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                           Há duas formas para viver a vidas. Uma é acreditar que não existe milagre.  

A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. 

 

                                                                                                                             Albert Einstein    

Nasceu antes da hora e esteve a vida toda à frente do seu tempo. 
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RESUMO 

Introdução: A prematuridade e o baixo peso são importantes causas de mortalidade e 

morbidades na infância, avanços na neonatologia aumentam as taxas de sobrevida de 

prematuros extremos e de muito baixo peso ao nascer que poderão apresentar uma variabilidade 

de deficiências, causando prejuízos em diferentes estágios da vida. Objetivo: Avaliar e 

comparar a frequência de problemas emocionais e comportamentais, sinais de transtornos do 

espectro autista e comportamentos adaptativos em crianças nascidas prematuras e com muito 

baixo peso e crianças nascidas a termo com peso adequado. Método: Estudo transversal que 

avaliou o desempenho de 2 grupos formados por amostra de conveniência, 23 crianças nascidas 

prematuras com peso abaixo de 1500 g e 22 crianças nascidas a termo, ambos os grupos 

compostos ambos os sexos, com idade entre 4 e 5 anos. Malformações congênitas maiores, 

síndromes genéticas, deficiências motoras, visuais e auditivas foram excluídas. Os dados 

coletados incluíram avaliação de problemas emocionais e comportamentais através do SDQ, 

sintomas de TEA através do ABC e comportamento adaptativo através da Vineland-II e as 

crianças foram submetidas ao rastreamento visual de tempo de fixação e preferência visual de 

face humana e objetos como estímulos. As variáveis numéricas foram comparadas com Teste t 

de Student ou Mann-Whitney e as variáveis categóricas comparadas pelo teste Qui-quadrado 

ou Teste Exato de Fisher. Fatores associados ao desenvolvimento foram analisados através de 

regressão linear, considerando significante p < 0,05. Resultados: Os grupos apresentaram 

escores semelhantes no SDQ, ABC, Vineland e rastreamento visual, porém o grupo de 

prematuros apresentou maiores pontuações nas dificuldades de hiperatividade no SDQ e mais 

prejuízos no comportamento adaptativo, motores, de comunicação e realização de atividades 

de vida diária na Vineland. O baixo nível de escolaridade materna também aumentou nos 

escores de hiperatividade no SDQ e diminuiu os escores da Vineland. O sexo masculino 

apresentou maiores escores de hiperatividade e piores desempenhos em habilidades sociais e 

de comunicação. Conclusão: Prematuros são mais vulneráveis a problemas de 

desenvolvimento, emocionais e comportamentais e a baixa escolaridade materna aumentam 

esse risco. Portanto o investimento em programas de monitoramento, identificação e 

intervenção precoce atuando diretamente com o prematuro bem como no ambiente familiar são 

necessários para minimizar sequelas futuras no desenvolvimento ao longo dos anos.  

Palavras chave: prematuridade; problemas emocionais e comportamentais; comportamentos 

adaptativos, crianças de 4 e 5 anos.   



 

ABSTRACT 

Introduction: The prematurity and low weight are important causes of infant mortality and 

morbidity, advances in neonatology increase the rate of survival in preterm birth with extreme 

and very low weight that will present several disabilities, causing impairment in different stages 

of life. Objective: Assess and compare the frequency of emotional and behavioral problems, 

signs of autism spectrum disorder and adaptive behavior of very low weight preterm infants 

and full term and normal weight infants. Method: Cross-sectional study with convenience 

sample assessed performance of 2 groups, 23 weight below 1500 g. preterm infants and 22 full 

term infants, both groups composed by male and female between the ages of 4 and 5. Congenital 

major malformation, genetic syndrome and motor, visual and hearing disabilities were excluded. 

Collect data included assessment emotional and behavioral problems through SDQ, symptoms 

of ASD through ABC and adaptive behavior through Vineland-II and the infants were 

submitted to the eye tracking to measure fixation duration and visual preference between human  

faces and objects stimulus. Student t test or Mann-Whitney compared numerical variables and 

categorical variables by chi-square or Fisher’s exact test. Factor associated with developmental 

scores were analyzed by linear regression, and statistical significance was established at p< 0,05. 

Results: The groups presents similar scores at SDQ, ABC, Vineland and eye tracking, but the 

preterm group presented higher hyperactivity score in SDQ, adaptive behavior and motor and 

communication, and daily living skills impairments were high in preterm group. Low maternal 

educational level increased scores at SDQ hyperactivity and decreased scores at Vineland. 

Males presented high score of c and worse social and communication abilities. Conclusion: 

Children born premature are vulnerable to developmental, emotional and behavioral problems, 

and male sex and low maternal educational level increased the risk. Therefore, a greater 

investment of long-term monitoring programs for identification and early intervention acting 

directly with preterm and familiar environment are necessary to minimize future sequelae over 

the years. 

Keywords: prematurity; emotional and behavioral problems, adaptive behavior, children aged 

4-5 years. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prematuridade e o baixo peso (BP) ao nascer são importantes causas de morbidade e 

mortalidade infantil, temas amplamente estudados não apenas pelos índices de mortalidade, 

mas também pelos efeitos no desenvolvimento e na qualidade de vida dos indivíduos afetados 

por essas condições. Avanços na neonatologia aumentam as taxas de sobrevida de recém-

nascidos prematuros (RNPt) extremos e de muito baixo peso (MBP) ao nascer, que poderão 

apresentar uma variabilidade de comprometimento com diferentes graus de prejuízos que 

impactam sua funcionalidade em diferentes estágios da vida. 

Prematuros são definidos como todo recém-nascido vivo com menos de 37 semanas 

completas de gestação (<259 dias), contadas a partir do primeiro dia do último período 

menstrual (OMS, 2016). A cada ano, 15 milhões de prematuros nascem em todo o mundo, 

sendo a incidência variável e relacionada com as características populacionais; o Brasil está 

entre os 10 países com maior número de nascimentos de prematuros (BLENCOWE et al., 2012).  

Estudo realizado com crianças nascidas com peso ≤1.500 gramas, em idade atual de 5-

6 anos, reforça as evidências que crianças nascidas pré-termo (PT) e de muito baixo peso (MBP) 

são mais propensas a apresentarem dificuldades motoras e cognitivas quando comparadas com 

seus pares nascidos a termo (OLIVEIRA, MAGALHÃES e SALMELA, 2011). Convalidando 

esses dados, Johnson et al., (2009) apontam que prematuros extremos apresentam risco dez 

vezes maior de comprometimento cognitivo quando comparados com recém-nascidos a termo 

(RNT). 

Além da imaturidade neurobiológica, as complicações no período perinatal (que decorre 

entre as 22 semanas completas de gestação até os 7 dias completos após o nascimento) e no 

período neonatal (que corresponde ao intervalo do nascimento aos 28 dias de vida), podem 

influenciar negativamente no desenvolvimento desses neonatos. RNPt podem apresentar 

diversas intercorrências como síndrome do desconforto respiratório, apneia, displasia 

broncopulmonar, hipotensão arterial, hipo ou hiperglicemia, infecções e risco aumentado para 

complicações neurológicas (GOULART, 2004).  Stephens e Vohr (2009) ressaltam que 

prematuros nascidos com idade gestacional (IG) abaixo de 30 semanas também estão expostos 

a outros fatores de risco como inflamações e hipóxia no período neonatal. 

As lesões cerebrais no RNPt são múltiplas, como a hemorragia peri-intraventricular 

(HPIV) e a leucomalácia periventricular (LPV), sendo a ocorrência dessas morbidades 

determinantes para o prognóstico do desenvolvimento neuropsicomotor dos recém-nascidos de 

muito baixo peso (SILVEIRA e PROCIANOY, 2005). A prevalência de prejuízos neurológicos 
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aumenta com a diminuição do peso no momento do nascimento e idade gestacional (MSALL, 

2007). 

 Kavas et al. (2016,) concluíram que a sepse no período pós-natal é um dos mais 

importantes fatores de risco para comprometimento do funcionamento cerebral, aumentando a 

vulnerabilidade ao desenvolvimento de condições neuropsiquiátricas. 

Os riscos da prematuridade vão além dos prejuízos motores e cognitivos - como paralisia 

cerebral e deficiência intelectual (DI) grave, outros domínios importantes do 

neurodesenvolvimento também são prejudicados, como linguagem e comportamento, sendo 

comum o comprometimento comórbido em múltiplos domínios, que, juntamente com o 

funcionamento cognitivo e motor, serão posteriormente responsáveis pelo sucesso social, 

acadêmico e comportamental. Portanto, a prematuridade e o baixo peso ao nascimento estão 

associados à incidência de vários distúrbios neuropsiquiátricos incluindo baixos escores de QI, 

dificuldades de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), 

aumento do número de sintomas sugestivos de transtornos do espectro autista (TEA), problemas 

emocionais, comportamentais e transtornos de ansiedade (HACK ET AL., 2009; 

WOODWARD et al., 2009; ELGEN et al., 2012; KAVAS et al., 2016).  

Vieira e Linhares (2011) destacam que, embora a prematuridade seja um fator de risco 

para o desenvolvimento de problemas neurológicos e de comportamento, essa vulnerabilidade 

biológica pode estar associada a riscos psicossociais do contexto no qual a criança está inserida. 

Nesse sentido, a criança fica exposta a condições de múltiplo risco, que têm efeito negativo no 

seu desenvolvimento. 

Tendo em vista a trajetória do desenvolvimento desses indivíduos mais vulneráveis, fica 

clara a necessidade de um monitoramento dessas crianças ao longo dos anos, no intuito de 

identificar os comportamentos disfuncionais, obter informações precisas sobre os potenciais 

desafios, elaborar diagnósticos precoces e - a partir disso - criar estratégias de intervenções com 

o objetivo de melhorar a evolução e prognóstico desses prematuros. 

Considerando que prematuros são mais propensos a apresentar essa variabilidade de 

transtornos do desenvolvimento neurológico e psiquiátrico, o objetivo da presente pesquisa é 

realizar uma avaliação da saúde mental, sinais de transtornos do espectro autista e 

comportamentos adaptativos em prematuros de muito baixo peso, atualmente aos 4 a 5 anos de 

idade. 

  



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 



5 
 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 PREMATURIDADE 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) define como prematuro o neonato que 

nasce antes de 37 semanas completas de gestação. Ainda de acordo com o mesmo órgão 

internacional, as subcategorias são baseadas nas semanas de idade gestacional. 

A publicação “Born too Soon” (OMS, 2012) alerta que a resolução do parto não deve 

ser planejada antes de 39 semanas completas de gestação, exceto quando existe indicação 

médica para a realização do parto. 

Ao ano, 15 milhões de recém-nascidos (RN) nascem prematuros no mundo, mais que 1 

em 10 nascidos será prematuro. As taxas de prematuridade estão aumentando na maioria dos 

países que apresentam dados confiáveis, sendo de 11,8% em países de baixa renda, 11,3% em 

países de renda média e 9,3% em países de alta; mais de 60% desses nascimentos ocorrem na 

África e Sul da Ásia, sendo que dos 11 países do mundo que apresentam taxas de prematuridade 

maior que 15%, apenas 2 não estão localizados na África Subsaariana. 

O Brasil está na décima posição entre os países onde mais nascem prematuros. A 

UNICEF (2013), em estudo nacional, revelou uma taxa de 11,7% de partos PT em 2010. 

Paradoxalmente, as regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste) são as que apresentam os 

maiores percentuais de prematuridade (12% e 12,5%, respectivamente), seguidos pela Região 

Centro-Oeste (11,5%), Nordeste (10,9%) e Norte (10,8%)  

Em 2015, no Brasil, dos 3.017.668 nascidos vivos, 326.839 (10,83%) foram prematuros; 

desses, 146.541 (44,83%) apresentaram baixo peso ao nascer, o que corresponde ao peso ao 

nascimento inferior a 2500 gramas; sendo 33,98% com peso entre 1500-2499 gramas, 

classificados como nascidos com baixo peso (BP); 6,16% com peso entre 1000-1499 gramas, 

classificados como muito baixo peso (MBP) e 4,68% com peso inferior a 1000 gramas, 

classificados como extremo baixo peso (EMP) (BRASIL,2016). 

 

Fatores de Risco 

A prematuridade ocorre por uma série de fatores, não se conhecendo ainda todas as 

causas que levam ao parto prematuro. A maior parte acontece espontaneamente, mas alguns são 

resultados da indução precoce do parto ou cesárea com ou sem indicação médica (BLENCOWE 
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et al., 2013). A predição do parto PT é associada a alguns fatores de risco, tais como os 

elencados por Bittar e Zugab (2009) e pela OMS (2012): 

 Fatores materno/obstétricos: adolescência ou idade materna avançada, curto 

intervalo entre as gestações, gestação múltipla, doenças maternas crônicas, desnutrição, 

obesidade, parto prematuro prévio, estatura materna menor que 1,52 m.  

 Fatores sociodemográficos: uso de substâncias como tabaco e álcool, baixo nível 

socioeconômico, excesso de atividade física no trabalho, estresse na gestação. 

Em muitas situações, a causa da prematuridade não é identificada, mas há estudos que 

demonstram que nascimentos prematuros são mais comuns em meninos, em torno de 55%, com 

maior risco de mortalidade quando comparados com meninas nascidas com a mesma IG. O 

papel da etnia também tem sido relacionado à prematuridade. Estudos apontam que essa pode 

influenciar na variação do tempo normal da gestação, não só por questões socioeconômicas, 

estilo de vida ou pelo fato que algumas etnias apresentam maiores taxas de gestações gemelares, 

mas também por fatores genéticos: bebês negros de ascendência africana tendem a nascer mais 

cedo que bebês caucasianos (OMS, 2012). 

Entre as doenças maternas associadas à prematuridade podemos destacar a hipertensão 

arterial sistêmica, doença hipertensiva específica da gestação, diabetes e infecção do trato 

urinário. Além disso, a gemelaridade, as intercorrências obstétricas tais como ruptura prematura 

de membranas, corioamnionite, insuficiência istmo-cervical, descolamento prematuro de 

placenta e placenta prévia, bem como as malformações uterinas também podem levar a partos 

prematuros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

Entre as complicações fetais associadas ao nascimento prematuro as mais relevantes 

são: síndromes genéticas, malformações congênitas maiores, infecções congênitas e restrição 

de crescimento intrauterino (BITTAR e ZUGAB, 2009) 

Outra informação relevante sobre o tema é que países que realizam cesárea eletiva 

apresentam maior número de nascimentos prematuros. O Brasil apresenta provavelmente as 

taxas de cesárea mais altas no mundo, com frequência de 54% em 2011, sendo as taxas mais 

altas observadas nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste (UNICEF,2013). 

 

Repercussões  

O nascimento prematuro está relacionado à mortalidade e à presença de morbidades no 

período neonatal.  

Segundo “Born too Soon” (OMS, 2012) mais de um milhão de crianças morrem por 

ano devido a complicações da prematuridade, sendo essa a principal causa de óbito em 
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recém-nascidos nas primeiras 4 semanas de vida e a segunda principal causa de morte 

depois da pneumonia em crianças menores de cinco anos em todo o mundo. 

