
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DISTÚRBIOS DO DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DE JESUS TORRES PACHECO 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO BAIXO PESO AO NASCER NO DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM E DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo  

2018 



 
MARIA DE JESUS TORRES PACHECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DO BAIXO PESO AO NASCER NO DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM E DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

como requisito para a obtenção do título de 

doutor em Distúrbios do Desenvolvimento. 

 

 

 

 Orientador: Prof. Dr. Elizeu Coutinho de Macedo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bibliotecária Responsável: Eliana Barboza de Oliveira Silva - CRB 8/8925 
 

 
 

 

P116e Pacheco, Maria de Jesus Torres. 

Efeitos do baixo peso ao nascer no desenvolvimento da linguagem e do 

comportamento de crianças em situação de vulnerabilidade social / Maria 

de Jesus Torres Pacheco. 

126 f. : il. ; 30 cm 

 

Tese (Doutorado em Distúrbios do Desenvolvimento) - Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2018. 

Orientador: Elizeu Coutinho de Macedo. 

Bibliografia: f. 96-105. 

 

1. Baixo peso ao nascer. 2. Linguagem. 3. Comportamento. 4. 

Desenvolvimento infantil. 5. Cognição. 6. Vulnerabilidade social. I. Macedo, 

Elizeu Coutinho de, orientador. II. Título. 

 

CDD 155.422 



 

MARIA DE JESUS TORRES PACHECO 
 

 

 

 

 

 

 
 

EFEITOS DO BAIXO PESO AO NASCER NO DESENVOLVIMENTO DA 

LINGUAGEM E DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 

VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação Distúrbios do Desenvolvimento 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

para obtenção do título de doutor em 

Distúrbios do Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para as crianças do bairro Vila Embratel, 

São Luís, Maranhão.    

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que olha por todos, e pelas intenções desse trabalho. 

Aos meus pais, Maria das Neves Pereira Veras e Luiz Gonzaga de Oliveira Torres 

pelo apoio, atitude, alegria e incentivo em meus estudos. 

Ao Marcone, Lucas e Bruno com muito amor, pelo que somos e nos tornamos a 

cada dia. 

Ao meu orientador Prof. Dr Elizeu Coutinho de Macedo pelos ensinamentos e 

contribuições ao longo dessa pesquisa. 

À minha família materna, paterna, e fraterna, especialmente as manas Teodora e 

Anna Patrícia, o mano Juan, e cunhadas, pelos diálogos e amizade sincera. 

Aos alunos que colaboraram na aquisição dos dados desse estudo com dedicação, 

curiosidade científica e respeito às famílias participantes dessa pesquisa: Tárcia Helliny 

Gonçalves, Héron Máximo Gonçalves, Talyta Ribeiro, Rayanne Layla Fonseca, Marianne 

Ferreira, Larah Ribeiro, Amanda Carvalho, Júlia Cabral, Leonardo Artoni, Carla Nobre e 

Ronaldo Viana (UFMA); Maria Augusta Vantini (UPM), e Helvécio Pereira, a certeza que o 

trabalho em equipe nos cerca de possibilidades criativas. A esses jovens, minha lembrança, 

disponibilidade e carinho. 

Aos professores Decio Brunoni, Maria Cristina T. V. Teixeira, Tatiana P. Mecca e 

Vanda Maria F. Simões por aceitarem contribuir com novas ideias e enriquecer as 

informações desse estudo. 

Aos professores do Núcleo de Extensão da Vila Embratel (NEVE - UFMA), 

Marizélia Ribeiro, Maria de Fátima Lobão, Fernando Ramos, e as enfermeiras, Veanne 

Araújo, Eliene Pereira, Cléia Varão e Kárita Silva pelas identificações e confiança no trabalho 

comunitário. 

Aos Agentes Comunitários de Saúde e equipes da Estratégia Saúde da Família do 

Centro de Saúde da Vila Embratel, representados por Maria do Rosário dos Santos, Edinalva 

Tavares, Merandulina Sousa, Maria Auxiliadora Costa, D. Zilda, e às professoras Maria da 

Glória Farias e Franceli Gomes, parceiras na aquisição de conhecimento e aprendizado 

comunitário, o meu respeito, gratidão e saudade. 

À Superintendência de Vigilância Epidemiológica do Município de São Luís, 

especialmente Silvanilde Severiano de Carvalho com a contribuição do SINASC através dos 

esclarecimentos técnicos para alcançar os dados necessários ao estudo. 

Aos professores e técnicos do Departamento de Medicina III e Saúde Coletiva da 



 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA), do Programa Distúrbios do Desenvolvimento da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie - SP (UPM), minha gratidão por acreditarem em cada 

etapa da pesquisa em benefícios dos participantes. 

Aos secretários Fernando Pereira e Sandro Campelo (UFMA), e Daniele 

Aparecida Gomes (UPM) minha admiração pelo empenho e atenção no exercício da 

profissão. 

Ao Dr. Claúdio Araújo, Rosângela Fernandes, Jucélia Ganz, Patrícia Sousa, Luce 

Malba Campos, pediatras e técnicos do Hospital Infantil Dr Juvêncio Mattos e Secretaria de 

Estado da Saúde do Maranhão, pelo estímulo profissional ao longo de minha carreira. 

À Rute Tomás, da Universidade de Luxemburgo; Patrícia Botelho, do Laboratório 

de Neurociências da Universidade Presbiteriana Mackenzie pelas interlocuções e treinamento 

na aplicação dos instrumentos de pesquisa e a Paulo Laurence, pela colaboração na análise 

dos dados. 

Aos meus amigos de turma do doutorado e minhas queridas Susi Fernandes, Aline 

Garcia, Elisângela Vieira, Camila Pavaneti, Adriana Pagaime, Carol Quedas, Thaís Terpins, 

Renata Tibyriçá e Regina Marino, pela troca de ideias, encontros inesquecíveis, e o belo 

acolhimento em São Paulo. 

À Márcia Belfort, João Batista Garcia, Sandra Leite, Hélder e Glória Vasconcelos, 

Ana Maria Bringel, Andresa Nalio, Clarissa Garcês, Luciana Bittencourt, Patrícia Tavares e 

Eliane Ceccato, por promoverem o trabalho visando o meu bem-estar e segurança em meu 

cotidiano, o meu reconhecimento sincero.  

À Maria Eunice, Iraci, Rosa, Sandra, Andreia e Neta pelos cuidados junto a minha 

família durante a minha ausência. 

Às famílias das crianças participantes, pelo interesse no que há de melhor na 

pesquisa: intervenção com empatia e confiança. 

Aos amigos pelos momentos de descontração, o meu carinho e admiração. 

Ao Prof. Antônio José Jorge Martins (in memoriam) pelo primeiro incentivo para 

seguir a trajetória da docência. 

 

 

 
 

 

 



 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A criança que ri na rua 

 

A criança que ri na rua,  

A música que vem no acaso,  

A tela absurda, a estátua nua,  

A bondade que não tem prazo 

 

Tudo isso excede este rigor 

Que o raciocínio dá a tudo, 

E tem qualquer cousa de amor,  

Ainda que o amor seja mudo 

 

        Fernando Pessoa 

 

 



 

RESUMO 

 

PACHECO, M. J. T. Efeitos do baixo peso ao nascer no desenvolvimento da linguagem e do 

comportamento de crianças em situação de vulnerabilidade social. Tese de Doutorado, 

Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, São Paulo, 2018.  

 

Os efeitos do baixo peso ao nascer no desenvolvimento da linguagem e do comportamento de 

crianças pré-escolares e escolares, que vivem em situação de vulnerabilidade social são 

abordados neste estudo realizado no bairro Vila Embratel em São Luís, Maranhão. Enfoca o 

estudo da linguagem expressiva e receptiva bem como alterações comportamentais. Objetivo: 

Identificar crianças com baixo peso e peso adequado ao nascer em situação de vulnerabilidade 

social e avaliar os efeitos no desenvolvimento da linguagem e do comportamento. Hipóteses: 

Características sociodemográficas apresentam correlações com o desenvolvimento da 

linguagem e comportamento em função da classificação ponderal ao nascer; a linguagem 

receptiva e expressiva bem como o comportamento sofre interferência da classificação 

ponderal. Método: Estudo observacional e transversal. Participaram 103 crianças com idade 

cronológica entre 36 e 94 meses, com idade média de 56,8 (dp=15,0) meses, sendo 54 do sexo 

feminino. Residiam no bairro Vila Embratel em São Luís – MA. Aqueles nascidos com baixo 

peso e peso adequado foram identificados a partir do Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SINASC) e escolas comunitárias. Os pais responderam os seguintes instrumentos: 1) 

QBAI - Questionário Brasileiro do Ambiente Infantil; 2) CBCL - Inventário dos 

Comportamentos de Crianças; 3) ABC - Autism Behavior Checklist. A linguagem das crianças 

foi avaliada por meio dos seguintes testes: 1) TVIP – Teste de Vocabulário por Imagens 

Peabody; 2) TENA – Teste de Nomeação Automática; 3) TELEX - Teste de Linguagem 

Expressiva; 4) Teste Infantil de Nomeação; e 5) Teste de Consciência Fonológica para Pré-

escolares. A Escala de Maturidade Mental Columbia foi usada como medida de inteligência. 

Resultados: constata-se que o grupo GBP apresentou a média de 1977,38 g e o grupo GPA 

apresentou a média de 3263,86. Não foram encontradas diferenças entre os dois grupos para 

sexo, idade, idade da mãe, renda familiar, tempo que frequenta a pré-escolar e escolaridade da 

mãe. Quanto ao tempo de gestação, foram encontradas diferenças significativas entre os 

grupos. Os resultados da QBAI mostram diferença significativa em números de jogos e livros 

de aprendizagem. O grupo GPA teve 4 a 5 brinquedos ou livros enquanto o grupo GBP 

apresentou 5 a 7. As crianças do GBP tiveram um desempenho inferior no teste de 

inteligência, mas não nos testes de linguagem. Houve uma maior prevalência de participantes 

com problemas internalizantes no GBP. Análise de regressão mostrou que os fatores 

ambientais explicaram em 20% o escore de inteligência; 44% do vocabulário avaliado pelo 

TVIP; 14% da consciência fonológica e 35% da nomeação automática rápida; 33% da 

linguagem expressiva avaliada pelo TELEX. Não foram identificados efeitos dos fatores 

ambientais nos escores da CBCL e da ABC. Conclusão: O baixo peso ao nascer teve efeito 

no teste de inteligência, mas não nas provas de linguagem e de comportamento. Análises de 

regressão mostram relações significativas entre os fatores ambientais e da linguagem e 

inteligência, com implicações também na cognição. 

 

Palavras-chave: Baixo peso ao nascer. Linguagem. Comportamento. Desenvolvimento 

infantil. Cognição. Vulnerabilidade social. Pré-escolar. Escolar. 



 

ABSTRACT 

 

PACHECO, M. J. T. Effects of low birth weight on the development of language and 

behavior of children in unfavorable socioeconomic background. PhD Thesis, Graduate 

Program in Developmental Disorders, Mackenzie Presbyterian University, São Paulo, 2018. 

 

The effects of low birth weight on the development of language and behavior of preschool 

and school children living in situations of social vulnerability are addressed in this study 

carried out in the neighborhood of Vila Embratel in São Luís, Maranhão. The study focuses 

on the study of expressive and receptive languague as well as behavioral changes under 

environmental influences.  Objective: To identify children with low birth weight and 

adequate birth weight in situations of social vulnerability and to evaluate the effects on the 

development of language and behavior. Hypotheses: Sociodemographic characteristics 

present correlations with language development and behavior as a function of birth weight 

classification; the receptive and expressive language as well as the behavior suffer 

interference from the ponderal classification. Methods: Observational and cross-sectional 

study. A total of 103 children aged between 36 and 94 months, with a mean age of 56.8 

(SD=15.0) months, 54 were female, participated in the study. All participants lived in the Vila 

Embratel neighborhood in São Luís - MA. Those born with low birth weight and adequate 

weight were identified from the Live Birth Information System (SINASC) and community 

schools. The parents answered the following instruments: 1) QBAI - Brazilian Child 

Environment Questionnaire; 2) CBCL – Child Behavior Checklist; 3)ABC- Autism Behavior 

Checklist. The children's language was evaluated through the following tests: 1) PPVT - 

Peabody Picture Vocabulary Test; 2) TENA - Automatic Naming Test; 3) TELEX - 

Expressive Language Test; 4) Child Appointment Test; and 5) Phonological Awareness Test 

for Preschoolers. The Columbia Mental Maturity Scale was used as an intelligence measure. 

Results: It is noted that the LBW group presented the average of 1977,38 g and the ABW 

group presented the average of 3263.86.  No differences were found between the two groups 

for gender, age, mother's age, family income, time attending preschool and mother's 

schooling. As for the time of gestation, significant differences were found between the 

groups. The QBAI results show a significant difference in numbers of games and learning 

books. The ABW group had 4 to 5 toys or books while the LBW group had 5 to 7.  The 

children of the LBW group had a lower performance on the intelligence test, but not on 

language tests. There was a higher prevalence of participants with internalizing problems in 

the LBW group. Regression analysis showed that environmental factors accounted for 20% of 

the intelligence score; 44% of the vocabulary evaluated by TVIP; 14% of phonological 

awareness and 35% of Rapid Automatized Naming; 33% of the expressive language 

evaluated by TELEX. No effects of environmental factors on CBCL and ABC scores were 

identified. Conclusion: Low birth weight had an effect on the intelligence test, but not on 

language and behavioral tests. Regression analysis shows significant relationships between 

environmental factors and aspects of language and intelligence 

 

Keyword: Low birth weight. Language. Behavior. Child development. Cognition. Social 

vulnerability. Preschool. School. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A sobrevida de crianças que nascem pré-termo e peso extremamente baixo, 

especialmente menor que 1000 g e idade gestacional com menos de 26 semanas é variável 

em distintos ambientes, seja em área urbana ou rural, com implicações no aumento da 

prevalência de alterações no desenvolvimento neurológico (OMS, 2012). A estimativa anual 

é que nascem cerca de 15 milhões de bebês prematuros no mundo, representando mais de um 

em cada 10 nascimentos, e as informações revelam que as crianças sobreviventes, 

especialmente aquelas que nascem com BP, terão problemas de aprendizagem, motores, 

visuais e/ou auditivos (OMS, 2012). 

Os continentes asiático e africano são os que possuem as maiores quantidades de 

nascimentos de bebês de baixo peso (OMS, 2012). Já a Organização Pan Americana de 

Saúde relata que, em média, há 8,7% de nascimentos com baixo peso na América do Sul e 

no México (CASTILLO-SALGADO, 2000).  

No Brasil, o baixo peso ao nascer apresenta seus maiores percentuais nas regiões 

de melhor situação socioeconômica, fenômeno denominado paradoxo do baixo peso ao 

nascer. Assim, entre os anos de 2000 a 2004, as regiões Sul e Sudeste apresentaram as 

maiores proporções para nascidos com baixo peso (MS/SVS, 2004 a). Nas áreas menos 

desenvolvidas do país, a atenção inadequada e a precariedade de acesso à tecnologia 

perinatal trazem como consequência muitos nascidos vivos pré-termos que morrem logo 

após o parto que provavelmente são registrados de forma incorreta ou simplesmente não o 

são, o que pode contribuir para a redução das proporções de prematuridade nestes locais. 

Em um estudo comparativo de duas regiões brasileiras distintas economicamente 

revelou que a prevalência de baixo peso é maior nas regiões de maior vulnerabilidade social. 

Assim, Oliveira e colaboradores (2003) comparam as coortes de Ribeirão Preto - SP e São 

Luís, MA. Resultados mostraram que na primeira coorte 7,6% dos recém-nascidos tinham 

baixo peso, enquanto na segunda, a taxa era de 10,7%. Os autores concluíram que o fato de 

Ribeirão Preto ser mais desenvolvida, ou seja, com Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) de 0.733 em 2000 permitia um maior acesso à assistência perinatal e intervenções 

precoces. Enquanto que em São Luís, a taxa de mortalidade infantil foi maior, uma vez que o 

IDH também era menor, ou seja, de 0,658.  

Diante dessas diferenças epidemiológicas, com o objetivo de determinar a tendência 

temporal na taxa de baixo peso ao nascer em São Luís, foi realizada uma coorte de 

nascimentos em 2010, comparada com dados de coorte anterior realizada em 1997/1998. Os 
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fatores maternos, socioeconômicos e demográficos diferiram significativamente entre as duas 

coortes, com exceção do tabagismo durante a gravidez e paridade. Houve uma melhora no 

acesso ao pré-natal e na escolaridade materna, bem como uma redução na porcentagem de 

mães adolescentes. Observou-se um aumento nos partos prematuros, com provável associação 

ao aumento das taxas de cesariana de 1997/98 a 2010. (VELOSO et al, 2014) 

 Segundo os autores a taxa de baixo peso ao nascer aumentou enquanto que as taxas de 

mortalidade neonatal diminuíram de 1996 para 2001. A partir de 2001, as taxas de baixo peso 

ao nascer e natimortos tendem a diminuir simultaneamente. Os dados demonstram que nas 

duas coortes de nascimento, a taxa de mortalidade neonatal diminuiu de 18,9 em 1997/98 para 

13,4 por mil em 2010. Houve uma redução na porcentagem de mães que não receberam 

cuidados pré-natais nesse intervalo de tempo, com destaque a importância da atenção à 

gestante na redução paralela da mortalidade neonatal. (VELOSO et al, 2014). 

Sobre as condições ambientais nas quais as crianças vivem, as diferenças territoriais 

brasileiras e qualidade dos níveis de assistência, ao longo do tempo, possibilitaram a 

variedade nos resultados com impacto na saúde infantil. Além do IDH, “medida resumida do 

progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: 

renda, educação e saúde” (UNDP, 2018), Além do IDH, outras medidas podem ser usadas 

para avaliar o nível de vulnerabilidade social. 

