desenvolvimento de crianças desta faixa etária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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) 
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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. 
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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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APÊNDICE A 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você esta sendo convidada para participar do estudo intitulado Avaliação do 
Desenvolvimento do Bebê Prematuro de Alto Risco para Detecção Precoce da Paralisia 
Cerebral, sob responsabilidade da Dra. Renata Freitas Martins Zorzenon (Terapeuta 
Ocupacional ,mestre em Neurociências) com telefones para contato (16) 9210-8118 (celular) 
e (16) 3996-1387 . 

O estudo têm como objetivo identificar o melhor modelo para prever o risco de desenvolver 
paralisia cerebral ao longo do desenvolvimento dos bebês prematuros. 

O seu filho(a) será avaliada (o) semanalmente durante o período de internação, e após alta 
serão realizadas 4 avaliações até que sejam completados 6 meses de idade da criança, com 
intervalo de 6 meses para posterior avaliação. O seu bebê será observado em relação aos 
seus comportamentos motores (movimentação global espontânea de braços, pernas, 
cabeça e tronco) e alguns testes (Prechtl's method on the qualitative assessmentof general 
movements in preterm: termand Young infants; Bayley Scales of Infant Developmental; 
Avaliação neurológica do HCFMRP; Gross Motor Function Children Scale (GMFCS) serão 
feitos para avaliar se o bebê está se desenvolvendo ou apresenta algum tipo de atraso. As 
avaliações poderão ser filmadas e /ou fotografadas e você poderá estar presente na sala de 
avaliação durante todos os procedimentos. 

Os resultados deste estudo poderão ajudar na prática de profissionais que trabalham com 
bebês prematuros de alto risco, estimulando um programa de prevenção de déficits no 
desenvolvimento neuropsicomotor e/ou promovendo uma intervenção nas que 
apresentarem algum atraso. É importante acompanhar o desenvolvimento motor da criança 
prematura, pois como é uma criança muito frágil pode vir a apresentar algum tipo de atraso 
no seu desenvolvimento. O estudo não trará nenhum risco para a saúde de meu(minha) filho 
(a) e que a identidade dele (a) ou minha não serão reveladas. Os possíveis riscos do estudo 
estão relacionados ao cansaço físico e choro durante a avaliação. Caso a criança apresente 
alguns destes sinais o pesquisador deverá interromper o procedimento de avaliação e tomar 
as providências necessárias para os cuidados que garantam a integridade física da criança. 
Havendo a necessidade de interromper a avaliação, fui informado que o pesquisador deverá 
remarcar outro encontro para complementar os dados. 

A sua participação neste estudo é voluntária. É seu direito interromper a participação de seu 
filho(a) a qualquer momento sem que isto incorra em qualquer penalidade ou prejuízo. 
Qualquer esclarecimento entrar em contato com os telefones acima e em relação as duvidas 
éticas com o comitê de ética no Tel: 3602-2228. 

Compreendo e concordo que as informações divulgadas e/ou publicadas, ressaltando-se a 
garantia de que a identidade de meu filho(a) e de minha família, serão preservadas e 
mantidas sob sigilo. 

 

Eu,................................................................................................................. portador(a) do 
RG nº ............................, residente na cidade de........................................., telefone 
........................ responsável pelo(a) menor.............................................................., autorizo a 
participação de meu(minha) filho(a) no presente estudo. 

 

_________________________ _________________________ 

Assinatura Responsável Assinatura Pesquisado 

  



130  |  Apêndices   

APÊNDICE B 

 

FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE 

SÃO PAULO 

Campos Universitário Monte Alegre - Fone: 3602-1000 - Fax: 3633-1144 
CEP: 14048-900 Ribeirão Preto - São Paulo. 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Nome da pesquisa: Efeito da inserção precoce do implante liberador de etonogestrel 
sobre a lactação, crescimento e desenvolvimento infantil (estudo do crescimento e 
desenvolvimento do recém-nascido e acompanhamento metabólico materno) 
 
Pesquisador responsável: 
 Dra. Carolina Sales Vieira – CRM/SP: 99967 
 Tel de contato: 3602-2821 ou 3963-2791 (se estiver fora de Ribeirão Preto colocar 0+ 
código da operadora + 16 + Número) 
 Endereço: Av Bandeirantes 3900, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. 
 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto: 
 Tel de contato: 3602-2228 (se estiver fora de Ribeirão Preto colocar 0+ código da 
operadora + 16 + Número) 
 Endereço: Av Bandeirantes 3900, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Subsolo. 
 