 Blencowe et al., (2012) relatam que a chance de sobrevivência de um recém-nascido 

(RN) prematuro irá variar drasticamente ao redor do mundo, sendo que mais de 90% dos 

RNPt extremos em países de baixa renda irão morrer nos primeiros dias de vida, enquanto 

que apenas menos de 10% dos RNPt nascidos com a mesma idade gestacional irão morrer 

em países de alta renda; a partir de 24 semanas de gestação, a probabilidade de sobrevivência 

é de 50% com cuidados intensivos neonatais, em países de alta renda, esse aumento da taxa 

de sobrevivência, também foi descrito por Nozomi et al. (2013), que relatam que  prematuros 

extremos, nascidos com 22 e 23 semanas de gestação apresentam risco aumentado de óbito 

ou prejuízos do neurodesenvolvimento comparados com RNPt com 24 semanas de gestação.  

O peso de nascimento e a IG não são as únicas variáveis utilizadas como indicadores de 

mortalidade neonatal.  Recentemente, têm sido desenvolvidos escores mais completos de 

avaliação do risco de mortalidade, agregando parâmetros fisiológicos que refletem o estado 

clínico inicial do RN.  Os mais estudados e utilizados em recém-nascidos são o CRIB (Clinical 

Risk Index for Babies) e o SNAP (Score Neonatal Acute Physiology) usado em recém-nascidos 

em diferentes unidades neonatais, que pontua parâmetros que refletem as condições do recém-

nascido logo após o nascimento e sobrepõe as desvantagens do uso do peso de nascimento e 

idade gestacional isolados na predição da mortalidade neonatal (BRITO et al., 2003).  

O RNPt pode apresentar uma série de complicações após o nascimento, sendo a 

prematuridade responsável por inúmeras alterações presentes no período neonatal, possuindo 

como etiologia fatores maternos, fetais e ambientais (SALGE et al., 2009). As principais 

intercorrências no período neonatal incluem hipotermia, síndrome do desconforto respiratório, 

displasia broncopulmonar, apneia, persistência do canal arterial, anemia, sepse, meningite, 

enterocolite necrosante, hemorragia peri-intraventricular, leucomalácia periventricular e 

retinopatia da prematuridade (GOULART, 2004)  

Prematuros que passam o período neonatal sem complicações apresentam maiores 

chances de uma vida saudável, pois além da prematuridade e do baixo peso, a presença de 

intercorrências clínicas do RN nesse período também serão determinantes no prognóstico ao 

longo da vida.  Vários estudos apontam a prevalência das principais intercorrências e seu 

impacto na morbimortalidade dos prematuros. 

Revisão sistemática realizada por Mwaniki et al. (2012),  apontou que a presença de 

intercorrências no período neonatal  resultam em dificuldades de aprendizagem, atraso do 
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desenvolvimento, déficit cognitivo, paralisia cerebral, prejuízos motores, visuais e auditivos,  

podendo afetar mais de um domínios; Fernandes et al. (2012) avaliaram prematuros de MBP 

com 18 a 24 meses de idade corrigida e encontraram como variáveis de pior prognóstico, sexo 

masculino e intercorrências no período neonatal como leucomálacia periventricular e displasia 

broncopulmonar.   

 Kurkinen-Räty et al. (2000) apontam que as intercorrências no período neonatal são 

mais frequentes entre os prematuros eletivos, que apresentam taxas mais altas de síndrome do 

desconforto respiratório, displasia broncopulmonar e hipoglicemia e estudo realizado por 

Worthington et al. (1983) identificou a síndrome do desconforto respiratório como principal 

intercorrência, presente em 62% dos prematuros avaliados e 21% da amostra apresentou 

hemorragia intraventricular.  

A sepse no período neonatal é uma condição clínica que aciona a cascata de mediadores 

de resposta inflamatória, que leva à liberação de interleucinas circulantes; prematuros de muito 

baixo peso ao nascimento com sepse de início precoce comprovada e/ a enterocolite necrozante 

apresentam altos níveis de interleucinas no plasma que aumentam o risco para prejuízos na 

substância branca, como a LMV que se manifesta com déficit cognitivo (PROCIANOY e 

SILVEIRA, 2012; SILVEIRA e PROCIANOY, 2008)  

Segundo O’Shea et al. (2013), processos inflamatórios neonatais estão associados a 

danos cerebrais, podendo afetar estruturas cerebrais multifocais, sendo as lesões na substância 

branca periventricular preditivas de déficits cognitivos evidentes mais tarde.  

 

Repercussões ao longo da vida 

A publicação “Born too Soon” (OMS, 2012) aponta o impacto da prematuridade ao 

longo da vida e destaca a possibilidade de surgimento de: 

Problemas físicos como: prejuízos visuais (cegueira ou maior grau de miopia nos 

prematuros que apresentaram retinopatia da prematuridade), problemas auditivos, doença 

pulmonar crônica da prematuridade e doenças cardiovasculares a longo prazo; entre os 

prematuros extremos, cerca de 25% irão apresentar problemas visuais, 5-10% prejuízos 

auditivos e problemas pulmonares crônicos podem afetar mais de 40 % deles. 

 Problemas do desenvolvimento neurológico e de comportamento, como severos e 

moderados atrasos globais do desenvolvimento (como paralisia cerebral, prejuízos cognitivos 

severos e moderados, prejuízos motores) e outras deficiências funcionais menos graves. 
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              Todos esses prejuízos são afetados pela IG e pela qualidade dos cuidados pós 

nascimento recebidos pelo prematuro.  

 

2.2 IMPACTO DA PREMATURIDADE NO DESENVOLVIMENTO 

 

As repercussões da prematuridade não ocorrem de maneira uniforme, vários domínios 

são afetados causando comprometimento funcional em diferentes fases da vida do indivíduo, 

como mostra estudo realizado por Leversen et al. (2011) que identificou que prematuros 

extremos apresentam substancial aumento de risco de desenvolver deficiência intelectual (DI), 

paralisia cerebral e uma variedade de deficiências funcionais menos graves. 

As lesões neurológicas que afetam os RN pré-termo são múltiplas e com prognóstico 

variado, lesões como LMV e HPIV podem causar paralisia cerebral (hemiparesia, diplegia), 

déficits cognitivos desde grave a leve e outros distúrbios neuropsiquiátricos incluindo 

esquizofrenia, TEA e TDAH (SILVEIRA E PROCIANOY, 2005). Limperopoulos et al. (2007) 

associam lesões hemorrágicas na região do cerebelo ao aumento da prevalência de prejuízos 

cognitivos, transtornos de aprendizagem e problemas comportamentais. Embora as lesões como 

LMV e HPIV são conhecidas como maiores fatores de risco para prejuízos no desenvolvimento, 

estudos com ressonância magnética funcional em repouso, apontam que 80% dos nascidos 

muito prematuros apresentam lesões difusas na substância branca, a presença precoce dessas 

lesões mais sutis difusas, estão relacionadas a redução da conectividade e essa 

hipoconectividade em redes frontoparietais predispõem os prematuros a déficits intelectuais, 

disfunções executivas, prejuízo da atenção e das habilidades de linguagem expressiva e 

receptiva e podem explicar déficits cognitivos e comportamentais tardios (HE E PARIKH, 

2015). 

Elgen et al. (2012) avaliaram a saúde mental de crianças aos 5 anos de idade, que 

nasceram prematuras extremas, através do questionário de rastreamento SDQ. Paralela a essa 

avaliação de problemas psiquiátricos, essas crianças foram submetidas a uma avaliação 

cognitiva com o teste de inteligência Wechsler Preschool e uma avaliação da função motora e 

os resultados apontaram que os problemas emocionais e comportamentais são mais frequentes 

nas crianças que apresentam outras deficiências mais graves associadas.  

Entretanto, prematuros extremos sem deficiências graves do desenvolvimento 

neurológico também apresentam risco aumentado de problemas de saúde mental, de sintomas 

de TEA, desatenção, ansiedade e transtorno obsessivo compulsivo (TOC)  como concluiu 

estudo realizado por Fevang et al. (2016) através da utilização de questionários respondido 
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pelos pais e professores, para avaliação de sintomas de TEA, TDAH, rastreamento para 

ansiedade, avaliação de sintomas de TOC e aplicação do SDQ para rastreamento de problemas 

psiquiátricos. 

Treyvaud et al. (2013) realizaram estudo com o objetivo de avaliar os fatores preditivos 

para transtornos psiquiátricos nos prematuros, essas crianças foram submetidas a avaliação com 

ressonância nuclear magnética (RNM) para identificar anormalidades cerebrais e rastreamento 

de dificuldades sociais e de regulação emocional aos 2 anos Infant-Toddler Social-Emotional 

Assessment (ITSEA) e aos 5 anos de idade (SDQ). Aos 7 anos de idade essas crianças foram 

submetidas a uma avaliação psiquiátrica e comparadas com crianças nascidas a termo e a 

conclusão foi que o grupo de prematuros apresentou 3 vezes mais probabilidade de satisfazer 

critérios para qualquer diagnóstico psiquiátrico aos 7 anos de idade, sendo os diagnósticos mais 

comuns: ansiedade, TDAH, TEA. 

Hutchinson et al. (2013) avaliaram habilidades intelectuais através do Wechsler 

Intelligence Scale for Children (WISC-IV), habilidades acadêmicas e problemas 

comportamentais (SDQ) em crianças aos 8 anos e identificaram  que apesar das melhorias do 

manejo e cuidados intensivos como RNPt, as taxas de prejuízos comportamentais e cognitivos 

permanecem elevadas, sendo especialmente observados nos grupos de prematuros nascidos 

com EBP ou com IG inferior à 28a semana gestacional, que apresentaram maiores taxas de 

hiperatividade e desatenção, problemas emocionais e de relacionamento.  

Problemas atencionais estão entre os principais prejuízos relatados nos prematuros em 

diferentes fases da vida como descritos na meta análise realizada por Bhutta el al. (2002) que 

entre os 227 artigos revisados, selecionou dados de 15 artigos sobre problemas cognitivos e 

dados de 16 artigos sobre problemas comportamentais em crianças em idade escolar, e os 

autores concluíram que os prematuros apresentam risco aumentado de TDAH quando 

comparados com crianças do grupo controle. Arrnoudse-Moens et al. (2009), realizaram meta 

análise que totalizou a avaliação de 4125 indivíduos que nasceram prematuros e/ou MBP 

comparados com 3197 indivíduos nascidos a termo, todos com idade mínima de 5 anos, 

encontrando novamente a presença de problemas atencionais, prejuízos na avaliação de funções 

executivas, tais como controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva e 

planejamento, prejuízos que persistem até a vida adulta.  

Considerando os achados de estudos prévios, que concluíram que a prematuridade está 

associada com risco aumentado de TDAH, além do risco aumentado de sintomas de desatenção, 

dificuldade de controle inibitório, bem como prejuízos cognitivos semelhantes aos observados 

nos pacientes com TDAH; Rammel et al. (2017) realizaram estudo que comparou adolescentes 
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com nascimento prematuro, com adolescentes nascidos a termo com TDAH, e embora os 

adolescentes nascidos prematuros apresentassem prejuízos semelhantes aos adolescentes com 

TDAH, os  prematuros apresentaram prejuízos únicos, sugerindo deficiências mais abrangentes. 

Daamen et al. (2015) descrevem que adultos que nasceram muito prematuros 

apresentam aumento da prevalência de problemas atencionais, sugerindo que o grau de 

prematuridade   e a relação das intercorrências neonatais influenciam no processamento de 

atenção executiva. 

A prematuridade também está relacionada ao aumento de risco para TEA a relação entre 

o aumento crescente da sobrevivência de prematuros extremos e sua contribuição para o 

aumento da população de crianças com TEA vem sendo estudada. 

 Schendel e Bhasin (2008) realizaram estudo com objetivo de avaliar a relação da 

prematuridade e do baixo peso ao nascimento com a prevalência de TEA e outros distúrbios do 

desenvolvimento, e encontraram aproximadamente o dobro de risco para TEA nessas 

condições, e o risco de TEA acompanhado de deficiência intelectual ou outros distúrbios do 

desenvolvimento é consideravelmente maior que o risco de TEA isolado;   Johnson et al. (2010) 

avaliaram a prevalência de TEA em 219 crianças nascidas abaixo de 26 semanas de gestação 

aos 11 anos de idade,  a partir de questionário respondido pelos pais e os resultados mostraram 

o risco aumentado de TEA e presença de sintomas de TEA nessas crianças concluindo que a 

presença desses sintomas estão associados ao desenvolvimento anormal do seu cérebro.  

Outros estudos também foram realizados com o objetivo de identificar as taxas de 

rastreamento positivo em testes de triagem para TEA em prematuros e/ou BP ao nascimento. 

Liperoloulos et al. (2008) avaliaram prematuros nascidos com MBP, aos 18-24 meses, com 

idade corrigida, utilizando M-CHAT e reportaram uma taxa de 26% de rastreamento positivo 

nessa população; Kuban et al. (2009) ao avaliarem prematuros nascidos com menos de 28 

semanas de gestação, aos 16-30 meses, utilizando M-CHAT encontraram 21% de rastreamento 

positivo, porém ressaltam que essa alta taxa está relacionado ao fato que muitos dos prematuros 

avaliados apresentavam prejuízos motores, visuais, auditivos, cognitivos e quando esses demais 

prejuízos foram excluídos a taxa de rastreamento positivo encontrada diminuiu para 10%. 

Johnson et al. (2009) alertam que esses escores podem ser confundidos devido à alta taxa de 

atraso no desenvolvimento apresentado por essa população, portanto, a prevalência de 

diagnósticos pode ser consideravelmente menor na infância. 

Considerando essas variáveis, Lederman (2016) sugere que os rastreamentos para TEA 

em prematuros devam ser realizados em dois momentos, propondo um primeiro rastreamento 

aos 18-24 meses que pode ser efetivo tanto para identificar crianças com sinais de TEA quanto 



12 
 

para identificar atrasos no desenvolvimento intrínsecos à prematuridade e um segundo 

rastreamento posterior, aos 30-36 meses, para de fato identificar prematuros cujos sinais se 

consolidam como diagnóstico de TEA após os 36 meses e  também o rastreamento em dois 

momento irá diminuir  os resultados falso-positivos para TEA.  

 

2.3 AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EM CRIAÇAS PRÉ-ESCOLARES 

 

A importância da avaliação do desenvolvimento em prematuros é evidente, pois eles 

apresentam maior risco para alterações do desenvolvimento ao longo da vida e a identificação 

precoce desses prejuízos funcionais em diferentes domínios levará à estimulação e intervenção 

minimizando os prejuízos futuros às crianças, como mostrou o estudo de Spittle et al. (2015) 

que destacou o impacto positivo das intervenções precoces no desenvolvimento motor e 

cognitivo em crianças nascidas prematuros. Visto isso, a utilização de instrumentos de avaliação 

que possam ser utilizados desde a lactência ou em idade pré-escolar assume um papel 

importante em programas de acompanhamento e seguimento dessa população (RIECHI, 

VALIATI, ANTONIUK, 2017). 

 

Instrumentos de Avaliação 

Instrumentos padronizados têm sido cada vez mais utilizados na avaliação dos diferentes 

aspectos do desenvolvimento da criança; com finalidades diversas:  alguns são capazes de 

realizar uma avaliação abrangente de diferentes áreas referentes à infância e outros podem 

avaliar funções específicas ou a presença de determinados transtornos. Compostos por um 

conjunto de itens que permitem quantificar e qualificar as aquisições e desempenho em 

diferentes domínios ou observar a presença, intensidade, frequência e mudança de determinados 

comportamentos e/ou sintomas; alguns instrumentos de avaliação têm a finalidade de realizar 

um rastreamento enquanto outros assumem a função de efetuar o diagnóstico. (GORENSTEIN, 

WANG e HUNGERBÜHLER, 2016; MADASCHI e PAULA, 2011; DUARTE e BORDIN, 

2000). 