O conceito de vulnerabilidade social diz respeito à ausência ou insuficiência de 

ativos que podem em grande medida ser providos pelo Estado, em seus três níveis 

administrativos: união, estados e municípios. Dessa forma, avaliar a vulnerabilidade social 

envolve a utilização de instrumento de identificação das falhas de oferta de bens e serviços 

públicos no território nacional (IPEA, 2017). A avaliação no teritório brasileiro faz-se 

através do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) constituído por três subíndices: 

Infraestrutura urbana, Capital humano e Renda/Trabalho. O IVS varia de 0 a 1, sendo que 

valores maiores que 0,5 indicam vulnerabilidade social muito alta e, valores entre 0,4 e 0,5 

indicam vulnerabilidade social alta. Já os índices entre 0,3 e 0,4 indicam média 

vulnerabilidade. Ao longo dos anos, algumas capitais brasileiras melhoraram seus índices de 

vulnerabilidade social, entre elas São Luís no Maranhão. Assim, em 2000 o IVS de São Luís 

era de 0,55, indicando vulnerabilidade social muito alta. Já em 2010 esse índice caiu para 

0,39, o que sugere média vulnerabilidade social (IPEA, 2017). 

Em relação ao efeito da função do ambiente no desenvolvimento cognitivo, há 

evidências de que o perfil cognitivo de crianças com baixo nível socioeconômico encontra-se 

defasado em comparação com crianças de classes socioeconômicas mais altas. Dessa forma, 
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compreender as características cognitivas de crianças criadas em ambientes com altos 

índices de vulnerabilidade social são de grande importância (FARAHA et al., 2006). Por 

exemplo, em relação ao desenvolvimento da linguagem (WALLACE et al., 2015) 

identificam que o sexo masculino, história familiar e baixa escolaridade dos pais são 

preditores do distúrbio na criança.  

Esses atrasos podem ser identificados nos primeiros anos de vida e sofrem 

influência também das condições do nascimento da criança, ou seja, podem ser observadas 

diferenças entre as crianças nascidas com baixo peso e crianças com desenvolvimento típico. 

Constata-se o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor nos primeiros meses de vida. Há 

correlação do peso ao nascer com as áreas da postura, linguagem e sociabilidade nas 

primeiras avaliações e com a sociabilidade e coordenação óculo-motriz na terceira avaliação. 

Os escores da linguagem e óculo-motriz são mais baixos e os atrasos podem refletir 

dificuldades escolares. O seguimento clínico, em especial junto à família, é indispensável, 

pois a detecção precoce dessas alterações pode minimizar prejuízos às crianças (SILVA et 

al., 2011). 

Além dessas alterações, há evidências de maior prevalência de depressão, 

ansiedade, transtornos comportamentais e de conduta entre as crianças prematuras e de BPN 

em comparação com as crianças que nascem a termo ou com peso normal. Assim, as 

condições de desenvolvimento neurológico são mais comprometidas em populações de 

prematuros e baixo peso ao nascimento, incluindo transtornos do espectro do autismo (TEA), 

déficit de atenção e dificuldades de aprendizagem (SINGH et al., 2013). 

Compreender os efeitos do baixo peso no nascimento em crianças pré-escolar e 

escolar é o desafio dessa pesquisa. Assim, buscar-se-a compreensão da associação das 

alterações que possam decorrer do baixo peso ao nascer com as condições de vulnerabilidade 

social. A influência do ambiente no desenvolvimento cognitivo em países em 

desenvolvimento apresenta questões estudadas na prática, mas requerem ainda pesquisas que 

demonstrem a compreensão de como essas experiências vivenciadas na infância afetam as 

funções cerebrais, sobretudo em ambiente de pobreza. 

Desse modo destaca-se na justificativa desta pesquisa que, em 2017, em todo o 

Estado do Maranhão, 95,4% dos municípios apresentavam índices muito altos de 

vulnerabilidade social. A única exceção foi a capital - São Luís - com IVS considera médio. 

(IPEA, 2017). Assim, torna-se imprescindível a evidência do seguimento das crianças com 

baixo peso ao nascer dessa região do país. 

O referencial teórico desse estudo apresenta as alterações que são observadas no 
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desenvolvimento de crianças que nascem com baixo peso e descreve os efeitos na linguagem 

receptiva e expressiva bem como no comportamento internalizante e externalizante em idade 

pré-escolar e escolar. 

A entrada no campo para rastreio das famílias será apresentado no método da 

pesquisa, cuja autêntica participação dos Agentes Comunitários de Saúde foi profícua e o 

incessante trabalho da equipe foi também promissor para aquisição dos dados.  

Os resultados demonstram o desfecho da pesquisa e as correlações dos efeitos do 

baixo peso e do ambiente no desenvolvimento infantil. A discussão dos dados encontrados foi 

descrita sob os principais eixos temáticos no intuito de demonstrar o problema em 

consonância com as referências da literatura. A conclusão do estudo apresenta o desfecho 

encontrado em ambiente que envolve as dimensões da vulnerabilidade social. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A vigilância do desenvolvimento de crianças que nascem e vivem em ambiente 

de pobreza é deficiente, ainda que existam protocolos de avaliações e detecção precoce dos 

transtornos do comportamento. Existem inquietações advindas dos familiares diante do 

atraso na aprendizagem infantil ou dificuldade na interação social. Ao pediatra são 

encaminhadas algumas situações vinculadas ao neurodesenvolvimento, muitas vezes difíceis 

de serem resolvidas individualmente em nível ambulatorial. A sobrecarga profissional 

durante a assistência clínica é um dos motivos justificados para impedimento no 

preenchimento dos marcos do desenvolvimento na infância. Observa-se que informações aí 

contidas não são identificadas, dificultando informações importantes para o diagnóstico 

precoce do atraso no desenvolvimento infantil. 

De acordo com avaliações práticas identifica-se que muitos bebês nascem em 

condições vulneráveis e encontram-se carentes de reforço técnico na atenção ao 

neurodesenvolvimento. Os prematuros e crianças nascidas com baixo peso (BP), 

especialmente aquelas nascidas com extremo baixo peso (EBP), ou seja, menor do que 

1000g, apresentaram pior desempenho no desenvolvimento neurossensorial, funções 

executivas e qualidade de vida. Os indicadores específicos mais acometidos são a cognição, 

desenvolvimento motor, comportamento e controle emocional, linguagem, conhecimento, 

desempenho escolar, atenção e memória, portanto, estão submetidos a mudanças que 

necessitam de investimento contínuo em suas vidas (VIEIRA & LINHARES, 2011). 

Para entender melhor sobre as distintas fases do bebê que nasce prematuro ou 

pré-termo com baixo peso define-se a partir das seguintes classificações: a) pré-termo 

limítrofe (PTL, 35 a 36 semanas de idade gestacional); b) pré-termo moderado (PTM, 31 a 

34 semanas de idade gestacional); c) pré-termo extremo (PTE, idade gestacional < ou igual a 

30 semanas). Recém-nascidos classificados com baixo peso (BP) são aqueles abaixo de 

2500g; muito baixo peso (MBP) tem menos do que 1500g e extremo baixo peso (EBP) menos 

do que 1000g. (LEONE; RAMOS; VAZ apud VIEIRA; LINHARES, 2011). 

Efeitos negativos associadosa À prematuridade são mais consistentes em estudos 

que excluíram crianças nascidas com prematuridade tardia, isto é, com idade gestacional 

entre 34 e 37 semanas. Corte com dados de crianças de cinco anos que nasceram muito ou 

extremamente prematuras, isto é, com 32 semanas ou menos, apresentam risco de atraso 

cognitivo significativo, aumentado à medida que o tempo de gestação diminui. As crianças 

que nasceram extremamente prematuras apresentam comprometimento cognitivo e 
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neurológico na idade escolar ao serem comparadas com os seus pares de sala de aula 

(MARLOW et al., 2005; RUIZ; QUACKENBOSS; TULVE, 2016). 

O EBP é facilitador de vulnerabilidades no desenvolvimento especialmente de 

habilidades viso-espaciais, viso-motoras e verbais prejudicando a aprendizagem. O pior 

desempenho acadêmico constatou-se em matemática, especificamente a aritmética, 

problemas aplicados ou habilidades numéricas seguida da dificuldade na leitura (GRUNAU; 

WHITFIELD; DAVIS, 2002; RODRIGUES et al., 2006). 

 

A evolução do desenvolvimento dessas crianças a médio e longo prazos é temática 

ainda profícua preocupações e dúvidas. Um olhar contemporâneo às diversas 

injúrias cerebrais às quais esse grupo de risco está mais sujeito tem possibilitado o 

estabelecimento de correlações entre injúria cerebral periventricular/reduções de 

volume cerebral e déficits cognitivos/distúrbios comportamentais/incapacidade de 

aprendizagem (RODRIGUES et al., 2006, p.13). 

 
 

As crianças que nascem sob essa condição clínica necessitam de seguimento 

multiprofissional e atenção especial familiar que identifique os agravos e as encaminhem 

para intervenção. Diante das dificuldades de acesso aos serviços, tais como o deslocamento 

aos postos de saúde e hospitais, e da complexidade do desenvolvimento infantil, constitui-se 

um desafio o reconhecimento dos efeitos da pobreza sobre o desenvolvimento cognitivo, 

sobretudo em crianças muito pequenas que nascem com lesões ou com a necessidade 

precoce de adaptação ambiental. Existem algumas condições no desempenho cognitivo que 

variam de acordo com a classe socioeconômica, sendo necessária a compreensão desse 

desempenho por meio de utilização de instrumentos psicométricos adequados que 

possibilitam a avaliação mais precisa. No entanto, ainda não está claro como o 

desenvolvimento específico de determinadas estruturas do córtex se relacionam com o status 

socioeconômico (FARAHA et al., 2006, p. 167). No caso de recém-nascido de MBP, tanto 

fatores sociodemográficos quanto perinatais podem influenciar no desenvolvimento e se 

relacionando, por exemplo, com a ocorrência de deficiência mental (RODRIGUES et al., 

2006). 

Ainda são raros os estudos que avaliam a influência do ambiente no 

desenvolvimento cognitivo de crianças em situação de vulnerabilidade. Dessa forma, faz-se 

necessária a realização de pesquisas que demonstrem a compreensão de como as 

experiências vivenciadas na infância afetam as funções cerebrais, sobretudo em ambiente de 

pobreza (ABREU et al., 2015). 

Na condução da assistência aos bebês RN sobretudo aqueles com BP devem ser 

munidas de novas tecnologias, técnicas e metodologias desde o início da vida. O 
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direcionamento dos programas de seguimento deve estimular os laços de contato entre os 

pais e o bebê tal como o Método Canguru, o incentivo ao aleitamento materno e o 

acompanhamento profissional em ambulatórios e domicílios. Estes são pilares que traduzem 

a assistência humanizada promovendo ao RN de baixo peso, na maternidade ou após a alta, 

em seu domicílio, ao longo dos primeiros seis meses de vida um desfecho protetor positivo  

(ALMEIDA et al.,2010). 

As crianças que apresentam transtornos a partir de alterações ocasionadas devido 

o BPN, especialmente o BPE ainda necessitam de estudos longitudinais sob o contexto da 

saúde mental, pois existem poucas pesquisas que demonstraram a associação entre 

prematuridade/BPN e o desfecho na saúde mental entre as crianças maiores e adolescentes 

(SINGH et al., 2013). Esse estudo destina-se à descrição de crianças em fase pré-escolar e 

escolar com avaliação de aspectos relacionados a aquisição da linguagem e do 

comportamento de crianças nascidas com baixo peso. 

 

2.1 O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS NASCIDAS COM 

BAIXO PESO 

 

A linguagem é um valioso mecanismo de comunicação interpessoal, sendo um 

veículo de autorrealização e expressão em diferentes culturas. Ela revela a formação do 

indivíduo e apresenta características essenciais na participação social. Inclui a leitura, 

escrita, arte, vocalização, compreensão de vocalizações, expressões faciais e gestos. Existe 

a conotação da linguagem como “palavra falada” cujo processo envolve a maturação em 

todas as fases do desenvolvimento e são bastantes parecidas com as crianças de todos os 

lugares do mundo “cujos índices variam de conformidade com a inteligência, a maturidade, 

o ambiente, o bem-estar emocional e a motivação de cada criança” (GARRISON, 2009, p. 

185; ZORZI, 2000). 

O desenvolvimento infantil apresenta características afetivas que se expressam 

através da linguagem. A comunicação interpessoal é reflexo de construção simbólica 

acrescida da percepção cultural e, na primeira infância, as vocalizações são elementos 

capturados do ambiente e dos códigos sociais que são apresentados à criança, portanto, os 

vínculos e estímulos adquiridos no contato diário com a família são preditores de proteção 

no desenvolvimento (CACHAPUZ; HALPERN, 2006; ZORZI, 2000; SCHIRMER; 

PORTUGUEZ; NUNES, 2004). 

As crianças nascidas pré-termo com muito baixo peso apresentam risco para 
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alterações de linguagem e cognição. Como a permanência de objeto constitui-se uma 

formação da imagem mental e a sua capacidade de representação são fundamentais ao 

desenvolvimento da linguagem, a detecção e intervenção precoce dos atrasos poderá 

favorecer a evolução das alterações mais graves (BÜHLER et al., 2007). 

Para Zorzi (2000), o surgimento da linguagem é um indicador evolutivo que 

resulta de funções cognitivas superiores, cujo processo maturacional neurológico 

manifesta-se através da comunicação social, afetiva e intelectual. Assume importância nas 

relações humanas, expressa conceitos, ideias, sentimentos ou experiências através da fala, 

considerada símbolo convencional no processo global de comunicação envolvendo 

símbolos verbais e não verbais. A ausência de linguagem dentro dos limites cronológicos 

esperados ou um processo de aquisição muito lento podem indicar alterações no 

desenvolvimento infantil. 

A linguagem é um exemplo de função cortical superior, e seu desenvolvimento 

é sustentado pela estrutura anatomofuncional geneticamente determinada pelo estímulo 

verbal que depende do ambiente. Nas diferentes culturas, as crianças podem seguir o 

mesmo percurso global de desenvolvimento da linguagem. Ainda antes de nascer, elas 

iniciam a aprendizagem dos sons da sua língua nativa e desde os primeiros meses 

distinguem-na de outras línguas, demonstrando a interação entre as capacidades biológicas 

inatas e a estimulação ambiental (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004). 

Atrasos e distúrbios de fala e linguagem são comuns, com prevalência estimada 

entre 5% e 12% (média de 6%) em crianças de 2 a 5 anos de idade. O reconhecimento da 

estreita associação entre a prevalência e história natural do distúrbio determinará melhor 

compreensão e apreciação de ambos. Logo, na identificação desses problemas, um estudo 

de seguimento poderá conferir previsão dos riscos, especialmente quando utilizado 

avaliação clínica e psicométrica (WALLACE, 2015). 

O distúrbio de fala é descrito como um comprometimento da articulação dos 

sons da fala, fluência, voz e um distúrbio de linguagem como o prejuízo na compreensão ou 

uso de símbolos falados e escritos. Um distúrbio ou transtorno pode envolver a forma de 

linguagem (fonologia, morfologia, sintaxe), o conteúdo da linguagem (semântica) e a 

função da linguagem na comunicação (pragmática). A comunicação pré-linguística (gestos, 

balbucio, atenção), tais como habilidades de comunicação verbais e pré-verbais devem ser 

avaliadas durante o rastreio do atraso de linguagem (AMERICAN SPEECH-LANGUAGE-

HEARING ASSOCIATION, 1993; CRAIS; WATSON; BARANEK, 2009; WALLACE, 

2015). 
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Existem condições com atrasos simples na evolução da linguagem, porém outras 

áreas de desenvolvimento não estão prejudicadas para caracterizar um distúrbio global. Pode 

ser sintoma de outros transtornos que comprometem o desenvolvimento e que serão 

esclarecidos ao longo dos meses ou anos com ausência da comunicação. O desenvolvimento 

linguístico da criança envolve o uso da linguagem, a aquisição de vocabulário, a semântica e 

o domínio formal, incluindo a sintaxe, os morfemas e os fonemas. Há diferenciações no 

diagnóstico os quais correspondem a alterações da criança bem como as características 

ambientais (ZORZI, 2000).  

Na aquisição da linguagem os sistemas pragmático, fonológico, semântico e 

gramatical são interdependentes e envolvem desde a percepção do som, regras às situações 

sociais, transmitindo emoções e significados. A comunicação não verbal demonstrada 

através da expressão facial e sinais, refletem a competência comunicativa, cuja adequação da 

linguagem a determinada situação e a aprendizagem das regras sociais de comunicação é tão 

importante quanto o conhecimento semântico e gramatical (SCHIRMER; FONTOURA; 

NUNES, 2004). Dentre as características da fala encontra-se a articulação, ressonância, voz, 

fluência/ritmo e prosódia. As alterações da linguagem situam-se entre os mais frequentes 

problemas do desenvolvimento, atingindo 3 a 15% das crianças, e são classificadas em 

atraso, dissociação e desvio da linguagem (SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004). 

De acordo com DSM-5 o transtorno da linguagem (F80.2) consiste nas 

dificuldades persistentes na aquisição e no uso da linguagem em suas diversas modalidades 

devido o déficit na compreensão ou na produção. O manual caracteriza os déficits de acordo 

com a estrutura limitada de frases e prejuízo no discurso; classifica as capacidades 

linguísticas e considera o transtorno quando estão abaixo do esperado para a idade, 

ocasionando limitações funcionais na comunicação, participação social e no sucesso 

acadêmico. O transtorno surge precocemente e não são atribuíveis a deficiência auditiva, 

sensorial, motora, deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento (DSM-5, 

2013).  

Nessa perspectiva, os déficits persistentes na capacidade cognitiva em 

prematuros de BPN já podem ser caracterizados no início do desenvolvimento (RIBEIRO et 

al., 2011). Os lactentes nascidos pré-termo e com BP quando comparados com nascidos a 

termo, mostraram-se mais irritáveis, vocalizam e sorriem menos, evitam com mais 

frequência contato visual e exibem reações afetivas menos positivas, principalmente aos 12 

meses de idade (OLIVEIRA; LIMA; GONÇALVES, 2003). A habilidade da linguagem oral 

receptiva reflete a compreensão das palavras faladas e “tende a se desenvolver antes da 



25  

habilidade de produzi-las, já durante o primeiro ano de vida” (FERRACINI et al 2006, 

p.126). Dessa forma, é importante reconhecer os fatores de risco e proteção para o 

desenvolvimento da linguagem. 