Você e seu(a) filho (a) são convidados a participar de forma voluntária de uma pesquisa que 
irá avaliar se o início de um anticoncepcional logo após o parto irá ou não interferir no 
crescimento e desenvolvimento (aprendizado) de seu filho, bem como em seu organismo 
(com através de exames de sangue e avaliação clínica). Este anticoncepcional é um implante 
que é colocado debaixo da pele.  
A seguir iremos lhe informar tudo a respeito do estudo, do anticoncepcional a ser usado, dos 
riscos e benefícios da pesquisa para você e seu filho e, caso, você não entenda algum termo ou 
tenha alguma dúvida, podemos esclarecer suas dúvidas.  
Sua participação é voluntária, ou seja, você só deverá participar se desejar. Caso não deseje 
participar, você não terá nenhum prejuízo em seu seguimento médico neste serviço. Caso 
aceite participar, você receberá uma via assinada pelo pesquisador deste termo para você 
guardar com você e outra via assinada por você e pelo pesquisador será armazenada em local 
seguro em nosso serviço. Na primeira página está descrito o nome da pesquisadora 
responsável e como encontrá-la, assim, você pode recorrer a ela em caso de dúvidas ou se, 
durante a pesquisa, ocorrer algum sintoma que a preocupe. 
Na primeira página, você encontrará o contato do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que é 
o órgão responsável por garantir que todos projetos de pesquisa respeitem o bem-estar de 
todos voluntários da pesquisa. Qualquer dúvida ética que você tiver em relação a este projeto, 
poderá contatar o CEP no telefone e/ou endereço descritos na primeira página. 
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1. Justificativa, objetivos da pesquisa e o procedimentos da pesquisa: 
 
Objetivo do estudo: avaliar se iniciar o anticoncepcional até 2 dias (até 48 horas) do parto irá 
alterar o crescimento e desenvolvimento (aprendizado) de seu filho, bem como seu organismo 
(através de exames de sangue e avaliação clínica) em 12 meses de avaliação após o parto. O 
anticoncepcional a ser usado será o implante e, na página 4, você encontrará explicações 
sobre ele. Iremos sortear um grupo de mães que iniciarão o uso do implante logo após o parto 
(nas primeiras 48 horas) e um grupo que irá iniciar o implante após 6 semanas do parto. Você 
não poderá escolher o grupo que gostaria de pertencer, será um sorteio.  

 
Qual é a recomendação de início do anticoncepcional?  
A orientação da bula do implante (liberado pelo governo brasileiro) diz para que ele seja 
inserido após 4 semanas (1 mês) do parto, pois após este período sabe-se que o hormônio 
contido no implante não altera a quantidade e nem a qualidade (quantidade de gordura, açúcar 
e proteínas) do leite da mãe que está usando o implante. Além disto, sabe-se que quando 
inserido após 4 semanas do parto, o hormônio do implante não causa prejuízo para 
crescimento e desenvolvimento do bebê (aprendizado). Com relação ao organismo da mãe, 
pode ser usado na maioria das mulheres. Não produz alterações importantes no fígado, rim, 
coração, pressão arterial, coagulação do sangue (capacidade de o sangue talhar), exames de 
colesterol e exames de açúcar com sangue. Caso você tenha alguma doença ou tome algum 
remédio, você deverá mencionar para que o médico diga se você pode ou não usar este 
anticoncepcional. 
 
Neste projeto, estamos propondo avaliar se iniciar o implante antes de 4 semanas do parto (no 
caso nas primeiras 48 horas do parto) tem algum prejuízo para o crescimento e 
desenvolvimento (aprendizado) de seu filho e para seu organismo (com através de exames de 
sangue e avaliação clínica). Já fizemos um estudo semelhante (no qual inserimos implante 
logo após o parto), porém o objetivo foi avaliar a saúde das mães. Para a mãe, nosso estudo 
mostrou que iniciar o implante logo após o parto não traz nenhum malefício a saúde quando 
avaliada até 3 meses após o parto. Quanto aos bebês destas mães, que começaram o implante 
logo após o parto, não houve diferença no ganho de peso até 3o mês de vida quando 
comparados a bebês das mães que não usaram implante logo após o parto. Além disto, não 
houve diferença na quantidade de mulheres que mantiveram aleitamento materno como único 
alimento do bebê. Outro estudo americano avaliou o tempo do leite descer e também a chance 
de a mulher não conseguir amamentar, não mostrando diferença quando o implante é inserido 
logo após o parto comparado com a inserção após 4 semanas. Também não mostrou diferença 
na qualidade do leite a ser ofertado ao bebê quando o implante foi inserido logo após o parto. 
 
