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Resumo 

 

O avanço da medicina e dos cuidados intensivos neonatais permitiram maior sobrevida 

de recém-nascidos pré-termo nos últimos tempos. Contudo, faz-se necessário 

compreender as repercussões de prematuridade sobre o desenvolvimento da cognição 

dessa população e eventuais dificuldades que possam vir a ocorrer ao longo da vida 

desses indivíduos. Estudos prévios indicaram que as dificuldades encontradas se 

referiam a prejuízos no funcionamento cognitivo que têm sido associados à 

prematuridade e ao baixo peso ao nascer. O interesse científico volta-se para a análise 

de possíveis resultados do nascimento prematuro nos adolescentes em relação ao 

desenvolvimento geral, sobretudo na avaliação precisa das habilidades cognitivas que 

possam interferir na qualidade de vida do indivíduo. O objetivo principal deste estudo 

foi fazer a avaliação da cognição de adolescentes nascidos pré-termo, abaixo de 37 

semanas de gestação e com peso menor ou igual a 1.500g, estabelecendo o perfil dos 

Índices de Compreensão Verbal (ICV), Índice de Organização Perceptual (IOP), Índice 

de Memória Operacional (IMO) e Índice de Velocidade de Processamento (IVP), que 

juntos resultam no QI Total, e fazer a comparação a partir do perfil normativo; os 

objetivos secundários são avaliar as funções executivas (FE) nesta população; rastrear 

se há a presença de sintomas de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA); 

correlacionar os resultados com possíveis intercorrências relatadas nos prontuários dos 

sujeitos incluídos. Foram avaliados 11 adolescentes, sendo três do sexo masculino e oito 

do sexo feminino, com idades entre 13 e 15 anos que nasceram com menos de 37 

semanas de gestação e peso de nascimento menor ou igual a 1.500 gramas e que seguem 

em acompanhamento no Programa Multidisciplinar do Ambulatório de Prematuros, da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Os instrumentos utilizados foram o 

WISC-IV e o Wisconsin Test (WCST), a escala de rastreio de autismo ABC, além da 

coleta de dados demográficos e clínicos dos adolescentes incluídos. Os resultados do 

WCST apontam um déficit no desempenho, que parece estar relacionado à 

prematuridade. Os resultados do WISC-IV sugeriram maior dificuldade nos subtestes 

Dígitos, Aritimética e Informação, além de médias mais baixas em todos os índices 

avaliados. O grupo de adolescentes cujas mães possuíam escolaridade menor que 9 anos 

apresentou pior desempenho em IOP, IVP e QIT. Adolescentes classificados como 

Pequeno para a Idade Gestacional (PIG) apresentam resultados mais baixos e/ou piores 

em todos os índices avaliados pelo WISC-IV do que aqueles classificados como 

Adequado para a idade Gestacional (AIG), com diferença estatisticamente significante 

entre os grupos para IOP. Os adolescentes nascidos com peso entre 500 gramas e 700 

gramas e com menor IG tiveram piores resultados gerais. Apenas um adolescente 

positivou o rastreio de TEA. 

Palavras-chave: cognição; prematuridade; adolescentes; inteligência; funções 

executivas 
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Abstract 

 

The advancement of medicine and neonatal intensive care have allowed for a higher 

survival of preterm newborns in recent times. However, it is necessary to understand the 

repercussions of prematurity on the development of cognition of this population and any 

difficulties that may occur during their life. Previous studies have indicated that the 

difficulties encountered referred to impairments in cognitive functioning that have been 

associated with prematurity and low birth weight. Scientific interest turns to the analysis 

of possible outcomes of preterm birth in adolescents in relation to general development, 

especially in the precise assessment of cognitive abilities that may interfere in the 

individual's quality of life. The main objective of this study was to evaluate the 

cognition of preterm infants, below 37 weeks' gestation and weighing less than or equal 

to 1,500 g, establishing the profile of Verbal Comprehension Indexes (ICV), Perceptual 

Organization Index (IOP), Operational Memory Index (IMO) and Processing Speed 

Index (IVP), which together result in the Total IQ, and make the comparison from the 

normative profile; The secondary objectives are to evaluate the executive functions (FE) 

in this population; To track the presence of symptoms of Autism Spectrum Disorder 

(ASD); Correlate the results with possible intercurrences reported in the charts of the 

subjects included. Eleven adolescents were evaluated, three males and eight females, 

aged 13 to 15 years who were born with less than 37 weeks of gestation and birth 

weight less than or equal to 1,500 grams and who are followed up in the 

Multidisciplinary Program Of the Ambulatory of Preterm, from Federal University of 

São Paulo (UNIFESP). The instruments used were the WISC-IV and Wisconsin Test 

(WCST), the ABC autism screening scale, and the collection of demographic and 

clinical data of included adolescents. The WCST results point to a performance deficit, 

which seems to be related to prematurity. The WISC-IV results suggested greater 

difficulty in the subtests Digits, Arithmatics and Information, as well as lower averages 

in all indexes evaluated. The group of adolescents whose mothers had less than 9 years 

of schooling presented worse performance in IOP, IVP and QIT. Adolescents classified 

as Small for Gestational Age (PIG) present lower and / or worse scores in all WISC-IV 

indexes than those classified as Adequate for Gestational Age (AIG), with a statistically 

significant difference between groups for IOP. Adolescents born weighing between 500 

grams and 700 grams and with a lower GI had worse overall results. Only one 

adolescent tested TEA. 

 

 

Keywords: cognition; prematurity; adolescents; intelligence; executive functions 
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1. Introdução 

O nascimento prematuro é um risco para a sobrevivência e o desenvolvimento 

das crianças, principalmente para crianças com peso ao nascimento igual ou inferior a 

1500 gramas e com idade gestacional menor de 32 semanas, podendo suas 

consequências serem refletidas nas deficiências cognitiva, motora e social e também no 

comportamento (Silveira et al, 2008). 

Os principais determinantes do risco de morrer no período neonatal são o baixo 

peso ao nascer e a prematuridade (Gonzaga et al, 2016). De acordo com dados do 

Ministério da Saúde (2011), a mortalidade neonatal atinge quase 70% no primeiro ano 

de vida e a prematuridade apresenta um importante papel nos óbitos infantis. Entre as 

causas perinatais de mortalidade infantil, mais de 60% estão associados a 

prematuridade, dentre elas hipóxia e problemas respiratórios.  

As estimativas de óbito e sequelas combinam experiência local e dados obtidos 

em literatura científica mundial. O prognóstico de pequenos prematuros tem sido foco 

de atenção dos pesquisadores, que buscam identificar fatores de risco para sequelas e 

preditores do desenvolvimento neurocognitivo (Castro, Rugolo & Margotto, 2012). 

O avanço da medicina e dos cuidados intensivos neonatais permitiram maior 

sobrevida de recém-nascidos pré-termo nos últimos tempos. Contudo, tal avanço ainda é 

recente e faz-se necessário compreender sobre as alterações do desenvolvimento 

cognitivo desta população e quais as possíveis dificuldades que possam vir a ocorrer ao 

longo da vida desses indivíduos. 

García-Bermúdez, Cruz-Quintana, Sosa, Mañas, Pérez-García (2012) informam 

que há aumento da literatura sobre problemas neuropsicológicos e emocionais durante a 

infância e adolescência na população de prematuros, mas, assim como no Brasil, o 

número de trabalhos acadêmicos sobre crianças hispânicas nascidas prematuramente 

ainda é muito pequeno, e quando há, focam apenas o início da adolescência. 

O interesse científico deste estudo advém da escassez de pesquisas realizadas 

com adolescentes nascidos prematuros e com muito baixo peso e volta-se para a análise 

dos possíveis impactos do nascimento prematuro nos adolescentes em relação ao 

desenvolvimento geral, sobretudo na avaliação das habilidades cognitivas e, portanto, 

na qualidade de vida do indivíduo, além de fazer o rastreio de possíveis sinais do 

Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) na amostra avaliada. 
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2. Referencial teórico 

 

2.1 Fatores de risco para a Prematuridade 

Silveira et al (2008) fizeram a revisão de artigos, teses e dissertações desde 

1950, publicados nas bases de dados Medline e Lilacs sobre prevalência de 

prematuridade no Brasil, com amostra representativa de São Paulo e com dados 

primários de base populacional e verificaram que os estudos sugerem um aumento da 

prematuridade no Brasil, que esta tem um papel importante na mortalidade infantil, e 

que  se faz necessário identificar as causas dessa ampliação de casos por meio de 

estudos específicos.  Ao determinar as causas desse aumento dos nascimentos pré-

termo, será possível o planejamento de intervenções que diminuam a ocorrência de 

partos prematuros e, portanto, as taxas de mortalidade infantil.  

Estudo que avaliou a adequação do pré-natal e identificou fatores de risco 

associados à prematuridade e/ou ao baixo peso ao nascer em uma capital do nordeste 

brasileiro observou que as variáveis socioeconômicas de escolaridade materna de até 

oito anos e a não ocupação remunerada materna aumentam as chances para a ocorrência 

de prematuridade e/ou baixo peso ao nascer (Gonzaga et al, 2016). A presença de 

intercorrências na gestação atual, oligodrâmnio, descolamento prematuro da placenta e 

pré-eclâmpsia, se associaram com a prematuridade e/ou o baixo peso ao nascer 

(Gonzaga et al, 2016).  

Diversas pesquisas apontam que a assistência pré-natal ausente ou inadequada é 

um fator de risco importante para a prematuridade (Almeida et al, 2012; Carvalho et al, 

2016; Gonzaga et al, 2016; Santos et al, 2014).   