Entre os fatores de proteção relacionados com o desenvolvimento da linguagem 

destacam-se: presença de brinquedos e jogos em casa, a qualidade do envolvimento materno, 

o número de pessoas que moram juntas, o grau de orientação intelectual e cultural da família. 

Há melhor desenvolvimento da linguagem em crianças que são cuidadas em casa pelas mães 

com alto grau de escolaridade em relação àquelas que permanecem em creche. No entanto, 

para crianças de baixa renda, as creches oferecem vantagens em relação ao desenvolvimento, 

porque as crianças têm a sua disposição mais modelos de linguagem (CACHAPUZ; 

HALPERN, 2006). Essa diferença pode ser explicada pelo fato das mães possuírem maior 

poder aquisitivo, ter curso superior e falarem corretamente produzindo sentenças completas, 

utilizando maior variação sintática e melhor complexidade gramatical influenciando 

positivamente esse desenvolvimento. 

Como fatores de risco nos distúrbios de linguagem, foram identificados na 

família, o baixo nível de instrução dos pais e o baixo nível socioeconômico, a presença de 

mais de três irmãos e descuido familiar, pobreza, baixa escolaridade materna, bem como o 

consumo de drogas podem desencadear o atraso na linguagem (CACHAPUZ; HALPERN, 

2006; SCHIRMER; FONTOURA; NUNES, 2004). Destacam-se ainda: problemas perinatais 

com o baixo peso, idade gestacional, hospitalização em UTI imediatamente pós-parto, 

ausência de pré-natal, baixa escolaridade materna e mãe solteira apresentam maior risco para 

o desenvolvimento infantil (CACHAPUZ; HALPERN, 2006). Dessa forma, ao resistirem às 

intercorrências perinatais, os bebês podem apresentar desvios em seu desenvolvimento e 

deficiências neurológicas e sensoriais. Assim, aqueles que nascem com BP e prematuros 

caracterizam população com risco para alterações neurológicas ou sensoriais. A identificação 

das agressões ao sistema nervoso central modificando a evolução física e psicológica da 

criança pode influenciar dentre outras funções, o processo de aquisição da linguagem 

(OLIVEIRA; LIMA; GONÇALVES, 2003). 

Distintas formas de avaliação nos déficits da linguagem são determinantes no 

prognóstico e intervenção precoce, desse modo, em diversos países os pesquisadores têm 

relacionado conhecimento a capacidade de nomeação automática rápida, consciência 

fonológica, vocabulário expressivo e compreensão. Esses componentes se relacionam 

diretamente com a aquisição de leitura e escrita. No entanto, estudos comparativos de 

diferentes idiomas destacam menor relevância da consciência fonológica em línguas, como o 
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inglês, cuja correspondência grafo-fonêmica é inconsistente (FRICKE et al., 2015). 

A relação entre a idade gestacional e o peso de nascimento no desenvolvimento 

da linguagem de crianças brasileiras estudada por Zerbeto, Cortelo & Carvalho Filho (2015) 

demonstrou que as crianças nascidas com BP têm pior desempenho na linguagem expressiva, 

com menor domínio do número de palavras e menor extensão das frases, afirma que as 

perdas na comunicação são ainda mais graves em casos de nascimentos prematuros de 12-24 

meses quando associados ao EBP ao nascer. 

Estudo realizado na cidade de Vitória, ES, identificou que as crianças nascidas 

com baixo peso cuja mãe é cuidadora, apresentaram melhor desempenho no vocabulário 

expressivo através da avaliação da linguagem realizada pela Lista de Avaliação de 

Vocabulário Expressivo de Rescala (LAVE). Na avaliação do vocabulário receptivo, via Teste 

de Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), em grupos nascidos com BP comparado ao 

peso adequado resultaram em dificuldades para ambos. Entretanto as características 

heterogêneas destes e as variações sociais podem contribuir no desfecho do desenvolvimento 

linguístico (OLIVEIRA, 2008).  

Estudo conduzido com crianças em estágio de alfabetização de nível 

socioeconômico médio e baixo no Brasil demonstrou que procedimentos adotados para o 

desenvolvimento da consciência fonológica aumentou o desempenho em leitura e escrita 

dessas crianças (LOPES, 2004). Assim, no presente estudo serão realizadas avaliações de 

habilidades de linguagem a fim de identificar precocemente os problemas de atraso que 

impactam no processo de aquisição de leitura e escrita nas fases pré-escolar e escolar.  

 

2.2 O COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS NASCIDAS COM BAIXO PESO E SUA 

RELAÇÃO COM AMBIENTE 

 

 

Profissionais que atuam na área da saúde têm interesse em garantir prevenção de 

problemas através da identificação dos fatores de risco e condições de vida de crianças. 

Dessa forma, visam atuar com o objetivo de promover melhor adaptação ao longo de seu 

desenvolvimento. Entretanto, ainda necessitam de estudos em nosso meio que esclarecem as 

relações entre o desenvolvimento psicológico e as condições de vida de crianças nascidas 

com BPN (BORDIN et al., 2001). 

A compreensão do desenvolvimento cognitivo de crianças com BPN tem sido 

feita a partir de estudos que avaliam o nível intelectual ao longo de diferentes idades. Este 

tipo de análise constitui-se em uma variável importante na estruturação e dinâmica do 
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desenvolvimento global da criança e possibilita identificar fatores preditores de desempenho. 

Estudos internacionais demonstram que crianças nascidas com BP apresentam risco na sua 

evolução, ressaltando que, quanto mais baixo o peso, mais baixo o coeficiente de inteligência 

e maior é a probabilidade de desenvolverem dificuldades de aprendizagem (BORDIN et al., 

2001). 

Estudos analisam a compreensão de múltiplas influências sobre o 

comportamento da criança. O fator de risco, é uma variável relacionada a um resultado 

negativo e, quando presente, poderá aumentar a probabilidade de o indivíduo apresentar 

problemas físicos, psicológicos ou sociais. Indicador potencial que poderá aumentar a 

probabilidade da ocorrência de efeitos negativos no desenvolvimento. Portanto, a análise dos 

fatores de risco precisa contemplar a multiplicidade dos concomitantes e os seus mecanismos 

de ação. Já o fator de promoção é uma variável positivamente relacionada a um resultado 

positivo, independente da exposição do indivíduo a riscos (KLEIN; LINHARES, 2007). 

 

As crianças respondem aos mesmos investimentos sociais de promoção do 

desenvolvimento de formas diferentes, com suas características individuais 

influenciando trajetórias tanto de sucesso quanto de desadaptação, e podem 

também determinar se uma intervenção é necessária, assim como as estratégias que 

o adulto deve escolher para promover mudanças (KLEIN; LINHARES, 2007, p. 

35). 
 

O comportamento humano apresenta influências da aprendizagem e do 

condicionamento social com respostas individuais complexas de acordo com o tempo e o 

ambiente, e tem na motivação um pré-requisito fundamental na aprendizagem eficiente e 

resolução de problemas. Muitas teorias são baseadas nas contribuições de pesquisadores que 

se apropriam de suas observações para definir as premissas e efeitos do comportamento a 

partir da infância (STUBBE, 2002). 

A comparação entre crianças pré-termo e com baixo peso com crianças nascidas 

a termo e com peso apropriado para idade gestacional, apontam diferenças no 

desenvolvimento psicomotor. Dessa forma, variáveis do contexto ambiental familiar tais 

como nível de escolaridade e ocupação dos pais, nível socioeconômico e mediação materna 

são importantes nas avaliações desse grupo infantil (BRADLEY; CASEY, 1992). 

O fato de o ambiente intensificar a condição de risco é evidente em estudos de 

seguimento que avaliam o desenvolvimento cognitivo e comportamento da criança de BP ao 

longo dos anos. A condição social como variável ampla e distal, e especificamente a variável 

proximal de mediação do desenvolvimento e aprendizagem através dos cuidados maternos, 

considerada variável importante na história de desenvolvimento de crianças de baixo peso ao 
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nascer comparados às crianças nascidas com peso apropriado (BRADLEY et al., 1993). 

O ambiente assume importância quando os recursos externos promovem 

mediação adequada a essas crianças, proporcionando condições que lhes permitirão um 

funcionamento cognitivo satisfatório. A qualidade do ambiente familiar tem mais influência 

que fatores de risco perinatais na qualidade de vida, na capacidade para predizer resultados a 

longo prazo. As crianças nascidas pré-termo com BP que vivem em ambiente de pobreza 

com três ou mais fatores protetores tais como variedade de estimulação, suporte emocional, 

responsividade parental e aceitação do comportamento infantil são mais propensas a mostrar 

sinais de resiliência (BRADLEY et al., 1993). 

Os avanços na assistência ao RN pré-termo e com BP e de alto risco vem 

contribuindo na melhoria dos índices de sobrevivência, porém a qualidade de vida e a 

interação dessa criança com seu ambiente familiar ao longo do desenvolvimento necessitam 

ser investigados. Estudos destacam três aspectos que julgam importantes: a plasticidade do 

desenvolvimento, o papel desempenhado pelo ambiente e o resultado em função da dinâmica 

de interação pessoa-ambiente (BRADLEY; CASEY, 1992; BRADLEY et al., 1993, 

CARVALHO; LINHARES, MARTINEZ, 2001). 

A compreensão do funcionamento comportamental da criança frente a situações 

emocionais é importante no diagnóstico dos transtornos que podem advir durante o 

desenvolvimento. As alterações apresentadas na infância são descritas desde o século XVII, 

entretanto, a importância da identificação da psicopatologia na infância, bem como os 

critérios diagnósticos têm sido modificados nas últimas décadas com o objetivo de trazer 

maior autenticidade a um conceito que pode ser distinto do adulto (KUCZYNSKI & 

ASSUMPÇÃO JUNIOR, 2003; KUCZYNSKI & ASSUMPÇÃO, 2003). 

Sobre os conceitos dos transtornos do comportamento na criança, ainda existem 

controvérsias, podendo diferir em diversas culturas. Os critérios relacionados aos distúrbios 

do comportamento são variados, contudo, a partir de uma observação apurada é possível 

identificar algumas manifestações que podem afetar o comportamento de crianças (GRILLO, 

& SILVA, 2004).  

Nessa perspectiva, é possível considerar situações como: baixo rendimento 

escolar não explicado por causas intelectuais ou físicas; dificuldade em estabelecer relações 

sociais; tristeza ou depressão contínuas, e tendência em desenvolver sintomas físicos ou medo 

em circunstâncias do cotidiano. O reconhecimento precoce de tais atitudes que interferem no 

comportamento possibilita uma intervenção adequada e reduz as complicações futuras 

(GRILLO & SILVA 2004).  



29  

Na década de 80, pesquisadores iniciaram estudos para identificar os perfis de 

crianças com algum tipo de transtorno, pois as classificações não garantiam taxonomia que as 

representasse quando agrupadas. Dessa forma, procurou-se estabelecer novos critérios de 

avaliação mais adequados para tipificar diferentes tipos de alterações comportamentais 

(ACHENBACH & EDELBROCK, 1980). Assim, ao longo do tempo, e no decorrer de 

estudos, observou-se que a dicotomia da classificação internalizante (Inibido, Tímido-

Ansioso, Problema de Personalidade) e Externalizante (Problema Agressivo e de Conduta) 

resultavam em variações nas classificações de competências sociais, para isso, indicou-se o 

controle dessas diferenças em cada estudo; dado as diferenças nos padrões comportamentais e 

nas características demográficas, estas não poderiam ser separadas; a variável demográfica é 

frequente nas análises de agrupamento do comportamento das crianças (ACHENBACH & 

EDELBROCK, 1980).   

As taxonomias baseadas na avaliação dos pais sobre o comportamento de seus 

filhos, embasada no acordo de classificações a partir de pais e clínicos são consideradas 

relevantes. Entretanto não é necessário depender de uma única fonte para classificar as 

crianças ou avaliar as mudanças em seu comportamento, outros informantes são importantes, 

incluindo professores, clínicos e observadores treinados (ACHENBACH & EDELBROCK, 

1980).   

Na representação das experiências, existe uma capacidade para abstrair as 

informações provenientes das ações que a criança realiza a partir do nascimento e que são 

modificados ao longo dos anos. Essas experiências, “o fazer do bebê desde o nascimento 

mediado pelo adulto, conduzirão a construção ativa do conhecimento sobre o mundo e a todas 

as propriedades e características” (SCHEUER, 2003, p.81). 

 

Todos os organismos são dotados de capacidade de modificar seu comportamento 

em relação ao ambiente, porém, o comportamento humano é especialmente afetado 

pela aprendizagem e pelo condicionamento social, exibindo padrões de resposta 

muito complexos e multideterminados (STUBBE, 2002, p.42). 

 

Os problemas de comportamento apresentam dois conceitos que merecem 

destaque. O primeiro baseia-se no componente funcional, que engloba os repertórios 

excessivos, os quais ocorrem de modo frequente e intenso, e de outro lado, os deficitários ou 

abaixo do esperado. O segundo segue o preceito médico, pautado nos sintomas e 

características apresentadas no comportamento, os quais podem ser descritos como 

internalizantes e externalizantes. Por repercutirem não apenas na criança, mas principalmente 

nas pessoas com quem convivem, o comportamento externalizante é, por vezes, tido como o 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Achenbach%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelbrock%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Achenbach%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelbrock%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Achenbach%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelbrock%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Edelbrock%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=469068
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mais preocupante. Contudo, não se pode subestimar as consequências de atitudes de 

retraimento e fobia social (WIELEWICKI,  2011). 

Os manuais diagnósticos, tais como a CID–10 (OMS, 1993) e DSM IV (APA, 

2000) que caracterizam a perspectiva médica ou biológica, determinam problemas de 

comportamento baseados em características topográficas e na frequência no qual o 

comportamento é apresentado. No DSM IV, a classe Problemas de Comportamento engloba 

as subclasses Transtorno Desafiador Opositivo, Transtorno de Conduta e Transtorno do 

Comportamento Disruptivo sem outra especificação. De acordo com o DSM é preciso que o 

comportamento seja apresentado durante seis meses, para que seja considerado como 

pertencente à classe. Tanto a CID 10, quanto o DSM IV apontam comportamentos 

externalizantes como problemáticos (WIELEWICKI, 2011).  

Problemas de comportamento resultantes da prematuridade e do baixo peso ao 

nascer são apontados desde 1939, através da descrição de uma síndrome na qual 

hiperatividade, distração, excesso de dependência materna, dificuldade motora e na fala eram 

observados (ARPI & FERRARI, 2013). Nas décadas seguintes, outros autores estudaram os 

aspectos comportamentais em crianças na fase pré-escolar, nascidas pré-termo e BP de forma 

mais criteriosa, com controle de fatores de risco perinatais e sociais, baseados em avaliações 

psiquiátricas e em questionários de triagem para problemas comportamentais. Nesses estudos, 

pôde-se perceber que distúrbios comportamentais, em especial transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade, dificuldades sociais e emocionais e transtorno do espectro autista, 

eram mais prevalentes nas crianças nascidas com prematuridade e BP (ARPI & FERRARI, 

2013). 

Tais pesquisas analisam a compreensão de múltiplas influências sobre o 

comportamento da criança e apontam que o BP como fator de risco é uma variável 

relacionada a um resultado negativo, e quando presente, poderá aumentar a probabilidade de 

o indivíduo apresentar problemas físicos, psicológicos ou sociais; esse indicador potencial 

poderá aumentar a probabilidade da ocorrência de efeitos negativos no desenvolvimento. 

Para os autores, existem condicionantes para as adaptações sociais e as interações sociais são 

expressivas e influenciam precocemente as crianças através das condições individuais e 

ambientais (KLEIN; LINHARES, 2007). 

O presente estudo avaliou crianças nascidas com BP identificando o fator de 

risco biológico, associados aos fatores de risco ou proteção ambiental que podem contribuir 

para o surgimento de problemas de linguagem e comportamento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Avaliar o efeito do baixo peso ao nascer sobre o desenvolvimento da linguagem 

e no padrão de comportamento de crianças em situação de vulnerabilidade social. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Descrever os aspectos socio-demográficos de crianças com baixo peso e 

peso adequado ao nascer. 

b) Avaliar o efeito do baixo peso ao nascer sobre o padrão de comportamento 

de crianças. 

c) Avaliar o efeito do baixo peso ao nascer sobre o desenvolvimento da 

linguagem de crianças. 

d) Identificar o efeito das variáveis ambientais sobre o padrão de 

comportamento de crianças nascidas com baixo peso 

e) Identificar o efeito das variáveis ambientais sobre o desenvolvimento da 

linguagem de crianças nascidas com baixo peso. 
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4 HIPÓTESES 

 

 

a) Os indicadores socio-demográficos revelam a existência de poucos recursos 

de proteção para crianças nascidas em ambiente de vulnerabilidade social. 

b) Crianças com baixo peso ao nascer apresentam mais alterações 

comportamentais do que crianças nascidas com peso adequado em condições 

de vulnerabilidade social. 

c) Crianças com baixo peso ao nascer apresentam mais atrasos no 

desenvolvimento da linguagem do que crianças nascidas com peso adequado 

em condições de vulnerabilidade social. 

d) Crianças em ambientes com maiores indicadores de vulnerabilidade social 

apresentarão mais alterações comportamentais. 

e) Crianças em ambientes com maiores indicadores de vulnerabilidade social 

apresentarão mais alterações no desenvolvimento da linguagem. 
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5 MÉTODO 

 

5.1TIPO DE ESTUDO 

 

Estudo observacional e transversal com amostra não probabilística selecionada por 

conveniência 

 

5.2 PARTICIPANTES  

 

Participaram do estudo 103 crianças com idade cronológica entre 36 e 94 meses, 

com idade média de 56,8 (dp =15,0) meses, sendo 54 do sexo feminino. Todos os 

participantes moravam no bairro Vila Embratel em São Luís – MA. Os indivíduos com baixo 

peso ao nascer e com peso adequado ao nascimento foram identificados a partir dos dados do 

Sistema de Informações sobe Nascidos Vivos (SINASC) e localizados no endereço indicado. 