Avaliação do Desenvolvimento: 

Avalia as principais aquisições típicas da infância, envolvendo a investigação das 

seguintes áreas: comportamento pessoal-social, cognição, linguagem e motricidade, através da 

utilização de instrumentos que comparam o desempenho do bebê ou da criança numa série de 

tarefas, a partir de normas estabelecidas, com base na observação das habilidades desenvolvidas 
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por um grande número de indivíduos da mesma faixa etária. (MADASCHI e PAULA, 2011; 

VIEIRA e LINHARES, 2011).   

Os principais instrumentos de avaliação do desenvolvimento, padronizados e validados 

no Brasil são: Bayley-III (Bayley Scale Of Infant Development-III edition), Teste de Denver-

II (Denver Developmental Screening Test-II). 

 

Avaliação da Motricidade 

Madaschi e Paula (2011), em artigo de revisão, descreveram alguns instrumentos 

utilizados para a avaliação da motricidade: ESCALA PDMS II (Peabody Developmental 

Motor Scale), GMFM (Medida de Função Motora Grossa), TIMP (Test of Infant Motor 

Performance) (TIMP), AIMS (Escala Motora infantil de Alberta), além dos questionários e 

escalas de avaliações mais abrangentes, que têm a motricidade como um parâmetro avaliado. 

 

Avaliação da Linguagem 

Lindau et al. (2015) descrevem os instrumento sistemáticos e formais de avaliação da 

linguagem falada em crianças pré-escolares: ITPA (Teste Illinois De Habilidades 

Psicolingüísticas), TVIP (Teste de Vocabulário por Imagens Peabody), ABFW (Teste de 

Linguagem Infantil), TOLD-P:3 (Test of Language Development Primary: 3),  TELD-3 (Test 

of Early Language Development – Third Edition), PODCLE  (Protocolo para Observação do 

Desenvolvimento Cognitivo e Linguagem Expressiva), PODCLE-r (Protocolo para 

Observação do Desenvolvimento Cognitivo e de Linguagem Expressiva-versão revisada) e 

PROC (Protocolo de Observação Comportamental), além dos questionários e escalas de 

avaliação mais amplas, que abrangem a linguagem entre as habilidades estudadas. 

 

Avaliação da Inteligência  

Os instrumentos aprovados pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos 

(SATESPI) para avaliação cognitiva em pré-escolares no Brasil são: SON-R 2 ½-7, LEITER-

R (Leiter International Performance Scale-Revised), EMMC (Escala de Maturidade Mental 

Colúmbia), DFH (Desenho de figura humana), MPCR (Matriz Progressiva Coloridas de 

Raven), R-2, TESTE DO DESENHO DE SILVER, TNVRI (Teste não verbal de raciocínio 

infantil), TONI-3 FORMA A. 

 

Avaliação dos Comportamentos Adaptativos 

Inicialmente é importante conceituar comportamento adaptativo, segundo a American 
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Psychiatric Association, (APA, 2013) corresponde a um conjunto de habilidades conceituais, 

sociais e práticas adquiridas pela pessoa para atender às demandas da vida diária, ou seja, está 

relacionado a funcionalidade do indivíduo. O domínio conceitual está relacionado ao 

desempenho acadêmico e envolve competências como aquisição de conhecimentos práticos, 

soluções de problemas, julgamentos em situações novas, memória, linguagem, escrita, leitura e 

matemática. Já o domínio social está relacionado à comunicação interpessoal, amizades, 

julgamento social, empatia, percepção de pensamentos, sentimentos e experiências dos outros. 

Finalmente, o domínio prático refere-se aos cuidados pessoais, autocontrole e organização de 

tarefas escolares e profissionais. E além disso, avaliação da funcionalidade assumiu maior 

importância desde 2002, pois a American Association on Mental Retardation (AAMR, 2002) 

propôs um novo modelo para conceituar as deficiências intelectuais, que consiste numa 

concepção multidimensional, funcional e bioecológica de deficiência mental, que passam a ser 

caracterizadas por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento 

adaptativo, como expresso nas habilidades práticas, sociais e conceituais.  Posteriormente a 

American Psychiatric Association, (APA, 2013) passou a considerar, nos critérios diagnósticos 

para deficiência intelectual, a presença de déficits em funções intelectuais e em funções 

adaptativas com início durante o período de desenvolvimento. 

Os instrumentos mais utilizados para avaliar a funcionalidade nos diferentes domínios 

são: VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale), ABAS (Adaptive Behavior Assessment 

System), ABS (Adaptive Bahavior Scale), PEDI (Inventário de Avaliação Pediátrica de 

Incapacidade). (MECCA et al, 2015). 

 

Avaliação do Comportamento e Saúde Mental 

A avaliação da saúde mental infantil pode ser realizada a partir do uso de diferentes 

instrumentos, capazes de identificar problemas comportamentais, presença de sintomas 

internalizantes (depressão e ansiedade) e/ou externalizantes (agressividade, impulsividade e 

problemas de conduta), temperamento, habilidades sociais e presença/ausência de transtornos 

psiquiátricos e podem ser divididos em dois grupos, como mostram Moreira, Magalhães e Alves 

(2014) e Duarte e Bordin (2000):  

 Rastreamento: CBCL (Child Behavior Checklist), SDQ (Strenghts and 

Difficulties Questionnaire [Questionário de Capacidades e Dificuldades]) 

 Diagnóstico: K-SADS (Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for 

School-Age Children), DAWBA (Development and Well-Being Assessment) 
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Avaliação de Transtornos do Espectro Autista 

Marteleto, Schoen e Perissinoto (2016), descrevem os instrumentos traduzidos e 

validados no Brasil, para avaliação de TEA:  

 Rastreamento: M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers), ASQ 

(Austism Screening Questionnaires), ABC [ICA] (Autism Behavior Checklist [Inventário de 

Comportamento Autístico]). 

 Questionário: CARS (Childhood Autism Rating Scale).  

 Entrevista: ADI-R (Autism Diagnostic Interview – Revised).  

  

2.4 RASTREAMENTO VISUAL DOS PREMATUROS  

 

O estudo de anormalidades nos movimentos oculares é um método neurocientífico não 

invasivo que dá pistas sobre o funcionamento cerebral; assumindo importância na avaliação 

neurológica, pois a partir do padrão de olhar é possível avaliar a distribuição dos circuitos 

neuronais, que aponta para o comprometimento cognitivo e comportamental envolvido no 

processo da doença, auxiliando na compreensão de vários distúrbios neurológicos (STAHL, 

2004)  

O conceito de eye-tracking refere-se a um conjunto de tecnologias que permite medir e 

registar os movimentos oculares de um indivíduo perante a visualização de um estímulo em 

ambiente real ou controlado, determinando, deste modo, em que áreas está fixada a sua atenção, 

por quanto tempo e que ordem segue a sua exploração visual (BARRETO, 2012).  

Entre os vários parâmetros que o aparelho permite avaliar, estão a fixação (paradas) e 

os movimentos sacádicos (saltos) que são registrados em tempo real seguindo os movimentos 

oculares do sujeito na tela do computador possibilitando, com isso, a exploração de duas 

vertentes de pesquisa dos movimentos oculares: a verificação do padrão de fixação (exploração, 

foco e tempo) a partir de estímulos sociais, que ajudam a descrever dificuldades relacionadas 

ao processo de sociabilidade, e a análise das propriedades dinâmicas dos movimentos sacádicos 

(salto) em diferentes tipos de tarefas, que auxiliam na descrição de dificuldades executivas.  

(VELLOSO et al., 2011; ORSATI et al., 2008; ORSATI et al., 2009).  

Movimentos suaves de rastreamento visual são essenciais para focar o olhar em objetos 

em movimento, em recém-nascidos os movimentos oculares são sacádicos (movimentos 

rápidos) dos olhos, mas por volta de 6-8 semanas de vida a capacidade de rastrear objetos 

começa a se desenvolver e a busca com movimentos oculares por objetos em movimento atinge 

um nível quase igual ao dos adultos por volta dos 4-5meses em lactentes nascidos a termo, ao 
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avaliar os movimentos oculares suaves de busca em grupo de  81 prematuros com 2-4 meses de 

idade corrigida, Strand-Brodd et al. (2011), puderam identificar que existe um atraso no 

desenvolvimento desse rastreamento visual nos prematuros quando comparados com lactentes 

nascidos a termo; o atraso na aquisição dessa habilidade, pode ser um fator preditivo de 

prejuízos no neurodesenvolvimento posteriormente, foi o que mostrou estudo realizado por 

Kaul et al. (2016), que avaliou 67 prematuros com nascimento antes de 32 semanas de gestação, 

aos 4 meses de idade corrigida, esses lactentes foram submetidos a uma avaliação do padrão de 

olhar (giro de olhar, movimentos suaves dos olhos, tempo de olhar) para o objeto. Aos 3 anos 

o mesmo grupo de crianças teve seu desenvolvimento avaliado através da Bayley-III, e após as 

variáveis como IG, presença de dano neurológico e  intercorrências no período neonatal serem 

controladas,  foi encontrado significante correlação entre as alterações no padrão de olhar e 

prejuízos cognitivos, de linguagem e motricidade, concluindo que a avaliação da habilidade de 

rastreamento visual de objetos em movimentos alterada aos 4 meses é um robusto fator 

preditivo de atraso do desenvolvimento aos 3 anos em crianças nascidas prematuras. 

Ao estudar um grupo de 30 crianças que nasceram extremos prematuros, com 1 ano de 

idade e que não apresentavam danos em estruturas cerebrais identificáveis através RMN 

convencional ou prejuízos oftalmológicos, Pel et al. (2016) concluíram que os prematuros 

apresentam atraso no processamento de informações visuais, que podem ser atribuídos a déficits 

de conectividade neuronal em microestruturas cerebrais relacionadas com a visão. 

A prematuridade está associada com prejuízos neurológicos e cognitivos na infância, 

incluindo risco aumentado de dificuldades sociais; com a utilização do rastreamento visual, 

Telford et al. (2016) avaliaram grupo de 50 nascidos prematuros e 50 nascidos a termo, e esses 

foram expostos 3 estímulos sociais e o estudo concluiu que bebês nascidos prematuros 

apresentam um perfil diferente de rastreamento visual em relação a estímulos sociais, já 

presentes no primeiro ano de vida quando comparados com seu pares nascidos a termo. Outro 

estudo que teve como objetivo investigar o padrão de comportamento visual durante a 

visualização de cenas sociais, foi realizado por Sekigawa-Hosozawa et al. (2016), a pesquisa 

avaliou grupo de crianças aos 4 anos que nasceram muito prematuras, comparando com crianças 

com desenvolvimento típico e crianças com diagnóstico de TEA e pode concluir que os 

prematuros foram classificados em dois grupos baseados no seu padrão de rastreamento visual, 

um que apresentou resultados semelhantes ao grupo de crianças típicas, enquanto o outro grupo 

de prematuros apresentou dificuldades em manter a atenção e exibiu comportamentos atípicos 

de visualização, semelhante ao grupo de crianças com TEA. 
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3.OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar problemas emocionais e comportamentais, sinais de transtornos do espectro 

autista e os comportamentos adaptativos de crianças nascidas prematuras e com muito baixo 

peso e de crianças nascidas a termo com peso adequado, com idade atual de 4-5 anos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Comparar a frequência de problemas comportamentais e sintomas sugestivos de 

transtornos psiquiátricos na amostra de prematuros e no grupo controle.  

• Comparar os comportamentos adaptativos na amostra de prematuros e no grupo 

controle. 

• Comparar a frequência de sinais sugestivos de TEA na amostra de prematuros e 

no grupo controle.  

• Avaliar o rastreamento visual para verificar o tempo de fixação e preferência 

visual em relação a face humana e objeto no grupo de prematuros e de crianças nascidas a 

termo. 

• Comparar se há diferença entre gêneros nos resultados apresentados nas 

avaliações de problemas emocionais e comportamentais, dos sinais de TEA e dos 

comportamentos adaptativos no grupo de prematuros e no grupo controle. 

• Comparar se há diferença entre o nível de escolaridade materna nos resultados 

apresentados nas avaliações de problemas emocionais e comportamentais, dos sinais de TEA e 

dos comportamentos adaptativos no grupo de prematuros e no grupo controle. 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DE ESTUDO  

 

Estudo transversal realizado com amostra de conveniência de prematuros, nascidos com 

muito baixo peso (abaixo de 1500 gramas), no Hospital São Paulo, no Hospital Municipal 

Vereador José Storopolli e no Hospital Estadual de Diadema.   

Foram selecionadas 23 crianças, atualmente com 4 e 5 anos, de ambos os sexos, a partir 

do banco de dados do Ambulatório de Prematuros da Disciplina de Pediatria Neonatal da Escola 

Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo (EPM/Unifesp), onde essas crianças 

são acompanhados até a adolescência por equipe multiprofissional, composta pelos seguintes 

profissionais: pediatras, neurologistas, oftalmologistas, dermatologistas, dentistas, 

fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos e assistente social.  

O grupo controle, foi selecionado a partir de amostra de conveniência, sendo composto 

por 22 crianças da mesma faixa etária, de ambos os sexos, matriculadas na CEU EMEI 

JAGUARÉ, através de autorização assinada pela responsável legal da instituição (ANEXO A).  

 

4.2 CASUÍSTICA 

 

Critérios de inclusão:  

Prematuros: Foram incluídas na amostra de prematuros, crianças com nascimento entre 

setembro de 2011 e agosto de 2013, atualmente com 4-5 anos de idade, de ambos os sexos, 

nascidas com peso inferior a 1500 gramas.  

Grupo Controle: Foram incluídas crianças com a mesma faixa etária (4-5 anos), de 

ambos os sexos, nascidas a termo com peso adequado. 

 

 Critérios de exclusão: 

Prematuros: Foram excluídas crianças com malformações congênitas maiores e 

síndromes genéticas e deficiências motoras, auditivas e visuais, que pudessem comprometer a 

realização da avaliação. As informações referentes à presença dessas condições estão descritas 

nos prontuários médicos dos prematuros. 

Grupo Controle: Os critérios de exclusão para o grupo controle foram os mesmos 

descritos para a amostra de prematuros.  
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4.3 ASPECTOS ÉTICOS  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

São Paulo/Hospital São Paulo, sob o n 2.089.354 (ANEXO B).  

Os pais e responsáveis pelas crianças de ambos os grupos foram informados sobre o 

objetivo da pesquisa, o sigilo das informações e o direito de desistir de participar do estudo a 

qualquer momento; após a concordância em participar do estudo, assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO C). 

As crianças foram informadas sobre a pesquisa e a avaliação a que se foram submetidas 

a partir da leitura de um Termo de Assentimento (TA), que foi lido pela pesquisadora antes da 

realização do procedimento (ANEXO D) 

Só foram incluídas no estudo as crianças, cujos pais ou responsáveis legais, assinaram 

o TCLE e crianças que concordaram com a realização da avaliação, após a leitura do TA. 

 

4.4 INSTRUMENTOS  

 STRENGHTS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE (SDQ) 

O instrumento proposto por Goodman (1997) tem como finalidade realizar um 

rastreamento de problemas de saúde mental infantil e identificar as crianças que merecem uma 

investigação mais aprofundada.  