Almeida et al (2012) realizou um estudo comparativo transversal com 116 

puérperas, por meio de entrevistas estruturadas a fim de investigar fatores de risco 

maternos para nascimentos de prematuros em uma maternidade pública de Imperatriz-

MA. Os resultados encontrados mostraram que gestantes com renda inferior a dois 

salários mínimos ou que vivenciaram situações estressantes durante a gestação, 

apresentaram duas vezes mais chances de terem seus bebês prematuros. Outro resultado 

importante encontrado nessa pesquisa foi que, ser primípara, ter assistência pré-natal 

ausente ou inadequada e apresentar intercorrências clínicas gestacionais, aumentam as 

chances de prematuridade em duas, cinco e quatro vezes, respectivamente (Almeida et 

al, 2012). 
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Em uma pesquisa realizada em uma instituição hospitalar de um município no 

interior da Bahia, com mães de filhos nascidos prematuros em comparação com mães de 

filhos nascidos a termo, tendo como objetivo identificar os fatores maternos mais 

associados ao nascimento de recém-nascidos com baixo peso e prematuros, encontrou-

se que mulheres que consumiam bebida alcoólica, usavam medicação abortiva tiveram 

maior chance de o bebê nascer com baixo peso e prematuro (Carvalho et al, 2016).  

A prematuridade é frequentemente associada à gravidez na adolescência ou na 

idade tardia, trazendo consequências adversas, como risco materno e neonatal por conta 

de complicações obstétricas com gestantes nos extremos da vida reprodutiva. Sass et al 

(2011) realizaram um estudo retrospectivo sobre os partos ocorridos no Município de 

Sarandi, Paraná, no ano de 2008 em que as mulheres foram subdivididas em dois 

grupos, na época do parto, sendo 81,3% da amostra o grupo de mães adolescentes (entre 

10 e 19 anos), e mães com idade avançada, acima dos 35 anos, representando 18,7% da 

amostra. Os pesquisadores não encontraram diferença significativa em relação à 

prematuridade, baixo peso ao nascer e índice baixo de Apgar no 1º e 5º minutos, e que 

fatores de risco tradicionais, como baixa escolaridade materna e poucas consultas de 

pré-natal, também não apresentaram associação com o baixo peso ao nascer, 

demonstrando que resultados adversos estão presentes nos dois extremos da vida 

reprodutiva.  

Em uma pesquisa semelhante, a qual comparou os resultados perinatais de 

gestantes adolescentes e em idade tardia com mulheres entre 20 a 34 anos a partir dos 

dados do Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC), desenvolvido pelo 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), visando reunir 

informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território 

nacional, foram analisados  18009 registros, e 12% deles representavam os nascidos 

vivos de mães adolescentes e 13,6% de mães em idade tardia. Constatou-se que houve 

maior proporção de recém-nascidos prematuros com baixo peso nessas populações 

(Gravena et al, 2013). As adolescentes apresentaram maior risco à prematuridade e ao 

baixo índice de Apgar, e tanto gestantes adolescentes quanto de idade avançada 

apresentaram mais chance de terem filhos com baixo peso, concordando com outros 

autores que encontraram a faixa etária materna (< 16 anos) e interação estatística do 

pré-natal inadequado e cesariana para o baixo peso e prematuridade (Santos et al, 2014). 
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2.2 Prematuridade e Transtorno do Espectro do Autismo 

O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é uma condição complexa do 

desenvolvimento neurológico que se apresenta em vários graus de gravidade 

(Hadjkacem et al, 2016). Segundo a 5a edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM-5), os critérios específicos para diagnóstico de TEA na 

infância incluem déficit de habilidades e comunicação sociais associados a 

comportamentos, atividades ou interesses restritos, assim como repetitivos (APA, 

2013).  

Com frequência a literatura tem apontado dentre as causas ambientais, diversos 

fatores podem contribuir para que o indivíduo venha a desenvolver um quadro de TEA, 

como a prematuridade e muito baixo peso dos recém-nascidos aspectos de extrema 

relevância (Grabrucker, 2013, Tordjman et al., 2014, Zaqueu et al, 2015). 

Em estudo transversal comparativo realizado na Tunísia, Hadjkacem et al (2016) 

avaliaram 101 crianças, sendo 50 com TEA diagnosticadas de acordo com os critérios 

do DSM-5 e 51 irmãos não afetados, a fim de identificar fatores de risco pré-natal, 

perinatal e pós-natal em crianças com TEA ao compará-las com irmãos sem o 

transtorno. Foi utilizada a Escala de Avaliação do Autismo na Infância (CARS) para 

avaliar a gravidade do TEA.  Os fatores perinatais mais frequentes encontrados no 

grupo com TEA foram sofrimento fetal agudo (26%), prematuridade e dificuldades no 

parto observadas em 18%, em cada caso (Hadjkacem et al, 2016).  

Zaqueu et al (2015) fizeram um estudo com o objetivo de buscar associações 

entre sinais precoces do TEA, falhas na atenção compartilhada e atrasos de 

desenvolvimento, no qual participaram 92 crianças (16-24 meses) de cinco creches de 

Barueri-SP. Desta população, cinco crianças apresentaram sinais precoces dos TEA e 

todas falharam nas provas de atenção compartilhada. Nas crianças que apresentaram 

sinais indicativos de TEA, os déficits mais comuns foram relacionados à atenção 

compartilhada, área que deve ser privilegiada em avaliações precoces.  

A partir dos dados colhidos, associações entre sinais precoces de TEA 

(utilizando o Instrumento M-CHAT) com prematuridade e falta de acompanhamento 

pré-natal ficaram em evidência. As associações estatisticamente significantes foram 

verificadas entre o atraso de desenvolvimento neuropsicomotor e sinais precoces de 

TEA, com as variáveis prematuridade e falta de acompanhamento pré-natal, alertam 
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para a existência de grupos mais vulneráveis, assim como para a necessidade de 

vigilância e monitoramento do desenvolvimento dessas crianças (Zaqueu et al, 2015). 

Em um estudo longitudinal de Pinto-Martin et al (2011) no qual 862 bebês 

nascidos prematuros e com peso entre 500 gramas e 2 quilos, e entre os anos de 1984 e 

1987, foram acompanhados ao longo de 21 anos, concluiu-se que 5% dessas crianças 

receberam o diagnóstico de TEA, em comparação com 1% da população geral.  O 

estudo revelou que bebês que nascem prematuros têm cinco vezes mais chances de ter 

TEA em comparação com crianças nascidas à termo (Pinto-Martin et al, 2011). 
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2.3 Inteligência, Funções Executivas e Prematuridade 

As diferenças individuais tornaram-se motivo de interesse científico a partir do 

século XIX, sendo estudadas por Francis Galton e Charles Darwin, porém, apenas a 

partir do século XX que Alfred Binet (1857-1911) passou a estudar as “faculdades 

mentais” e criou sua primeira escala (Rabelo e De Rose, 2015). 

 No início do século XX, Edward Spearman, em seus estudos sobre a  

inteligência descobriu que ao aplicar dois testes mentais em uma amostra de sujeitos, o 

coeficiente de correlação entre eles era quase sempre positivo, o que o fez supor que 

esses testes não mensuravam elementos totalmente independentes. Ele também 

introduziu a técnica de análise fatorial, através da qual identificou a existência de um 

fator comumente usado para resolver problemas. Desta forma, concebeu a ideia de que 

que diferentes habilidades intelectuais têm um único fator comum que as gera: o fator g 

(Torres, 2012).   

 Na segunda metade do século XX, iniciada por Cattel, a concepção de 

inteligência evoluiu para um modelo integrado hierárquico chamado de Teoria Gf-Gc 

(inteligência fluida e cristalizada). Esse foi um dos maiores avanços para se 

compreender melhor as habilidades envolvidas na inteligência (WISC-IV, 2013). A 

inteligência fluida (Gf) é definida como a representação de raciocínio e a habilidade de 

resolução de problemas novos, enquanto a inteligência cristalizada (Gc) é definida como 

as habilidades cognitivas de aplicar definições, métodos e procedimentos de solução de 

problemas, aprendidos previamente para lidar com situações-problema, influenciadas 

pela cultura, escolarização e desenvolvimento da linguagem (Laros, Jesus e Karino, 

2013). 

 A Teoria de Cattel-Horn-Carroll – CHC – das Habilidades Cognitivas foi uma 

integração feita por McGrew e Flanagan das teorias Gf-Gc e dos Três Estratos, e 

consiste na concepção de que: 

  

“a inteligência está organizada em dez fatores amplos 

(inteligência fluida; conhecimento quantitativo, leitura e escrita; 

memória de curto prazo, processamento visual, processamento 

auditivo; armazenamento e recuperação  da memória de longo 

prazo,8 Velocidade de processamento; rapidez de decisão) e 

pouco mais de 60 fatores específicos subjacentes aos fatores 
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amplos. Esse modelo vem gradualmente sendo empregado como 

uma nomenclatura padrão entre pesquisadores e profissionais no 

entendimento da inteligência” (Wecshler, 2013, p.2) 

 

As funções executivas (FE) são consideradas funções mentais complexas ou 

superiores, responsáveis pela capacidade de autorregulação ou autogerenciamento. 

Consiste no sistema que controla e administra outros sistemas, habilidades e processos 

que se relacionam a uma grande variedade de componentes, como atenção seletiva, 

controle inibitório (seletividade de estímulos), planejamento, organização, flexibilidade 

cognitiva e memória operacional (Barros, 2013). Luria (1981) julga as FE como funções 

psíquicas superiores que desempenham um papel importante na regulação da vigília e 

no controle das formas mais complexas de atividade humana dirigida a metas.   