Pelo fato destas pesquisas iniciais mostrarem que parece não haver diferença se o implante é 
inserido após 1 mês do parto ou logo após o parto, alguns países (Estados Unidos e Inglaterra) 
já liberam o médico para inserir o implante assim que o bebê nascer, só dependendo da 
vontade da mãe para que isto ocorra. No Brasil, inserir o implante antes de 4 semanas é 
considerado um experimento. Assim, não temos a certeza de que o implante não inferirá no 
crescimento e desenvolvimento do bebê quando é inserido logo após o parto. Quanto a 
mulher, a chance de ter alguma alteração no organismo com a inserção precoce do implante é 
pouco provável, em vista dos dados que tivemos em nosso estudo anterior.  
 
O principal ponto deste projeto é o seguimento de 12 meses após o parto, o que nos ajuda a ter 
informações sobre os efeitos a médio prazo da inserção do implante logo após o parto. Em 
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países que adotam esta prática como uma conduta médica, não foi reportado nenhum efeito 
adverso diferente daqueles vistos com a inserção do implante após 4 semanas do parto. 

 
Mas por que iniciar o uso de hormônio antes de 1 mês do parto?  
Quando se engravida antes de completar 1 ano e 6 meses do último parto, há maiores chances 
de complicações tanto para a gestante, quanto para o bebê da gestação anterior e para o bebê 
que está no útero, aumentando o risco de doenças e morte (tanto para mãe, como para os 
bebês). Por isso, precisa-se planejar quando se deve engravidar e portanto, deve-se usar um 
método anticoncepcional eficaz após o parto. Esta escolha do método anticoncepcional 
normalmente é feita após 6 semanas do parto. É por isto que você sai da maternidade com 
uma consulta marcada no ginecologista do posto de saúde ou com receita para iniciar 
anticoncepção após 30 dias do parto.  
 
No entanto, sair com a consulta marcada para o ginecologista não ocorre em todas as cidades 
e também existem mulheres que têm dificuldade de comparecer à consulta para iniciar o 
anticoncepcional, ou por não terem com quem deixar os filhos, ou por terem um problema 
pessoal no dia da consulta ou porque esquecem de comparecer no dia marcado (por exemplo: 
usuárias de drogas e de bebida alcoólica, adolescentes). Assim, para este grupo, começar o 
anticoncepcional ainda no hospital, logo após o parto, seria mais prático e evitaria gravidezes 
não-planejadas. Um estudo mostrou que em adolescentes, iniciar o implante logo após o parto 
é associado a menor risco de engravidar dentro de 1 ano após o parto quando comparado com 
a época tradicional de se iniciar o implante (após 4 semanas). Além disto, em locais no qual 
não há facilidade de marcar consulta com médico ginecologista para prescrever o 
anticoncepcional, iniciar o método hormonal antes da alta do parto seria prático e evitaria 
também muitas gravidezes não-planejadas. 

 
Como seria minha participação e do meu bebê (procedimentos da pesquisa)? 
Sua participação no estudo consiste em permitir a avaliação médica do crescimento (medida 
do peso e altura) de seu filho (a) ao nascimento e com 3, 6, 9 e 12 meses de idade; e permitir a 
avaliação do desenvolvimento (ganho de conhecimento medida com avaliação com psicóloga) 
de seu filho (a), com 6 e 12  meses de idade. Não será feita nenhuma coleta de sangue do 
bebê. 
 
Quanto a você, serão feitas coletas de sangue (2 colheres de sobremesa - 20 mL- por coleta) 
no momento do parto, após 6 semanas, 3, 6 e 12 meses do parto. Nestas coletas sanguíneas 
serão feitas avaliações do colesterol, açúcar no sangue, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, 
função do fígado e rins. Além disto, seu peso, pressão arterial e modo como está seu 
sangramento menstrual serão avaliados. Ao término do estudo, será aplicado um questionário 
de satisfação sobre o implante, no qual você deve expressar sua real avaliação sobre o 
método.  
Este estudo é previsto para durar 12 meses após o parto, assim, terminado este período, sua 
participação e do seu bebê neste estudo serão consideradas finalizadas. 
 
 
 
  



Apêndices  |  133 

2. Informações sobre o anticoncepcional e modo de inserção 
 

Apesar de recente no Brasil, o desenvolvimento do implante usado como anticoncepcional 
conhecido como Implanon ocorreu desde 1983, sendo colocado no mercado, em outros 
países, a partir de 1998. Assim, ele existe para ser vendido no Brasil há mais de 12 anos, não 
sendo nenhum produto novo ou em desenvolvimento. 

O Implanon é um implante contendo apenas um tipo de hormônio feminino chamado 
progesterona (chamada de etonogestrel), ao contrário das pílulas anticoncepcionais que 
geralmente contém estrogênio e progesterona. Quem está amamentando não pode fazer uso de 
estrogênio, pois pode ocorrer redução da quantidade de leite, o que não ocorre com uso de 
progesterona. Já existem estudos que mostraram que não há alteração do crescimento e 
desenvolvimento (aprendizado) de crianças de mães que usam implante, sendo assim, liberado 
pela Organização Mundial de Saúde para mulheres que estão amamentando. 