Goodman e Scott (1999) destacam que a versão original do SDQ possui propriedades 

psicométricas adequadas e comparáveis às do Child Behavior Checklist (CBCL), porém 

diferente desse instrumento - que apresenta como principal limitação ao uso a grande extensão 

-, o SDQ é curto, de fácil aplicação, utilizado para rastreamento de crianças e jovens de 4 a 16 

anos e apresenta três diferentes versões: autorrelato (a partir dos 11 anos), pais e professores 

(FLEITLICH, CORTÁZAR e GOODMAN, 2000; FLEITLICH, GOODMAN, 2004; 

GOODMAN, 1997). 

Trata-se de um instrumento breve, composto por 25 itens definidos conceitualmente 

com base no DSM-IV, que estão divididos em cinco diferentes escalas: sintomas emocionais, 

problemas de conduta, hiperatividade, problemas de relacionamento com os colegas e 

comportamento pró-social, sendo que essa última escala não está relacionada a problemas, uma 

vez que a ausência de comportamentos pró-sociais é conceitualmente diferente da presença de 

dificuldades psicológicas. 

Em cada uma das cinco escalas há cinco itens que podem ser respondidos como falso 

(zero pontos), mais ou menos verdadeiro (1 ponto) ou verdadeiro (2 pontos). A pontuação de 
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cada escala pode variar de 0-10 e a pontuação do escore total de dificuldades será gerada pela 

soma dos resultados das quatro primeiras escalas (sintomas emocionais, problemas de conduta, 

hiperatividade e problemas de relacionamento), podendo variar de 0 a 40 pontos; a pontuação 

da escala sobre comportamentos pró-sociais não entra na soma da pontuação total. A nota de 

corte para escores totais de dificuldades, na versão original (norma britânica), foi de 17 pontos 

para a versão dos pais e 16 para a versão dos professores. Além da pontuação total, a criança 

será classificada em cada uma das escalas, de acordo com três diferentes classificações: normal, 

limítrofe ou anormal. Os valores de classificação variam e são pontuados de forma específica 

para cada escala.  

O questionário foi traduzido e adaptado para o português por Fleitlich-Bilyk e Goodman 

(2000) e os estudos de fidedignidade do SDQ no Brasil indicam adequadas propriedades 

psicométricas aferidas a população brasileira. 

 

AUTISM BEHAVIOR CHECKLIST (ABC) 

O Autism Behavior Checklist é uma escala de triagem que fornece uma avaliação 

quantitativa dos comportamentos autísticos, amplamente utilizado para rastreamento inicial de 

crianças e adolescentes com desenvolvimento atípico ou atraso do desenvolvimento em que o 

diagnóstico de transtornos do espectro autista possa ser considerado uma hipótese diagnóstica 

(KRUG et al., 1980).           

Utilizado na forma de entrevista clínica, pode ser direcionado para qualquer pessoa que 

conheça bem o indivíduo avaliado, sendo a entrevista com os pais ou preenchimento por 

professores as formas padronizadas de utilização do instrumento. Sua aplicação leva de 10 a 15 

minutos e não há recomendação de treinamento específico.  Utilizado para avaliação de crianças 

em idade pré-escolar, segue normas norte-americanas para seu uso na faixa etária de 2 anos até 

13 anos e 11 meses. O estudo brasileiro contemplou crianças e 3 a 14 anos.  

O instrumento é composto por 57 questões, relacionadas a comportamentos atípicos 

característicos dos transtornos do espectro autista. Esses itens foram dispostos em um protocolo 

de registro dividido em cinco áreas: estímulo sensorial (ES); relacionamento (RE); uso do corpo 

e de objetos (CO); linguagem (LG); e postura social (PS) distribuídos aleatoriamente nas linhas 

do formulário.  

Os itens avaliados têm pontuação balanceada (1 a 4), de acordo com a ocorrência nos 

transtornos do espectro autista, sendo 1 para os comportamentos menos relacionados ao autismo 

e 4 para aqueles mais relacionados ao quadro. Para avaliar os resultados, somam-se os pesos 

dos comportamentos presentes nas cinco áreas, obtêm-se um escore parcial para cada área e um 
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escore total. Com relação ao escore total, no trabalho original, os autores propuseram que uma 

pontuação final igual ou maior que 68 seria classificatória para suspeita de autismo; pontuações 

entre 54 e 67 seriam consideradas moderada probabilidade de classificação para autismo; 

pontuações entre 47 e 53 seriam inconclusivas; e mediante pontuações inferiores a 47 pontos, 

a criança não seria considerada autista (KRUG et al., 1980). A pontuação representa o grau de 

suspeita para autismo, mas não o diagnóstico clínico.  

O ABC foi revisado e traduzido para o português do Brasil por Marteleto e Pedromônico 

em 2005 e recebeu o nome de Inventário de Comportamentos Autísticos (ICA). Todavia, os 

autores sugeriram que a pontuação adequada para caracterizar o indivíduo dentro do espectro 

do autismo, utilizando-se a tradução para o Português, fosse de 49 pontos; esse rearranjo na 

nota de corte aumentou a sensibilidade do instrumento, mantendo sua especificidade 

(MARTELETO e PEDROMÔNICO, 2005). 

  

VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOR SCALES (VINELAND-II) 

Desenvolvida por Sara Sparrow, David Balla e Dominic Cicchette, a Vineland é um 

instrumento capaz de mensurar o nível de funcionamento adaptativo, através de uma entrevista 

semiestruturada, que avalia a capacidade de autossuficiência na comunicação, habilidades de 

vida diária, socialização e habilidades motoras. A faixa etária para sua utilização vai desde o 

nascimento até a idade adulta. Em 2005 foi publicada a segunda edição do instrumento por 

Sparrow, e em 2016, Saulnier lança a terceira edição; atualmente ambas são comercializadas 

pela Pearson Clinical (SAULNIER, 2016). 

O estudo de validação da Vineland-II pode identificar que déficits na aquisição das 

habilidades avaliadas pelo instrumento, podem estar presentes em diferentes transtornos como 

DI, TEA, TDAH, transtornos de aprendizagem e distúrbios de comportamento. (SPARROW, 

CICCHETTI e BALLA, 2005).  

O presente estudo fez uso da segunda edição do instrumento, que apresenta seus 

conteúdos e escalas divididos da seguinte forma:  4 domínios que se subdividem em 11 

subdomínios: comunicação (receptiva, expressiva, escrita), autonomia (pessoal, doméstica e 

comunitária), socialização (relações interpessoais, lazer e regras sociais), função motora (grossa 

e fina); e um índice de Comportamentos Mal Adaptativos que consiste em uma avaliação mais 

detalhada sobre o comportamento do indivíduo (SPARROW, CICCHETTE e BALLA, 2005).  

Pode ser administrada nos seguintes formatos: questionário para pais e cuidadores 

(Survey Interview and Parent/Caregiver Rating Forms), questionário para professores (Teacher 

Rating Form) e entrevista estruturada (Expanded Interview Form). 
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Na versão Survey Interview, eleita para o estudo, a partir da resposta fornecida pelo 

responsável, o examinador deve marcar a afirmativa que corresponde ao desempenho da criança 

na questão descrita, sendo  que para cada atividade questionada existem 3 opções de resposta: 

não faz (quando a criança não consegue desenvolver uma atividade independentemente ou 

possui um comportamento não esperado para a idade), faz com auxílio (quando a criança 

consegue realizar parcialmente uma atividade ou possui um comportamento que ainda necessita 

de auxílio dos pais ou responsáveis) e faz sozinho (quando a criança realiza uma atividade 

sozinha ou tem um comportamento independente, sem necessidade de ser auxiliada).  

A partir das respostas fornecidas, deverão ser calculados os escores bruto e ponderado 

(a partir de tabelas por faixas etárias com pontuações padronizada) de cada domínio e 

subdomínio; a partir dessas pontuações será determinado o nível adaptativo que o indivíduo 

apresenta (alto, moderadamente alto, adequado, moderadamente baixo e baixo) e a idade 

cronológica correspondente a esse funcionamento. 

 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL-ABEP  

A maneira de classificar economicamente a população brasileira mudou em 2015. O 

Critério de Classificação Econômica Brasil, conhecido como Critério Brasil, teve uma nova 

atualização feita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP), porém continua 

baseado em posse de bens, atrelando a cada item uma quantidade de pontos, mas agora a base 

para o estudo é a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

A nova atualização altera os itens que compõem o critério. Além da inclusão de acesso 

a serviços públicos (água encanada e rua pavimentada), no quesito relativo à posse de itens, 

algumas variáveis foram alteradas e o peso para a posse de cada item também foi modificado. 

Outra mudança é que a nova regra de classificação divide a população brasileira em seis 

estratos socioeconômicos denominados: A, B1, B2, C1, C2 e DE.  

O novo critério foi baseado no artigo Socioeconomic Status and Consumption in an 

Emerging Economy (KAMURA e MAZZON, 2013). 

 

RASTREAMENTO VISUAL         

Para a avaliação do rastreamento visual, foi utilizado um equipamento computadorizado 

portátil (Mirametrix S2 Eye Tracker - versão 2.0.0.057, Mirametrix Research Inc., 2011), com 

software Mirametrix Viewer e um monitor de 17”. Esse equipamento foi desenvolvido para 

avaliar e registrar a varredura visual de um indivíduo frente a um estímulo visual projetado na 
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tela do computador. Inicialmente, foi necessária a calibração do equipamento antes de cada 

tarefa, a fim de o sistema registrar características particulares dos olhos de cada participante. 

Na calibração, a criança olhou e acompanhou um ponto que se moveu pela tela. Após a 

calibração, estímulos visuais foram projetados na tela do computador.  

Nessa avaliação, os estímulos projetados foram faces humanas e objetos e, a partir 

dessas projeções, foram registrados tempo de fixação e preferência visual.  

Os estímulos estavam dispostos nas três pranchas abaixo, contendo faces humanas e 

objetos, e cada uma delas foi apresentada por 5 segundos.  

 

Prancha 1: 

  

Figura 1: Prancha 1: Face humana com expressão neutra, com a finalidade de analisar 

tempo olhar para a face e preferência do olhar para qual parte da na face 
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Prancha 2: 

 

Figura 2: Prancha 2: Imagem de uma face humana neutra e um objeto ao mesmo tempo. 

 

 

Prancha 3: 

 

Figura 3: Prancha 3: Imagem de uma face humana neutra e um objeto ao mesmo tempo.  
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As pranchas 2 e 3 diferem quanto a lateralidade na exposição das imagens. 

O estudo não correlacionou os resultados apresentados no rastreamento visual com os 

scores apresentados nas avaliações de problemas de relacionamentos dos SDQ, ABC e 

Vineland. 

Durante a execução da tarefa, imagens do traçado ocular do participante foram 

registradas no computador e os resultados analisados. 

 

4.5 PROCEDIMENTOS 

 

Grupo de Prematuros 

A coleta de dados dos prematuros foi realizada no Ambulatório de Prematuros da 

EPM/Unifesp, somente após a certificação pela pesquisadora que a criança preenchia os 

critérios de inclusão exigidos no estudo e assinatura pelos pais ou responsáveis legais do TCLE.  

Do prontuário médico e da ficha de alta da unidade neonatal de rotina do ambulatório, 

foram coletadas informações referentes aos antecedentes clínicos maternos, dados da gestação 

e parto e intercorrências clínicas e neonatais após a alta hospitalar. (ANEXO E)  

 

DADOS MATERNOS: 

 Idade materna ao nascimento da criança; 

 Grau de escolaridade até a data da avaliação; 

 Profissão, segundo a informação materna; 

 Estado civil, caracterizado como presença ou ausência de parceiro fixo. 

 

ANTECEDENTES CLÍNICOS MATERNOS: 

 Hipertensão Arterial Sistêmica; 

 Diabetes Mellitus; 

 Outras doenças clínicas preexistentes: disfunções da tireoide, cardiopatia, 

nefropatia, pnemopatia. 

 

DADOS DA GESTAÇÃO: 

 Tipo de parto; 

 Idade gestacional de acordo com a melhor estimativa obstétrica ou pediátrica. 
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INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS MATERNAS E OBSTÉTRICAS DURANTE A 

GESTAÇAO: 

 Doença Hipertensiva Específica da Gravidez; 

 Infecção do trato urinário; 

 Amniorexe prematura; 

 Corioamnionite; 

 Descolamento prematuro de placenta; 

 Placenta prévia;  

  Uso de corticoide antenatal. 

 

DADOS DO RECÉM-NASCIDO: 

 Sexo do recém-nascido; 

 Peso ao nascimento, expresso em gramas; 

 Idade gestacional expressa em semanas e dias;  

 Adequação do peso à idade gestacional de acordo com a curva de crescimento 

intrauterino Intergrowlh-21st (VILLAR et al., 2014); 

 Índice de Apgar no primeiro e quinto minuto de vida. 

 

INTERCORRÊNCIAS NEONATAIS: 

  Síndrome do desconforto respiratório; 

  Apneia; 

 Displasia broncopulmonar;  

 Necessidade e duração da ventilação mecânica; 

 Hemorragia peri-intraventricular; 

  Leucomálacia periventricular; 

 Sepse; 

  Meningite; 

 Enterocolite necrosante; 

 Retinopatia da prematuridade 

 Tempo de internação (dias). 
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As crianças foram agendadas através de contato de telefônico da pesquisadora com os 

responsáveis, quando foi explicado a finalidade do estudo, então a criança e o responsável foram 

convidados a participar do estudo. 

As revisões dos prontuários foram realizadas com a finalidade de caracterizar a amostra 

de prematuros estudada.  

No encontro agendado, após a assinatura do TCLE, o responsável respondeu os 

questionários eleitos para a realização desse estudo: SDQ (ANEXO F), ABC (ANEXO G), 

Vineland-II (ANEXO H), sendo a aplicação do questionário ABEP (ANEXO I) para fins de 

pareamento dos grupos estudados com relação à classe econômica. Esse procedimento foi 

realizado individualmente e todas as questões foram lidas pela pesquisadora e as dúvidas 

esclarecidas.  

Nesse mesmo encontro, após a leitura de um TA, foi realizada individualmente com a 

criança uma avaliação do rastreamento visual, na mesma sala, em um ambiente projetado, com 

condições adequadas quanto à luminosidade e isenta de ruídos externos que pudessem 

influenciar a realização do procedimento.  

 

Grupo Controle:  

A pesquisadora durante o período de entrada e saída dos alunos da escola, apresentou a 

pesquisa para as famílias e convidou os interessados a participarem do estudo, nessa data as 

avaliações foram agendadas. 

Na data agendada, o responsável compareceu junto com a criança e, após assinatura do 

TCLE, foram submetidos ao mesmo protocolo de avaliação que o grupo de prematuros, além 

de um questionário elaborado pela pesquisadora, com perguntas sobre a gestação, saúde 

materna e da criança avaliada quando recém-nascida (ANEXO J).  

 

           DADOS MATERNOS:                                                                                                                             

 Idade materna ao nascimento da criança; 

 Grau de escolaridade até a data da avaliação; 

 Profissão, segundo a informação materna; 

 Estado civil, caracterizado como presença ou ausência de parceiro fixo. 
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DADOS DA GESTAÇÃO: 

 Tipo de parto; 

 Idade gestacional de acordo com a melhor estimativa obstétrica ou pediátrica. 

 

DADOS DO RECÉM-NASCIDO: 

 Sexo do recém-nascido; 

 Peso ao nascimento, expresso em gramas; 

 Idade gestacional expressa em semanas e dias.    