Estudar o impacto do nascimento prematuro e com baixo peso no 

desenvolvimento neurológico, na cognição e na aprendizagem de crianças e 

adolescentes em idade escolar tem sido muito importante nos últimos anos. A literatura 

apresenta com frequência que o grupo de prematuros apresenta menor desempenho em 

testes de inteligência (Anderson e Doyle, 2003; Campos et al, 2011; Espírito Santo, 

Portuguez e Nunes, 2009; Narberhaul et al, 2007; Riechi et al; 2011), tendo as 

dificuldades relacionadas a prejuízos no funcionamento cognitivo, como linguagem, 

raciocínio aritmético e leitura (Anderson e Doyle, 2003; Espírito Santo, Portuguez e 

Nunes, 2009). O quociente de inteligência (QI) total, QI verbal e QI de execução 

apresnta-se mais baixo em pessoas nascidas prematuras com muito baixo peso quando 

comparados com os de pessoas nascidas a termo (Campos et al, 2011; Espírito Santo, 

Portuguez e Nunes, 2009; Narberhaul et al, 2007). 

Os resultados de diversos estudos apontam que prematuros têm alterações 

centradas em diferentes domínios cognitivos que abrangem a memória de trabalho e as 

funções executivas, como a definição de comportamentos guiados por objetivos - 

iniciativa, pensamento conceitual, tomada de decisão, planejamento e geração de 

estratégias para a resolução de problemas (Anderson e Doyle, 2003; Campos et al, 

2011; García-Bermúdez, Cruz-Quintana, Sosa, Mañas, Pérez-García, 2012; Montserrat 

Megías et al, 2015). 

Alguns distúrbios de comportamento têm sido associados com a prematuridade e 

o baixo peso ao nascer, como Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade 
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(TDAH), problemas de conduta e de atenção, problemas internalizantes, e ainda 

menores habilidades adaptativas (Anderson e Doyle, 2003; Espírito Santo, Portuguez e 

Nunes, 2009; García-Bermúdez, Cruz-Quintana, Sosa, Mañas, Pérez-García , 2012). A 

população dos prematuros encontra-se em desvantagem em relação ao sucesso escolar, 

abarcando problemas de inteligência e comportamento em comparação com aqueles que 

tiveram idade gestacional normal demonstrando que esses déficits podem estar na raiz 

de problemas comportamentais e escolares que esta população apresenta ou poderá 

apresentar no futuro (Anderson e Doyle, 2003; Campos et al, 2011; Espírito Santo, 

Portuguez e Nunes, 2009; Montserrat Megías et al, 2015).  

Narberhaul et al (2007) realizaram uma pesquisa com adolescentes entre 11 e 18 

anos, nascidos prematuros com idade gestacional <33 semanas, na qual aplicaram a 

escala de inteligência Wechsler para crianças revisada (WISC-III) e a escala de 

inteligência de Wechsler para adultos (WAIS-III) de acordo com a idade do sujeito, que 

os adolescentes nascidos prematuros apresentam um rendimento significativamente 

inferior aos dos nascidos a termo nos subtestes de Semelhanças, Aritmética, 

Vocabulário e Compreensão da escala verbal, e da escala de execução, os subtestes de 

Cubos, Armar Objetos e Armar Figuras. O quociente de inteligência total foi 

significativamente mais baixo no grupo de prematuros do que dos nascidos a termo, 

mas ainda assim, a maioria dos adolescentes estudados se situou no intervalo da 

normalidade dentro da avaliação. As dificuldades com cálculo podem referir-se a 

prejuízos neuropsicológicos específicos, como o controle da atenção, flexibilidade 

mental e memória de trabalho (Anderson e Doyle, 2003).  

Campos et al (2011) em um estudo intergrupal, na qual foi comparado um grupo 

de 20 crianças com sete anos de idade, nascidas prematuras (<33 semanas) e com muito 

baixo peso (inferior a 1.500g), porém peso adequado à idade gestacional (AIG), com 

inteligência e exame neurológico normal e que permaneceram no ambulatório da 

Criança de Risco (ACRIAR) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais (HC/UFMG) até os sete anos de idade; com um grupo de crianças aos sete 

anos de idade, nascidas a termo e com peso AIG. Em ambos os grupos, foi avaliada a 

inteligência por meio da WISC-III e o comportamento pelo Questionário de Conners. O 

grupo das crianças prematuras foi avaliado pelo Exame Neurológico Evolutivo-Lefévre. 

Dentre os principais resultados encontrados, as crianças prematuras apresentaram nível 

intelectual inferior ao das nascidas a termo e o desempenho do grupo de crianças 
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nascidas prematuras foi inferior ao do GC no QI Total, QI Verbal e QI de Execução, em 

especial nos quesitos de compreensão verbal e na velocidade de processamento, e 

apenas 20% das crianças prematuras completaram todas as provas do Exame Evolutivo 

previstas para a idade. No grupo de prematuros, 65% das crianças apresentavam queixas 

relatadas pelos pais que incluíam déficit de atenção, hiperatividade e dificuldades 

escolares. Apesar disso, não foram observadas diferenças com significância estatística 

em relação às médias obtidas pelo Questionário de Conners.  

Riechi et al (2011) estudaram o impacto do nascimento prematuro e com baixo 

peso no desenvolvimento neurológico, na cognição e na aprendizagem de crianças e 

adolescentes em idade escolar, utilizando um estudo transversal caso-controle, em que o 

Grupo Experimental (GE) foi composto por 60 indivíduos nascidos com idade 

gestacional de até 37 semanas, e peso <2.500g, com um Grupo Controle, composto por 

24 escolares irmãos dos sujeitos do GE, além de 36 vizinhos colegas do GE, de modo a 

facilitar o pareamento entre grupos. Com ressalva da velocidade de processamento, em 

todas as outras categorias presentes na escala WISC-III, houve diferenças estatísticas 

significantes entre os grupos GE e GC, e o desempenho neuropsicológico do GE no 

Teste Neuropsicológico de Luria-Nebraska foi inferior, em comparação ao GC. Em 

geral, os dados da pesquisa demonstraram que o desempenho nos testes da avaliação 

neuropsicológica do GE foi inferior ao do GC, confirmando os resultados encontrados 

em outras pesquisas brasileiras, e a avaliação neurológica dessas crianças indicou maior 

imaturidade neurológica desse grupo. 

Pesquisa realizada por García-Bermúdez, Cruz-Quintana, Sosa, Mañas, Pérez-

García (2012), comparou 25 crianças nascidas prematuramente entre os anos de 2003-

2004 em Jaén, Espanha, com peso médio ao nascer de 1232g, com a média de 30,6 

semanas de gestação entre sete e oito anos, com um grupo controle de 25 crianças 

nascidas a termo. Foi aplicada a Bateria de Avaliação Neuropsicológica (BENI), a qual 

avalia de modo computadorizado, os principais domínios neuropsicológicos como 

integração visomotora, atenção, memória compreensão, produção verbal e função 

executiva. Os resultados apontaram que as crianças prematuras apresentaram alterações 

centradas principalmente na memória e função executiva, assim como alguns problemas 

externalizantes como problemas de conduta e de atenção.  

Em estudo longitudinal feito na Austrália, no qual as crianças nascidas 

prematuramente e com baixo peso foram avaliadas utilizando a Escala Wechsler 
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Preschool and Primary Scale of Inteligence – Revised e WISC-III (de acordo com a 

idade) aos 2, 5 e 8 anos de idade, encontrou-se também uma menor média de QI em 

comparação às crianças nascidas a termo (Anderson e Doyle, 2003). As crianças 

avaliadas tiveram menores médias em aritmética, leitura e ortografia e maior índice de 

repetência escolar do que as crianças com idade gestacional adequada ao nascer. Eles 

apontam que crianças nascidas com peso entre 500g a 749g apresentaram escores 

significativamente menores em testes cognitivos e escolares do que as crianças nascidas 

com peso entre 750g a 999g, mas não foram encontradas diferenças significantes entre 

esses grupos nos escores comportamentais. 

Espírito Santo, Portuguez e Nunes (2009) também encontraram em sua pesquisa 

diferenças no QI total, QI verbal e QI de execução ao comparar o perfil 

neuropsicológico de crianças entre 4 e 5 anos, nascidas prematuras com baixo peso e as 

nascidas com muito baixo peso, de forma a serem diagnosticados como grupos em 

desvantagem em relação ao sucesso escolar, abarcando problemas de inteligência e 

comportamento em comparação com aqueles que tiveram idade gestacional normal. As 

dificuldades encontradas referiam-se a prejuízos no funcionamento cognitivo, como 

linguagem, raciocínio aritmético e leitura (Espírito Santo, Portuguez e Nunes, 2009).  

Um estudo realizado na Espanha por Montserrat Megías et al (2015) avaliou 20 

crianças com idade compreendida entre 7 anos e 2 meses e 8 anos e 11 meses, nascidos 

prematuros e com peso igual ou inferior a 1.500 gramas, com o objetivo de estudar os 

processos cognitivos nesse estágio do desenvolvimento, a fim de compreender quais 

domínios são mais alterados em comparação a um grupo controle, de forma a detectar 

dificuldades que possam afetar, dentre outras coisas, o desempenho escolar. Os 

resultados apontam que prematuros têm alterações centradas nas funções executivas, 

integração visoperceptiva, memória de curto prazo, o conhecimento do meio ambiente, 

linguagem e processamento motor visual, demonstrando que esses déficits podem estar 

na raiz de problemas comportamentais e escolares que esta população apresenta ou 

poderá apresentar no futuro. Além disso o Índice de idade mental obtido pelo Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody (IPTV) é significativamente menor em prematuros 

do que o esperado de acordo com a sua idade cronológica (Montserrat Megías et al, 

2015).  
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É necessária a análise de possíveis resultados do nascimento prematuro nos 

adolescentes em relação ao desenvolvimento geral, sobretudo na avaliação precisa das 

habilidades cognitivas que possam interferir na qualidade de vida do indivíduo. A 

hipótese desse estudo é que bebês nascidos prematuros com muito baixo peso podem 

apresentar desempenho abaixo da média em testes de inteligência e funções executivas, 

quando adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo geral:  

Fazer a avaliação da cognição de adolescentes nascidos pré-termo, abaixo de 37 

semanas de gestação e com peso menor ou igual a 1.500g. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

 Medir os índices fatoriais dos Índice de Compreensão Verbal (ICV), Índice de 

Organização Perceptual (IOP), Índice de Memória Operacional (IMO) e Índice 

de Velocidade de Processamento (IVP), que juntos resultam no QI Total, e fazer 

a comparação a partir do perfil normativo. 