Conforme já mencionado, a orientação da bula do implante (liberado pelo governo 
brasileiro) diz para que ele seja inserido após 4 semanas (1 mês) do parto, pois após este 
período sabe-se que o hormônio contido no implante não altera a quantidade e nem a 
qualidade (quantidade de gordura, açúcar e proteínas) do leite da mãe que está usando o 
implante. Além disto, sabe-se que quando inserido após 4 semanas do parto, o hormônio do 
implante não causa prejuízo para crescimento e desenvolvimento do bebê (aprendizado).  

Com o uso do implante, você perderá o padrão regular de sangramento menstrual e passará 
a ter um padrão irregular e inesperado de sangramento (desde ficar sem menstruar até sangrar 
pequena quantidade tipo “borra de café” por período prolongado). Não há como prever quem 
terá um ou outro padrão de sangramento, mas independente do padrão de sangramento, você 
terá sempre suporte médico para avaliar o sangramento, esclarecer suas dúvidas e tratar o 
sangramento sempre que estiver indicado. 

Esse implante é único, colocado abaixo da pele, na parte interna do braço de sua 
preferência após anestesia local do trajeto do implante. Você sentirá apenas uma leve dor da 
primeira picada da agulha e o ardor da injeção do anestésico, posteriormente não terá 
nenhuma sensação dolorosa com a inserção do implante.  

O Implanon não é biodegradável (ou seja, deve ser retirado pois o organismo não 
absorve o material do implante) e tem efeito para prevenção de gravidez por 3 anos, quando 
deverá ser removido.  

Após o estudo terminar você pode optar por ficar com implante por até 3 anos, em 
seguimento em um dos nossos ambulatórios ou retirá-lo e trocar por outro método 
anticoncepcional.  
 
3. Eficácia em prevenir gravidez 
 

Ele previne a gestação liberando diariamente hormônio (etonogestrel) que impedirá sua 
ovulação (ovulação significa liberação de sua semente que é capaz de gerar um bebê caso 
encontre com a semente do homem, chamada espermatozóide). Com relação à prevenção da 
gestação, trata-se de um método bastante eficaz, com chance de menos de 2 (duas) gravidezes 
em 1000 usuárias do método (similar a laqueadura tubária). Pela Organização Mundial de 
Saúde trata-se de um dos métodos mais eficazes disponíveis atualmente, mas nenhum método 
consegue ser 100% em prevenir gravidezes. A vantagem é que não necessita de lembrar 
diariamente de tomá-lo e, em caso de desejo de uma nova gravidez, basta removê-lo que a 
chance de uma nova gestação é igual àquela observada após a parada da pílula 
anticoncepcional ou de uso de uma camisinha. É importante lembrar que o implante não 
protege de doenças sexualmente transmissíveis, sendo necessário para isto o uso de 
camisinha. 
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4. Riscos para a voluntária (efeitos adversos do método e potenciais riscos da inserção 
antes de 4 semanas do implante). 
 

Serão explicados todos os efeitos adversos e se, em algum momento da pesquisa, você 
desejar retirar o implante, você tem todo direito de fazê-lo. Estes efeitos adversos podem 
acontecer com você e caso aconteça é importante nos procurar pois sempre que indicado 
existe o que fazer para tratá-los. O principal efeito adverso é que você perderá o padrão 
regular de sangramento menstrual e passará a ter um padrão irregular e inesperado de 
sangramento (desde ficar sem menstruar até sangrar pequena quantidade tipo “borra de café” 
por período prolongado). Não há como prever quem terá um ou outro padrão de sangramento, 
mas independente do padrão de sangramento, você terá sempre suporte médico para avaliar o 
sangramento, esclarecer suas dúvidas e tratar o sangramento sempre que estiver indicado. 
Abaixo estão descritos os principais efeitos adversos: 

 
• Reações com frequência maior de 5%: espinha, dor de cabeça, aumento de peso, 

endurecimento e dor nas mamas; 
• Reações com frequência entre 2,5% a 5%: alopecia (queda de cabelo), humor depressivo, 

labilidade emocional (humor instável), alterações na libido (na vontade de ter relação sexual), 
dor abdominal (dor na barriga) e dismenorréia (cólicas menstruais), diminuição do peso, 
perda da fome, aumento dos gazes; 

• Além disso, podem ocorrer prurido (coceira), hematoma, dor leve e irritação no local de 
inserção do implante. Ocasionalmente, pode haver formação de cicatriz. 
 