 

A aplicação dos questionários com as mães e avaliação do rastreamento visual das 

crianças foram realizados na escola. A sala para as coletas dos dados era reservada e cada 

família foi convocada individualmente para responder os questionários.  

 A avaliação do rastreamento visual, foi feita na mesma sala, em projeto elaborado para 

adequação do ambiente para a realização do procedimento, cada criança foi avaliada 

individualmente. 

Ao término das coletas de dados, 4 crianças avaliada apresentaram alterações de 

desenvolvimento e/ou comportamentais importantes, identificadas a partir do relato do 

responsável durante a aplicação dos questionários. Essas serão encaminhada para avaliação 

médica na Atenção Primária de Saúde de referência, no dia da devolutiva dos resultados da 

avaliação com os seus respectivos responsáveis. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foram analisadas duas amostras de conveniência constituídas por crianças de 4-5 anos 

de idade. Um grupo foi composto por crianças nascidas prematuras de muito baixo peso e o 

outro grupo de crianças nascidas a termo, adequadas para a idade gestacional. 

As variáveis numéricas foram expressas por média e desvio padrão ou mediana e valores 

mínimo e máximo e comparados pelos Teste t de Student ou Teste de Mann-Whitney, conforme 

distribuição, avaliada pelo teste de Kolmogorov-Smirnov. As variáveis categóricas foram 

descritas em número e porcentagem e comparadas por meio do teste Qui-quadrado ou teste 

exato de Fisher.  

Para análise dos fatores associados aos escores do questionário de capacidades e 

dificuldades e do Vineland-II foi utilizada a regressão linear, incluindo, apenas três variáveis 

independentes devido ao tamanho restrito da amostra.    

Para todas as análises, utilizou-se o programa SPSS for Win/v.17.0 (IBM SPSS Statistics, 

Somers, NY, USA), considerando-se significante, p<0,05. 
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5. RESULTADOS 

  

 Durante 14 de agosto de 2017 a 19 de setembro de 2017, das 127 crianças em 

acompanhamento no Ambulatório de Prematuros da Disciplina de Pediatria Neonatal da Escola 

Paulista de Medicina/Universidade federal de São Paulo, nascidas prematuras com peso inferior 

a 1500 gramas, com nascimento entre setembro de 2011 a agosto de 2013, 33 famílias foram 

convidadas a participar da pesquisa, 3 familiares não apresentaram interesse e uma das crianças 

apresentou critérios de exclusão. Das 29 crianças agendadas, 6 não estavam presentes na data 

agendada da avalição, sendo avaliadas 23 crianças que preenchiam critérios de inclusão para o 

estudo (18,11%). 

 Com relação ao grupo de crianças com nascimento a termo, no período de 04 de 

setembro de 2017 a 21 de setembro de 2017, as famílias foram convidadas a participar da 

pesquisa, a partir da apresentação do estudo para os responsáveis nos horários de entrada e saída 

das crianças da escola, no períoda da mahã e da tarde. Das 498 crianças matriculas na EMEI-

CEU Jaguaré, 34 crianças foram agendadas para participar da pesquisa. Entre essas crianças, 8 

não estavam presentes na data agendada para a avaliação e 4 crianças não preencheram critérios 

de inclusão para a pesquisa, 1 criança do sexo masculino não apresentou peso adequado para a 

idade gestacional, 1 criança sexo masculino e 1 do sexo feminino não apresentaram peso 

adequado para a idade gestacional e nasceram com baixo peso e 1 criança do sexo feminino 

nasceu prematura tardia. Dessa forma o grupo de crinaças nascidas a termo com peso adequado 

para a idade gestacional foi composto por 22 crianças de ambos os sexos, na faixa etária de 4 a 

5 anos. 
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Figura 4: Fluxograma da população estudada, grupo prematuros 
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Figura 5: Fluxograma da população estudada, grupo crianças nascidas a termo  

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ESTUDADA 

 Foram incluídas no estudo 45 crianças de 4-5 anos de idade, sendo 23 crianças nascidas 

prematuras com muito baixo peso e 22 nascidas a termo.  

 As crianças nascidas prematuras apresentaram idade gestacional média ao nascer de 

29,8 ± 2,2 semanas e peso de 1236 ± 185g, 11 (47,8%) eram do sexo masculino e 6 (26,1%) 

pequenos para a idade gestacional. O Apgar de 1o minuto foi 6,8 ± 1,7 e do 5o minuto foi 8,9 ± 

0,6. Antes do parto, 10 (43,5%) mães dos prematuros receberam corticosteroides e 3 (13,0%) 

sulfato de magnésio. 

 As intercorrências clínicas durante o período de internação na unidade neonatal estão 

apresentadas na Figura 6. Durante a internação, 20 (87,0%) prematuros receberam ventilação 

não invasiva por 7,6 ± 8,2 dias (mediana: 7; variação: 0-32 dias), 9 (39,1%) foram submetidos 

à ventilação invasiva por 4,0 ± 9,3 dias (mediana: 0; variação: 0-37 dias) e ficaram internados 

na unidade neonatal por 50,8 ± 22,2 (mediana: 44; variação: 26-102 dias).  
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 A idade materna das mães no nascimento da criança foi 29,09 ± 6,86 anos para os 

prematuros e 26,55 ± 6,55 anos para crianças nascidas a termo, p=0,214. 

As crianças nascidas a termo apresentaram idade gestacional média de 39,5 ± 1,3 

semanas e peso médio de  3347 ± 350g e 12 (54,5%) eram do sexo masculino. 

A via de parto foi cesárea em 15 (65,2%) prematuros e 13 (59,1%) nascidos a termo 

(qui-quadrado, p=0,672).  

 

Tabela 1: Caracterização das amostras. 

  Pré Termo Termo p 

Idade atual da criança 4,61 4,58 p = 0,850 

Gênero Masc. / Fem. 47,8% / 55,2% 54,5% / 45,5%  

Idade atual da mãe 34,60 31,60 p = 137 

Idade materna ao nasc. 29,09 26,55 p = 0,214 

Idade gestacional 29,80 39,50  

Peso ao nascer 1236 g 3347 g  

Cesárea 65,2% 59,1%  

Escolaridade Materna < 9 anos 21,7% 4,5% p = 0,850 

Classe econômica B1 4,3% 4,5% 

p = 0,939 

Classe econômica B2 21,7% 22,7% 

Classe econômica C1 43,5% 31,8% 

Classe econômica C2 26,1% 36,4% 

Classe econômica DE 4,3% 4,5% 
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Figura 6: Porcentagem de crianças nascidas prematuras que apresentaram   intercorrências 

clínicas na unidade neonatal. SDR: síndrome de desconforto respiratório; DBP: displasia 

bronco-pulmonar; HPIV: hemorragia peri-intraventricular de qualquer grau; LPV: 

leucomalácia peri-ventricular; ROP: retinopatia da prematuridade. 

 

 À inclusão no estudo, a idade atual das crianças era semelhante nos dois grupos (4,61 ± 

0,5 ano vs. 4,58 ± 0,51 ano, p=0,850) entre prematuros e nascidos a termo, respectivamente, e 

a idade materna era semelhante nos dois grupos (34,6 ± 7,0 vs. 31,6 ± 6,3 anos, teste t, p=0,137) 

entre prematuros e nascidos a termo, respectivamente. Não apresentavam parceiro fixo, 6 

(26,1%) mães de prematuros e 2 (9,1%) mães de nascidos a termo (teste exato de Fisher, 

p=0,105). Em relação à escolaridade, 5 (21,7%) e 1 (4,5%) mães de crianças nascidas 

prematuras e a termo, respectivamente, apresentavam menos de 9 anos de escolaridade (teste 

exato de Fisher, p=0,082).  

 

Quanto ao nível socioeconômico, a distribuição entre mães de prematuros e nascidos a termo 

foi semelhante, com a seguinte distribuição: nível B1 (4,3% vs. 4,5%), B2 (21,7% vs. 22,7%), 

C1 (43,5% vs. 31,8%), C2 (26,1% vs. 36,4%), DE (4,3% vs. 4,5%) (qui-quadrado, p=0,939), 

respectivamente.  
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5.2 RESULTADOS DO STRENGHTS AND DIFFICULTIES QUESTIONNAIRE(SDQ) 

 

Os escores de SDQ foram semelhantes entre as crianças nascidas prematuras e a termo. 

Houve apenas uma tendência estatística de o prematuro apresentar menor escore no SDQ 

relacionamento, comparado ao nascido a termo (Tabela 2 e Figura 7).  

 

Tabela 2: Escores de SDQ nos dois grupos de crianças estudadas. 

 

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

P 

SDQ total dificuldades  9,83 ± 5,16 9,95 ± 6,44 0,776 

SDQ hiperatividade 5,09 ± 3,53 3,95 ± 3,00 0,299 

SDQ conduta 1,70 ± 1,43 1,45 ± 1,91 0,331 

SDQ emocional 2,35 ± 1,77 2,55 ± 2,46 0,963 

SDQ relacionamento 0,7 ±1,06 1,95 ± 2,26 0,075 

SDQ: Questionário de capacidades e dificuldades. p valor: teste de Mann-Whitney. 
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Figura 7: Boxplot com escores de SDQ em crianças nascidas pré-termo e a termo. A linha 

pontilhada representa o ponto de corte para os escores de SDT total. 

  

Crianças nascidas prematuras apresentaram menor porcentagem de alteração no SDQ 

relacionamento. Houve uma tendência de os prematuros de apresentarem maior frequência de 

alteração no SDQ hiperatividade. Nos demais domínios os dois grupos apresentaram 

frequências semelhantes de alteração no SDQ (Tabela 3 e Figura 8).  
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Tabela 3: Porcentagens de crianças nascidas pré-termo e a termo com SDQ alterado.  

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

P 

SDQ total dificuldades  3 (13,0%) 4 (18,2%) 0,474& 

SDQ hiperatividade 12 (52,2%) 6 (27,3%) 0,080# 

SDQ conduta 6 (26,1%) 4 (18,2%) 0,391& 

SDQ emocional 7 (30,4%) 5 (22,7%) 0,559# 

SDQ relacionamento 1 (4,3%) 7 (31,8%) 0,020& 

p valor - #: Qui-quadrado; &: teste exato de Fisher. 

 

 

 

Figura 8: Porcentagens de crianças pré-termo e a termo com SDQ alterado, p>0,05, exceto 

SDQ relacionamento (p=0,020). 
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Fatores associados aos escores do SDQ 

 

Na Tabela 4, observa-se que crianças com mães que apresentavam escolaridade inferior 

a 9 anos, comparadas àquelas mães com maior tempo de escolaridade, apresentaram maiores 

escores no SDQ total dificuldades e hiperatividade, e uma tendência a menores escores no SDQ 

conduta.  

Tabela 4: Escores de SDQ, segundo escolaridade materna. 

 Escolaridade <9 anos 

(n=6) 

Escolaridade > 9 anos 

(n=37) 

p 

SDQ total dificuldades  13,33 ± 4,41 8,95 ± 5,58 0,035 

SDQ hiperatividade 8,00 ± 2,76 3,76 ± 2,95 0,004 

SDQ conduta 2,67 ± 1,63 1,38 ± 1,59 0,065 

SDQ emocional 2,00 ± 1,67 2,41 ± 2,19 0,745 

SDQ relacionamento 0,67 ± 0,82 1,38 ± 1,93 0,694 

P valor: teste de Mann-Whitney. 

 Em relação ao sexo, o sexo masculino apresentou maiores escores no SDQ 

hiperatividade, comparado ao feminino (Tabela 5).  

Tabela 5: Escores de SDQ, segundo sexo. 

 Sexo masculino 

(n=23) 

Sexo feminino 

(n=22) 

p 

SDQ total dificuldades  10,91 ± 6,16 8,92 ± 5,22 0,255 

SDQ hiperatividade 5,70 ± 3,36 3,32 ± 2,80 0,018 

SDQ conduta 1,96 ± 1,85 1,18 ± 1,26 0,160 

SDQ emocional 2,00 ± 1,67 2,41 ± 2,19 0,755 

SDQ relacionamento 1,09 ± 1,81 1,55 ± 1,90 0,310 

P valor: teste de Mann-Whitney. 
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 Para complementar o estudo dos fatores associados, realizou-se a regressão univariada 

para as variáveis sexo, escolaridade materna e prematuridade.  

Crianças com mães que tiveram uma escolaridade inferior a 9 anos apresentaram uma 

tendência a exibir maiores escores no SDQ total dificuldades e SDQ conduta (Tabelas 6 e 7). 

  

Tabela 6: Análise de regressão linear univariada para SDQ total dificuldades 

 Beta IC 95% P 

Sexo masculino  2,09 -1,345 a 5,535 0,226 

Escolaridade materna < 9 anos 4,387 -0,459 a 9,234 0,075 

Prematuridade -0,121 -3,628 a 3,371 0,941 

 

Tabela 7: Análise de regressão linear univariada para SDQ conduta 

 Beta IC 95% P 

Sexo masculino  0,775 -0,179 a 1,729 0,109 

Escolaridade materna < 9 anos 1,288 -0,128 a 2,704 0,073 

Prematuridade 0,241 -0,740 a 1,222 0,623 

 

 Já para SDQ hiperatividade, o sexo masculino apresentou 2,377 pontos a mais, 

comparado ao sexo feminino e a escolaridade materna < 9 anos também aumentou em 4,243 

pontos esse escore (Tabela 8). 

Tabela 8: Análise de regressão linear univariada para hiperatividade 

 Beta IC 95% P 

Sexo masculino  2,377 0,512 – 4,243 0,014 

Escolaridade materna < 9 anos 4,243 1,643 – 6,843 0,002 

Prematuridade 1,132 -0,841 – 3,101 0,253 
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Quando se realizou a análise de regressão linear múltipla, controlada para sexo e 

escolaridade materna, observou-se que a última variável permaneceu no modelo, aumentando 

em 4,243 pontos (IC 95%:  1,643 – 6,843), p=0,002, o escore de hiperatividade.  

 

 Nenhuma das três variáveis se associou ao escore de SDQ emocional (Tabela 9). Já a 

prematuridade se associou significantemente ao escore de relacionamento, reduzindo em 1,250 

pontos (Tabela 10). 

   

Tabela 9: Análise de regressão linear univariada para SDQ emocional. 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  -0,464 -1,744 a 0,815 0,468 

Escolaridade materna < 9 anos -0,405 -2,303 a 1,492 0,668 

Prematuridade -0,198 -1,484 a 1,089 0,758 

 

Tabela 10: Análise de regressão linear univariada para SDQ relacionamento. 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  -0,458 -1,572 a 0,655 0,411 

Escolaridade materna < 9 anos -0,712 -2,343 a 0,919 0,383 

Prematuridade -1,250 -2,312 a -0,206 0,020 

 

5.3 RESULTADOS DA VINELAND ADAPTIVE BEHAVIOUR SCALE - II  

Crianças nascidas prematuras e a termo apresentaram escores semelhantes no teste de 

Vineland em todos os domínios avaliados, com tendência de os prematuros apresentarem 

menores escores nos domínios de habilidade na vida diária (HVD) comunitário e desempenho 

motor, comparados aos nascidos a termo (Tabela 11 e Figura 9). 
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Tabela 11: Escores de Vineland em crianças nascidas prematuras e a termo.  