 Avaliar as funções executivas (planejamento, flexibilidade de pensamento, 

memória de trabalho, monitorização e inibição de perseverações) nesta 

população. 

 Correlacionar os resultados com possíveis intercorrências relatadas nos 

prontuários dos sujeitos. 

 Rastrear sinais de TEA. 
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4. Método 

4.1 Amostra:  

Foram avaliados 11 adolescentes, sendo três do sexo masculino e oito do sexo 

feminino, com idade entre 13 e 15 anos. A amostra incluiu os indivíduos que nasceram 

com menos de 37 semanas de gestação, com peso de nascimento menor ou igual a 1.500 

gramas e que seguiam em acompanhamento no Programa Multidisciplinar do 

Ambulatório de Prematuros, da Unifesp. Foi necessária a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido pelos responsáveis e o termo de consentimento livre e 

esclarecido pelos adolescentes para realizar a avaliação. Os adolescentes que 

apresentaram síndromes genéticas ou malformações, e/ou perda auditiva condutiva e/ou 

neurossensorial, e/ou ausência de linguagem foram excluídos da amostra. 

 

4.2 Instrumentos:  

4.2.1 Prontuário 

Dados demográficos, clínicos e socioeconômicos (ABEP, 2011) das mães e dos 

adolescentes, anos de escolaridade, idade cronológica, peso ao nascer, idade 

gestacional, além da idade materna, foram coletados do prontuário médico e 

complementados com informações maternas no momento da inclusão no estudo.  

 

4.2.2 Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª edição (WISC-

IV) 

A Escala Wechsler de Inteligência para Crianças – 4ª edição (WISC-IV) trata-se 

de um instrumento clínico que tem como objetivo avaliar a capacidade intelectual das 

crianças e o processo de resolução de problemas. Contempla o raciocínio abstrato e 

quantitativo, compreensão verbal, organização perceptual, memória e a velocidade de 

processamento. É composto por 15 subtestes que avaliam o Índice de Compreensão 

Verbal (ICV), o Índice de Organização Perceptual (IOP), o Índice de Memória 

Operacional (IMO) e o Índice de Velocidade de Processamento (IVP) (Wechsler, 2013). 

A Escala Wechsler consiste em uma seleção dos subtestes envolvendo diferentes 

habilidades intelectuais, que juntas refletem a habilidade geral do indivíduo e, alguns 

subtestes exigem o raciocínio abstrato, memória, habilidades perceptuais, entre outros. 

As questões propostas nos subtestes almejam ser parecidas com aquelas enfrentadas 

pelas pessoas em seu ambiente, “sendo que as Escalas Wechsler têm correspondência 
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próxima com a inteligência cristalizada (subtestes verbais) e inteligência fluida 

(subtestes de execução)” (Wecshler, 2013).   

Os subtestes de Compreensão Verbal (ICV) são: Semelhanças (SM), que mede o 

raciocínio verbal e a formação de conceitos, compreensão oral, memória, capacidade de 

distinguir o essencial do não essencial e forma de se expressar verbalmente; 

Vocabulário (VC), que mede o conhecimento de palavras e a formação de conceitos 

verbais, nível de conhecimento, habilidade de aprendizado, memória a longo prazo e 

nível de conhecimento linguístico; Compreensão (CO) mede o raciocínio verbal e 

conceituação, compreensão verbal e expressão, habilidade para avaliar e utilizar 

experiências anteriores e habilidade para transmitir informações de ordem prática; 

Informação (IN), que mede a capacidade de adquirir, reter e recuperar conhecimentos 

factuais e envolve inteligência memória de longo prazo e capacidade para reter e 

recuperar informações adquiridas na escola e no ambiente em que vive; Raciocínio com 

Palavras (RP), mede compreensão verbal, habilidade de raciocínio analógico e geral, 

abstrações verbais, conhecimentos do assunto, capacidade de integrar-se e sintetizar 

vários tipos de informação e habilidade de criar conceitos alternativos.  

Os subtestes de Organização Perceptual (IOP) são: Cubos (CB), que mede a 

habilidade de analisar e sintetizar estímulos visuais abstratos; Conceitos Figurativos 

(CF) mede o nível de abstração e habilidade de raciocinar, fazendo montagens conforme 

uma classe específica; Raciocínio Matricial (RM) mede de forma confiável o 

processamento visual das informações e o raciocínio abstrato; Completar Figuras (CF), 

mede a percepção visual e a organização, concentração e reconhecimento visual dos 

detalhes essenciais de objetos (Wecshler, 2013).  . 

Os subtestes de Memória Operacional (IMO) são: Dígitos (DG), Ordem Direta 

envolve aprendizagem por memorização, atenção, codificação e processamento 

auditivo, enquanto Ordem Inversa envolve memória operacional, mede memória 

auditiva, memória operacional, transformação de informações – é um subteste que mede 

a memória auditiva de curto prazo, sequenciamento, atenção e concentração; Sequência 

de Números e Letras (SNL) envolve sequenciamento, agilidade mental, atenção, 

memória auditiva de curto prazo, imagens visuais e espaciais e velocidade de 

processamento; Aritmética (AR), envolve agilidade mental, concentração, atenção, 

memória de curto e longo prazo, habilidade de raciocínio numérico e atenção 

(Wecshler, 2013).   



24 

 

Os subtestes de Velocidade de Processamento são: Código (CD), que mede a 

velocidade de processamento e aborda a memória de curto prazo, aprendizado, 

percepção visual, coordenação visual e motora, amplitude visual, flexibilidade 

cognitiva, atenção e motivação; Procurar Símbolos (PS) que avalia velocidade de 

processamento e envolve memória visual de curto prazo, coordenação visual e motora, 

flexibilidade cognitiva, discriminação visual e concentração; e o subteste Cancelamento 

(CA), que mede a velocidade de processamento, a atenção visual seletiva, vigilância ou 

negligência visual (Wecshler, 2013). Este último (CA) não foi selecionado para ser 

aplicado na amostra. 

 

4.2.3 Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST)  

O Teste Wisconsin de Classificação de Cartas (WCST) é um instrumento 

importante na avaliação neuropsicológica, considerado internacionalmente como padrão 

de referência para avaliação das Funções Executivas como planejamento, flexibilidade 

de pensamento, memória do trabalho, monitorização e inibição de perseverações (Silva-

Filho, 2013). 

O WCST foi originalmente desenvolvido por Berg (1948) na Universidade de 

Wisconsin nos Estados Unidos, visando uma forma de medir os processos mentais que 

envolviam a flexibilidade do pensamento (Heaton, Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 

2004).  A segunda padronização do teste, usada até hoje, foi desenvolvida em 1993 por 

Heaton e Colaboradores (Silva-Filho, 2013). Esse instrumento, diferentemente de outros 

que medem raciocínio abstrato, apresenta resultados totais do teste de forma objetiva e, 

também, e fontes específicas relativas às dificuldades que por acaso tenham sido 

encontradas ao longo de sua execução (Esteves, 2015). 

O WCST é composto por quatro cartas-estímulo e 128 cartas-resposta, que 

representam figuras de variadas formas (cruzes, círculos, triângulos ou estrelas), cores 

(vermelho, azul, amarelo ou verde) e números (de um a quatro) e pode ser aplicado em 

pessoas a partir dos seis até 89 anos. Ele solicita que o sujeito responda à tarefa de 

classificar as cartas-resposta a partir das cartas-estímulo, formando grupos dessas cartas. 

A classificação das cartas apresenta diversas soluções e possibilidades a depender do 

critério, que se alterna ao longo da tarefa, enquanto o sujeito precisa adaptar suas 

estratégias com base no feedback fornecido pelo avaliador (classificação "certa" ou 



25 

 

"errada") durante a realização da tarefa (Heaton, Chelune, Talley, Kay, & Curtiss, 2004; 

Silva-Filho, 2013). 

Na pesquisa, foi utilizada a Versão Eletrônica Brasileira do Teste Wisconsin de 

Classificação de Cartas (E-WCST/BR), desenvolvida pelo Laboratório de Avaliação 

Psicológica da Universidade Federal do Amazonas (LAP/FAPSI/UFAM), sob a 

responsabilidade do Professor Doutor José Humberto da Silva Filho, com a finalidade 

de validação desta versão cujo objetivo é automatizar todas as etapas possíveis do teste, 

uma vez que sua aplicação e apuração dos escores têm se mostrado muito trabalhosa aos 

pesquisadores. Os estudos de validade obtidos com esta plataforma serão 

oportunamente submetidos ao SATEPSI/CFP para sua certificação, logo, neste estudo 

foi utilizado o manual traduzido e adaptado pela psicóloga Jurema Alcides Cunha e 

colaboradores, em 2005. 