Foram incluídas 52 crianças nascidas com baixo peso (< 2500g) e 51 crianças do grupo 

controle nascidas com peso adequado para idade gestacional cujos responsáveis autorizaram 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie e da Universidade Federal do Maranhão (APÊNDICE A) e Termo de 

Assentimento Livre Esclarecido (TALE) (APÊNDICE B). No item “Procedimento” é 

detalhado o processo de identificação e localização dos participantes do estudo. 

 

5.2.1 Critério de Inclusão 

 

Para participar do grupo baixo peso, a criança deveria ter o registro no SINASC 

informando peso ao nascer menor que 2500 gramas. Além disso, deveriam ter pais ou 

responsáveis que autorizassem participação no estudo, que realizassem os testes nos encontros 

propostos, e que morassem no bairro da Vila Embratel. Para participar do grupo peso 

adequado, a criança deveria ter o registro no SINASC informando peso ao nascer maior que 

2500 gramas e que residissem no bairro da Vila Embratel. Além disso, deveriam ter pais ou 

responsáveis que autorizassem participação no estudo e que realizassem os testes nos 

encontros propostos.  

 

5.2.2 Critérios de exclusão 
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Os pesquisadores excluíram os participantes com alterações neurológicas, 

genéticas, psiquiátricas ou com deficiência sensorial ou intelectual e crianças que não 

realizaram todas as avaliações. Nesse processo, foram excluídas duas crianças do grupo peso 

adequado ao nascer, por apresentarem pontuação baixa na Escala de Maturidade Mental 

Colúmbia, sugestiva de deficiência intelectual e uma criança do grupo baixo peso ao nascer 

por faltar às sessões.  

 

5.3 LOCAL DO ESTUDO 

 

A região Itaqui-Bacanga é uma das mais populosas e carentes de São Luís, 

correspondendo cerca de 10% da população da capital. O bairro da Vila Embratel, situado na 

região, apresenta uma população de 25.508 (IBGE, 2010), no local, há escolas com IDEB 

(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) consideravelmente baixos, ainda há um 

déficit de creches, algumas, inclusive, não têm o registro do MEC. Associado a esse quadro, 

observa-se níveis elevados do trabalho infantil, fator citado como uma das principais causas 

de abandono escolar (EMAP, 2012). 

 

5.4 EQUIPES 

 

Participaram da pesquisa as Agentes Comunitárias de Saúde da Estratégia Saúde 

da Família do Centro de Saúde da Vila Embratel. Professores e técnicos do Núcleo de 

Extensão da Vila Embratel – UFMA. SINASC. Alunos dos cursos de medicina e psicologia 

da UFMA. Diretoras e secretárias das escolas comunitárias Menino Jesus e Rosa de Sarom. 

 

5.5 INSTRUMENTOS 

 

5.5.1 Instrumentos para avaliação do Ambiente Infantil 

 

a) QBAI: Questionário Brasileiro do Ambiente Infantil. O Questionário 

Brasileiro do Ambiente Infantil (QBAI) (ENGEL et al., 2014 em preparação): Este 

questionário foi baseado em estudos já publicados com amostras brasileiras (ENGEL; 

SANTOS; GATHERCOLE, 2008; MIRANDA et al., 2007), além de parâmetros adotados 

internacionalmente, como o questionário do Programme for International Student 

Assessment (INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
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ANÍSIO TEIXEIRA, 2012) e o inventário HOME (CALDWELL; BRADLEY, 2003). Além 

de levantar informações socioeconômicas, como renda familiar, escolaridade e profissão dos 

cuidadores, também contêm perguntas sobre o período gestacional (i.e., uso de álcool, 

cigarro e outras drogas), desenvolvimento da criança, estimulação em casa (quantidade de 

livros e hábitos de leitura) e hábitos familiares gerais (frequência de refeições em família, 

passeios aos parques). O questionário contém perguntas relativas ao item “posses”, do 

Critério de Classificação Econômica Brasil (ABEP, 2015). 

 

5.5.2 Instrumento para avaliação da Inteligência 

 

a) Escala de Maturidade Mental Columbia. É um teste padronizado para a 

população brasileira que avalia a capacidade geral de raciocínio de crianças entre 3 anos e 6 

meses a 9 anos e 11 meses de idade. A EMMC avalia especialmente capacidades que são 

importantes para o sucesso na escola, principalmente as capacidades para discernir as relações 

entre os vários tipos de símbolos. A criança deve observar pranchas com 3 a 5 desenhos cada e 

escolher qual desenho é diferente ou qual não se relaciona aos outros.  Há instrução específica 

para a criança escolher a figura que não combina com as outras. Para tanto, a criança deve 

descobrir qual a regra subjacente à organização das figuras, permitindo-lhe excluir apenas uma 

(Alves & Duarte, 2001).  

 

5.5.5 Instrumentos para avaliação do padrão comportamental 

 

a) Child Behavior Checklist (CBCL). CBCL 1½/5: Inventário dos 

Comportamentos de Crianças entre 1 ano e meio e 5 anos (Versão Brasileira do “CHILD 

BEHAVIOR CHECKLIST FOR AGES 1½/5) e CBCL/6-18: Inventário de Comportmentos 

para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos (Versão Brasileira do “CHILD BEHAVIOR 

CHECKLIST FOR AGES (6 –18). Este instrumento é utilizado para avaliar problemas 

comportamentais e emocionais de crianças. Neste trabalho foram aplicadas as duas versões 

do instrumento. As perguntas foram feitas aos pais ou responsáveis, com o objetivo de 

identificar comportamentos atípicos, ansiedade/depressão, e os problemas de atenção, sono, 

pensamento e os problemas sociais. (ROCHA, 2017; WIELEWICKI et al, 2011). A primeira 

versão do teste possui 99 sentenças que são julgadas como não verdadeira; um pouco 

verdadeira ou algumas vezes verdadeira; ou muito verdadeira ou frequentemente verdadeira, 

o que corresponde, respectivamente, a 0, 1 e 2 pontos na escala. Já a segunda versão, é 
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composta por 138 sentenças e 20 itens que se referem a atividades da criança (brincadeiras, 

jogos e tarefas, participação em grupos, relacionamento com familiares e amigos, 

independência para brincar e desempenho escolar). Por meio dessas avaliações, espera-se 

identificar precocemente distúrbios do desenvolvimento, para consequente intervenção, de 

modo a melhorar a qualidade de vida dessas crianças e de seus familiares (ROCHA, 2017; 

WIELEWICKI  et al, 2011) . 

b) O ABC (Autism Behavior Checklist) é um instrumento que foi traduzido para 

o português como Inventário de Comportamento Autístico (ICA) e já está validado no Brasil, 

cujo objetivo é rastrear e detectar precocemente sinais do Transtorno do Espectro Autista 

(TEA) e por extensão diferenciar o autismo de outras patologias relacionadas ao atraso do 

desenvolvimento e à deficiência intelectual. Constitui-se de um questionário feito aos pais ou 

cuidadores, sobre o comportamento de crianças a partir de 3 anos de idade. (Marteleto & 

Pedromônico, 2005; Lederman, 2015; Teixeira et al, 2017). Os comportamentos atípicos e 

sugestivos de TEA estão compostos em um total de 57 questões, divididas pelos seguintes 

eixos avaliativos: estímulo sensorial, relacionamento, uso do corpo e de objetos, linguagem, 

postura social. Cada quesito recebe uma pontuação que vai de 1 até 4, sendo 1 aqueles 

comportamentos mais distantes do autismo e 4 os mais próximos. Segundo o Protocolo do 

Estado de São Paulo de Diagnóstico, Tratamento e Encaminhamento de Pacientes com 

Transtorno do Espectro Autista (TAMANAHA, A C et al, 2013), vale a seguinte 

interpretação: pontuações menores que 47 - criança normal; de 47 a 53 - leve; de 54-67- 

moderada probabilidade para autismo; maior que 68 - autismo.  

 

5.5.6 Instrumentos para avaliação da Linguagem 

 

a) TELEX: Teste de Linguagem Expressiva (ENGEL DE ABREU et al., 2017): 

O objetivo do teste é estimular as crianças apresentarem amostras de linguagem oral para 

que possam ser avaliadas em termos semânticos e estruturas gramaticais. Neste teste é feita 

uma pergunta à criança e ela deve responder com base na imagem apresentada. Na Figura 1, 

por exemplo, o avaliador pergunta “O que o pai está fazendo?”. No total, 10 imagens 

compõem o teste, sendo cada imagem apresentada individualmente. Dois escores são 

calculados: escore em informação e o escore estrutura gramatical. 
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Figura 1 - Imagem ilustrativa do TELEX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: Abreu et al (2015) 

b) Teste de Vocabulário por Imagens Peabody - TVIP (CAPOVILLA, 

CAPOVILLA, 1997a): O TVIP, originalmente publicado por Dunn (1959), revisado por 

Dunn, L. e Dunn, L. (1981). Avalia as habilidades de compreensão do vocabulário receptivo 

auditivo de crianças entre 2 anos e 6 meses até 18 anos de idade (CAPOVILLA,  

CAPOVILLA, 1997a). O desenvolvimento lexical do domínio receptivo é avaliado em uma 

ampla variedade de áreas, incluindo pessoas, ações, qualidades, partes do corpo, tempo, 

natureza, lugares, objetos, animais, termos matemáticos, ferramentas e instrumentos 

(CAPOVILLA, CAPOVILLA, 1997b).  

Trata-se de um teste de múltipla escolha de figuras, no qual o examinando não 

necessita ler, escrever ou vocalizar qualquer coisa. A tarefa consiste em mostrar, dentre as 

alternativas, a figura que melhor representa a palavra produzida. As respostas dos sujeitos 

são automaticamente registradas, gerando arquivos individuais com os resultados de cada 

sujeito examinado, com o escore máximo de 125 pontos, considerando 1 ponto para cada 

acerto. Para a análise dos resultados é usado o escore total no TVIP (variando de 0 a 125). O 

tempo médio de aplicação é de 15 minutos (CAPOVILLA, CAPOVILLA, 1997a). As 

identificações precoces do atraso na linguagem favorecem a intervenção e prevenção do 

fracasso escolar. O desempenho de pré-escolares avaliados nas versões, tradicional e 

computadorizada do TVIP, foi estudado em São Paulo através das duas versões e identificou 

correlação positiva significativa em ambas na avaliação do vocabulário receptivo em função 

de idade e série escolar (MACEDO et al., 2006). Embora a versão computadorizada sugira 

validade do TVIP, neste estudo será utilizada a versão tradicional. 

 



38  

Figura 2 - Imagem Ilustrativa do TVIP 
 

                                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Teste de Nomeação Automática - TENA (SILVA, MECCA & MACEDO, 

2018). Este teste é utilizado para estimar a habilidade do indivíduo em ver um símbolo visual 

e nomeá-lo de forma acurada e rapidamente. O teste é dividido em 4 subtestes: cores, 

objetos, letras e números. Os estímulos apresentam alta frequência na língua portuguesa e 

são repetidos randomicamente 10 vezes em cada uma das 5 linhas, totalizando 50 estímulos 

por prancha. As pranchas representam os subtestes. Em cada subteste, o examinador 

pergunta o nome de cada estímulo e solicita que o sujeito nomeie cada item o mais rápido 

possível, sem cometer nenhum erro. São computados o número de erros e o tempo total de 

nomeação para todos os itens da prancha. 

Subteste 1: Cores. O subteste é formado por 5 cores impressas em retângulos 

médios. As cores foram escolhidas por apresentarem estrutura da palavra de forma dissílaba 

e de fácil articulação, consideradas de alta frequência linguística. São as cores: azul, rosa, 

marrom, verde e preto. 

Subteste 2: Objetos. O subteste é formado por 5 figuras de tamanho médio 

impressas em preto e branco. Apresentam a estrutura da palavra de fácil articulação 

(monossílabos ou dissílabos), alta frequência linguística e semântica. São os objetos: lápis, 

cama, sol, gato e mão. 

Subteste 3: Letras. As letras são impressas em tamanho médio e estilo Times 

New Roman em maiúsculo e bastão. As letras são as mesmas da versão original (WOLF; 

DENCKLA, 2005), mas com estilo impresso diferente. São formadas por vogais e 

consoantes, sendo apresentadas de maneira aleatória não seguindo a sequência alfabética. 

São as letras: O, A, D, P e S. 

Subteste 4: Números. Os números foram impressos e escolhidos igualmente à 

versão original do teste. São os números: 7, 4, 2, 9 e 6. 
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a) Teste de Consciência Fonológica para Pré-escolares (ENGEL et al., 2017). O 

teste avalia a habilidade dos sujeitos em manipular sons da fala, expressando-os oralmente. É 

composto por 7 subtestes: Teste de Detecção de Rima. Teste de Detecção de Sílaba Inicial. 

Teste de Detecção de Fonema Inicial. Teste de Síntese Silábica. Teste de Segmentação 

Silábica. Teste de Síntese Fonêmica e Teste de Segmentação Fonêmica. O tempo médio para 

a aplicação é de 15 minutos. No total o teste tem 38 itens sendo o resultado apresentado 

como escore ou frequência de acertos, sendo o máximo possível de 38. 

b) Subtestes de Detecção- Com o objetivo de minimizar a carga da memória de 

trabalho, em todos os subtestes de detecção, as palavras são apresentadas oralmente pelo 

avaliador e acompanhadas por figuras. Na tela do computador, a figura alvo aparece 

primeiro em tamanho grande e as outras três logo a baixo em tamanho menor (todas três do 

mesmo tamanho, conforme Figura 4). 

 

Figura 3 - Imagem ilustrativa da tarefa de Detecção de Rima do Teste de Consciência 

Fonológica para pré-escolares. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

                            Fonte: Abreu et al (2015) 

 

c) Subteste de Detecção de Rima – Avalia a capacidade dos sujeitos em 

discriminar duas rimas (palavras que terminam com o mesmo som). No subteste é 

apresentada uma figura alvo (e.g., bola) que é nomeada pelo avaliador, seguida de três 

figuras (todas nomeadas pelo avaliador). Apenas uma palavra é a resposta correta (e.g.,cola), 

os demais itens são distratores: um distrator fonológico (e.g.,bolo) e um distrator semântico 

(e.g.,corda). O avaliando deve apontar para a figura dentre as três apresentadas, cujo som 

falado termina com o mesmo som da palavra alvo. 

d) Subteste de Detecção de Sílaba Inicial – O subteste avalia a capacidade dos 

sujeitos em discriminar duas palavras que começam com a mesma sílaba inicial. É 
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apresentada uma figura alvo (e.g., fada) nomeada pelo avaliador, seguida de três figuras 

(todas nomeadas pelo avaliador). Apenas uma palavra é a resposta correta (e.g., faca), sendo 

os demais itens distratores: um distrator fonológico (e.g., dedo) e um distrator semântico 

(e.g., anjo). O avaliando deve apontar para a figura dentre as três apresentadas, a palavra 

falada correspondente começa com o mesmo som da palavra alvo. 

e) Subteste de Detecção de Fonema Inicial - O subteste avalia a capacidade dos 

sujeitos em discriminar duas palavras que começam com o mesmo som (fonema) dentre três 

palavras faladas. É apresentada uma figura alvo (e.g., zero) nomeada pelo avaliador, seguida 

de três figuras (todas nomeadas pelo avaliador). Apenas uma palavra é a resposta correta 

(e.g., zebra), sendo os demais itens distratores: um distrator fonológico (e.g., vara) e um 

distrator semântico (e.g., dois). O avaliando deve apontar para a figura entre as três 

apresentadas, a palavra falada correspondente começa com o mesmo fonema da figura alvo. 

f) Subteste de Síntese Silábica- Avalia a capacidade dos sujeitos em unir sílabas 

apresentadas oralmente para formar palavras. A tarefa é apresentada como o “jogo do robô” 

em que o avaliador pronuncia as sílabas de uma palavra com intervalo de 1 segundo entre 

cada. Por exemplo, o avaliador diz /ca/ /ne/ /ta/ e a criança deve responder caneta. Os 

estímulos são substantivos dissílabos e trissílabos. 

g) Subteste de Segmentação Silábica – Nesta tarefa a criança é convidada a falar 

como um robô. Assim, o avaliador apresenta a palavra (e.g., fogo) e a criança deve responder 

/fo//go/. Os estímulos são substantivos dissílabos e trissílabos. 

h) Subteste de Síntese Fonêmica – Da mesma forma como descrito no subteste 

de síntese silábica, o avaliador diz à criança que novamente irá falar algumas palavras como 

um robô, porém em pedacinhos ainda menores. Por exemplo, o avaliador diz /u/ /v/ /a/ e a 

criança deve responder uva. Cada fonema é apresentado com intervalo de 1 segundo entre 

cada item. Os estímulos são substantivos monossílabos e dissílabos. 

i) Subteste de Segmentação Fonêmica – Como no subteste de segmentação 

silábica, o avaliador convida a criança a falar como um robô. Assim, a palavra ovo é dita a 

criança e ela deve responder /o/ /v/ /o/. Devido à complexidade da tarefa para esta faixa 

etária, este subteste só é administrado caso a criança realize com sucesso o subteste de 

síntese fonêmica. Os estímulos são substantivos monossílabos e dissílabos. 

A tabela 1 apresenta os critérios de interrupção, bem como a pontuação máxima 

que pode ser alcançada e cada subteste. 
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Tabela 1 - Número de itens de treino e teste, e critérios de descontinuação do Teste de 

Consciência Fonológica para pré-escolares. 

 

Subteste No. de itens 

de treino 

No. de itens 

do teste 

Critério de interrupção 

Detecção de Rima 3 itens de 

treino 

8 itens de teste Não há critério de interrupção. 

Detecção de Sílaba 

Inicial 

2 itens de 

treino 

5 itens de teste Não há critério de interrupção. 

Detecção de 

Fonema Inicial 

2 itens de 

treino 

5 itens de teste Não há critério de interrupção. 

Síntese Silábica 2 itens de 

treino 

5 itens de teste Interromper após 3 erros (consecutivos ou 

não). 

Segmentação 

Silábica 

2 itens de 

treino 

5 itens de teste Interromper após 3 erros (consecutivos ou 

não). 

Síntese Fonêmica 2 itens de 

treino 

5 itens de teste Interromper após 3 erros (consecutivos ou 

não). *Caso a criança não complete a tarefa, o 

Teste de Segmentação Fonêmica não é 

aplicado. 