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Vineland composto do CA  86,04 ± 7,51 89,91 ± 9,89 0,146 

Domínio comunicação 85,65 ± 8,22 89,36 ± 10,22 0,185 

Comunicação receptiva 14,87 ± 2,22 15,45 ± 3,19 0,472 

Comunicação expressiva 11,91 ± 1,38 12,23 ± 1,51 0,470 

Comunicação escrita 11,48 ± 2,09 12,45 ± 1,90 0,108 

Domínio habilidades vida diária 91,13 ± 7,95 94,77 ± 10,19 0,187 

HVD pessoal 13,22 ± 1,91 14,45 ± 3,02 0,111 

HVD doméstico  13,87 ± 1,74 13,91 ± 1,95 0,943 

HVD comunitário 13,96 ± 1,43 14,95 ± 2,49 0,072 

Domínio Socialização 86,39 ± 7,04 86,55 ± 8,60 0,948 

Socialização rel. interpessoais 13,39 ± 1,16 13,36 ± 1,59 0,947 

Socialização tempo brincar e lazer 13,35 ± 1,72 13,45 ± 1,87 0,843 

Socialização habilidade enfrentamento 11,26 ± 1,79 11,27 ± 1,91 0,983 

Domínio Motor  90,39 ± 13,50 97,36 ± 13,06 0,086 

Motor grosso 14,43 ± 3,07 15,55 ± 2,48 0,190 

Motor fino 12,48 ± 2,47 13,64 ± 2,26 0,108 

P valor: teste t. 
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Figura 9: Box plot dos escores de Vineland e seus domínios nos dois grupos de crianças. Linha 

pontilhada representa o ponto de corte de normalidade para os escores de Vineland e a linha 

vermelha representa o escore de alteração grave. 

 

Maior porcentagem de crianças nascidas prematuras apresentou atrasos em relação ao 

Vineland composto do CA e nos domínios de comunicação e no desenvolvimento motor fino 

(Tabela 12 e Figura 10). 
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Tabela 12:  Porcentagem de crianças com atrasos nos testes de Vineland e seus domínios.  

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Vineland composto do CA  11 (47,8%) 4 (18,2%) 0,035# 

Domínio comunicação 12 (52,2%) 5 (22,7%) 0,042# 

Comunicação receptiva 3 (13,0%) 3 (13,6%) 0,646& 

Comunicação expressiva 17 (73,9%) 13 (59,1%) 0,293# 

Comunicação escrita 16 (69,6%) 11 (50,0%) 0,181# 

Domínio habilidades vida diária 7 (30,4%) 5 (22,7%) 0,559# 

HVD pessoal 7 (30,4%) 7 (31,8%) 0,920# 

HVD doméstico  4 (17,4%) 5 (22,7%) 0,470& 

HVD comunitário 4 (17,4%) 1 (4,5%) 0,187& 

Domínio socialização 11 (47,8%) 10 (45,5%) 0,873# 

Socialização relações interpessoais 6 (26,1%) 3 (13,6%) 0,252& 

Socialização tempo brincar e lazer 6 (26,1%) 7 (31,8%) 0,672# 

Socialização habilidade enfrentamento 18 (78,3%) 17 (77,3%) 0,609& 

Domínio Motor  7 (30,4%) 4 (18,2%) 0,339# 

Motor grosso 4 (17,4%) 4 (18,2%) 0,624& 

Motor fino 12 (52,2%) 5 (22,7%) 0,042# 

HVD: habilidade de vida diária. p valor - #: Qui-quadrado; &: teste exato de Fisher. 
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Figura 10: Porcentagem de crianças nascidas prematuras e a termo com atrasos no Vineland e 

seus domínios. Maior porcentagem de crianças nascidas prematuras apresentou atrasos em 

relação ao Vineland composto e no domínio comunicação. Nos demais domínios não foram 

observadas diferenças estatísticas significantes entre os grupos.  

 

Figura 11: Histograma com frequência e pontuação obtidas por crianças nascidas pré-termo e 

a termo no Vineland composto de comportamento adaptativo, comparadas com a curva padrão 

de Vineland-II. A linha vermeha representa a média do teste e as linhas pontilhadas representam 

um desvio padrão acima e abaixo da média.   
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Fatores associados ao Vineland 

 

 Crianças com mães com menos de 9 anos de escolaridade, tiveram uma tendência a 

apresentar menores escores de habilidade na vida diária e na socialização (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Escores de Vineland, segundo escolaridade materna. 

 Escolaridade <9 anos 

(n=6) 

Escolaridade > 9 anos 

(n=37) 

p 

Vineland composto  81,83 ± 10,36 88,81 ± 8,56 0,206 

Comunicação 82,17 ± 9,64 88,51 ± 9,26 0,180 

Habilidades diárias 86,00 ± 7,87 94,24 ± 9,12 0,065 

Socialização 82,33 ± 6,08 87,84 ± 7,23 0,057 

Motor 91,50 ± 16,40 93,27 ± 12,88 0,144 

P valor: teste de Mann-Whitney. 

 O sexo masculino, comparado ao feminino, apresentou menores escores na 

comunicação e menor tendência na socialização (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Escores de Vineland, segundo sexo das crianças estudadas. 

 Sexo masculino 

(n=23) 

Sexo feminino 

(n=22) 

p 

Vineland composto  86,52 ± 8,72 89,41 ± 8,99 0,488 

Comunicação 83,96 ± 8,18 91,14 ± 9,21 0,013 

Habilidades diárias 91,85 ± 8,97 94,23 ± 9,44 0,289 

Socialização 84,30 ± 8,54 88,73 ± 6,24 0,083 

Motor 96,83 ± 13,84 90,64 ± 12,90 0,669 

P valor: teste de Mann-Whitney. 
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A análise de regressão linear univariada para os escores de Vineland composto não 

mostrou associação com as variáveis sexo, escolaridade materna e prematuridade (Tabela 15). 

 

Tabela 15: Regressão linear univariada para Vineland composto 

 Beta IC 95% P 

Sexo masculino  -2,887 -8,209 a 2,434 0,280 

Escolaridade materna < 9 anos -5,977 -13,801 a 1,846 0,131 

Prematuridade -3,866 -9,128 a 1,397 0,146 

 

Em relação à variável dependente comunicação, o sexo masculino apresentou 7,180 

pontos a menos que o sexo feminino (Tabela 16).  

Na regressão linear múltipla, controlado para prematuridade e escolaridade materna, as 

crianças do sexo masculino apresentaram 3,711 pontos a menos que o sexo feminino (IC 95%: 

-12,630 a -1,738), p=0,011. 

 

Tabela 16: Regressão linear univariada para comunicação 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  -7,180 -12,411 a -1,948 0,008 

Escolaridade materna < 9 anos -6,347 -14,617 a 1,924 0,129 

Prematuridade -3,711 -9,274 a 1,851 0,185 

  

Quando se considerou a variável dependente habilidades, na regressão linear univariada, a 

escolaridade materna inferior a 9 anos reduziu esse escore em 8,243 pontos, comparado a maior 

tempo de escolaridade (Tabela 17). 

Na regressão linear múltipla, controlado para prematuridade, a escolaridade < 9 anos 

reduziu em -8,243 pontos (IC 95%: -16,221 a -0,266), p=0,043. 
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Tabela 17: Regressão linear univariada para habilidades. 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  -2,575 -9,111 a 2,961 0,353 

Escolaridade materna < 9 anos -8,243 -16,221 a -0,266 0,043 

Prematuridade -3,642 -9,121 a 1,836 0,187 

 

 Para as variáveis socialização e desenvolvimento motor, não houve associação com 

nenhuma das três variáveis independentes (Tabelas 18 e 19). Apenas as variáveis escolaridade 

materna < 9 anos e prematuridade apresentaram tendência estatística na redução dos escores de 

socialização e desempenho motor.    

 

Tabela 18: Regressão linear univariada para socialização. 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  -4,423 -8,938 a -0,092 0,055 

Escolaridade materna < 9 anos -5,505 -11,881 a 0,872 0,089 

Prematuridade -0,154 -4,869 a 4,561 0,948 

 

Tabela 19: Regressão linear univariada para desenvolvimento motor. 

 Beta IC 95% p 

Sexo masculino  6,190 -1,862 a 14,241 0,129 

Escolaridade materna < 9 anos -1,770 -13,844 a 10,103 0,765 

Prematuridade -6,972 -14,963 a 1,018 0,086 
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5.4 RESULTADOS AUTISM BEHAVIOR CHECKLIST (ABC) 

Em relação ao questionário ABC, do total de 23 prematuros, 1 (4,3%) apresentou escore 

de ABC > 49 e, de 22 crianças nascidas a termo, 2 (9,1%) apresentaram escores de ABC 

alterados (teste exato de Fisher, p=0,483). Os escores de ABC foram semelhantes nos dois 

grupos (Tabela 20). 

Tabela 20: Escores de ABC obtidos nos dois grupos de crianças. 

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Escore total de ABC   13,78 ± 11,68 13,64 ± 16,35 0,249 

ABC ES 2,61 ± 3,80 2,09 ± 3,45 0,527 

ABC RE 3,83 ± 4,09 4,05 ± 6,08 0,578 

ABC CO 2,48 ± 3,05 2,27 ± 4,86 0,203 

ABC LG 2,00 ± 0,80 3,18 ± 4,27 0,919 

ABC OS 2,87 ± 3,33 2,00 ± 2,60 0,295 

P valor: teste de Mann-Whitney. ES – Estímulo Sensorial, RE – Relacionamento, CO – Corpo 
e Objeto, LG – Linguagem, PS – Postura Social. 

 

5.5 RESULTADOS DO RASTREAMENTO VISUAL  

 Foram apresentadas três imagens no computador. A primeira imagem era o rosto de uma 

mulher, a segunda as figuras de rosto de mulher e um escorregador e a terceira correspondia à 

imagem de um balanço e o rosto de uma mulher.  

O tempo de fixação do olhar em todas as pranchas foram semelhantes nas crianças 

nascidas prematuras e a termo (Tabelas 21, 22 e 23).  
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Tabela 21: Tempo de fixação dos olhos (em porcentagem) das crianças nascidas prematuras e 

a termo na prancha 1. 

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Tempo total tela   61,00 ± 32,16 68,64 ± 32,18 0,291 

Tempo total rosto 49,39 ± 35,78 55,86 ± 34,31 0,453 

Tempo olhos 15,00 ± 19,12 19,55 ± 18,99 0,333 

Tempo boca 1,43 ± 2,47 0,23 ± 0,69 0,068 

Quadrante direito 24,30 ± 19,75 27,36 ± 18,09 0,606 

Quadrante esquerdo 35,39 ± 24,47 39,59 ± 27,23 0,555 

p valor: teste de Mann-Whitney. 

 

Tabela 22: Tempo de fixação ocular (em porcentagem) de crianças nascidas prematuras e a 

termo na prancha 2. 

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Tempo total tela   50,96 ± 36,52 62,86 ± 34,93 0,203 

Tempo mulher 13,87 ± 17,01 14,68 ± 12,07 0,449 

Tempo escorregador 10,17 ± 15,42 14,27 ± 16,42 0,241 

Quadrante esquerdo 23,22 ± 21,96 26,00 ± 16,62 0,134 

Quadrante direito 26,00 ± 24,55 35,86 ± 23,72 0,625 

p valor: teste de Mann-Whitney. 
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Tabela 23: Tempo de fixação ocular (em porcentagem) de crianças nascidas prematuras e a 

termo na prancha 3. 

 Pré-Termo 

(n=23) 

Termo 

(n=22) 

p 

Tempo total tela   57,65 ± 38,11 66,86 ± 33,33 0,426 

Tempo balanço 19,22 ± 20,18 29,68 ± 28,30 0,239 

Tempo mulher 15,35 ± 21,11 11,59 ± 14,03 0,712 

Quadrante direito 23,35 ± 25,10 20,05 ± 15,90 0,865 

Quadrante esquerdo 32,57 ± 26,98 45,23 ± 30,47 0,166 

p valor: teste de Mann-Whitney. 

Além disso, foram feitas as seguintes análises para cada uma das pranchas apresentadas 

na tela do computador:  

 

Prancha 1: 

 Comparação prematuro vs. termo: A porcentagem de crianças que olharam para os 

olhos (87,0% vs. 86,4%, teste exato de Fisher, p=0,646) e para a boca (56,5% vs. 33,7%, 

teste qui-quadrado, p=0,123) foram semelhantes, respectivamente entre prematuros e 

nascidos a termo.  

 Tempo de olhar do prematuro: As crianças nascidas prematuras, fixaram o olhar por 

mais tempo nos olhos que na boca (15,00 ± 19,12% vs. 1,43 ± 2,45%, Mann-Whitney, 

p<0,001).  

 Tempo de olhar do termo: Da mesma forma, os nascidos a termo também olharam por 

mais tempo para os olhos que para a boca (19,55 ± 18,97% vs. 0,23 ± 0,685, Mann-

Whitney, p<0,001).  

 Se os prematuros olharam mais para os olhos do que para a boca: A porcentagem 

de crianças nascidas prematuras que olharam para os olhos foi maior do que os que 

olharam para a boca (87,0% vs. 56,3%, qui-quadrado, p=0,022).  

 Se os nascidos a termo olharam mais para os olhos do que para a boca: Entre os 

nascidos a termo, também maior parte das crianças olhou para os olhos do que para a 

boca (86,4% vs. 31,8%, qui-quadrado, p<0,001). 
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 Prancha 2- Face humana e escorregador  

 Comparação prematuro vs. termo: Não houve diferença estatisticamente significante 

na porcentagem de prematuros que olharam para a mulher (73,9% vs. 81,6%, teste exato 

de Fisher, p=0,391) ou para escorregador (69,6% vs. 86,4%, teste exato de Fisher, 

p=0,160), respectivamente entre crianças nascidas prematuras e a termo. 

 Tempo de olhar do prematuro: O tempo de olhar dos prematuros para a figura da 

mulher e para o escorregador foram semelhantes (13,87 ± 17,08%, vs. 10,17 ± 15,42%, 

Mann-Whitney, p=0,598).  

 Tempo do olhar do termo: De forma semelhante, entre os nascidos a termo, o tempo 

de fixação do olhar para a mulher e para o escorregador não apresentaram diferença 

estatística (14,27 ± 16,418% vs. 14,27 ± 16,42, Mann-Whitney, p=0,516).  

 Se os prematuros olharam mais para a mulher do que para o escorregador:  A 

porcentagem de crianças que olharam para a mulher e para o escorregador foi 

semelhante (73,9% vs. 69,6%, qui-quadrado, p=0,743). 

 Se os nascidos a termo olharam mais para a mulher do que para o escorregador: 

Da mesma forma, a porcentagem de crianças nascidas a termo que olharam para a 

mulher ou para o escorregador foi semelhante (81,8% vs. 86,4%, teste exato de Fisher, 

p=0,500). 

 

 Prancha 3- Balanço e face humana 

 Comparação prematuro vs. termo: A porcentagem de crianças que olharam para a 

mulher (69,6% vs. 86,4%, teste exato de Fisher, p=0,160) ou para o balanço (78,3% vs. 

90,9%, teste exato de Fisher, p=0,226) foram similares, entre crianças nascidas 

prematuras e a termo, respectivamente. 

 Tempo de olhar do prematuro: Os prematuros gastaram tempo semelhante para olhar 

a figura da mulher e do balanço (15,35 ± 21,18% vs. 19,22 ± 20,18%, Mann-Whitney, 

p=0,413). 

 Tempo do olhar do termo: Já entre os nascidos a termo, o tempo de olhar para a mulher 

foi menor que para o balanço (11,59 ± 14,03% vs. 29,88 ± 28,30%, Mann-Whitney, 

p=0,042).  