  

4.2.2 O Autism Behavior Checklist (ABC)  

A Autism Behavior Checklist (ABC) é uma escala de comportamentos não 

adaptativos, criada para triar e indicar probabilidade de diagnóstico de autismo TEA, a 

qual consiste em uma lista contendo 57 comportamentos atípicos que são sintomáticos 

do autismo, organizados em cinco áreas: sensoriais, relacionais, imagem corporal, 

linguagem, interação social e autocuidado. Foi concebida para a triagem inicial de 

crianças suspeitas de ter TEA e tem como objetivo ajudar no diagnóstico diferencial, de 

forma a encaminhá-las a tratamentos interventivos adequados. A lista tem sido 

considerada útil na triagem de crianças suspeitas de pertencer ao espectro do autismo, 

no entanto, é um instrumento complementar para o diagnóstico desta síndrome e, 

portanto, incapaz de realizar o diagnóstico isoladamente (AMA, 2009; Fernandes e  

Miilher, 2008). 

 

4.3 Procedimentos 

Visando cumprir todos os preceitos éticos e legais das pesquisas que envolvem 

seres humanos, segundo determinações da Declaração de Helsinque e da Resolução nº 

466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, o projeto foi 
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aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) das Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e Universidade Federal de São Paulo.  

Inicialmente foi feito o contato com a equipe do Programa Multidisciplinar da 

Casa do Prematuro da UNIFESP para explicar sobre o projeto e convidar a instituição 

para participar. Após a permissão da instituição, a mesma enviou uma Carta de 

Autorização (Anexo I). O projeto de pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, sob o 

Número do Parecer: 1.753.967. Além disso, foi requerida permissão de acesso aos 

dados dos prontuários dos pacientes ao gestor da Casa do Prematuro onde se realizou o 

estudo. Após a aprovação do Comitê de Ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

(Anexo II) e do Comitê de Ética da UNIFESP (Anexo III), iniciou-se o período de 

captação da amostra, que durou cerca de dois meses, por meio da avaliação dos 

prontuários dos anos de 2001 a 2004, disponibilizados no Programa Multidisciplinar da 

Casa do Prematuro da Unifesp. Após a seleção de 26 pessoas, foi feito o contato 

telefônico inicial, convidando os indivíduos a participarem da pesquisa e explicando 

que se tratava de uma avaliação da cognição, tendo um encontro com duração média de 

três horas. Pausas durante a aplicação foram realizadas, de acordo com cada sujeito de 

pesquisa, de modo a evitar que o cansaço intervisse no resultado da avaliação. 

A aplicação foi realizada em uma sala do Ambulatório de Prematuros da 

Unifesp. Todos os responsáveis pelos participantes dessa pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Anexo IV - enquanto todos os 

adolescentes assinaram o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) – Anexo 

V. Na sala de aplicação estava apenas a pesquisadora e o sujeito, e foi aplicado em 

primeiro lugar o teste WCST. Posteriormente foi aplicado o WISC-IV.  

O ABC foi aplicado em um dos responsáveis pelo adolescente em lugar 

reservado e com a presença da pesquisadora, que fez as perguntas, tirou as dúvidas 

quando necessário, e anotou as respostas.  

Após o término da aplicação, os testes foram devidamente corrigidos e os 

resultados foram dispostos em uma planilha para análise dos dados. 

Por conta de aspectos éticos, houve devolutiva para os participantes do estudo de 

forma a apresentar os achados da avaliação cognitiva, em data marcada junto com a 

pesquisadora. 

 

4.4 Análise dos dados  
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Os resultados obtidos em cada instrumento de avaliação foram processados em 

análise descritiva das respectivas médias e desvios-padrão ou mediana e intervalo 

interquartil. Realizou-se análise comparativa dos escores obtidos nos testes de acordo 

com fatores considerados de risco para atraso na cognição. Para tal, foi utilizado o teste 

t de Student (distribuição normal) ou Mann-Whitney (distribuição não normal). Para as 

análises estatísticas, utilizou-se o Programa SPSS for Win/v.17.0 (IBM SPSS Statistics, 

Somers, NY) e o nível de significância estatística foi fixado em p<0,05. 
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5. Resultados 

A coleta de dados foi realizada ao longo dos meses de Novembro de 2016 e Janeiro 

de 2017. Dentre os adolescentes que foram acompanhados pelo Programa 

Multidisciplinar do Ambulatório de Prematuros, apenas 26 deles obedeceram aos 

critérios de inclusão. Desses, foram incluídos 11 (42,3%) adolescentes que aceitaram 

participar da pesquisa. Não foi possível estabelecer contato telefônico com 12 

adolescentes, pelo fato dos números de telefones disponíveis nos prontuários não 

existirem mais, representando 46,2% do total da amostra e 3 (11,5%) responsáveis não 

aceitaram participar da pesquisa, por motivos diversos. A perda da amostra representou 

57,7%, o que foi um fator limitante para a pesquisa. A média de idade dos adolescentes 

na inclusão no estudo foi de 14,15 anos, com a mediana de 13,9 (variação: 13,1 a 15,2).  

Na Tabela 1 encontra-se um resumo dos dados clínicos dos adolescentes. A idade 

gestacional média dos prematuros incluídos foi 29,2 ± 1,3 semanas, mediana de 29,6 

(mínimo: 27,3  máximo: 31,0) e a média do peso ao nascer foi 1028 ± 326 gramas, 

mediana 1150g (mínimo: 560, máximo: 1460). Três (27,3%) adolescentes eram do sexo 

masculino, quatro (36,4%) eram pequenos para a idade gestacional ao nascer, sete 

(63,6%) apresentaram síndrome de desconforto respiratório, quatro (36,4%) persistência 

de canal arterial. Três participantes (27,3%) tiveram dependência de oxigênio com 28 

dias de vida e três (27,3%) com 36 semanas de idade corrigida; seis (54,6%) 

apresentaram sepse neonatal tardia, três (27,3%) hemorragia peri-intraventricular grau 

1, 10 (90,9%) foram submetidos à ventilação mecânica invasiva no período neonatal por 

5 dias em mediana (variação: 0-13 dias) e ficaram internados por 54 dias em mediana 

(variação: 26 a 97). 

Na evolução pós-neonatal, oito desses adolescentes (72,7%) necessitaram internação 

hospitalar, sendo 45,5% por doenças respiratórias. Em relação ao desenvolvimento, 

quatro adolescentes (36,4%) apresentaram atraso na aquisição da linguagem, seis 

(54,5%) distúrbios visuais, caracterizados por miopia ou estrabismo, quatro (36,4%) 

dificuldade escolar e dois (18,2%) apresentaram déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH).  
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A idade materna no estudo foi 47,0 ± 6,2, a escolaridade foi em mediana de cinco 

anos (variação: 0 – 13), sete mães (63,6%) apresentavam escolaridade inferior a nove 

anos, quatro (36,4%) pertenciam à classe socioeconômica B e sete (63,6%) à classe C. 

Em relação aos antecedentes clínicos maternos, duas (18,2%) mães apresentavam 

hipertensão arterial crônica, cinco (45,5%) tiveram doença hipertensiva específica da 

gestação. Fizeram pré-natal, seis (54,6%) mães, com mediana de quatro consultas e com 

variação de 1 a 11 consultas.  

Tabela 1: Características demográficas e clínicas neonatais dos adolescentes incluídos no 

estudo.  

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média 

Idade 

(anos) 
13,1 13,2 13,5 13,6 13,9 14,7 14,9 14,8 15,0 15,2 13,9 14,15 

Sexo F M F M F F F F F M F - 

IG (s) 27,7 29,9 27,3 30,0 29,4 30,9 31,0 29,6 30,0 27,6 29,0 29,2 

PN (g) 650 560 735 1300 970 1460 1365 1260 620 1150 1200 1028 

DBP Sim Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim - 

HPIV Não Não Sim Sim Não Não Não Não Sim Não Não - 

Legenda: IG (s): idade gestacional em semanas; PN (g): peso ao nascer em gramas; DBP: 

displasia broncopulmonar, caracterizado por dependência de oxigênio com 36 semanas de 

idade corrigida; HPIV: hemorragia peri-intraventricular. 

 

5.1 Resultados - WISC-IV 

O WISC-IV é um teste cognitivo que é dividido em 15 subtestes. Destes, foram 

selecionados 14 deles para serem aplicados a fim de conhecer o perfil total dos 

adolescentes, mesmo sabendo que os índices avaliados são gerados a partir de apenas 

dez subtestes. Dentre as médias dos sujeitos em cada subteste, os que obtiveram piores 

resultados foram Dígitos (DG – 7,3), o qual cinco dos sujeitos demonstraram 

dificuldade na realização desta tarefa; Aritmética (AR – 7,5), com quatro sujeitos com 

escores abaixo da média, sendo que um deles obteve escore 01; e Informação (IN – 7,2), 
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sendo que neste último, seis sujeitos obtiveram escores iguais ou inferiores a 7, o que 

foi mais representativo em relação ao tamanho da amostra. Os subtestes de Procurar 

Símbolos (PS) e Compreensão (CO) tiveram como média 10, tendo apenas quatro (PS) 

e três (CO) pessoas abaixo da média do perfil normativo. Os outros subtestes tiveram 

variações entre 8,1 em Cubos e 9,4 em Códigos (Tabela 2), mas em geral, os sujeitos 1 e 

2 obtiveram piores resultados em todo o teste. 

Levando em consideração que a média dos Índices avaliados no WISC-IV é 100, 

percebe-se que as médias dos índices (Tabela 2) IVP, que está diretamente ligado ao 

fator de agilidade mental e o processamento grafomotor, e ICV, que afere as habilidades 

verbais por meio do raciocínio, da compreensão e da conceituação, foram os que mais 

se aproximaram da média do teste e tiveram menor discrepância de resultados nos 

adolescentes. Ao observar o resultado de cada sujeito, separadamente, pode-se verificar 

que a maioria dos adolescentes obtiveram esses escores dentro ou mesmo um pouco 

acima da média, sendo apenas os sujeitos 1 e 2  os que tiveram pior desempenho em 

todos os índices. A média com seus devidos desvios-padrão dos escores foram: ICV 

(96,2 ± 11,6), IOP (91,6 ± 15,1), IMO (88,7 ± 13,7), IVP (98,7 ± 13,2), QIT (92,0 ± 

17,7).  
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Tabela 2: Valores de escores de todos os subtestes do WISC-IV, ICV, IOP, IMO, IVP e QIT 

dos adolescentes incluídos no estudo.  