Segmentação 

Fonêmica 

2 itens de 

treino 

5 itens de teste Interromper após 3 erros (consecutivos ou 

não). 

Fonte: Abreu et al., (2015) 

 

j) Teste Infantil de Nomeação: Avalia habilidades linguísticas das crianças e 

contribui na detecção e correção precoce de possíveis prejuízos na linguagem expressiva. 

Nesse sentido, quanto mais cedo forem aplicadas medidas de intervenção, melhor será o 

prognóstico futuro para essas crianças. Nesse teste, as crianças são instigadas a nomear letras 

e figuras, a partir da apresentação para elas. Espera-se que as crianças tenham iniciado a 

capacidade de nomear figuras, ao iniciar a fala, e letras, a partir do último ano da pré-escola 

(CAPOVILLA, et al, 2007). 

 

5.6 PROCEDIMENTO 

 

O estudo envolveu a realização de duas etapas distintas: 1) Identificação e 

localização das crianças a partir dos dados do SINASC; 2) Realização das avaliações 

pediátricas e de linguagem e comportamento. O projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 

da Universidade Federal do Maranhão (ANEXO B e C). 

 

5.6.1 Identificação e Localização das crianças a partir do SINASC 
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A fim de identificar todas as crianças que residiam na Vila Embratel, realizou-se   

uma consulta à Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão (Superintendência 

Epidemiológica do município de São Luís) com o objetivo de obter os registros do Sistema 

de Nascidos Vivos (SINASC). A identificação das crianças deu-se a partir de dois critérios: 

1) O endereço de residência informado pels pais deveria ser o bairro Vila Embratel, em São 

Luís-MA; 2) a data de nascimento das crianças deveria ser entre 1º de janeiro de 2008 e 31 

de dezembro de 2014. 

Dessa forma, foi obtido o registro de 3.739 crianças que satisfaziam os dois 

critérios acima, com as seguintes informações: peso ao nascer, idade gestacional, sexo, data e 

hora de nascimento, índices de APGAR, nome dos pais, idade da mãe, número de gestações, 

número e tipo de parto, número de consultas feitas durante o pré-natal, e endereço da mãe. 

No entanto, a planilha gerada não apresentava o nome das crianças, pois muitas delas 

entraram no registro do SINASC antes mesmo de possuir uma certidão de nascimento. Por 

este motivo, o nome da mãe e o endereço foram os principais dados utilizados para a busca 

dos participantes. 

 

5.6.2 Identificação e Localização das crianças com baixo peso ao nascer (GBP) 

 

Para localizar as crianças e os respectivos pais a fim de participarem do estudo 

com base nos dados do SINASC, desenvolveu-se a classificação ponderal das crianças em 

função do peso ao nascer. Assim, foram consideradas como sendo de baixo peso, as crianças 

com menos de 2500 g ao nascer. No presente estudo adotou-se a classificação ponderal em 

que subdivide as crianças com baixo peso ao nascer em 3 grupos: Baixo Peso Extremo 

(BPE) com <1000 g ao nascer; Muito Baixo Peso (MBP) <1500 g; e Baixo Peso (BP) <2500 

g. As crianças com peso adequado ao nascer (AIG) foram aquelas com ≥2500 g.  

A partir da classificação ponderal, todas as 3.739 crianças identificadas no 

SINASC foram agrupadas em função do peso ao nascer. Dessa forma, 365 (9,8%) crianças 

foram identificadas como tendo baixo peso ao nascer. 

A partir da identificação na planilha do SINASC das crianças com baixo peso ao 

nascer, a etapa seguinte foi localizar as crianças em suas residências de acordo dos endereços 

indicados pelo SINASC. Para isso, procurou-se realizar visitas aos domicílios das crianças 

com baixo peso ao nascer. As visitas foram realizadas por Agentes Comunitários 

acompanhadas da autora deste projeto e alunos dos projetos de extensão da Universidade 

Federal do Maranhão. As visitas domiciliares tinham por objetivo compreender o ambiente 
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em que as crianças estavam inseridas, bem como convidar os pais para participarem do 

presente estudo. 

Considerando as condições de vulnerabilidade do bairro Vila Embratel, as agentes 

comunitárias tiveram papel fundamental durante todo o processo de identificação dos pais, 

pelo fato de já trabalharem há algum tempo no bairro e conhecerem bem a região. Além 

disso, as agentes comunitárias já conheciam algumas das mães e seus filhos. Para facilitar a 

localização das famílias, antes da visita, as Agentes Comunitárias de Saúde indicavam as 

mães que já conheciam, e que poderiam ser localizadas com mais facilidade.  

Para aquelas mães que não eram conhecidas, a busca desenvolveu-se por meio 

exclusivo do endereço indicado na planilha do SINASC. Mesmo nesses casos contou-se com 

a companhia da agente comunitária responsável pela área do domicílio. Assim, o presente 

estudo procurou localizar e contactar a mãe de pelo menos 50% das crianças com baixo peso 

ao nascer. Assim, foram investigadas 193 crianças com baixo peso ao nascer, sendo 31 do 

grupo BPE, 37 do grupo MBP e 125 do grupo BP.  Entretanto das 193 crianças identificadas, 

não foi possível localizar o domicílio de 96, mesmo com a ajuda das agentes comunitárias, 

dada a condição de precariedade do bairro. Dentre as dificuldades de localização destacam-

se: área de risco pela falta de segurança local; endereço não encontrado devido às 

disposições incertas dos domicílios; mudança da família para outro endereço informado 

pelos vizinhos ou novo morador e a impossibilidade, algumas vezes, do Agente Comunitário 

de Saúde não poder acompanhar nas visitas. A Tabela 2 apresenta os principais resultados 

em função da busca das crianças considerando: número de domicílios encontrados, número 

de óbitos relatados e concordância em participar do estudo.  

 

Tabela 2 - Distribuição de crianças nascidas com baixo peso no bairro Vila Embratel, São 

Luís – MA, 2008 a 2014. 

 
Grupo Crianças 

Investigadas 

 

 (n) 

Domicílios não 

encontrados 

(n )            % 

Relato de 

óbito  

 

(n)       % 

Crianças 

localizadas  

 

(n)       % 

Aceitaram 

participar do 

estudo 

(n)         % 

BPE 31 15     (15,6) 13   (56,5) 3       (4,1) 2         (4,0) 

MBP 37 17     (17,8) 8     (34,8) 12     (16,2) 7         (13,7) 

BP 125 64     (66,6) 2     (8,7) 59     (79,7) 42       (82,3) 

Total 193 96     (100) 23   (100)  74     (100) 51       (100) 

            Fonte: SINASC (2015) 

 

Os resultados da busca a partir dos dados do SINASC apontam que foi possível 

localizar o domicílio de apenas 74 crianças (38%). Os resultados demonstram 23 óbitos 
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(11,9%) nos três grupos de baixo peso ao nascer. A prevalência de óbitos foi de 56,5 % no 

grupo com BPE, 34,8% no grupo MBP e 8,7% no grupo BP. A fim de confirmar os óbitos, 

solicitou-se novamente à Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão a planilha com 

informação de todos os óbitos ocorridos em São Luís registrados também no SINASC. 

Nem todos os óbitos foram confirmados na planilha do SINASC, acredita-se que algumas 

famílias podem ter mudado para outro município não sendo localizadas. Além disso, no 

grupo BPE, os óbitos ocorreram ainda no hospital e em alguns casos a mãe relatou não 

lembrar da gestação e também não tinha a declaração de óbito no momento da visita ao 

domicílio. 

As visitas aos domicílios possibilitaram observar o modo e as condições de vida 

dessas pessoas. Assim, foi possível perceber o número reduzido de brinquedos e de acesso 

as áreas de lazer, usadas raramente por causa da violência. As casas, em sua maioria, 

estavam com portas ou portões fechados. Ao constatar que as crianças viviam em condição 

de vulnerabilidade social, os pais foram convidados para participarem do estudo, que 

demandava dois encontros no Centro de Saúde da Vila Embratel, para as sessões de 

avaliações com as crianças e entrevistas com os pais. Dessa forma, das 74 crianças 

localizadas com vida, 51 participaram da pesquisa após autorização dos pais e preencherem 

os critérios de inclusão no estudo. Uma criança foi localizada na comunidade durante o 

período de visita domiciliar a partir de informação das Agentes Comunitárias de Saúde e 

foram incluídas compondo o total de 52 participantes no grupo BP. 

Na segunda etapa do estudo, após a obtenção da autorização dos pais, realizou-

se o agendamento para as consultas das 52 crianças por telefone e preenchimento do 

formulário de pediatria (ANEXO A) que contém dados sociodemográficos, antecedentes 

mórbidos pessoais e familiares bem como as informações perinatais, alimentação, testes de 

triagem neonatal, imunização e alimentação.  

 

5.6.3 Identificação e localização das crianças com peso adequado ao nascer (GPA) 

 

Foram localizadas uma criança controle para cada uma das 52 crianças com 

baixo peso ao nascer. A seleção dos participantes do grupo GPA desenvolveu-se 

considerando os seguintes critérios: sexo, idade da criança, idade materna e escolaridade 

materna. Assim, para cada criança com baixo peso ao nascer foram indicadas na planilha 2 

controles. A localização dos participantes desse grupo ocorreu a partir da informação contida 

na ficha de matrícula de duas escolas comunitárias.  
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A localização de 51 crianças do grupo controle seguiu os mesmos procedimentos 

daquelas com baixo peso ao nascer. As professoras de duas escolas comunitárias e as 

Agentes de Saúde contribuíram e facilitaram o contato com as famílias através de telefone ou 

visita domiciliar. As limitações do estudo, tais como: acesso, desistência e alterações 

clínicas, impediram manter nesso grupo, a mesma proporção de crianças nascidas com baixo 

peso. 

 

5.6.4 Realização das avaliações pediátricas e de linguagem e comportamento 

 

Após a identificação e localização de 103 crianças que participaram do estudo, 

foram realizados três encontros com cada criança, sendo uma consulta de avaliação 

pediátrica e duas sessões de avaliação de linguagem e comportamento. O contato inicial 

ocorreu por telefone e algumas crianças não participaram de todas as sessões. 

 

5.6.5 Consulta de avaliação pediátrica 

 

Essa consulta teve por objetivo obter informações relacionadas à saúde da 

criança, bem como das variáveis que compõem assistência à saúde da criança. Nesse 

encontro foram obtidas informações desde o nascimento até o momento atual da entrevista 

tais como: assistência em UTI, Programa Método Mãe - Canguru, Programa Follow-Up, 

Aleitamento materno, assistência especializada, exames complementares, alterações na 

linguagem e comportamento. Buscou-se um formulário simples dado a utilização de 

instrumentos mais complexos que iriam ainda ser aplicados às crianças. 

 

5.6.6 Sessão 1 de aplicação dos testes 
 

Esta sessão teve por objetivo realizar a aplicação de 5 instrumentos relacionados 

com as questões do ambiente familiar, padrão de comportamento e desenvolvimento da 

linguagem, na qual os pais responderam os seguintes instrumentos: QBAI: Questionário 

Brasileiro do Ambiente Infantil; Child Behavior Checklist (CBCL) Inventário de 

Comportamentos de Crianças entre 1 ano e meio e 5 anos e o Inventário de Comportmentos 

para crianças e adolescentes de 6 a 18 anos; e o ABC - Autism Behavior Checklist. Além 

disso, avaliou-se a linguagem oral das crianças por meio da aplicação do TELEX: Teste de 

Linguagem Expressiva para pré-escolares e Teste Infantil de Nomeação. 
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5.6.7 Sessão 2 de aplicação dos testes 

 

Esta sessão teve por objetivo realizar a aplicação de 4 instrumentos relacionados 

com a avaliação da linguagem e inteligência. Para avaliação da linguagem, 3 testes foram 

aplicados para cada uma das crianças: Teste de consciência fonológica para pré-escolares, 

Teste de Nomeação Automática (TENA); Teste de Vocabulário por Imagens Peabody 

(TVIP). Aplicou-se também a Escala de Maturidade Mental Columbia para avaliação da 

inteligência.  
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6 PROPOSTA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Para melhor compreensão da amostra, foram realizadas análises descritivas e 

análises de distribuição com o qui-quadrado para as variáveis categóricas relacionadas aos 

dados sócio demográficos, gestação, perfil cognitivo e aspectos comportamentais. Essa 

análise também foi feita dividindo os grupos peso adequado ao nascer e baixo peso ao nascer. 

Optou-se por dividir os grupos dessa forma para entender qual seria o efeito do baixo peso ao 

nascimento nas habilidades linguísticas, comportamentais e cognitivas. Além disso, 

considerando-se as crianças nascidas pré-termo, foi adotada a idade corrigida como critério de 

avaliação do desenvolvimento, bem como de comparação entre os dois grupos.  

Desenvolveu-se o teste de análise de distribuição t de Student para o escore no 

Columbia, no ABC, nos fatores do CBCL, para o número de erros e para tempo médio nas 

categorias da TENA, a pontuação do TVIP, do TELEX, de nomeação e de Consciência 

Fonológica. A variável independente aplicada foi de grupo, podendo ser grupo peso adequado 

ou baixo peso ao nascimento. O uso desse teste se justifica porque está sendo estudado o 

efeito de uma variável categórica dicotômica em variáveis intervalares, portanto, a intenção 

do uso desse teste é verificar se há diferenças entre os grupos para esses testes. 

Para analisar a diferença entre os dois grupos já citados, sobre ter feito ou não as 

categorias do teste TENA desenvolveu-se o teste U de Mann-Whitney. Por se tratar de uma 

variável categórica (fez/não fez), optou-se por um teste não-paramétrico de Qui-quadrado. 

Além disso, aplicou-se uma análise de covariância (ANCOVA) para o escore no 

teste Columbia, com os grupos peso adequado/baixo peso ao nascer como fator independente 

e peso ao nascimento como covariante a fim de entender se o peso ao nascimento, poderia ser 

um dos fatores ligados a uma possível diferença no intelecto dessas crianças. Embora não seja 

o escopo do presente trabalho, a avaliação de Inteligência é fundamental para a adequada 

compreensão do efeito do ambiente e do baixo peso ao nascer na cognição humana.  

Por fim, com a intenção de entender o papel do meio nos escores dos testes já 

citados até agora, foram conduzidas diversas regressões lineares com o método forward, cuja 

a variável dependente usada foi a pontuação do teste e a variável independente usada foram os 

valores adquiridos a partir do QBAI. Nesse processo, também foi necessário realizar uma 

correlação de Pearson com todos os itens da QBAI para entender a correlação entre os 

próprios fatores para a regressão.  
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7 RESULTADOS  

 

Foram coletados os dados de 103 participantes. No entanto, dois participantes do 

grupo GPAI foram excluídos por demonstrarem inteligência inferior, e dois participantes do 

grupo BP por apresentar erro na tabulação dos dados. Dessa forma, a amostra final foi 

composta por 100 crianças. 

Os participantes foram divididos nos grupos de acordo com seus pesos. O grupo 

de peso adequado demonstrou uma média significantemente menor do que o grupo peso 

adequado (t(96)=14,466; p<0,001), como esperado. Já em relação a idade corrigida, que se dá 

pela idade da gestação somada a idade pós-parto da criança, não houve diferença significativa 

entre os grupos (t (98)=1,171; p=0,244; n.s.), embora grande parte das crianças do grupo 

baixo peso tenham nascido prematuramente. Os dados descritivos dos grupos em relação as 

variáveis do peso ao nascimento e da idade corrigida se encontram na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Estatística descritiva do peso ao nascimento e da idade corrigida (em meses) para o 

grupo peso adequado e para o grupo peso baixo. 

 
Variável Grupos Média D.P. Mediana Min. Max. I.C. 95% 

Peso 

nascimento 

(em gramas) 

Peso 

Adequado* 
3263,86 399,53 3285 2500 4100 

3143,86-

3383,92 

Baixo Peso 
1977,38 469,33 2160 730 2490 

1848,01-

2106,74 

Idade 

corrigida 

(em meses) 

Peso 

Adequado 
70,40 16,39 67 46 104 65,48-75,32 

Baixo Peso 66,21 14,67 63 45 102 62,17-70,25 

 

7.1 SÓCIODEMOGRÁFICO E GESTAÇÃO 

 

Os grupos não diferem em função do sexo. No grupo baixo peso foi exatamente 

igual para feminino e masculino e o grupo peso adequado possuiu um maior número no sexo 

feminino. A idade da mãe no parto também não difere entre os grupos, com 39% das mães 

tendo o parto entre 21-25 anos.  

Em relação ao tempo de gestação, foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos. Assim, como esperado, 87% das crianças com peso adequado tiveram mais 

que 37 semanas de gestação. Já as crianças com baixo peso ao nascimento, 68% se encontram 

no período de prematuro moderado e tardio. Vale notificar o alto índice (32%) de crianças 

pequenas para a idade gestacional (PIG).  
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A renda familiar também não demonstra diferença significativa para a maioria das 

famílias das crianças com uma renda entre 601 até 2400 reais. Na variável de tempo na pré-

escola, também não houve diferença entre os dois grupos, pois a maioria das crianças já havia 

cursado dois anos de pré-escolar. Foi encontrada diferença significativa em números de jogos 

e livros de aprendizagem, com o grupo de peso adequado, tendo majoritariamente de 4 a 5 

brinquedos ou livros e o grupo baixo peso tendo de 5 a 7. No quesito escolaridade dos pais, 

não houve diferença entre os grupos, sendo que a maior faixa dos pais e das mães se encontra 

dentro de “médio completo”. Os dados sóciodemográficos e de gestação se encontram na 

tabela 4.  

 

Tabela 4 – Caracterização dos participantes do estudo, segundo a estratificação ponderal, em 

função do sexo, idade da mãe no momento do parto, tempode de gestação, renda familiar, 

número de anos de frequência à pré-escola, número de materiais pedagógicos (livros e jogos) 

que a criança possui e escolaridade dos pais. 