 Se os prematuros olharam mais para o balanço do que para a mulher: A 

porcentagem de crianças nascidas prematuras que olharam para a mulher ou para o 

balanço foi semelhante (69,6% vs. 78,3%, qui-quadrado, p=0,502).  
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 Se os nascidos a termo olharam mais para o balanço do que para a mulher: A 

porcentagem de crianças nascidas a termo que olharam para a mulher ou para o 

balanço foi semelhante (86,4% vs. 90,9%, teste exato de Fisher, p=0,501). 

 

 
 
5.6 CÁLCULO DE TAMANHO DE AMOSTRA PARA ESTUDO FUTURO 
 

Por se tratar de um estudo preliminar, não foi feito o cálculo de tamanho de amostra 

para o presente estudo. Para um estudo futuro, com base nos principais resultados obtidos e 

considerando os escores de Vineland e hiperatividade, e um erro beta de 80% e nível de 

significância de 5% e pode-se sugerir: 

 Para os escores de Vineland composto, considerando uma diferença de 4 pontos na 

média dos escores entre as crianças nascidas prematuras e a termo e um desvio padrão 

de 9,9, será necessária a inclusão de 75 crianças em cada grupo.  

 Para os escores de hiperatividade, considerando uma diferença de 1 ponto na média dos 

escores entre os grupos e um desvio de padrão de 3,0, será necessário incluir 111 

crianças em cada grupo. 

 Concluindo, a inclusão de 111 crianças em cada grupo poderá conferir uma validade 

interna desejável para o próximo estudo. 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 AVALIAÇÃO DE PROBLEMAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS COM 

APLICAÇÃO DO SDQ  

Os escores de SDQ foram semelhantes entre as crianças nascidas prematuras e a termo, 

havendo uma tendência estatística do grupo dos prematuros apresentar menor escore SDQ 

relacionamento quando comparado ao grupo de nascidos a termo. 

O fato de prematuros apresentarem resultados de SDQ semelhantes aos nascidos a 

termo, do ponto de vista estatístico, pode ser explicado por algumas razões, como não ter sido 

calculado o tamanho de amostra, além de a amostra composta de 22 crianças em cada grupo 

estar muito aquém da amostra necessária, não representando verdadeiramente a população 

estudada. 

Outro ponto relevante é a importância da aleatoriedade da amostra, sendo que o presente 

estudo incluiu amostra de conveniência em ambos os grupos, que pode ter levado a inclusão de 

crianças com determinados problemas comportamentais. Esse viés de seleção pode 

comprometer a validade interna do estudo, com isso os resultados obtidos podem não ser 

verdadeiros para ambos os grupos.  

Também é importante considerar que os resultados foram baseados a partir de respostas 

de questionários com um único entrevistado, com isso a resposta depende do nível de 

esclarecimento e subjetividade do entrevistado com relação ao desenvolvimento do seu filho, 

Bora et al. (2011) realizaram um estudo com o objetivo de descrever os ajustamentos 

emocionais em crianças nascidas muito prematuras em idade escolar precoce, e o principal 

objetivo do estudo foi observar as concordâncias e discordâncias dos problemas 

comportamentais na visão dos pais e dos professores e seus resultados apontaram diferenças 

entre as queixas relatadas pelos diferentes informantes, isso mostra que a avaliação de queixas 

comportamentais a partir de respostas de um único informante pode maximizar os problemas 

ou minimizar a presença desses. 

Quando avaliada a porcentagem de crianças com SDQ alterado, a frequência de 

prematuros com SDQ relacionamento alterado foi menor que das crianças nascidas a termo, 

isso significa que essas crianças apresentam menos problemas de relacionamento. Esse 

resultado não é respaldado pela literatura, que apresenta achados consistentes com relação aos 

problemas de relacionamento ao longo da vida apresentados pelos prematuros. Dentro das 
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possibilidades de análises de dados do estudo, não existe uma explicação clínica que justifique 

que o grupo de prematuros apresente menos problemas de relacionamento que crianças nascidas 

a termo, uma possível justificativa pode ser o fato dessas crianças passarem por 

acompanhamento com equipe multiprofissional, o que pode ter minimizado as consequências 

de problemas sociais devido a identificação e intervenção precoce.  

Também é importante levar em conta as particularidades de cada um dos instrumentos 

utilizados na pesquisa para avaliar as dificuldades de relacionamento. O SDQ avalia essas 

dificuldade através das respostas em apenas 5 questões (é solitário e prefere brincar sozinho; 

tem pelo menos um bom amigo ou amiga; em geral, é querido por outras crianças; outras 

crianças “pegam no pé” ou o atormentam; se dá melhor com adultos do que com outras 

crianças), sendo que essas podem ser influenciadas pela subjetividade do entrevistado, já o 

questionário ABC avalia problemas de relacionamento a partir de 12 questões e a Vineland 

avalia as habilidades de relacionamento a partir de 23 questões referentes a relacionamentos 

interpessoais. Na presente pesquisa o grupo de prematuros apresentou menos dificuldades de 

relacionamento quando comparadas com as crianças nascidas a termo apenas na avaliação com 

o SDQ, já na avaliação do ABC e da Vineland não foram encontradas diferenças entre os 

grupos. 

Houve uma tendência das crianças nascidas prematuras apresentarem maior frequência 

de alterações no SDQ hiperatividade, esse resultado corresponde aos encontrados em outros 

estudos. Johnson e Marlow (2011) em artigo sobre transtornos psiquiátricos na infância em 

prematuros, citam estudos que utilizaram o SDQ como instrumento de avaliação, e os resultados 

tipicamente revelam um perfil semelhante de aumento de risco de hiperatividade, desatenção e 

outros problemas sociais e emocionais em crianças nascidas prematuras com baixo peso, muitas 

crianças não preenchem critérios para TDAH, mas apresentam sintomas de hiperatividade e 

desatenção. 

Quando outros fatores foram avaliados, crianças com mães com escolaridade inferior a 

9 anos, comparadas com crianças com mães com maior tempo de escolaridade, apresentaram 

maiores escores no SDQ total de dificuldades e hiperatividade, e uma tendência a maiores 

escores no SDQ conduta, resultados que reforçam o impacto da escolaridade materna no 

desenvolvimento emocional e comportamental das crianças, como mostrou o estudo de 

Rodriguez et al.  (2011) realizado com amostra de 805 crianças aos 7-9 anos, em São Luíz do 

Maranhão, Brasil, com a finalidade de avaliar o impacto da prematuridade, baixo peso ao 
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nascimento e desvantagens sociais na saúde mental das crianças, os problemas emocionais e 

comportamentais foram avaliados pelo questionário SDQ e os resultados da pesquisa 

associaram a alta prevalência de problemas nessa população principalmente a fatores sócio 

econômicos como baixa escolaridade materna.  

 Em relação ao gênero, crianças do sexo masculino apresentaram maiores escores de 

hiperatividade que as crianças do sexo feminino, resultado confirmado pelos dados 

epidemiológicos da população geral. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais, DSM-5 (2013), levantamentos populacionais sugerem que o TDAH é 

mais frequente no sexo masculino do que no feminino na população geral, com uma proporção 

de 2:1 nas crianças e 1,6:1 os adultos. 

 Na regressão univariada para sexo, escolaridade materna e prematuridade, lembrando 

que que a proporção dos dois sexos foi semelhante entre prematuros e a termo, bem como a 

variável escolaridade materna. 

 Crianças com mães com escolaridade materna < 9 anos, apresentaram maior tendência 

a maiores escores do SDQ total e SDQ conduta e aumento de 4,243 pontos nos escores do SDQ 

hiperatividade. Alvarenga et al. (2012) apontam a escolaridade materna como uma variável 

preditiva de problemas externalizantes na criança pré-escolar e mencionam que quanto menor 

a escolaridade materna, mais frequente o uso de práticas parentais de caráter coercitivo, como 

punição física que impactam de forma negativa nos comportamentos externalizantes das 

crianças. 

Já o sexo masculino aumentou 2,37 pontos os escores para SDQ hiperatividade. Fatori 

de Sá et al. (2010) apontaram o sexo masculino como fator de risco para problemas de saúde 

mental na infância.  

Já a variável prematuridade reduziu os escores no SDQ relacionamento, dado esse que 

contradiz os achados da literatura. Jones et al. (2013) avaliaram as competências sociais de 

crianças em idade escolar que nasceram muito prematuras e identificaram que essas apresentam 

dificuldades de estabelecer e manter relações sociais positivas com crianças da mesma idade. 
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6.2 AVALIAÇÃO DOS COMPORTAMENTOS ADAPTATIVOS COM APLICAÇÃO 

DA VINELAND-II 

Crianças nascidas prematuras e a termo apresentaram escores semelhantes na Vineland 

em todos os domínios avaliados, com tendência dos prematuros apresentarem menores escores 

no subdomínio comunitário do domínio de habilidades de vida diária e no desempenho motor.   

Com relação a motricidade, prejuízos em habilidades motoras estão presentes nos 

prematuros, desde de deficiências motoras severas e graves a prejuízos motores mais sutis. 

Revisão sistemática que avaliou os efeitos da prematuridade no desenvolvimento das crianças, 

dos 33 artigos elegíveis para a revisão, 33% deles avaliaram o desempenho motor e 5 diferentes 

instrumentos foram utilizados para avaliar as funções motoras, estando a Vineland entre eles. 

As habilidades motoras avaliadas foram função motora grossa, motricidade fina e integração 

visio-motora e independente do parâmetro avaliado, apenas um estudo não encontrou efeito da 

prematuridade no desempenho motor ao longo dos anos, os demais estudos encontraram 

prejuízos nas habilidades motoras (MOREIRA et al., 2014).  

Os menores escores apresentados no subdomínio comunitário das habilidades de vida 

diária refletem o impacto da prematuridade no desenvolvimento da criança ao longo da vida, 

não somente pela questão biológica, mas também pela situação ansiogênica vivenciada pelas 

mães no período em que se estabelece o vínculo inicial mãe-bebê. A insegurança gerada nessa 

etapa pode perdurar interferindo nos cuidados à criança no curso do seu desenvolvimento, o 

que pode dificultar a implementação de práticas educativas eficientes para o enfrentamento de 

demandas e desafios impostos em diferentes tarefas evolutivas, como interação social com seus 

pares, produtividade, autonomia, independência e realização escolar. Mães de prematuros 

muitas vezes ampliam as restrições, não oferecendo a criança à oportunidade do aprendizado, 

de tolerar situações de espera e frustrações e esse excesso de superproteção pode certamente 

dificultar o desenvolvimento de competência social e causar prejuízos no repertório 

comportamental (LINHARES ET AL., 2000). 

Maior porcentagem de crianças nascidas prematuras apresentaram piores resultados no 

Comportamento Adaptativo Composto, esse item está relacionado com a performance 

apresentada pela crianças nos quatro domínios avaliados pelo instrumento, comunicação, 

habilidades de vida diária, socialização e motricidade, a prematuridade acarreta em diferentes 

intensidades prejuízos em um ou múltiplos domínios como mostrou o estudo de Vieira e 

Linhares (2011) que teve como objetivo avaliar o desenvolvimento de crianças nascidas 
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prematuras em idade pré-escolar e escolar, o estudo avaliou sete indicadores do 

desenvolvimento (cognição, motor, comportamento, linguagem, desempenho escolar, atenção 

e memória) e os prematuros apresentaram piores desempenhos em todos os indicadores quando 

comparados às crianças nascidas a termo. 

Com relação ao domínio da comunicação, maior porcentagem de prematuros apresentou 

atraso quando comparados as crianças nascidas a termo, resultados esses que estão de acordo 

com a literatura como mostra a revisão sistemática e meta análise realizada por Van Noort-Van 

Der Spek et al., (2012) que avaliou o desenvolvimento da linguagem em prematuros dos 3 aos 

12 anos e mostrou que eles apresentaram menores escores em linguagem expressiva e receptiva 

e linguagem complexa.  

Prejuízos na motricidade fina foram apresentados em maior porcentagem no grupo de 

prematuros como mostrou a revisão de literatura realizada por Vieira e Linhares (2011), sobre 

o efeito da prematuridade no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças em idade 

escolar e pré-escolar, o estudo identificou o desenvolvimento motor como o domínio mais 

avaliado nos estudos com pré-escolares, com atrasos ou desvio no desenvolvimento motor 

variando de 29-42% em amostras de crianças prematuras extremas, enquanto que em crianças 

prematuras moderadas esteve presente em 39% da amostra e ao avaliar a motricidade fina o 

estudo constatou que essa também apresenta-se prejudicada nas crianças com nascimento 

prematuro e quando a comparação foi feita separando o grupo de prematuros por idade 

gestacional, os prematuros extremos apresentaram prejuízos maiores com relação a motricidade 

fina do que os prematuros moderados.  

 Crianças com mães com nível de escolaridade inferior a 9 anos, tiveram uma tendência 

a apresentarem mais dificuldades na realização de atividades de vida diária e prejuízos na 

socialização, comparado às crianças com mães com maior tempo de escolaridade. Fraga et al. 

(2008), descrevem a relação da escolaridade materna com o desenvolvimento dos prematuros 

ao longo da vida, afirmando que maior nível de escolaridade das mães está associado com maior 

variedade de estimulação e de interação com seus filhos prematuros, maior capacidade de 

fornecer informações diversas para seus filhos na fase escolar e também está relacionada ao 

desenvolvimento mental da criança.  

O sexo masculino, comparado ao feminino, apresentou prejuízos relacionados as 

habilidades de comunicação e menor tendência a socialização. 
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Na população de prematuros, Linsell et al. (2015) apontam a existência de fortes 

evidências que o sexo masculino tem pior prognóstico no desenvolvimento cognitivo e nas 

habilidades de linguagem na infância precoce. 

Na população geral, segundo Schwartzman (2017), o gênero feminino é 

indiscutivelmente superior nas habilidades verbais e outro aspecto fundamental da diferença 

entre meninos e meninas, é o grau de interação social que o sexo feminino tem melhor 

desempenho, diferença essa que pode ser notada desde que as crianças são pequenas.  

Quando as variáveis escolaridade materna, sexo masculino e prematuridade foram 

avaliadas. Crianças do sexo masculino apresentaram prejuízo no domínio da comunicação e a 

escolaridade materna < 9 anos levou a prejuízos no domínio de habilidades de vida diária. 

Mostrando mais uma vez o impacto da escolaridade materna em todos os aspectos do 

desenvolvimento dos filhos. 

Ao formular o histograma com frequência e pontuação obtidas pelas crianças do grupo 

de nascidas prematuras e a termo para o Vineland Composto CA, a partir da avaliação dos 

escores apresentados no comportamento adaptativo geral, a média dos escores dos nascidos a 

termo estão abaixo da média do padrão, ou seja, entre a média e um desvio padrão a menos. 

Isso pode ter sido por causa do pequeno tamanho de amostra incluída, ou pelo fato da curva 

padrão não representar a população brasileira, considerando que o instrumento não está 

adaptado e validado para utilização no Brasil, mas também pode ser que as crianças a termo 

que participaram do estudo, não apresentaram um bom desempenho no que se refere aos 

comportamentos adaptativos, indicando que elas podem não ter efetivamente representado a 

população de crianças nascidas a termo. 