N° 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média 

SM 
6 12 11 5 12 9 10 12 8 8 7 9,1 

VC 
8 4 10 4 14 12 9 11 9 6 12 9 

CO 
7 10 10 7 11 9 10 13 9 7 12 10 

IN 
5 3 11 7 10 8 5 8 6 4 13 7,2 

RP 
8 7 11 7 8 8 8 11 10 5 10 8,4 

CB 
5 2 8 9 12 9 8 10 6 8 12 8,1 

CN 
5 4 10 9 10 10 9 8 9 8 8 8,1 

RM 
4 4 9 11 12 10 8 14 12 12 10 9,6 

CF 
7 3 8 11 11 9 10 11 7 8 13 8,9 

DG 
4 3 10 7 9 11 8 6 4 9 9 7,3 

SNL 
5 4 11 8 9 9 13 9 11 11 8 8,9 

AR 
4 1 8 7 10 10 10 10 5 8 10 7,5 

CD 
6 6 8 10 12 10 10 14 10 9 9 9,4 

OS 
7 7 10 13 12 12 10 14 7 7 12 10 

ICV 
82 93 103 78 113 99 99 111 95 82 103 96,2 

IOP 
67 59 94 98 108 98 90 104 94 96 100 91,3 

IMO 
68 62 103 85 94 100 103 85 85 100 91 88,7 

IVP 
80 80 95 108 111 105 100 123 92 89 103 98,7 

QIT 
67 67 98 89 110 101 96 108 89 88 99 92,0 

Legenda: IG (s): SM: Semelhanças; VC: Vocabulário; CO: Compreensão; IN: Informação; RP: 

Raciocínio com Palavras; CB: Cubos; CN: Conceitos Figurativos; RM: Raciocínio Matricial; 

CF: Completar Figuras; DG: Dígitos; SNL: Sequência de Números e Letras; AR: Aritmética; 

CD: Código; OS: Procurar Símbolos; ICV: Índice de Compreensão Verbal; IMO: Índice de 

Memória Operacional; IVP: Índice de Velocidade de Processamento; QIT: índice de QI total. 

  

Na Tabela 3 é possível verificar as médias contendo os desvios padrões dos 

escores do WISC-IV, segundo o peso de nascimento. Nela, é possível perceber que os 

índices que tiveram maior variação frente à PN<1000g foram o IOP e QIT, seguido pelo 
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IMO, porém, sem diferença estatística entre os grupos. Nos adolescentes com 

PN>1000g, o ICV foi o índice que mais variou seguido pelo IVP. O ICV foi o índice 

que menos variou entre os adolescentes com PN<1000g, enquanto nos adolescentes 

com PN>1000g, esse índice foi o IOP. Ainda assim, esses resultados não apresentaram 

diferença estatisticamente significante. 

 

Tabela 3: Média (dp) dos escores, segundo peso ao nascimento. 

 PN < 1000g 

(n=5) 

PN >1000g 

(n=6) 

P 

ICV 97,2 ± 11,6 95,3 ± 12,7 0,990 

IOP 84,4 ± 20,6 97,7 ± 4,6 0,224 

IMO 82,4 ± 17,2 94,0 ± 8,1 0,775 

IVP 91,6 ± 12,8 104,7 ± 11,1 0,223 

QIT 86,2 ± 19,0 96,8 ± 7,6 0,772 

p valor: teste de Mann-Whitney. 

  

 A Figura 1 compara os índices avaliados pelo WISC-IV entre adolescentes 

que nasceram com peso abaixo e acima ou igual a 1000g. Embora não tenha havido 

diferença estatística entre os grupos em relação aos escores avaliados, observa-se que os 

adolescentes que tiveram peso ao nascer maior ou igual a 1000 gramas tiveram 

resultados menos discrepantes entre si, demonstrando uma maior regularidade escores, 

inclusive aproximando-se mais do perfil normativo, enquanto os adolescentes que 

nasceram com menos de 1000 gramas tiveram maiores variações entre seus resultados. 

Apesar do tamanho da amostra ser pequeno, esse resultado sugere que o peso ao 

nascimento pode influenciar no desenvolvimento principalmente dos índices de 

organização perceptual, memória operacional e QI total. 
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Figura1 – média (IC 95%) dos escores do WISC-IV segundo peso ao nascer (p 

valor para todas as variáveis >0,05). 

 

A análise estatística da Tabela 4 demonstra que os adolescentes que foram 

classificados como Pequenos para a Idade Gestacional (PIG) apresentam resultados 

mais baixos e/ou piores em todos os índices avaliados pelo WISC-IV do que aqueles 

classificados como Adequados para a Idade Gestacional (AIG), com diferença 

estatisticamente significante entre os grupos apenas para IOP. Portanto, os resultados 

demonstram que a adequação do tamanho dos bebês à idade gestacional é de fato um 

fator relevante para o desempenho desses adolescentes que meçam índices cognitivos.  

Tabela 4: Média (dp) dos escores, segundo adequação peso/idade gestacional 

 PIG (n=4)  AIG (n=7)  P 

ICV 92,3 ± 7,3 98,4 ± 13,5 0,377 

IOP 77,5 ± 17,1 99,7 ± 4,8 0,047 

IMO 79,5 ± 18,4 94,0 ± 7,3 0,548 

IVP 88,0 ± 9,8 104,9 ±11,0 0,149 

QIT 79,6 ± 15,0 99,0 ± 8,4 0,148 

p valor: teste de Mann-Whitney. 
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Foi feita a comparação entre as variáveis de escolaridade materna maior ou igual a 

nove anos e escolaridade materna menor que nove anos, quando contrapostas com os 

resultados obtidos pelos adolescentes e foi observado que quando adolescentes filhos de 

mães que tiveram menos de 9 anos de estudo apresentaram escores significantemente 

menores de IOP, IVP, e QIT (Tabela 5). Tal resultado sugere uma associação entre 

escolaridade materna e desempenho do filho em testes de cognição.  

 

Tabela 5: Média (dp) dos escores, segundo escolaridade materna. 

 Escolaridade materna <9anos 

(n=7)  

Escolaridade materna >9anos  

(n=4) 

p 

ICV 90,3 ± 9,6 106,5 ± 6,6 0,149 

IOP 85,4 ± 15,7 102,5 ± 4,4 0,047 

IMO 86,6 ± 16,7 92,5 ± 12,6 0,955 

IVP 92,0 ± 10,2 110,5 ± 9,0 0,047 

QIT  84,9 ± 12,8 104,5 ± 5,3 0,012 

p valor: teste de Mann-Whitney. 

 

5.2- Resultados - WCST 

Os resultados apresentados no WCST (Tabela 6) pelos adolescentes nascidos 

prematuros e com muito baixo peso (n=11) mostram que, no indicador avaliativo 1, 

Número de Ensaios administrados, a média foi de 121,63 ensaios, sendo que apenas 

dois adolescentes completaram as categorias antes de acabarem as 128 cartas. No 

indicador avaliativo 2, Número total de Erros, apenas três adolescentes obtiveram 

resultados no percentil acima de 75, o que reflete inflexibilidade e resistência à mudança 

na tarefa realizada nessa população. A média desse indicador não representa os 

resultados que a amostra obteve. 

Todos os adolescentes obtiveram resultados em percentis menores que 30 nos 

indicadores avaliativos de Respostas Perseverativas (indicador 3), Percentual de 

Respostas Perseverativas (indicador 4), Erros Perseverativos e Percentual de Erros 

Perseverativos (indicadores 5 e 6, respectivamente), tendo nesses suas piores médias do 
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teste, enquanto nos indicadores de Erros Não Perseverativos (7) e Percentual de Erros 

Não Perseverativos (8), apenas os adolescentes 6 e 10 obtiveram resultados em 

percentis altos, como 81 e 91/94, e os adolescentes 1 e 11 tiveram desempenho entre os 

percentis 50 e 73, refletindo proporção de acertos no Teste Wisconsin Classificação de 

Cartas dentro ou acima da média.  

Sobre o indicador 10, Ensaios para Completar a 1ª. Categoria, este grupo necessita 

utilizar em média 18,36 cartas do baralho, sendo um baixo número de ensaios para 

conseguir completar a primeira categoria do teste a partir do critério Cor, o que 

representa estarem no percentil >16, enquanto apenas dois adolescentes (9 e 4) foram 

classificados no percentil 11-16, demonstrando maior dificuldade nesse quesito. Quanto 

ao critério de Fracasso em Manter o Contexto (indicador 11), houve para cada 

adolescente a média de 1,2 falhas em manter-se atento na tarefa do teste, e apenas os 

adolescentes 3 e 4 obtiveram desempenho no percentil 2 a 5. 