 
Características gerais n (%) 

P Peso Adequado Baixo 

peso 

Sexo Feminino 26 (55,3) 27 (50,9) 
0,662 

Masculino 21 (44,7) 26 (49,1) 

Idade da mãe 

no parto 

< 21 16 (34,0) 15 (28,3) 

0,604 
21-25 20 (42,6) 19 (35,8) 

26-30 10 (21,3) 17 (32,1) 

> 30 1 (2,1) 2 (3,8) 

Tempo de 

gestação 

(semanas) 

Prematuro extremo (<28) 0 (0,0) 2 (3,8) 

<0,001 

Muito prematuro  

(28-31) 

1 (2,1) 8 (15,1) 

Prematuro moderado e 

tardio (32-36) 

5 (10,6) 26 (49,1) 

Não-prematuro  

(>37) 

41 (87,2) 17 (32,0) 

Renda familiar 

mensl em reais 

>300 3 (6,5) 2 (4,0) 

0,796 

301-600 5 (10,9) 5 (10,0) 

601-1200 18 (39,1) 19 (39,0) 

1201-2400 15 (32,6) 14 (28,0) 

2401-4800 3 (6,5) 8 (16,0) 

4801-6000 2 (4,3) 2 (4,0) 

Tempo na pré-

escola em anos 

0 5 (10,6) 5 (9,8) 
0,345 

1 9 (19,1) 18 (35,3) 
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2 16 (34,0) 13 (25,5) 

3 12 (25,5) 13 (25,5) 

4 5 (10,6) 2 (3,9) 

Número de 

jogos e livros 

de 

aprendizagem 

0 4 (8,5) 9 (17,0) 

<0,001 

1 7 (14,9) 2 (3,8) 

2 2 (4,3) 6 (11,3) 

3 2 (4,3) 10 (18,9) 

4 9 (19,1) 3 (5,7) 

5 12 (25,5) 4 (7,5) 

6 3 (6,4) 15 (28,3) 

7 8 (17,0) 4 (7,5) 

Escolaridade 

Mãe 

Fundamental 1 

Incompleto 

1 (2,1) 2 (3,9) 

0,861 

Fundamental 1 Completo 2 (4,4) 2 (3.9) 

Fundamental 2 Completo  10 (21,3) 12 (23,5) 

Médio Completo 31 (66.0) 29 (56,9) 

Superior Completo 3 (6,4) 4 (7,8) 

Pós-Graduação ou 

Mestrado 

0 (0,0) 1 (2,0) 

Outros 0 (0,0) 1 (2,0) 

Escolaridade 

Pai 

Fundamental 1 

Incompleto 

3 (6,7) 3 (6,5) 

0,441 

Fundamental 1 Completo 7 (15,6) 7 (15,2) 

Fundamental 2 Completo  4 (8,9) 8 (17,4) 

Médio Completo 26 (57,8) 23 (50,0) 

Técnico Superior 1 (2,2) 3 (6,5) 

Superior Completo 3 (6,7) 0 (0,0) 

Outros 1 (2,2) 2 (4,3) 

           *Perda amostral=2; **Perda amostral=4; ***Perda amostral=9 

 

7.2 ASPECTOS COGNITIVOS 

 

Em relação aos aspectos cognitivos, os dados estão apresentados na tabela 5. As 

crianças do grupo baixo peso tiveram um desempenho inferior no teste Columbia de 

maturidade mental. A distribuição dos participantes do grupo baixo peso é 

predominantemente maior nos estratos médio inferior e inferior, com 47,8% da amostra desse 

grupo nesses estratos. Já o grupo peso adequado demonstrou predominância de 66% no 

estrato médio e a Autism Behavior Checklist (ABC) não teve diferença de distribuição 
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segundo o teste qui-quadrado. A grande maioria da amostra se encontra na categoria “normal” 

e o grupo baixo peso é o único a ter participantes na categoria de autismo. De acordo com a 

classificação proposta por Marteleto e Pedromônico (2005) com nota de corte de 49, as 

classificações de leve, moderada e autismo fariam parte de um mesmo grupo. Assim, ainda 

que seja usada essa classificação, os resultados em relação à frequência de sinais de autismo 

permaneceriam as mesmas nos dois grupos de participantes. 

 

Tabela 5 – Caracterização dos participantes do estudo, segundo a estratificação ponderal ao 

nascer, em função do Escore na Escala de Maturidade Mental Columbia e na Escala ABC de 

autismo. 

 
Testes n (%) 

P Peso 

adequado 

Baixo peso 

Escore na Escala 

Mental Columbia 

(Estanino) 

9 (Superior) 2 (4,9) 0 (0,0) 

0,046 

8 (Médio superior) 1 (2,4) 1 (2,2) 

7 (Médio superior) 5 (12,2) 2 (4,4) 

6 (Médio) 8 (19,5) 6 (13,3) 

5 (Médio) 11 (26,8) 7 (15,6) 

4 (Médio) 9 (22,0) 7 (15,6) 

3 (Médio inferior) 2 (4,9) 9 (20,0) 

2 (Médio inferior) 3 (7,3) 10 (22,2) 

1 (Inferior) 0 (0,0) 3 (6,7) 

Escore na Escala ABC 

de autismo 

Normal 43 (91,4) 47 (94,0) 

0,219 
Leve 2 (4,3) 1 (2,0) 

Moderada 2 (4,3) 0 (0,0) 

Autismo 0 (0,0) 2 (4,0) 

*Perda amostral=14; **Perda amostral=3 

 

7.3 ASPECTOS COMPORTAMENTAIS 

 

Os fatores do Child Behavior Checklist (CBCL) estão apresentados na tabela 6. 

Nenhum dos fatores apontou diferença significativa na distribuição. O fator Problemas Totais 

apresentou a menor porcentagem de participantes dentro da categoria normal entre todos os 

fatores e o fator retraimento apresentou a maior porcentagem dentro da categoria normal.  

Para o fator problemas internalizantes houve uma diferença marginalmente 

significativa. Crianças de peso adequado estão mais presentes na categoria limítrofe e clínica, 

mas crianças de baixo peso possuem maior número e maior porcentagem dentro da categoria 
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clínica. 

Observou-se que o fator problemas de ansiedade apresenta a maior porcentagem 

de pessoas dentro da categoria clínica. A porcentagem de participantes que se encontra no 

grupo clínico é de 25,6%. 

 

Tabela 6 – Caracterização dos participantes do estudo, segundo a estratificação ponderal ao 

nascer, em função do perfil comportamental feito a partir do Child Behavior Checklist 

(CBCL) para todos os domínios do CBCL. 

 
CBCL n (%) 

P 
Peso adequado Baixo peso 

Problemas totais* Normal  31 (66,0) 35 (67,3) 

0,477 Limítrofe 9 (19,1) 6 (11,5) 

Clínico 7 (14,9) 11 (21,2) 

Problemas internalizantes* Normal  27 (57,4) 36 (69,2) 

0,054 Limítrofe 12 (25,5) 4 (7.7) 

Clínico 8 (17,0) 12 (23,1) 

Problemas externalizantes* Normal  32 (68,1) 38 (73,1) 

0,563 Limítrofe 9 (19,1) 6 (11,5) 

Clínico 6 (12,8) 8 (15,4) 

Ansiedade/depressão* Normal 35 (74,5) 38 (73,1) 

0,988 Limítrofe 6 (12,8) 7 (13,5) 

Clínico 6 (12,8) 7 (13,5) 

Queixas somáticas* Normal  40 (85,1) 44 (80,8) 

0,462 Limítrofe 4 (8,5) 3 (5,8) 

Clínico 3 (6,4) 7 (13,5) 

Retraimento** Normal  31 (88,6) 38 (88,4) 

0,638 Limítrofe 2 (5,7) 4 (9,3) 

Clínico 2 (5,7) 1 (2,3) 

Problemas de atenção* Normal  37 (78,7) 38 (73,1) 

0,462 Limítrofe 5 (10,6) 10 (19,2) 

Clínico 5 (10,6) 4 (7,7) 

Comportamento agressivo* Normal  42 (89,4) 45 (86,5) 

0,512 Limítrofe 2 (4,3) 5 (9,6) 

Clínico 3 (6,4) 2 (3,8) 

Problemas afetivos* Normal  41 (87,2) 46 (88,5) 

0,828 Limítrofe 3 (6,4) 2 (3,8) 

Clínico 3 (6,4) 4 (7,7) 

Problemas de ansiedade** Normal  25 (71,4) 31 (72,1) 0,989 
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Limítrofe 1 (2,9) 1 (2,3) 

Clínico 9 (25,7) 11 (25,5) 

Problemas de deficit de 

atenção/hiperatividade* 

Normal  42 (89,4) 42 (80,8) 

0,464 Limítrofe 2 (4,3) 5 (9,6) 

Clínico 3 (6,4) 5 (9,6) 

Problemas de oposição e desafio* Normal  40 (85,1) 45 (86,5) 

0,979 Limítrofe 2 (4,3) 2 (3,8) 

Clínico 5 (10,6) 5 (9,6) 

*Perda amostral=1; **Perda amostral=22, 

 

7.4 DIFERENÇAS ENTRE OS GRUPOS NA COGNIÇÃO E NO COMPORTAMENTO 

 

Realizaram-se diversos testes t para identificar diferenças entre os grupos nos 

testes realizados. A tabela 7 é referente a esses testes. Quando conduzido o teste t para o 

percentil do Columbia é possível constatar que a média nesse teste para o grupo baixo peso é 

menor do que para o grupo peso adequado. O efeito encontrado é de magnitude média 

(d=0.73).  

Já para o ABC não foi encontrada nenhuma diferença entre os dois grupos. A 

média geral dos participantes no ABC foi de 23,74 (DP=14,63). 

Em relação às médias do CBCL, também não foram encontradas diferenças 

significativas em nenhum dos fatores. A média geral da amostra para a medida de Problemas 

Totais foi de 67,79 (D.P.=24,72), com o mínimo de 10 e o máximo de 98. Já a média para a 

medida de problemas internalizantes foi de 66,89 (D.P.=26,40) e para a medida de problemas 

externalizantes foi de 61,29 (D.P.=27,95). 

 

  



54  

Tabela 7 – Pontuação média obtida pelos grupos, segundo estratificação ponderal ao nascer, 

para os testes Columbia, ABC e para as categorias Problemas totais, internalizantes e 

externalizantes do CBCL e suas referentes análises de distribuição t de Student.  

 

 Peso 

adequado 

Baixo  

peso 

    

 
Média  

(DP) 

Média  

(DP) 
df t p d 

Columbia (Percentil) 
50,37 

(25,31) 

31,53 

(26,01) 
84 3,397 0,001 0,73 

ABC 
22,40 

(13,70) 

25,00 

(15,48) 
95 -0.872 0,395 0,19 

CBCL Problemas totais 
68,30 

(24,62) 

67,33 

(25,85) 
97 0,194 0,846 0,04 

CBCL Problemas 

internalizantes 

67,00 

(26,38) 

66,79 

(26,68) 
97 0,040 0,968 0,01 

CBCL Problemas 

externalizantes 

62,21 

(27,91) 

60,46 

(28,23) 
97 0,310 0,757 0,06 

 

Para entender se a diferença no teste Columbia poderia ser explicada pela 

diferença de peso no nascimento, realizou-se uma ANCOVA com os grupos como fator 

independente, o escore do teste como fator dependente e o peso ao nascimento como 

covariante. A tabela 8 apresenta os valores relativos a essa análise. O peso ao nascimento 

explicou cerca de 10,5% da variação no escore do Columbia quando as medidas foram 

ajustadas, a diferença que antes existia (p=0,003) despareceu (p=0,196). 

 

Tabela 8 – Média de pontos na Escala Columbia em função do peso ao nascimento (R² 

ajustado=0,11) e sua referente análise de variância covariada. 

 
 Peso adequado Baixo peso    

 
Média estimada 

(I.C. 95%) 

Média estimada 

(I.C. 95%) 
F p η² 

Columbia 

(Percentil) 

47,69 

(36,61-59,77) 

34,58 

(23,75-45,41) 
1,701 0,196 0,008 

 

7.5 DIFERENÇAS NA LINGUAGEM 

 

Para entender as diferenças de linguagem entre os dois grupos realizou-se testes 

de hipótese. O primeiro teste foi um teste de Mann-Whitney para diferenciar o número de 

crianças que fizeram ou não o Teste de Nomeação Automática (TENA). Os resultados desse 
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teste se encontram na tabela 9. O uso desse teste se justifica por serem variáveis categóricas. 

O grupo peso adequado e o grupo baixo peso não tiveram diferenças significativas sobre 

terem feito ou não a TENA para nenhum dos itens ou para o total. A magnitude de efeito para 

os quatro itens foi pequena ou nula. 

 

Tabela 9 – Resultados no teste TENA, segundo estratificação ponderal ao nascer, em relação 

ao número de crianças que conseguiu fazer cada uma das categorias do teste. Estatísticas 

inferenciais de comparação entre os grupos (Teste U de Mann-Whitney).  

 
                            Peso                  Baixo               

                        adequado              peso 

 

TENA  
(N=43) 

Ordem média 

(N=47) 

Ordem média 
U p d 

Porcentag

em de 

crianças 

que 

conseguiu 

fazer o 

teste 

Cor 47,54 43,69 921,00 0,396 0,09 

Objeto 47,86 43,44 909,00 0,123 0,16 

Letras 46,54 44,50 960,00 0,640 0,05 

Números 46,14 44,94 981,00 0,794 0,03 

Total 47,80 43,49 911,50 0,421 0.08 

 

Essa diferença ocorreu porque nem todos os participantes conseguiram realizar o 

teste. O item de objetos foi o que possuiu maior número entre participantes. Também foram 

realizados testes t para as variáveis de quantidade de erro e para o tempo de nomeação. Seus 

resultados estão sumariados na tabela 10. A princípio é necessário relatar que houve 

diferenças, sendo que essas diferenças foram maiores para as categorias de números e letras, 

que apresentam maiores dificuldade. 

Em relação à quantidade de erros, não foi encontrado diferença significativa para 

nenhum dos itens da TENA. Os erros na nomeação de números apresentaram um tamanho de 

efeito pequeno. A média para a amostra geral em erros relacionados a cor foi de 3,81 

(D.P.=5.27), para objetos foi de 1,84 (D.P.=2,54), para letras foi de 2,75 (D.P.=3,92) e para 

números foi de 1,52 (D.P.=2,15). O tempo de nomeação também não demonstrou diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos. Um ponto a ser notado é que o item de 

nomeação das letras apresentou magnitude de efeito médio e o item objeto apresentou 

magnitude baixa. A média geral da amostra para o tempo de nomeação das cores foi de 

107,14 segundos (D.P.=61,01), constituindo o maior tempo de nomeação entre as quatro 

categorias. O segundo maior tempo de nomeação foi o dos objetos (M=98,91 segundos; 

D.P.=39,71), seguido de letras (M=75,03; D.P.=39,09). O tempo de nomeação mais rápido foi 

o dos números (M=63,43; D.P.=24,34). 
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Tabela 10 – Resultados no teste TENA, segundo estratificação ponderal ao nascer, em relação 

ao número de erros e tempo em cada uma das categorias do teste. Estatísticas inferenciais de 

comparação entre os grupos (Teste t de Student). 

 

  
Peso 

adequado 

Baixo  

peso 
   

 

TENA  N 
Média  

(DP) 
N 

Média  

(DP) 
df T p D 

Erros 

Cor 29 
3,90 

(6,06) 
29 

3,72 

(4,44) 
56 0,124 0,902 0,03 

Objeto 40 
1,58 

(2,24) 
41 

2,10 

(2,81) 
79 -0,924 0,358 0,23 

Letras 16 
2,56 

(3,74) 
16 

2,94 

(4,20) 
30 -0,267 0,792 0,10 

Números 16 
1,81 

(2,48) 
17 

1,24 

(1,82) 
31 0,765 0,450 0,26 

Tempo 

(em 

seg.) 

Cor 29 
108,79 

(66,88) 
29 

105,48 

(55,44) 
56 0,205 0,838 0,05 

Objeto 40 
95,13 

(38,24) 
41 

102,61 

(41,22) 
79 -0,847 0,400 0,20 

Letras 16 
65,31 

(21,00) 
16 

84,75 

(50,15) 
20,102 -1,430 0,168 0,51 

Números 16 
64,56 

(25,16) 
5 

59,80 

(23,82) 
19 0,374 0,713 0,19 

 

Outros testes de linguagem também foram aplicados. O mesmo procedimento com 

o teste t foi usado para detectar diferenças entre os dois grupos. O Teste de Vocabulário por 

Imagem Peabody (TVIP) contou com 42 participantes no peso adequado e 47 participantes no 

grupo baixo peso. Não foram encontradas diferenças estatísticas na pontuação total. A 

magnitude do efeito encontrado foi pequena. A média geral para o TVIP foi de 37,22 

(D.P.=21,69). O Telex teve a presença de todos os participantes. Nele também não foram 

encontradas diferenças significativas. A magnitude do efeito foi pequena. A média geral dos 

participantes no Telex foi de 14,88 (D.P.=6,99). Os resultados desses dois testes e suas médias 

podem ser encontrados na tabela 11. 
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Tabela 11 – Resultados nos testes TVIP (Teste de Vocabulário Peabody) e Telex (Teste de 

compreensão), segundo estratificação ponderal ao nascer, em relação ao número de acertos. 

Estatísticas inferenciais de comparação entre os grupos (Teste t de Student) 

. 

 
Peso 

adequado 

Baixo  

peso 

 
  

 

 
Média  

(DP) 

Média  

(DP) 
df t p d 

TVIP (acertos) 
40,15 

(20,72) 

34,73 

(22,39) 
87 1,177 0,242 0,26 

Telex (acertos) 
15,85 

(6,41) 

14,02 

(7,42) 
98 1,313 0,192 0,29 

 

Por fim foram aplicados testes de nomeação e consciência fonológica e por se 

tratar de uma variável intervalar, foi aplicado o mesmo procedimento com o teste t. O teste de 

nomeação contou com dois participantes a menos no grupo de baixo peso e não demonstrou 

diferenças estatisticamente significantes. A magnitude de efeito foi baixa. A média geral foi 

de 17,63 (D.P.=12,11) nesse teste. O teste de consciência fonológica também não apresentou 

diferenças significativas, tendo média geral de 16,03 (D.P.=10,99). Os resultados para esses 

testes podem ser vistos na tabela 12. 