 

6.3 AVALIAÇÃO DE SINAIS DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA COM 

APLICAÇÃO DO ABC 

 

Em relação a presença de sinais de sintomas do espectro autista, os grupos apresentaram 

escores semelhantes, sendo que uma criança do grupo de prematuros e duas do grupo nascidos 

a termo, apresentaram pontuação superior a 49 pontos, com escores superiores ao ponto de corte, 

apresentando rastreamento positivo para TEA. Esses achados não confirmam a literatura atual 

que é bastante clara e consistente ao afirmar que existe um risco aumentado de presença de 

sintomas de espectro autista, rastreamento positivo para transtornos do espectro autista e 

diagnósticos de TEA na população de prematuros, como conclui o estudo de Buchmayer et al. 

(2009) que relata o aumento de TEA em nascimentos prematuros e que esse fato está 
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relacionada com fatores pré natais e complicações neonatais que são mais frequentes nessa 

população. 

             Porém é importante considerar a epidemiologia do TEA, como mostra o estudo de 

prevalência do The Center for Disease Control and Prevention, ( 2014), que menciona que 1 

entre 68 indivíduos preencham critérios para o diagnóstico de transtorno do espectro autista; 

considerando a prevalência na população geral de 1,68%, sendo desde os casos mais leves de 

difícil diagnóstico até os casos mais graves e que instrumentos de rastreamento, não 

representam uma avaliação diagnóstica, ou seja outros transtornos do desenvolvimento podem 

apresentar comportamentos semelhantes ao quadro de TEA, visto isso, para que seja possível 

identificar uma diferença significativa entre o grupo de crianças nascidas prematuras e crianças 

nascidas a termo, seria preciso uma amostra composta por muitas crianças em ambos os grupos, 

como no estudo realizado por Johnson et al., (2010) que avaliou que avaliou 189 crianças aos 

11 anos que nasceram extremos prematuros e comparou com 153 crianças nascidas a termo da 

mesma escola, concluindo que os prematuros extremos apresentam risco aumentado de 

sintomas de TEA na metade da infância. 

 

6.4 AVALIAÇÃO DO RASTREAMENTO VISUAL PARA FACE HUMANA E OBJETO 

No rastreamento visual, o tempo de fixação do olhar e a porcentagem de crianças que 

olharam para as imagens apresentadas nas três telas de computador foram semelhantes nos dois 

grupos.   

Na prancha 1 o tempo e a porcentagem de crianças que olharam para os olhos foi maior 

do que para a boca em ambos os grupos. 

 Nas pranchas 2 e 3 não houve diferença no tempo de fixação do olhar na imagem e 

também na porcentagem de crianças que olharam para face humana ou do objeto, ou seja, não 

apresentaram preferências ao estímulo social em detrimento ao estímulo não social.  

Estudos que comparam o rastreamento visual de prematuros com crianças nascidas a 

termo em diferentes faixas etárias, apontam que os prematuros olham menos tempo para a face 

humana e quando olham, apresentam menos tempo de fixação nos olhos, que representam a 

área social da face, bem como, quando são expostos a estímulo social e não social ao mesmo 
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tempo, apresentam maior tempo de fixação no estímulo não social, situações essas que refletem 

as dificuldades sociais presentes nessa população. 
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7. CONCLUSÃO 

Apesar dos grupos avaliados terem sido compostos por um pequeno número de crianças, 

algumas diferenças ou tendências já foram possíveis de observar. 

Foi identificado maior porcentagem de problemas relacionados a hiperatividade no 

grupo de crianças nascidas prematuras, bem como o impacto da escolaridade materna e do 

gênero masculino nos problemas emocionais e comportamentos externalizantes.  

 Com relação a avaliação dos comportamentos adaptativos, a identificação de pior 

desempenho dos prematuros ao avaliar o comportamento adaptativo composto, mostra que os 

domínios da comunicação, habilidades de vida diária, socialização e motricidade apresentam 

prejuízos quando comparados com as crianças nascidas a termo. E novamente a variável menor 

escolaridade materna mostrou prejudicar o desenvolvimento das crianças. 

Na avaliação da presença de sintomas do espectro autista e no rastreamento visual, 

ambos os grupos apresentaram escores semelhantes, resultados que contrapõem os achados da 

literatura.  

Mas alguns pontos já podem ser salientados, como o impacto negativo da escolaridade 

materna no desenvolvimento das crianças, pois as crianças com nascimento prematuro, além da 

imaturidade biológica que aumenta a probabilidade de levar a problemas de desenvolvimento 

quando comparadas às crianças nascidas a termo, estão expostas aos riscos psicossociais do 

contexto em que estão inseridas, ficando dessa forma expostas a situações de múltiplos riscos 

para o seu desenvolvimento. (FRAGA et al., 2008; VIEIRA e LINHARES, 2011). Além da 

importância de considerar que com o passar dos anos a influência dos fatores perinatais 

diminuem e os fatores ambientais se tornam mais importantes (LINSELL ET AL, 2015). 

E a presença de prejuízos em alguns dos indicadores do desenvolvimento avaliados 

durante a pesquisa no grupo de prematuros quando comparados com crianças nascidas a termo. 

Diante desse panorama, podemos concluir, a importância de programas de intervenção, 

sendo fundamental não somente na vida do prematuro, mas também de toda sua família e quanto 

mais precoce for essa intervenção, os resultados negativos serão minimizados durante as fases 

do desenvolvimento, na criança. 

 Para o prematuro a identificação e intervenção precoce tem como objetivo minimizar 

o impacto da prematuridade no desenvolvimento motor, cognitivo, linguagem, social e 

potencializar suas habilidades conservadas. 
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 E com relação a família, a intervenção assume o papel de identificar e atuar na 

precariedade das condições sociais, na falta de cuidado ou falta de interação adequada entre a 

criança e a família, na estimulação deficiente, abuso, negligência, bem como acolhimento com 

relação a angústia dessas famílias que em muitas situações superprotegem seus filhos 

prematuros impactando de forma negativa no desenvolvimento da criança. 

Promover essa intervenção precoce é uma atitude interdisciplinar, que é iniciado dentro 

do próprio ambiente hospitalar e envolve os sistemas de saúde, educação e ações sociais.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta do presente estudo foi comparar alguns indicadores do desenvolvimento em 

crianças que nasceram prematuras com peso abaixo de 1500 gramas com crianças nascidas a 

termo e com peso adequado. 

O estudo apresentou como limitação principal o tamanho da amostra avaliada, bem 

como a seleção dos sujeitos a partir de amostra de conveniência, esses parâmetros podem ter 

comprometido a validade interna da pesquisa. 

Em contrapartida, a pesquisa apresentou como pontos fortes a presença do grupo 

controle, permitindo com isso comparar o desempenho de crianças nascidas prematuros com 

crianças nascidas a termo na mesma faixa etária, pareamento dos grupos com relação a classe 

econômica, tentando com isso minimizar os efeitos das adversidades sócio econômicas e 

embora todos os resultados apresentados tenham sido a partir de respostas de questionários com 

um único entrevistado, para todos os sujeitos avaliados o entrevistador foi o mesmo. 

Para a realização de pesquisas futuras, o cálculo amostral é necessário, assim como rever 

o método de selecionar os sujeitos em ambos os grupos estudados.   
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ANEXO A. 

                               AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA PESQUISA-CEU EMEI JAGUARÉ 

Gostaríamos de convidar a sua Instituição CEU EMEI-Jaguaré, localizada na Avenida Kenkiti 
Simomoto, 80, Jaguaré, São Paulo, SP, a participar do projeto de pesquisa" AVALIAÇÃO DE 
PROBLEMAS EMOCIONAIS E COMPORTAMENTAIS, SINAIS DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 
E COMPORTAMENTOS ADAPTATIVOS EM PREMATUROS DE MUITO BAIXO PESO ATUALMENTE AOS 
4 A 5 ANOS DE IDADE" que se propõe a avaliar a presença de problemas emocionais e 
comportamentais, sinais de transtorno do espectro autista, comportamentos adaptativos e 
rastreamento visual frente a face humana e objeto em prematuros de muito baixo peso ao nascimento, 
com idade atual 4-5 anos, comparados com crianças nascidas a termos com peso adequado na mesma 
faixa etária.  

Os instrumentos padronizados para avaliação das crianças serão VINELAND-II (Vineland 
Adaptive Behavior Scales), ABC (Autism Behavior Checklist), SDQ (Strenghts and Difficulties 
Questionnaire), avaliação dos movimentos oculares com equipamento computadorizado portátil 
(Mirametrix S2 Eye Tracker com software Mirametrix Viewer),  Critério de Classificação Econômica 
Brasil-ABEP e questionário sobre características da gestação, parto e da  saúde do recém-nascido da 
criança avaliada. 

Em qualquer etapa do estudo os participantes e a Instituição terão acesso ao Pesquisador 
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 Pesquisador Responsável terá acesso a essa informação), bem como a 
identificação do local da coleta de dados. 

Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, localizado na Rua Botucatu 
572, 1 andar, cj 14, telefone 5571-1062, FAX 5539-7162; e-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

 

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 da Instituição e dos Sujeitos de Pesquisa 
é voluntária 

 E que, a qualquer momento ambos têm o direito de: 
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obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar-se da mesma, sem qualquer penalidade ou 
prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal da Instituição:         Bianca Ferreira de Oliveira  

                                                                                                Diretora da Escola 

                                                                                                    RF 793581-1 

                                                                                                 RG 35.049.158-6 

 

 

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. 

 

Fabricia Signorelli 

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

fabriciasignorelli@yahoo.co.br 

 

 Dr. José Salomão Schwartzman  

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

josess@terra.com.br 

 

Dra. Ana Lúcia Goulart 

UNIFESP, Rua Diogo de Faria 764, (11)5539-4550 

analugoulart@uol.com 

 

São Paulo,          de                      de  2017. 
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ANEXO C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Você e seu filho(a) estão sendo convidados a participar do projeto de pesquisa intitulado 
“Avaliação de problemas emocionais e comportamentais, sinais de transtorno do espectro 
autista e comportamentos adaptativos em prematuros de muito baixo peso ao nascimento 
atualmente aos 4 e 5 anos de idade”, que tem como objetivo avaliar a saúde mental, sinais 
de transtorno do espectro autista e comportamentos adaptativos em prematuros de muito 
baixo peso ao nascimento atualmente aos 4 a 5 anos de idade, comparando com crianças da 
mesma faixa etária nascidas a termo e com peso adequado para a idade gestacional. 
Considerando que prematuro são mais vulneráveis a apresentar transtornos do 
desenvolvimento, fica clara a necessidade de uma avaliação dessas crianças, a fim de 
identificar os comportamentos disfuncionais, elaborar diagnósticos precoces e a partir disso, 
criar estratégias de intervenções. 

Essa avaliação será feita através da aplicação dos questionários de rastreio para saúde 
mental da criança (SDQ), rastreamento para transtornos do espectro autista (ABC), avaliação 
do comportamento adaptativo (Vineland II), questionário para classificação econômica (ABEP) 
e questionário com perguntas sobre gestação, parto e saúde do recém-nascido da criança 
avaliada, com perguntas padronizadas com respostas diretivas aos pais ou responsáveis legais 
e serão aplicados pela pesquisadoras responsável, oferecendo riscos mínimos.  

As crianças serão submetidas a uma avaliação do rastreamento ocular que constitui em 
um método não invasivo que permite medir e registrar os movimentos oculares. Será utilizado 
um equipamento computadorizado portátil que avalia e registra a varredura visual, frente a 
um estímulo visual projetado na tela do computador, oferendo risco mínimos, como possível 
cansaço físico.  

Durante a avaliação, caso seja identificada alguma criança com rastreamento positivo, 
para problemas de saúde mental ou transtornos do espectro autista, essas serão 
encaminhadas para serviços de saúde para investigação diagnóstica. 

 Em qualquer etapa da pesquisa, a pesquisadora permanecerá absolutamente disponível 
para esclarecimentos de dúvida ou preocupação por parte dos senhores. Você e a criança 
estarão livres para se retirarem do procedimento em qualquer momento, em que assim o 
desejarem; sem nenhuma consequência em relação ao atendimento em quaisquer 
instituições que possam estar vinculados. 

Não deve haverá despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 
também não deverá haver compensação financeira relacionada à sua participação. 

 A pesquisa proposta faz parte da dissertação de mestrado da médica pesquisadora, Fabricia 
Signorelli, sendo para fins estritamente acadêmicos (de pesquisa), as informações coletadas 
serão analisadas em conjunto com as de outros participantes, resguardando assim todo o 
sigilo, privacidade e confidencialidade das informações pessoais colhidas. Quando o estudo 
estiver finalizado, o senhor (a) terá acesso aos resultados e conclusões finais da pesquisa. 
 
                                                                                                                                                                 1/2                                                                                                     
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 Este termo de consentimento é feito em duas vias, sendo que uma via permanecerá em 
poder do responsável pela criança e a outra via com o médico pesquisador. 

 Caso tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá 
entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp, localizado na Rua 
Botucatu 572, 1 andar, cj 14, telefone 5571-1062, FAX 5539-7162; e-mail: 
cepunifesp@unifesp.br. 

 Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo e discuti com a psiquiatra Fabrícia Signorelli sobre 
a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 
do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no 
meu atendimento neste Serviço. 

 
Data:  ____/____/____ 
 
 
 Pais e/ou Responsável legal                                                                    assinatura 
 
                                                                 
         Declaro que expliquei aos pais (ou responsáveis 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. 

 

Fabricia Signorelli 

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

fabriciasignorelli@yahoo.co.br                

 

Dr. José Salomão Schwartzman  

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

josess@terra.com.br 

 

Dra. Ana Lúcia Goulart 

UNIFESP, Rua Diogo de Faria 764, (11)5539-4550 

analugoulart@uol.com                                                                                                                       2/2 
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ANEXO D 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa “Avaliação de problemas emocionais 
e comportamentais, sinais de transtornos do espectro autista e comportamentos adaptativos em 
prematuros de muito baixo peso atualmente aos 4 a 5 anos de idade”.  

Você e outras crianças irão me  ajudar a descobrir para onde as  crianças preferem olhar 
quando uma imagem é mostrada na tela do computador. A sua mãe/pai irão ficar junto com a gente 
na sala, vou apagar a luz antes de começar a atividade mas não precisa ficar com medo, não irá 
assustar. 

 Primeiro você vai olhar para a tela do computador e seguir com os olhos a imagem de um 
ponto em movimento. Depois vamos começar a atividade, quando eu disser “Olhe para a tela”, você 
vai olhar para onde quiser na tela do computador por um tempinho, depois vou mudar de imagem e 
você irá novamente olhar para onde quiser, faremos isso por 3 vezes e depois acabamos.   

 Você não precisa participar desta pesquisa se não quiser, é você quem decide e se você disser 
"sim" agora e depois você mudar de idéia, porque está cansado ou não quer continuar, não tem 
problema. Se você achou muito difícil essa atividade ou ficou com  alguma dúvida, você pode me 
perguntar. Já falei com sua mãe/pai e eles estão sabendo dessa atividade que vamos realizar e eles 
deixaram você participar. Você aceita participar? 

 

Fabricia Signorelli 

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

fabriciasignorelli@yahoo.co.br 

 

 Dr. José Salomão Schwartzman  

U. P. Mackenzie, Rua Piauí 181, (11)2114-8152  

josess@terra.com.br 

 

Dra. Ana Lúcia Goulart 

UNIFESP, Rua Diogo de Faria 764, (11)5539-4550 

analugoulart@uol.com 

 

São Paulo,               de                        de   2017.                                                                                        1/1 
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