As Respostas De Nível Conceitual (indicador 12), que retratam apenas os acertos 

intencionais e desprezam os acertos aleatórios, a média foi de 48,63, mas é importante 

fazer, mais uma vez, a análise de cada caso. Apenas cinco adolescentes obtiveram 

resultados acima do percentil 75, o que indica que estes adolescentes não tiveram 

dificuldades nesta tarefa, enquanto os outros adolescentes tiveram o desempenho 

bastante abaixo do esperado para a sua idade. 
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Tabela 6 - Resultados descritivos nos indicadores avaliados do WCST 

Adolescentes  

 

Indicadores Avaliativos 

do WCST 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Média 

Desvio 

Padrão 

1. Número de Ensaios 

Administrativos 
128 128 128 128 128 107 128 128 128 79 128 121.63 15.48 

2.  Número Total de 

Erros (Percentil) 
75 8 18 66 21 87 25 14 37 94 73 47.09 32.15 

3. Respostas 

Perseverativas 

(Percentil) 

14 <1 1 13 4 12 3 1 5 27 8 8.09 7.96 

4. Percentual de 

Respostas 

Perseverativas 

(Percentil) 

21 <1 2 21 6 12 5 1 7 19 12 9.72 7.78 

5. Erros Perseverativos 

(Percentil) 
7 <1 <1 9 1 10 2 <1 2 21 4 5.36 6.18 

6. Percentual de Erros 

Perseverativos 

(Percentil) 

13 <1 1 16 3 14 4 1 5 23 7 8 7.40 

7. Erros Não 

Perseverativos 

(Percentil) 

50 12 14 30 9 81 9 9 19 94 68 35.90 31.90 

8. Percentual de Erros 

Não- Perseverativos 

(Percenti) 

55 10 14 30 9 81 8 8 19 91 73 36.18 32.49 

9. Número de 

Categorias Completadas 

(Percentil) 

>16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 - 

10. Ensaios Realizados 

para completar a 

Primeira Categoria 

(Percentil) 

>16 >16 >16 
11 a 

16 
>16 >16 >16 >16 

11 

a 

16 

>16 >16 - - 

11. Fracasso em manter 

o contexto (Percentil) 
>16 >16 

2 a 

5 

2 a 

5 
>16 >16 >16 >16 >16 >16 >16 - - 

12. Percentual de 

Respostas de Nível 

Conceitual (Percentil) 

5 18 77 25 77 84 32 16 34 92 75 48,63 
32,23 

 

Fonte: Coleta de dados, 2016/2017 

Não houve diferenças de resultados estatisticamente significantes entre os 

percentuais de erros perseverativos, respostas perseverativas e erros não perseverativos 
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em relação às variáveis de peso de nascimento, adequação do tamanho do bebê para a 

idade gestacional ou escolaridade materna, uma vez que todos os participantes 

obtiveram uma pontuação muito baixa, indicando a possibilidade de o fator 

prematuridade ser importante para o desenvolvimento das FE. 

5.3 Resultados - ABC 

Os resultados desse teste não foram representativos. Apenas um adolescente 

apresentou escore de ABC maior que 47 e fez 63 pontos, indicando moderada 

probabilidade para autismo. Ainda assim, os dados obtidos por esse teste foram 

cruzados com as variáveis Escolaridade Materna, Adequação de peso/idade gestacional 

e Idade Gestacional (Tabela 7), a fim de verificar se alguma dessas variáveis poderiam 

aumentar ou não a pontuação nesse teste, apesar dele ser significativo apenas quando o 

sujeito pontua mais do que 47. 

Tabela 7: Média (dp) dos escores, segundo Escolaridade materna, Adequação 

peso/idade gestacional, Idade Gestacional 

 ABC P 

Escolaridade materna 

<9anos  

24,0 ± 20,9 0,344 

Escolaridade materna 

>9anos  

13,3 ± 8,8 

PIG 24,0 ± 26,2 0,570 

AIG 17,9 ± 12,8 

IG < 30 semanas  (n=7) 20,6 ± 22,0 0,394 

IG > 30 semanas (n=4) 19,3 ± 8,7 

p valor: teste de Mann-Whitney 

Legenda: ABC: questionário de rastreio de TEA; PIG – pequeno para a idade gestacional; 

AIG – adequado para a idade gestacional; IG – idade gestacional. 

 

Os escores do ABC foram comparados entre adolescentes que nasceram com peso 

abaixo e acima ou igual a 1000g. Apesar do tamanho da amostra ser pequeno, esse 
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resultado sugere que o peso ao nascimento pode ter maiores escores no ABC, mas esse 

dado não é significativo, uma vez que pontuações menores que 47 apresentam sujeitos 

dentro da normalidade, isto é, sem ter traços sugestivos de TEA. 

Os valores do ABC parecem maiores nas crianças de mães com escolaridade 

<9anos, mas não teve diferença estatística. Além disso, os adolescentes PIG obtiveram 

pontuação maior no índice ABC, porém sem diferença estatística. Quanto aos valores 

do ABC quando comparados com as variáveis de IG houve uma tendência de maior 

pontuação entre os adolescentes que nasceram com IG<30 semanas, mas esse número 

não foi estatisticamente significativo. 

A Tabela 8 apresenta o escore de cada adolescente avaliado. 

Tabela 8: Valores de escores do ABC dos adolescentes incluídos no estudo 

N° 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 Média 

ABC 
9 63 39 27 12 26 9 8 15 6 7 - 

Legenda: ABC: questionário de rastreio de TEA. 
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6. Discussão geral dos resultados 

 Provavelmente, devido ao pequeno tamanho da amostra, não foi possível 

detectar associações estatisticamente significantes, porém, pode-se observar que os 

adolescentes I e II, nascidos com pesos de 695g e 560g, apresentaram os piores 

resultados, especialmente no QIT, corroborando os estudos de Anderson e Doyle 

(2003), que sugerem que crianças nascidas com peso entre 500g e 749g tendem a 

apresentar escores significativamente mais baixos em testes cognitivos e escolares do 

que as crianças nascidas com peso entre 750g e 999g. 

 Até o presente estudo, não foram encontrados artigos científicos ou teses 

envolvendo o uso do WISC-IV, que calcula o QIT a partir dos quatro índices (ICV, 

IOP, IMO, IVP), e sim o uso do WISC-III que dividia o QIT em QI verbal e QI de 

execução. Ainda assim, corroborando os achados de diversos autores (Anderson e 

Doyle, 2003; Campos et al, 2011; Espírito Santo, Portuguez e Nunes, 2009; Narberhaul 

et al, 2007; Riechi et al; 2011), pode-se encontrar nessa população, resultados inferiores 

ao perfil normativo entre todos os índices avaliados, demonstrando maior dificuldade 

dessa população no desempenho em testes que avaliem as funções cognitivas 

 A média do quociente de inteligência (escore total pelo teste WISC-IV) foi de 

92, estando desta forma classificada como Médio, contudo, é preciso levar em 

consideração que os adolescentes mais comprometidos (I e II) apresentaram QI de 67, 

sendo considerado Raciocínio Lento ou Baixo. Se excluíssem os resultados dos 

adolescentes I e II, a média do grupo elevaria para 97,5, ainda assim não mudaria sua 

classificação. Os resultados dos adolescentes I e II condizem com os encontrados na 

literatura, que mostram médias mais baixas de QI nos grupos de crianças prematuras de 

muito baixo peso, porém abaixo da faixa de normalidade (Narberhaul et al, 2007; 

Anderson, Doyle, 2003).  

O ICV, que avaliou as habilidades verbais por meio do raciocínio verbal e a 

formação de conceitos, memória de longo prazo, julgamento, maturidade e bom senso, 

foi o segundo índice que esteve mais próximo da média do perfil normativo, sendo 

classificado como Médio. Ainda assim, mesmo tendo esse índice com a média mais 

próxima de 100, o que demonstrou dificuldade desses adolescentes com a área avaliada, 

sendo possível fazer relação com alguns estudos que encontraram as dificuldades 

relacionadas a prejuízos no funcionamento cognitivo, como linguagem, raciocínio 
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aritmético e leitura nesta população (Anderson e Doyle, 2003; Espírito Santo, Portuguez 

e Nunes, 2009).   

O IOP, que mede a criação de conceitos não verbais, percepção visual, 

organização, coordenação visual e motora, nível de abstração e habilidade intelectual, 

foi o índice em que apresentou  maior discrepância de resultados entre os adolescentes 

avaliados. O IMO analisa a atenção, a concentração e a memória operacional, e foi o 

segundo índice com maior discrepância entre os resultados dos avaliados. Os 

adolescentes que tiveram piores resultados nos índices de IOP, assim como em todo os 

itens avaliados pelo WISC-IV, foram os que nasceram com peso entre 500 gramas e 700 

gramas e com menor idade gestacional, indicando que talvez o peso de nascimento 

possa ter relação com o baixo desempenho em tarefas que envolvam a Organização 

Perceptual. 

Confirmando com os estudos de Espírito Santo et al (2009) e Anderson e Doyle (2003), 

apenas quatro adolescentes obtiveram resultados dentro da média do perfil normativo no 

subteste de AR, enquanto os outros sete adolescentes apresentaram prejuízos no 

funcionamento cognitivo e raciocínio aritmético, obtendo escore médio inferior ou 

muito abaixo da média neste subteste, assim como pode ser conferido no Anexo VII. No 

subteste dígitos que mede principalmente, atenção, concentração, memória auditiva e 

processamento auditivo, os adolescentes tiveram a média do desempenho inferior ao 

perfil normativo, indicando dificuldades nessas áreas. 