 

Tabela 12 – Resultados nos testes de Nomeação e na Prova de Consciência Fonológica, 

segundo estratificação ponderal ao nascer, em relação ao número de acertos. Estatísticas 

inferenciais de comparação entre os grupos (Teste t de Student) 

 

 
Peso 

adequado 

Baixo  

peso 

 
  

 

 
Média  

(DP) 

Média  

(DP) 
df t p d 

Nomeação 
18,96 

(12,57) 

16,02 

(11,62) 
96 1,202 0,232 0,23 

Consciência fonológica 
15,85 

(10,47) 

16,19 

(11,53) 
98 -0,153 0,879 0,03 

 

 

7.6 FATORES AMBIENTAIS 

 

Nas regressões, foram usadas as mesmas variáveis independentes para todas as 

regressões, sendo elas: tempo na pré-escola, itens que a família possui, infraestrutura do 

bairro, número de pessoas na casa (número de adultos e número de crianças), número de 
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cômodos na casa, escolaridade da mãe, escolaridade do pai, frequência com que os pais leem 

para a criança, itens escolares e o número de jogos e livros de aprendizagem que a criança 

possui. Também, todas as regressões foram conduzidas no método foward. 

A primeira regressão contou com o percentil do Columbia como variável 

dependente. A regressão gerou um modelo significativo (R=0,48) com “número de pessoas na 

casa”, “tempo na pré-escola” e “número de jogos e livros de aprendizagem que a criança 

possui” como preditores. É necessário ressaltar que o “número de pessoas na casa” consta 

com o coeficiente beta negativo, o que implica em uma correlação negativa, ou seja, quanto 

menos pessoas na casa, maior a pontuação da criança no Columbia. Os coeficientes da 

regressão podem ser vistos na tabela 13. 

 

Tabela 13 – Regressão linear a fim de predizer o escore em percentil do Columbia, de todos 

os participantes do estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do QBAI. 

 

Modelo 1  

(R²=0,23, 

R²ajustado=0,20) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânci 

Número de pessoas na 

casa 
-0,311 -2,951 0,004 -0,314 -0,329 -0,305 0,959 

Tempo na pré-escola 0,271 2,593 0,012 0,251 0,292 0,268 0,978 

Número de jogos e livros 

de aprendizagem 
0,223 2,126 0,037 0,291 0,243 0,220 0,968 

 

Quando realizado regressões para cada grupo separadamente, nenhum fator 

ambiental é preditor do escore do teste Columbia para o grupo peso adequado. Já para o grupo 

baixo peso, o “número de pessoas na casa” e o “número de itens que a família possui” são 

preditores, sendo o primeiro inversamente correlacionado a pontuação no teste columbia 

(R=0,58). O modelo de regressão pode ser encontrado na tabela 14. 
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Tabela 14 – Regressão linear a fim de predizer o escore em percentil do Colúmbia, dos 

participantes com baixo peso ao nascer, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio 

do QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,34, 

R²ajustado=0,30) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Número de pessoas na 

casa 
-0,437 -3,162 0,004 -0,471 -0,471 -0,435 0,990 

Itens que a família possuí 0,343 2,445 0,020 0,387 0,387 0,341 0,990 

 

O processo foi repetido para a pontuação total do ABC, para o fator total do 

CBCL e também para os fatores externalizante e internalizante como variável dependente, 

porém nenhum modelo foi formado para nenhuma dessas variáveis. 

Quando colocado o fez/não fez TENA total como fator dependente, dois modelos 

emergiram. O primeiro (R=0,56) com “tempo na pré-escola” como preditor e o segundo 

(R=0,61) com “tempo na pré-escola” e “frequência que lê para a criança” como preditores. Os 

coeficientes desses modelos estão sumariados na tabela 15. 

 

Tabela 15 – Regressão linear a fim de predizer se a criança é ou não capaz de realizar o 

TENA, de todos os participantes do estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por 

meio do QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,31, R² 

ajustado=0,30) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,556 5,865 <0,001 0,556 0,556 0,556 1,000 

Modelo 2 

(R²=0,37, R² 

ajustado=0,35) 

       

Tempo na pré-escola 0,602 6,486 <0,001 0,556 0,597 0,591 0,966 

Frequência que lê para a 

criança 
0,248 2,677 0,009 0,137 0,294 0,244 0,966 

 

Quando separamos os grupos, a regressão para o grupo peso adequado indica 

“tempo na pré-escola” e “frequência que lê para a criança” como preditores de fazer ou não a 

TENA (R=0,71). O grupo baixo peso tem somente tempo na pré-escola como preditor 

(R=0,53). Os coeficientes estão demonstrados na tabela 16. 
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Tabela 16 - Regressão linear a fim de predizer se a criança é ou não capaz de realizar o 

TENA, para cada grupo separadamente, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio 

do QBAI. 

 
 Modelo do grupo peso 

adequado 

(R²=0,50, R² 

ajustado=0,48) 

  
                 Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,716 5,854 <0,001 0,580 0,580 0,580 0,900 

Frequência que lê para a 

criança 
0,428 3,503 0,001 0,202 0,499 0,406 0,900 

Modelo do grupo baixo 

peso 

(R²=0,28, R² 

ajustado=0,26) 

       

Tempo na pré-escola 0,529 3,794 0,001 0,529 0,529 0,529 1,000 

 

Também foi realizado uma regressão linear com o TVIP como fator dependente 

da regressão. Novamente dois modelos foram formados, o primeiro (R=0,61) com “tempo na 

pré-escola” como preditor e o segundo (R=0,68) com “tempo na pré-escola” e “número de 

jogos e livros de aprendizagem” como preditores. Os coeficientes estão apresentados na tabela 

17. 

 

Tabela 17 - Regressão linear a fim de predizer o escore no TVIP (Teste de Vocabulário 

Peabody), de todos os participantes do estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por 

meio do QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,38, R² 

ajustado=0,37) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,614 6,790 <0,001 0,614 0,614 0,614 1,000 

Modelo 2 

(R²=0,46, R² 

ajustado=0,44) 

       

Tempo na pré-escola 0,580 6,763 <0,001 0,614 0,615 0,576 0,985 

Número de jogos e livros 

de aprendizagem 
0,283 3,301 0,001 0,354 0,356 0,281 0,985 
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Quando divididos os grupos, os preditores para o grupo peso adequado 

apresentados são: o “tempo na pré-escola” e os “itens escolares que a criança tem” (R=0,73), 

enquanto o preditor para o grupo baixo peso é apenas “tempo na pré-escola” (R=0,61). Os 

coeficientes da regressão estão expostos na tabela 18. 

 

Tabela 18 - Regressão linear a fim de predizer a pontuação no TVIP (Teste de Vocabulário 

Peabody), para cada grupo separadamente, a partir das variáveis ambientais avaliadas por 

meio do QBAI. 

 

 Modelo do grupo peso 

adequado 

(R²=0,53, R² 

ajustado=0,50) 

  
                 Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,616 5,366 <0,001 0,621 0,667 0,616 1,000 

Itens escolares que a 

criança tem 
0,374 3,258 0,002 0,382 0,477 0,374 1,000 

Modelo do grupo baixo 

peso 

(R²=0,37, R² 

ajustado=0,36) 

       

Tempo na pré-escola 0,610 4,685 <0,001 0,610 0,610 0,610 1,000 

 

Quando o TELEX foi colocado como fator dependente, emerge um modelo 

significante (R=0,57) com “tempo na pré-escola” e “número de jogos e livros de 

aprendizagem” como preditores. Os coeficientes dessa regressão podem ser vistos na tabela 

19. 

 

Tabela 19 – Regressão linear a fim de predizer o escore no Telex, de todos os participantes do 

estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,33, R² 

ajustado=0,31) 

  

                 

Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,507 5,665 <0,001 0,538 0,521 0,501 0,975 

Número de jogos e livros 

de aprendizagem 
0,197 2,198 0,031 0,277 0,231 0,194 0,975 

 

Quanto aos grupos, o preditor do TELEX para os dois grupos é o “tempo na pré-
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escola” para o grupo peso adequado R=0,52, e para o grupo baixo peso R=0,55. A tabela 20 

apresenta os coeficientes para os dois grupos. 

 

Tabela 20 - Regressão linear a fim de predizer a pontuação no Telex, para cada grupo 

separadamente, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do QBAI. 

 
 Modelo do grupo peso 

adequado 

(R²=0,27, R² 

ajustado=0,26) 

  
                 Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,521 4,005 <0,001 0,521 0,521 0,521 1,000 

Modelo do grupo baixo 

peso 

(R²=0,31, R² 

ajustado=0,29) 

       

Tempo na pré-escola 0,552 4,289 <0,001 0,552 0,552 0,552 1,000 

 

Realizou-se outra regressão, mas dessa vez com o teste de nomeação como fator 

dependente. Dois modelos emergiram, o primeiro (R=0,59) com “tempo na pré-escola” como 

preditor e o segundo (R=0,65) com “tempo na pré-escola” e “número de jogos e livros de 

aprendizagem” como preditores. É possível ver os valores de seus coeficientes na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Regressão linear a fim de predizer o escore no Teste de Nomeação, de todos os 

participantes do estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,35, R² 

ajustado=0,34) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânci 

Tempo na pré-escola 0,590 6,744 <0,001 0,590 0,590 0,590 1,000 

Modelo 2 

(R²=0,42, R² 

ajustado=0,40) 

       

Tempo na pré-escola 0,539 6,345 <0,001 0,590 0,569 0,529 0,963 

Número de jogos e livros 

de aprendizagem 
0,266 3,126 0,002 0,370 0,323 0,261 0,963 

 

Em relação aos grupos, os preditores do grupo peso adequado foram “tempo na 

pré-escola” e “frequência que os pais lêem para a criança” (R=0,72) e os preditores do grupo 

baixo peso foram “tempo na pré-escola” e “itens que a família possui” (R=0,58). Os 
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coeficientes estão apresentados na tabela 22. 

 

Tabela 22 - Regressão linear a fim de predizer a pontuação no Teste de Nomeação, para cada 

grupo separadamente, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do QBAI. 

 
 Modelo do grupo peso 

adequado 

(R²=0,67, R² 

ajustado=0,72) 

  
                 Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,745 6,610 <0,001 0,672 0,714 0,713 0,917 

Frequência que lê para a 

criança 
0,254 2,258 0,029 0,040 0,329 0,244 0,917 

Modelo do grupo baixo 

peso 

(R²=0,34, R² 

ajustado=0,30) 

       

Tempo na pré-escola 0,465 3,559 0,001 0,486 0,495 0,464 0,996 

Itens que a família possui 0,320 2,450 0,019 0,351 0,365 0,319 0,996 

 

Por fim, realizou-se uma regressão com a pontuação do teste de consciência 

fonológica como variável dependente e observou-se um modelo significante (R=0,39) com 

“tempo na pré-escola” como preditor. Os coeficientes estão apresentados na tabela 23. 

 

Tabela 23 - Regressão linear a fim de predizer o escore no Teste de Consciência Fonológica, 

de todos os participantes do estudo, a partir das variáveis ambientais avaliadas por meio do 

QBAI. 

 

 Modelo 1 

(R²=0,15, R² 

ajustado=0,14) 

  
Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 

Tolerânci

a 

Tempo na pré-escola 0,385 3,888 <0,001 0,385 0,385 0,385 1,000 

 

Quando realizado a predição dividida pelos grupos, os dois grupos têm como 

único preditor o “tempo na pré-escola”. Para o grupo peso adequado R=0,42, e para o grupo 

baixo peso R=0,38. A tabela 24 apresenta os coeficientes para os dois grupos. 
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Tabela 24 - Regressão linear a fim de predizer a pontuação no Teste de Conciência 

Fonológica, para cada grupo separadamente, a partir das variáveis ambientais avaliadas por 

meio do QBAI. 

 
 Modelo do grupo peso 

adequado 

(R²=0,17, R² 

ajustado=0,15) 

  
                 Coeficientes de correlação 

Beta T Sig. 
Zero-

order 
Parcial 

Semi-

Parcial 
Tolerânc 

Tempo na pré-escola 0,415 2,994 0,005 0,415 0,415 0,415 1,000 

Modelo do grupo baixo 

peso 

(R²=0,14, R² 

ajustado=0,12) 

       

Tempo na pré-escola 0,376 2,663 0,012 0,376 0,376 0,376 1,000 

 

Os resultados indicam algumas diferenças entre o grupo baixo peso e o grupo peso 

adequado no nascimento. Uma das únicas diferenças notáveis é o seu escore no teste 

Colúmbia, em que o grupo do baixo peso tem uma média menor que o grupo peso adequado. 

Essa diferença, quando covariada com o peso no nascimento das crianças, desaparece, o que 

indica que ela está relacionada com o peso no nascimento. Não foram encontradas diferenças 

comportamentais entre os dois grupos, portanto é necessário notar que as crianças se 

encontram com certa frequência nas categorias limítrofes ou clínicas dos fatores do CBCL. 

Quando os fatores ambientais são analisados com o intuito de explicar as pontuações nos 

testes aplicados, quatro preditores emergiram: o tempo na pré-escola; o número de jogos e 

livros de aprendizagem que a criança possui; a frequência que os pais leem para a criança; o 

número de pessoas na casa. O tempo na pré-escola foi o preditor universal para as medidas 

que formaram algum modelo, estando presente em todos os modelos. Também é interessante 

notar que a medida de “número de pessoas na casa” foi o único preditor que teve um 

coeficiente beta negativo. 
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8 DISCUSSÃO 

 

8.1 DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS E CONDIÇÕES PERINATAIS: RISCO E    

PROTEÇÃO  

 

A probabilidade de um indivíduo adquirir determinada doença, quando exposto a 

ela, define o fator de risco, constituindo-se uma variável importante nos estudos 

(SAPIENZA; PEDROMÔNICO, 2005). Dentre as situações que causam risco a uma criança 

que nasce com BP com origem biológica envolvendo a própria gravidez, a prematuridade 

encontra-se entre as causas principais. Estudo transversal realizado em São Luís (MA), no 

período de março de 1997 a fevereiro de 1998, demonstrou que no total de 2.831 

nascimentos hospitalares, em dez maternidades, os autores encontraram uma prevalência de 

prematuridade de 13,9% e prevalência de BPN de 9,6% (SILVA et al., 2001). O aumento da 

prematuridade no Brasil revela o importante papel desse desfecho na mortalidade infantil no 

país, e torna-se necessário identificação em suas causas (SILVEIRA et al., 2008). 

  Estudo realizado no Hospital Universitário da Universidade Federal do 

Maranhão (HU-UFMA), em 2006, com 1.975 participantes, demonstrou que mães adultas 

(20-34 anos) frequentam mais o pré-natal do que mães adolescentes (10-19 anos). Destacou 

que a prevalência de partos em adolescentes brasileiras (22%) é maior que a média em países 

desenvolvidos (4,1% nos Estados Unidos), sendo estes índices crescentes nas regiões Norte e 

Nordeste do país, especialmente no Maranhão. Diante disso, os autores afirmam que as 

adolescentes além de ter menos adesão ao pré-natal, quanto o fazem, é de forma tardia, 

contribuindo com o elevado índices de complicações durante a gestação, especialmente de 

prematuridade e baixo peso ao nascer. Dentre os motivos que expressam esses índices podem 

ser citados: a falta de planejamento familiar, a dificuldade em aceitar a gravidez e o não 

reconhecimento da assistência pré-natal como um fator importante para o adequado 

seguimento da gestação (SIMÕES et al., 2011). 

 A pesquisa identificou ainda que a prematuridade ocorreu em 17,3% dos recém-

nascidos, com maior percentual entre as adolescentes (21,4%), e 15,7% entre as mulheres 

adultas. Quanto ao peso do recém-nascido, 15,8% das crianças nasceram com peso <2500 g, 

com maior prevalência também entre as adolescentes (SIMÕES et al., 2011). 

O desenvolvimento socioeconômico de uma população está associado aos 

indicadores de saúde, incluindo o baixo peso ao nascer. Acredita-se que a melhoria desses 

indicadores irá refletir diretamente no desenvolvimento de uma nação. Entretanto, observa-se 
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na literatura que, o baixo peso ao nascer apresenta taxas menores em populações com menor 

nível socioeconômico em comparação com outras de maior nível. Esse paradoxo 

epidemiológico foi observado em estudos de coorte realizados em São Luís e Ribeirão Preto 

(DA SILVA, 2006). 

Os dados revelam que em São Luís, a taxa de bebês que nasceram com baixo peso 

é de 7,6% em comparação com 10,6% de Ribeirão Preto. A análise aponta que as diferenças 

encontradas podem estar relacionadas a varáveis como: tabagismo, idade materna e renda 

familiar (DA SILVA, 2006). Lansky et al (2014) demonstram em pesquisa sobre as condições 

de nascimento no Brasil, que a mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade 

infantil desde a década de 1990 no país com manutenção dos níveis elevados, com taxa de 

11,2 óbitos por mil nascidos vivos em 2010. Afirmam que a taxa de mortalidade infantil do 

Brasil em 2011 foi 15,3 por mil nascidos vivos, refletindo em condições desfavoráveis de vida 

da população e da atenção de saúde, além das desigualdades regionais e socioeconômicas. No 

estudo em questão, foram identificados 24.061 nascidos vivos e 268 óbitos neonatais, 

resultando em uma taxa de mortalidade neonatal ponderada de 11,1 óbitos por mil nascidos 

vivos.   

Em relação à porcentagem de óbitos identificados no presente estudo, eles se 

relacionam com os dados da região sudeste. Lansky e colaboradores (2014) afirmam que os 

óbitos se concentraram nas regiões Nordeste (38,3%) e Sudeste (30,5%) do Brasil e entre 

recém-nascidos prematuros e com baixo peso ao nascer (81,7% e 82%). As regiões Sudeste, 

Centro-oeste e Sul apresentaram a maior proporção de óbitos de pré-termo. A prematuridade 

extrema (< 32 semanas) e o muito baixo peso ao nascer (< 1.500g) representaram 60,2% e 

59,6% dos óbitos, respectivamente, com maiores proporções nas regiões Centro-Oeste e 

Sudeste. A maior proporção de óbitos de recém-nascidos a termo ocorreu no Nordeste 

(21,3%). Dentre os grupos de causas de morte neonatal, prevaleceu o grupo prematuridade, 

respondendo por cerca de 1/3 dos casos, seguidos pela malformação congênita (22,8%), as 

infecções (18,5%), os fatores maternos (10,4%) e asfixia/hipóxia (7%) (LANSKY et al., 

2014). 