O fato de inserir o implante 24 a 48 horas após o parto não mostrou riscos para o corpo da 
mulher em termos de normalização dos seus órgãos após uma gravidez ou de alteração de 
exames que avaliaram a coagulação do sangue, o colesterol, açúcar no sangue, função do 
fígado e do rim, retorno de peso após o parto, sangramento no período pós-parto e capacidade 
de manter amamentação exclusiva. 

Como será coletado sangue (2 colheres de sobremesa - 20 mL no total por coleta) durante a 
pesquisa, a coleta de sangue envolve o desconforto e uma dor leve da agulha perfurar a pele 
para chegar até a veia e colher o sangue. Este volume de sangue coletado não lhe prejudica. 
Pode surgir hematoma (mancha roxa) após a coleta de sangue, ou seja, sair um pouco de 
sangue da veia e acumular debaixo da pele. Esta mancha vai mudando de cor até desaparecer 
sozinha. 

 
5. Riscos para o bebê em caso da mãe usar o implante 
 
Inserção após 4 semanas 
Quando a inserção é feita após 4 semanas, não há alterações na quantidade e nem na 
qualidade (quantidade de gordura, açúcar e proteínas) do leite. Assim, a amamentação não é 
afetada. Além disto, não existe alteração do crescimento (peso e altura) e nem do 
desenvolvimento do bebê em acompanhamento até terceiro ano de vida.  
 
Inserção antes de 4 semanas (no caso do estudo logo após o parto, ou seja, até 48 horas 
do parto) 
Conforme já mencionamos, a bula do implante recomenda que ele seja inserido após 4 
semanas do parto pois as pesquisas mostraram segurança para o bebê quando isto é realizado. 
 
A inserção do implante logo após o parto não mostrou alteração de peso do bebê em 3 meses 
de acompanhamento. Além disto, não houve diferença na quantidade de mulheres que 
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mantiveram aleitamento materno como único alimento do bebê, no tempo que o leite leva 
para descer após o parto, na quantidade de mulheres que não conseguem amamentar e na 
qualidade do leite a ser ofertado ao bebê quando o implante foi inserido logo após o parto 
comparado a inserção do implante no período tradicional.  
 
Os dados que temos até o momento, não mostraram alteração de peso nos primeiros três 
meses de vida do bebê quando a mãe inseriu o implante logo após o parto, porém faltam 
dados de acompanhamento por maior tempo para termos a certeza que inserir o implante nas 
primeiras 48 horas do parto não altera no crescimento e nem no desenvolvimento do bebê. 
Após 4 semanas sabemos que não há nenhum efeito negativo para o bebê.  
 
Iremos monitorizar a todo tempo o crescimento e desenvolvimento dos bebês e temos o 
compromisso de lhe avisar em caso de qualquer feito prejudicial. Em caso de detecção de 
alguma anormalidade, o bebê conta com suporte pediátrico para avaliação do caso. 
 
6. Benefícios desse contraceptivo: 

 
Para a mãe: 

• Não precisará lembrar de ingeri-lo diariamente; 
• Tem alta eficácia contraceptiva (semelhante à laqueadura tubárea); 
• Reduz a chance de infecção nas trompas como qualquer método com hormônio; 
• Por evitar uma gravidez próxima desta última, acaba reduzindo a chance de morte da mulher, 

bem como risco de doenças por uma gestação próxima da outra. Isto ocorre com qualquer 
anticoncepcional com hormônio; 

• Pode melhorar a TPM (tensão pré-menstrual); 
• Diminui as cólicas; 
• Em caso de você já ter apresentado intolerância a pílulas anticoncepcionais orais, não haverá 

esse inconveniente; 
• Como você não pode usar estrogênio nesta fase (pela amamentação), o implante é uma opção 

a ser considerada; 
• Caso você apresente sangramento volumoso nos ciclos menstruais, há uma tendência de 

manter sangramento em pequena quantidade com esse implante. 
• Protege por um longo período contra gestação (3 anos) e é reversível (ou seja, quando desejar 

gravidez é só retirá-lo). 
 
Para bebê: 

• Não há benefícios diretos, apenas indiretos por evitar uma gravidez em sua mãe. Na medida 
em que protege a mãe do bebê de engravidar, garante menor chance de morte e doenças para 
o bebê. Além disto, garante menor risco de parada de amamentação por uma nova gestação.  

 
7. Formas de ressarcimento e indenização: 

Não haverá recompensa financeira para os pacientes que participarem do estudo. Na 
eventualidade de que qualquer paciente venha a necessitar de qualquer tratamento e ou 
medicação relacionados à pesquisa, estes serão fornecidos gratuitamente, sob nossa 
responsabilidade. O projeto fornecerá auxílio transporte-alimentação em cada visita da 
voluntária. 