 Quando avaliado o histórico materno da amostra, foi observado que quando a 

mãe apresenta escolaridade menor que nove anos, mais de 75% das crianças apresentam 

escores de IOP, IMO, IVP e QIT menor que 100. O grau de escolaridade materna é 

frequentemente associado aos fatores de risco para a prematuridade, vindo ao encontro 

com os estudos Gonzaga (2016) e atraso no desenvolvimento. O Dutch POPS-19 

Collaborative Study Group, avaliou o quociente de inteligência em 596 participantes de 

uma coorte de base populacional na Holanda, nascidos com idade gestacional menor 

que 32 semanas e peso ao nascer < 1500g, aos 19 anos de idade. Na análise de regressão 

linear múltipla, controlados para fatores de confusão, observou-se que os participantes 

com pais com maior escolaridade tiveram 14,2 pontos a mais de QI que aqueles cujos 

pais possuíam menor escolaridade (Weisglas-Kuperus et al, 2009). 
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 Corroborando os resultados encontrados nos estudos de Pinto-Martin et al 

(2011) que mostraram que bebês nascidos prematuros e com peso entre 500 gramas e 2 

quilos tem cinco vezes mais chances de ter TEA em comparação com crianças nascidas 

à termo, o Adolescente II, que nasceu com IG de 29,9 semanas e com peso de 560 

gramas, segundo o ABC, tem moderada probabilidade para TEA, porém, não se pode 

afirmar que o fator prematuridade ou o fator baixo peso foram de fato relacionado com 

esse caso. Neste estudo, apenas este adolescente obteve um escore que mostra tal 

probabilidade e para que se tenha um resultado preciso, seria necessário ampliar o 

tamanho da amostra a fim de rastrear de forma mais efetiva o TEA nesta população.  

Os resultados descritivos nos indicadores avaliados do WCST apontam um 

déficit no desempenho, que parece estar relacionado à prematuridade. Os adolescentes 

que tiveram peso ao nascimento menor que 1000 gramas, tenderam a ter um pior 

desempenho geral no teste, demonstrando que a flexibilidade cognitiva encontrou-se 

mais prejudicada, frente ao perfil normativo de adolescentes com a mesma idade. Esses 

aspectos foram evidenciados nos estudos realizados por Anderson e Doyle, 2003; 

Campos et al, 2011; García-Bermúdez, Cruz-Quintana, Sosa, Mañas, Pérez-García, 

2012; Montserrat Megías et al, 2015, que encontraram alterações nas FE em pessoas 

nascidas prematuras e com baixo peso. 
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7. Conclusão 

 Este estudo avaliou diferentes processos cognitivos em um pequeno grupo de 

adolescentes nascidos prematuramente e com baixo peso, utilizando testes 

neuropsicológicos padronizados, que são de extrema importância em diversos tipos de 

programa de intervenção, pois auxiliam e permitem uma avaliação mais objetiva das 

verdadeiras capacidades e habilidades do indivíduo avaliado. Conhecer as dificuldades 

dessa população no Brasil, fornecendo dados voltados para o campo da neuropsicologia 

do adolescente, é um primeiro passo importante para que se possa desenhar programas 

de intervenção neuropsicológica eficazes para aliviar ou ultrapassar esses obstáculos, 

visando melhor qualidade de vida para esses indivíduos. Porém, é importante destacar a 

limitação da análise dos resultados do presente estudo por conta da pequena amostra e 

por se tratar de uma amostra por conveniência, o que pode ter acentuado os déficits 

encontrados nesse grupo. 

 Apesar das dificuldades quanto à quantidade de sujeitos nesse estudo, os 

adolescentes que nasceram com peso inferior a 700 gramas foram os mais prejudicados 

em todos os testes aplicados, o que vem ao encontro de estudos anteriores que trazem o 

mesmo resultado. É preciso desenvolver a habilitação e a reabilitação neuropsicológica 

para esse tipo de população, que é cada dia mais crescente no mundo, visando 

minimizar essas dificuldades, ampliando o desenvolvimento neuropsicológico dessas 

pessoas de forma a melhorar também a qualidade de vida.   

 Por não ter sido explorada a relação dos resultados obtidos nos testes com o 

desempenho acadêmico ou desempenho em tarefas diárias, faz-se interessante futuros 

estudos que avaliem essa relação, permitindo assim prever em que medida os possíveis 

déficits podem condicionar o funcionamento diário desses adolescentes em contextos 

significativos, tais como em casa, na escola ou em outros ambientes de lazer. 
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ANEXO I: CARTA DE AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO II: PARECER CONSUBSTANCIADO UPM 
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ANEXO III: PARECER CONSUBSTANCIADO UNIFESP 
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ANEXO IV: 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo Sujeito de Pesquisa 

 

Gostaríamos de convidar seu (sua) filho (a) a participar do projeto de pesquisa “Perfil 

neuropsicológico de uma população de adolescentes nascidos prematuros com 

muito baixo peso”. Essa pesquisa tem por objetivo avaliar o perfil neuropsicológico de 

adolescentes nascidos prematuros e com muito baixo peso. Para isso, precisamos que 

seu (sua) filho (a) faça alguns testes de inteligência. Também serão coletados dados de 

história do prontuário de seu (sua) filho (a) antes e depois do nascimento. Esse estudo 

será realizado no Ambulatório de Prematuro da Universidade Federal de São Paulo. Os 

testes serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e apresentam riscos mínimos aos 

participantes. 

 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso à Pesquisadora Responsável para o 

esclarecimento de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a 

permissão para participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros 

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora 

Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da 

coleta de dados.  

 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie - Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo. Desde 

já agradecemos a sua colaboração.  

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, 

e que, a qualquer momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a 

pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou 

prejuízo.  
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Nome do Responsável pelo Sujeito de 

Pesquisa:_________________________________________________________  

 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de 

Pesquisa:_________________________________________________________  

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a 

serem realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de 

retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as 

dúvidas apresentadas.  

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.  

 

___________________________________      ________________________________ 

Psicóloga Ana Luíza Monteiro Mendes Martins  Prof. Dr. José Salomão Schwartzman 

Pesquisadora Responsável  Orientador 

 E-mail para contato: ana_martins3@yahoo.com.br   
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ANEXO V: 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (Anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz). 

 

Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “Perfil 

neuropsicológico de uma população de adolescentes nascidos prematuros com 

muito baixo peso”. Essa pesquisa tem por objetivo avaliar o perfil neuropsicológico de 

adolescentes nascidos prematuros e com muito baixo peso. Para isso, precisamos que 

você faça alguns testes de inteligência. Também serão coletados dados de sua história 

do seu prontuário médico antes e depois do seu nascimento. Esse estudo será realizado 

no Ambulatório de Prematuro da Universidade Federal de São Paulo pela pesquisadora 

Ana Luíza Monteiro Mendes Martins 

 Para esta pesquisa adotaremos o(s) seguinte(s) procedimento(s): serão aplicados dois 

testes diferentes. Primeiro, o Wisconsin, por ter um tempo de duração menor, e em 

seguida, o WISC-IV, realizando um intervalo de cinco minutos para o seu descanso, 

caso seja necessário. 

Para participar desta pesquisa, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento. Você não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem 

financeira. Apesar disso, caso sejam identificados e comprovados danos provenientes 

desta pesquisa, você tem assegurado o direito à indenização. Você será esclarecido (a) 

em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se. O 

responsável por você poderá retirar o consentimento ou interromper a sua participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não 

acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido (a) pelo 

pesquisador que irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de sigilo. Você 

não será identificado em nenhuma publicação. Os riscos envolvidos na pesquisa são 

mínimos.  

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o material que 

indique sua participação não será liberado sem a permissão do responsável por você. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Este termo 

de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais: sendo que uma será 

arquivada pelo pesquisador responsável, e a outra será fornecida a você.  Os 

pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando 

as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 
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Eu, __________________________________________________, portador (a) do 

documento de Identidade ____________________ (se já tiver documento), fui 

informado (a) dos objetivos da presente pesquisa, de maneira clara e detalhada e 

esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o 

desejar. Tendo o consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo 

em participar dessa pesquisa. Recebi o termo de assentimento e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

 

 

São Paulo, ____ de ______________ de 20___. 

 

_____________________________________ 

Assinatura do (a) menor 

 

 

 

_____________________________________ 

Ana Luíza Monteiro Mendes Martins 

Pesquisadora Responsável 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

- Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino – térreo. 

Pesquisadora Responsável: Ana Luíza Monteiro Mendes Martins 

Endereço: Alameda Macuco, 176 

CEP 06428-140 / Barueri – SP 

Fone: (11) 4192-3537 

E-mail: ana_martins3@yahoo.com.br 
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ANEXO VI 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - INSTITUIÇÃO  

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Perfil neuropsicológico 

de uma população de adolescentes nascidos prematuros com muito baixo peso” que 

se propõe avaliar o perfil neuropsicológico dos adolescentes nascidos prematuros e com 

muito baixo peso.  

Os instrumentos de avaliação serão aplicados pela Pesquisadora Responsável e tanto os 

instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos 

aos participantes. Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão 

acesso à Pesquisadora Responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas (no 

endereço abaixo), e terão o direito de retirar-se do estudo a qualquer momento, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 As informações coletadas serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e 

será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões respondidas, 

sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora Responsável terá 

acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados. Caso a 

Instituição tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie -Rua da Consolação, 896 - Ed. João Calvino - térreo.  

Assim, considerando-se o exposto, solicitamos o consentimento desta Instituição para o 

contato com os Sujeitos de Pesquisa. Desde já agradecemos a sua colaboração.  

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram 

esclarecidas pela Pesquisadora Responsável. Estou ciente que a participação da 

Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa é voluntária, e que, a qualquer momento ambos 

têm o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, 

sem qualquer penalidade ou prejuízo.  

Nome do Representante Legal da Instituição:__________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição: ______________________________ 

Declaro que expliquei ao Responsável pela Instituição os procedimentos a serem 

realizados neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se 

da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas 

apresentadas.  

 

São Paulo, ______ de _____________________ de 20_____.  
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___________________________________      _____________________________ 

Ana Luíza Monteiro Mendes Martins                    José Salomão Schwartzman 

Pesquisadora Responsável  Orientador 

 E-mail para contato: ana_martins3@yahoo.com.br   
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