Quanto à indenização, não há uma previsão de seguro para cobertura de indenização. 
Assim, se você se sentir prejudicada por este projeto, você poderá buscar indenização e 
ressarcimento de acordo com as leis brasileiras 
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8. Custos da medicação 
Você não terá custos com o implante, pois este será fornecida pela pesquisadora. 

 
 

Eu, _____________________________________________________________, 
RG Nº ____________________, abaixo assinada, fui devidamente esclarecida sobre todas as 
condições que constam no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de que trata o 
Projeto de Pesquisa intitulado Efeito da inserção precoce do implante liberador de 
etonogestrel sobre a lactação, crescimento e desenvolvimento infantil (estudo do 
crescimento e desenvolvimento do recém-nascido e acompanhamento metabólico 
materno). Consinto também que meu filho (a) 
_____________________________________________________ participe da pesquisa 
através da monitorização de seu crescimento e desenvolvimento. Esta pesquisa tem como 
pesquisadora responsável a Sra. Carolina Sales Vieira, e fui esclarecida especialmente no que 
diz respeito ao objetivo da pesquisa, aos procedimentos que serei submetida e aos que meu 
filho(a) será submetido(a), aos riscos e aos benefícios, à forma de ressarcimento no caso de 
eventuais despesas, bem como a forma de indenização por danos decorrentes da pesquisa, 
declaro que tenho pleno conhecimento dos direitos e das condições que me foram 
assegurados, a seguir relacionados: 

1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a 
respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionada com a 
pesquisa e o tratamento a que serei submetida; 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo, a qualquer 
momento, sem que isso traga prejuízo à continuidade do meu tratamento; 

3. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o caráter confidencial da 
informação relacionada à minha privacidade; 

4. O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que 
esta possa afetar a minha vontade de continuar dele participando; 

5. O compromisso de que serei devidamente acompanhada e assistida durante todo o período de 
minha participação no projeto, bem como de que será garantida a continuidade do meu 
tratamento, após a conclusão dos trabalhos da pesquisa. 

Declaro ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 
que, livremente, manifesto a minha vontade em participar do referido projeto. 

 
Ribeirão Preto, ____ de __________________ de 20___. 

 
_______________________________                     _____________________________ 

       Assinatura da paciente                 Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE C 

 
 

FICHA DE CARACTERIZAÇÃO 
 
 
Iniciais da CRIANÇA:    
 
Data de Nascimento:                                                          
 
Número:  
 
Data da inclusão: 
 
Tel.______________ 
 
 
AVALIAÇÃO DA CRIANÇA AOS  6 

☐
 12 

☐ 
MESES 

 
 
Idade materna: 
Escolaridade: 
Ocupação: ___________________ 
 
Idade paterna:  
Escolaridade: 
Ocupação: ____________________ 
 
Estado marital:  □ Solteira   □ Casada/União Estável   □ Separada/Divorciada   
 
 
Índice Econômico ABEP (Tabela no final):___________ Renda: _______________________ 
 
Condições de moradia: própria / alugada; número de cômodos ___ número de moradores___ 
Água, luz, esgoto e asfalto 
  
Amamentação exclusiva? □ Sim             □ Não Até que idade? 
 
Quem cuida da criança (cuidador principal)?______________ 
  
Se tem cuidadora, quanto tempo passa com ela?  
M T N dias de semana 
M T N fins de semana 
 
Creche? Sim  Não  Período ________________ 
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APÊNDICE D 

 

CORRELAÇÕES SIGNIFICATIVAS ENTRE OS ESCORES DO DESENVOLVIMENTO E O TEMPO NA UTIN E O TEMPO DE CPAP 
DOS BEBÊS NASCIDOS PRÉ-TERMO 

 
Idade – Desenvolvimento 

 
TEMPO UTIN TEMPO CPAP 

 r Valor de p r Valor de p 

6-8 meses de idade (n=111)     

Cognitivo - 0,40 0,041 - 0,43 0,033 

Linguagem --- --- - 0,45 0,027 

Motor - 0,48 0,013 - 0,51 0,011 

Sócio Emocional --- --- - 0,53 0,008 

12-15 meses de idade (n=112)     

Cognitivo - 0,43 0,009 --- --- 

Linguagem - 0,41 0,012 --- --- 

Motor - 0,47 0,004 --- --- 

r = coeficiente de correlação (teste de Person). 
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APÊNDICE E 

 
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 6-8 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES E CLASSIFICAÇÕES) - 
GRUPOS PRÉ-TERMO EXTREMO E MUITO PRÉ-TERMO (N=40) 

Desenvolvimento  
Escalas Bayley-III - (6-8 meses ICo) 

Grupo PTE 
(n=27) 

Grupo MPT 
(n=13) 

F Valor de 
p 

ɳp² 

Desenvolvimento Cognitivo       
 Escore - Média (DP) 94 (±15) 98 (±14) 0,67 0,42 0,42 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (7) 1 (8)    
  Médio Baixo 6 (22) 0    
  Médio 15 (56) 10 (77)    
  Médio Alto 4 (15) 2 (15)    
Desenvolvimento da Linguagem      
 Escore - Média (DP) 107 (±17) 109 (±20) 0,10 0,75 0,75 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 1 (4) 1 (8)    
  Limítrofe 1 (4) 0    
  Médio Baixo                1 (4) 0    
  Médio 11 (40) 3 (23)    
  Médio Alto 6 (22) 6 (46)    
  Superior 7 (26) 3 (23)    
Desenvolvimento Motor      
 Escore - Média (DP) 94 (±21) 98 (±19) 0,49 0,49 0,48 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 3 (11) 1 (8)    
  Limítrofe 2 (7) 0    
  Médio Baixo 4 (15) 1 (8)    
  Médio 11 (41) 7 (53)    
  Médio Alto 4 (15) 3 (23)    
  Superior  3 (11) 1 (8)    
Desenvolvimento Sócio Emocional      
 Escore - Média (DP) 108 (±19) 107 (±14) 0,01 0,91 0,91 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (7) 0    
  Médio Baixo 1 (4) 2 (15)    
  Médio 8 (30) 5 (39)    
  Médio Alto 6 (22) 3 (23)    
  Superior 8 (30) 2 (15)    
  Muito Superior 2 (7) 1 (8)    

Nota. Grupo PTE = crianças nascidas pré-termo extremo; Grupo MPT= crianças nascidas muito pré-termo; DP = 
desvio padrão; f = frequência; % = porcentagem; mín = valor mínimo; máx = valor máximo; F = teste F univariado; η² 
= etha parcial quadrado. Dados da MANOVA controlados pela idade corrigida das crianças e nível socioeconômico. 
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 6-8 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES) - GRUPOS PRÉ-
TERMO COM E SEM PRESENÇA DE HPIV (N=40) 

 
Desenvolvimento - Escalas Bayley-III  

(6-8 meses ICo) 

COM HPIV 

(n=19) 

SEM HPIV 

(n=21) 

Valor de 

p 

Desenvolvimento Cognitivo     

Escore - Média (DP) 95 (±17) 95 (±12) 0,96 

Desenvolvimento da Linguagem    

          Escore - Média (DP) 109 (±19) 106 (±17) 0,66 

Desenvolvimento Motor    

Escore - Média (DP) 97 (±22) 93 (±17) 0,52 

Desenvolvimento Sócio Emocional    

          Escore - Média (DP) 108 (±17) 108 (±18) 0,96 

Nota. PT = pré-termo; HPIV = hemorragia perintraventricular; DP = desvio padrão. 
 
 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 6-8 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES) - GRUPOS PRÉ-
TERMO COM E SEM HISTÓRIA DE GEMELARIDADE (N=40) 

 
Desenvolvimento - Escalas Bayley-III  

(6-8 meses ICo) 

Gemelar 

(n=17) 

Não gemelar 

(n=23) 

Valor de 

p 

Desenvolvimento Cognitivo     

 Escore - Média (DP) 96 (±9) 95 (±17) 0,68 

Desenvolvimento da Linguagem    

 Escore - Média (DP) 110 (±10) 105 (±22) 0,42 

Desenvolvimento Motor    

 Escore - Média (DP) 93 (±15) 97 (±23) 0,58 

Desenvolvimento Sócio Emocional    

 Escore - Média (DP) 103 (±16) 111 (±18) 0,17 

Nota. PT = pré-termo; DP = desvio padrão. 
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APÊNDICE F 

INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 12-15 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES E 

CLASSIFICAÇÕES) - GRUPOS PRÉ-TERMO EXTREMO E MUITO PRÉ-TERMO (N=44) 
 

Desenvolvimento 
Escalas Bayley-III - (12-15 meses ICo) 

Grupo PTE 
(n=25) 

Grupo 
MPT 

(n=19) 

F Valor 
de p 

ɳp² 

Desenvolvimento Cognitivo      
Escore - Média (SD) 95 (±18) 101 (±19) 1,23 0,27 0,03 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (8) 1 (5)    
  Limítrofe 1 (4) 2 (11)    
  Médio Baixo 6 (24) 2 (11)    
  Médio 9 (36) 4 (21)    
  Médio Alto 6 (24) 6 (32)    
  Superior 0 3 (15)    
  Muito Superior 1 (4) 1 (5)    
Desenvolvimento da Linguagem      
 Escore - Média (SD) 96 (±17) 99 (±18) 0,29 0,59 0,007 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 2 (8) 1 (5)    
  Médio Baixo 5 (20) 3 (16)    
  Médio 14 (56) 10 (53)    
  Médio Alto 3 (12) 2 (10)    
  Superior 1 (4) 3 (16)    
Desenvolvimento Motor       
 Escore - Média (SD) 91 (±17) 91 (±16) 0,002 0,96 < 0,0001 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 3 (12) 1 (5)    
  Limítrofe 1 (4) 1 (5)    
  Médio Baixo 4 (16) 8 (42)    
  Médio 15 (60) 7 (37)    
  Médio Alto 2 (8) 2 (11)    
Desenvolvimento Sócio Emocional      
 Escore - Média (SD) 106 (±20) 110 (±17) 0,63 0,43 0,01 
 Classificação - f (%)      
  Extremamente Baixo 1 (4) 0    
  Limítrofe 3 (12) 1 (5)    
  Médio Baixo 1 (4) 0    
  Médio 5 (20) 7 (37)    
  Médio Alto 7 (28) 5 (26)    
  Superior 4 (16) 2 (11)    
  Muito Superior 4 (16) 4 (21)    

Nota. Grupo PTE = crianças nascidas pré-termo extremo; Grupo MPT= crianças nascidas muito pré-termo; DP = desvio 
padrão; f = frequência; % = porcentagem; mín = valor mínimo; máx = valor máximo; F = teste F univariado; η² = etha 
parcial quadrado. 
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INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 12-15 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES) - GRUPOS PRÉ-
TERMO COM E SEM PRESENÇA DE HPIV (N=44) 

 
Desenvolvimento - Escalas Bayley-III 

(12-15 meses ICo) 

COM HPIV 

 (n=22) 

SEM HPIV 

 (n=22) 

Valor de 

p 

Desenvolvimento Cognitivo     

 Escore - Média (DP) 98 (±19) 98 (±19) 0,94 

Desenvolvimento da Linguagem    

 Escore - Média (DP) 98 (±20) 97 (±15) 0,81 

Desenvolvimento Motor    

 Escore - Média (DP) 87 (±17) 95 (±16) 0,16 

Desenvolvimento Sócio Emocional    

 Escore - Média (DP) 108 (±21) 107 (±18) 0,81 

Nota. PT = pré-termo; DP = desvio padrão. 
 
 
INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO (COGNITIVO, LINGUAGEM, MOTOR E SÓCIO EMOCIONAL) DAS 

CRIANÇAS, AOS 12-15 MESES ICO, AVALIADOS PELAS ESCALAS BAYLEY-III (ESCORES) - GRUPOS PRÉ-
TERMO COM E SEM HISTÓRIA DE GEMELARIDADE (N=44) 

 
Desenvolvimento - Escalas Bayley-III 

(12-15 meses ICo) 

Gemelar 

(n=18) 

Não gemelar 

(n=26) 

Valor de 

p 

Desenvolvimento Cognitivo     

 Escore - Média (DP) 93 (±16) 101 (±20) 0,21 

Desenvolvimento da Linguagem    

 Escore - Média (DP) 94 (±15) 99 (±19) 0,36 

Desenvolvimento Motor    

 Escore - Média (DP) 92 (±17) 90 (±17) 0,74 

Desenvolvimento Sócio Emocional    

 Escore - Média (DP) 99 (±18) 113 (±18) 0,10 

Nota. PT = pré-termo; HPIV = hemorragia perintraventricular; DP = desvio padrão. 
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ANEXO A - Aprovação do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP-USP) 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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Os poemas que introduzem cada parte desse trabalho foram encontrados no livro “Poemas 
para almas apressadas” escrito pelo médico neonatologista Luís Alberto Mussa Tavares. Esta 
é uma obra apresentada como sendo de domínio público. Seu conteúdo pode ser reproduzido, 
compartilhado, modificado completamente ou em parte sem necessidade de autorização ou 
citação dos créditos autorais. É também permitido copiar, mostrar, baixar, distribuir, 
reproduzir, republicar ou retransmitir qualquer informação, texto ou ilustração deste volume, 
em qualquer meio eletrônico ou físico, bem como criar qualquer trabalho derivado com base 
nessas imagens, textos ou documentos sem o consentimento do autor, sendo recomendado, 
entretanto, que se evite sua comercialização (Conforme colocado pelo autor).  

Essa linda obra foi um grande e muito feliz achado. Poemas podem traduzir emoções, 
angústias, dores, medos, dúvidas que nem sempre é possível encontrar palavras ou maneiras 
de expressá-los, bem como alegrias, conquistas, satisfações vivenciadas ao longo da 
realização deste trabalho, na elaboração do texto e, especialmente, no contato com as crianças, 
suas respectivas famílias e com o que estas estavam vivendo no período em que as avaliações 
foram realizadas. 

Uma cópia digital para livre download está disponível no site www.alemdauti.com.br 