Diversos pesquisadores afirmam que crianças em situação de pobreza são 

ameaçadas em seu bem-estar, cujas oportunidades são limitadas ao desenvolvimento. A este 

conceito de vulnerabilidade há possibilidades de adoecimento resultantes de situações 

inerentes a própria criança, ao coletivo ou ainda a situações contextuais, que impedem os 

recursos de proteção. As condições que aumentam os riscos podem conduzir à vulnerabilidade 

(VINOCUR, E & PEREIRA, H V F S, 2011). Dessa forma, crianças que conseguem se 
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adaptar e superar as situações de risco desenvolvendo habilidades e competência social são 

denominadas resilientes. Essas combinações de fatores permitem que estas enfrentem e 

superem problemas e adversidades na vida (VINOCUR, E & PEREIRA, 2011)  

Elberling e colaboradores (2014) avaliaram a relação de problemas no 

desenvolvimento infantil apresentados até os 10 meses de idade e o desenvolvimento de 

desordens mentais na faixa etária de 5 - 7 anos. Os resultados sugerem que as principais 

causas estejam relacionadas com variáveis genéticas, biológicas e também ambientais, como a 

precoce exposição a adversidades psicossociais, resultando em problemas na relação pais-

criança e saúde mental materna comprometida. Os principais distúrbios encontrados 

apareceram com a seguinte prevalência: espectro autista/desordens invasivas de 

desenvolvimento (1,3%), desordem hipercinética (1,0%), desordem comportamental (1,5%) e 

desordem emocional (2,9%). Além disso, saúde mental materna comprometida e problemas 

na relação mãe-criança apareceram como forte preditor de desordens hipercinéticas 

(ELBERLING et al., 2014) 

Os déficits de desenvolvimento são mais evidentes quando as crianças atingem a 

idade pré-escolar. Identifica-se que, por terem sido bebês prematuros de baixo peso ao 

nascimento têm desempenho escolar significativamente pior comparado às crianças da mesma 

idade evidenciadas através da identificação das habilidades intelectuais, sociais e emocionais 

necessárias ao adequado desempenho escolar (ESPÍRITO SANTO et al., 2009). 

Os resultados encontrados a partir da avaliação do ambiente infantil pelo QBAI 

indicam algumas hipóteses relevantes no estudo como: mães com maior escolaridade e renda 

têm menos filhos e dão mais itens escolares, jogos e livros educativos para os filhos, logo 

essas variáveis foram protetoras no desenvolvimento infantil. No que tange ao número de 

pessoas que residem e convivem com a criança ficou comprovado que, a maior inteligência da 

criança está relacionada ao menor número de pessoas no domicílio. A qualidade da atenção 

despendida à criança nem sempre está vinculada a coabitação com muitos indivíduos da 

família. 

O tempo na pré-escola foi uma medida universal para predizer um melhor 

desempenho tanto no Colúmbia quanto nos testes relacionados à linguagem e refletem a 

importância da escola no desempenho cognitivo. Por outro lado, brincar e ter jogos e livros de 

aprendizagem no domicílio apareceu algumas vezes como preditor para linguagem. Portanto, 

a necessidade de ambientes enriquecidos desses itens e comportamento de interação com a 

criança reforçam o desempenho e melhor desenvolvimento. 

Quanto à escolaridade materna, na região Nordeste, 61,8% das mães tem ensino 
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fundamental incompleto e, entre as que residem nos municípios menores, o percentual atinge 

72%. Na assistência pré-natal, os indicadores apresentam resultados sociogeográficos 

similares. Os dados demonstram que mães com 7 ou mais consultas, cujos municípios tem 50 

mil habitantes ou mais, em todas as regiões apresentam melhor resultado. Há variações de 

33,8% na região Norte a 69,9% na região Sudeste. Indicador que apresenta o percentual de 

mães sem atendimento pré-natal atinge 8% entre os municípios com menos de 50 mil 

habitantes da região Norte (ANDRADE et al., 2008). 

A vigilância em saúde das mães e seus bebês por meio da análise do peso ao 

nascer e idade gestacional constituem fatores importantes, pois são indicadores de 

identificação de risco para a mortalidade neonatal, pós-neonatal, infantil, além de identificar a 

morbidade na infância. O estudo da distribuição do peso de nascimento em uma determinada 

população subsidia a implantação de ações que proporcionem condições para um ideal 

crescimento fetal bem como o controle na assistência adequada ao desenvolvimento global da 

criança (CARNIEL et al., 2008). 

No seguimento da criança RN pré-termo identifica-se que múltiplas situações 

podem ter ocorrido durante esse percurso, geralmente, relacionadas a situações biológicas, 

envolvendo a antecipação do parto. A renda familiar, escolaridade materna e participação no 

pré-natal são variáveis com resultados distintos por região e categoria populacional. Nas 

regiões Norte e Nordeste encontram-se os percentuais mais elevados para baixa escolaridade 

de mãe que tiveram bebês com BP (ANDRADE et al., 2008).   

Nas regiões mais desenvolvidas do Brasil a busca pela consulta no pré-natal é 

maior do que as mães que residem nos municípios com menor população. A apresentação da 

alteração sociogeográficas indica inversão para a ocorrência de BPN (ANDRADE et al., 

2008).   

No Brasil, a escolaridade materna, também considerada um indicador que 

constata desigualdades em criança com BPN, apresenta percentuais menores entre as mães 

de maior grau de escolaridade, no estrato por região e categoria populacional. Na região Sul, 

entre as mães sem atendimento pré-natal e com ensino fundamental incompleto, o percentual 

de BPN atinge 9,2%, mesmo em crianças nascidas a termo (ANDRADE et al., 2008). 

Na década de 80, os custos dessa assistência e as associações com os fatores de 

proteção e risco foram pesquisados nos EUA, cujos resultados demonstram que um pré-natal 

mal realizado e mulheres de pouca escolaridade, apresentaram risco duas vezes maior de ter 

filhos de baixo peso se comparadas às mulheres de média e alta escolaridade. As chances, 

nesse país, de mulheres não receberem pré-natal adequado aumentam a possibilidade de 
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casos de baixo peso ao nascer. Somente 59 % das mães com baixa escolaridade receberam 

pré-natal apropriado em comparação com 79% de média escolaridade e 87% das mães de 

alta escolaridade. Além disso, o pré-natal inadequado também foi mais prevalente 8,7% nas 

mães de baixa escolaridade (GORSKY RD, & COLBY JUNIOR, 1989). 

Em países desenvolvidos, estudos sobre a ocupação laboral, bem como a carga 

horária de trabalho de uma mulher e seus efeitos sobre a gravidez, têm despertado interesse 

dos pesquisadores ao longo dos anos. Numa coorte prospectiva com amostra de mulheres 

trabalhadoras na Irlanda, a prevalência de crianças nascidas de baixo peso (< 2.500kg) era de 

3,21%, se somada à prevalência de crianças nascidas com <3.000kg essa prevalência sobe 

para 18,63%. O estresse no ambiente de trabalho analisado isoladamente não se associou 

diretamente com resultados na gravidez, mas o tipo de contrato, horários e turnos do trabalho 

e demandas físicas, foram fatores que apresentaram efeitos diretos na gestação. A exposição 

em pelo menos dois destes problemas, aumentam as chances de um parto prematuro e de 

baixo peso ao nascer em 5,2 e 4,6, respectivamente. O estudo efetuado demonstra que o índice 

cumulativo, a nuliparidade, complicações durante a gestação e idade materna, também 

apresentam efeitos diretos na gestação independentes de fatores socioeconômicos 

(NIEDHAMMER, I et al., 2009). O aumento do baixo peso ao nascer associado a fatores de 

risco ambientais parecem ser um fenômeno universal. Medidas de promoção e defesa da 

criança devem ser constantes, independente das condições socioeconômicas e geográficas. 

Após a fase do desenvolvimento inicial, enquanto lactente, dependendo do 

ambiente que vive, e quanto recebe de estímulos, poderá apreender as informações 

determinantes à fase escolar e aprendizado futuro (ESPÍRITO SANTO et al., 2009). 

 

8.2 ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO, BAIXO PESO E VULNERABILIDADE 

SOCIAL.  

 

Os achados deste estudo sobre problemas no comportamento de crianças nascidas 

com baixo peso e seus controles, nascidos com peso adequado para a idade, por meio de 

investigação do Child Behavior Checklist (CBCL) não apontaram diferença significativa entre 

os grupos, entretanto há evidências de problemas comportamentais em ambos. Os dados 

indicam que as crianças nascidas com peso adequado e baixo peso, estão presentes nas 

categorias limítrofes e clínica. Dentre as alterações o fator “problemas de ansiedade” 

apresenta maior porcentagem de participantes na categoria clínica. O tempo na pré-escola foi 

um preditor universal para as medidas de linguagem e inteligência e presente em todos os 
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modelos que emergiram como fator protetor. 

Vários autores mencionam que na infância os problemas comportamentais são 

apresentados em pensamentos e/ou sentimentos negativos, como humor deprimido e 

ansiedade (internalizantes) ou como a hiperatividade e a agressividade (externalizantes). O 

reconhecimento precoce e o diagnóstico destes dependem do impacto dos sintomas nos 

adultos e podem permanecer por muitos anos na esfera individual do sofrimento, 

especialmente naqueles internalizantes ou quando as demandas sociais são mais frequentes 

(VINOCUR, E & PEREIRA, 2011). 

O parto pré-termo (PT) e o baixo peso ao nascer (BP) são eventos de alta 

prevalência com desfechos adversos a longo prazo e aumento da vulnerabilidade à medida 

que a maturidade diminui durante o nascimento. Os transtornos mentais e do comportamento 

tendem a aumentar em sobreviventes de PT / BP, embora haja alguns achados discordantes de 

estudos usando medidas de instrumentos de avaliação, especialmente quanto a ansiedade e 

sintomas depressivos (BURNETT et al., 2011). 

Os eventos adversos durante a vida intrauterina ou no início da vida estão 

relacionados ao surgimento de problemas físicos e mentais ao longo dos anos. As evidências 

têm demonstrado que modificações epigenéticas, como a metilação do DNA, podem 

determinar a resposta biológica a ambientes adversos, estando relacionada a algumas 

psicopatologias. Durante a gestação, o desenvolvimento é orientado por eventos de metilação 

e desmetilação, que irão influenciar o desenvolvimento neurológico humano. Além disso, 

sabe-se que, exposições desfavoráveis vividas no ambiente intrauterino e fora dele, afetam 

padrões de metilação do DNA (CHIARELLA, 2015). 

Os achados na literatura referentes ao estudo da epigenética, apontam que os 

níveis de metilação são potencialmente estáveis ao longo dos anos, podendo variar em 

resposta a estímulos ambientais. Ademais  é possível que, a metilação do DNA funcione 

como mecanismo pelo qual fatores do ambiente interfiram no comportamento, tal fato ocorre 

provavelmente devido alterações dos sistemas neurais envolvidos no desenvolvimento do 

cérebro (CHIARELLA,  2015). 

Para Ferreira & Marturano (2002) existem fatores de risco associados aos 

comportamentos externalizantes tais como: negligência, abuso físico e psicológico, exposição 

a modelos violentos, incoerência de regras, punição inconsistente, privação afetiva e conflitos 

familiares. Quanto aos internalizantes figuram: depressão e ansiedade parental, monitoria 

negativa, supervisão estressante, alto grau de exigência, modelos negativos e conflitos 

familiares. 
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Os estudos buscam desenvolver categorias clínicas quanto ao tipo de perfil de 

crianças identificando-as em grupos específicos. Tais pesquisas diferem em amostras, 

instrumentos, avaliadores e métodos de análise indicando a variação nos problemas de 

comportamento infantil, motivo pelo qual a abrangência de informações por idade, raça, sexo 

e estado clínico, bem como variações nos instrumentos de classificação, avaliadores e 

métodos de análise podem produzir a identificação de variadas síndromes os quais diferem em 

nível de desenvolvimento, problemas comportamentais e competências (ACHENBACH, 

EDELBROCK, 1979). 

Observou-se que os participantes desta pesquisa do grupo Peso Adequado (GPA) 

têm mais problemas internalizantes, ainda assim o grupo GBP tem considerável porcentagem 

com os mesmos problemas. Quando avaliamos os itens do QBAI que são protetores no 

desenvolvimento da criança especialmente na linguagem e comportamento, tais como o 

número de jogos e livros de aprendizagem, identificou-se que as crianças submetidas ao 

compartilhamento desses itens com membros da família ou outras crianças possam ser 

protegidas dos efeitos de problemas internalizantes e possivelmente por isso, os resultados 

não diferem do grupo GPA. 

Em estudo que demonstra alta prevalência de problemas neurológicos em crianças 

de muito baixo peso e motivou o surgimento de programas de intervenção precoce, tal como    

o Programa de Avaliação e Intervenção de Comportamento Infantil (IBAIP) que avalia a 

influência de fatores ambientais, comportamentais e interações parentais no desenvolvimento 

de prematuros, destacam que a busca de estratégias que possibilitem à criança oportunidades 

de explorar as informações ao seu redor resultam em redução de problemas comportamentais 

(HUS et al, 2013). 

A partir disso, os achados na literatura demonstram que, após a intervenção 

precoce ocorre melhoria nas vias relacionadas a responsividade dos pais e participação 

infantil. A interação pais-filhos influencia no desenvolvimento neurocomportamental de 

bebês, ajudando a criança na auto-regulação, mantendo controle sobre seu próprio corpo e o 

exterior. A auto-regulação precoce aumenta a orientação da linha média, fortalecendo o 

controle sobre a postura e os movimentos, além de melhorar o sistema sensorial e o 

processamento visual-espacial (HUS et al, 2013). 

 Algumas pesquisas têm avaliado a relação do comportamento com a 

prematuridade durante a fase pré-escolar. Nessas análises, identificou-se alguns fatores de 

risco para problemas de comportamento em crianças com 5 anos de idade, dentre os quais 

pode-se mencionar, o baixo tônus vagal cardíaco neonatal, regulação emocional diminuída 
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aos 12 meses, regulação da atenção diminuída aos 2 anos e atraso motor aos 5 anos. Outros 

estudos apontam que o comportamento postural imóvel aos 6 meses constitui fator de risco 

para distúrbios comportamentais internalizantes como ansiedade e depressão. Alguns autores 

acreditam que a gênese desses problemas esteja no fracasso das habilidades motoras, 

associadas às disfunções no sistema monoaminérgico da criança (VIEIRA; LINHARES, 

2011). 

As deficiências neurossensoriais, comportamentais e cognitivas são prevalentes na 

população de recém-nascidos prematuros e com baixo peso. Na Alemanha, um estudo 

relacionou a prematuridade ao baixo peso ao nascer, identificando assim, um déficit cognitivo 

associado significante. Além disso, observou-se que os problemas comportamentais foram 

frequentes, percebendo-se uma prevalência da hiperatividade e desatenção entre as crianças 

avaliadas, segundo os autores, essa situação poderia ser explicada por um comprometimento 

neurológico ou, ainda, por fatores externos, como vínculos entre pais e bebês e condições 

socioeconômicas (STAHLMANN, RAPP; HERTING; THYEN, 2009).  

As crianças nascida com BP, participantes desta pesquisa, apresentaram média de 

peso ao nascimento de 2kg, considerado baixo peso (BP) e diante da avaliação no CBCL os 

problemas de atenção não foram significantes entre os grupos, entretanto aquelas do grupo PA 

apresentam 21, 2 % e PB com 26,9% de alterações atencionais, considerado expressivo na 

fase inicial do desenvolvimento e demandam cuidados no seguimento acadêmico e social. 

Após o nascimento de acordo com a estratificação ponderal as crianças que 

nascem com extremo pré-termos ou com muito baixo peso, apresentam déficits na aquisição 

acadêmica que variam de moderados a severos. As matérias com valores mais significativos 

são matemática, leitura e soletração. Ademais, elas apresentam problemas de atenção maiores, 

sendo estes percebidos da mesma forma por pais e professores, sem grande diferença no valor 

(AARNOUDSE-MOENS, et al, 2009). 

Para os autores os problemas de comportamentos internalizantes e pobre função 

executiva naqueles considerados extremo pré-termo, ou nascidos com muito baixo peso são 

acrescidas de alterações na fluência verbal, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. 

Todos estes fatores são efeitos adversos fortemente relacionados com a imaturidade ao nascer 

e que ao longo do desenvolvimento variam entre as crianças e de acordo com as necessidades 

e complexidade de intervenção durante a internação inicial, portanto se distinguem na 

transição entre a infância, adolescência e a fase adulta precoce, mas  continuam manifestando 

algum tipo de atraso ou transtornos comparados com seus pares nascidos a termo 

(AARNOUDSE-MOENS, et al., 2009). 
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Embora inúmeros estudos já tenham observado relação entre o extremo baixo 

peso ao nascer (EBPN) e o desenvolvimento de distúrbios cognitivos e comportamentais, a 

real incidência desses problemas ainda não foi bem definida. Existem discrepâncias nos 

resultados de pesquisas que correlacionam o baixo peso ao nascer e o desenvolvimento de 

problemas do comportamento. (MYRIAM PERALTA-CARCELEN et al., 2013). A crianças 

desse estudo encontram-se em estratificação ponderal classificada com MBP e BP, média de 

2kg ao nascer, e nessa condição os resultados se aproximaram do grupo GPA. Aqueles cuja 

estratificação ponderal é menor, não foram encontrados durante o rastreio ou foi identificado 

óbito naqueles nascidos com menos de 1 kg. 

Fatores sociais, patológicos e a vulnerabilidade do cérebro prematuro estão entre 

as variáveis que podem interferir negativamente no desenvolvimento neuro-comportamental e 

sócio emocional de crianças com EBPN. Em estudo conduzido por Peralta-Carcelen et al. 

(2013), aspectos como raça, menor renda familiar, mãe sem escolaridade e mãe solteira, 

dentre outros, puderam ser associados negativamente com o desenvolvimento do 

comportamento. Sabe-se, no entanto, que a identificação precoce de tais problemas 

comportamentais e emocionais possibilitam intervenção e possivelmente melhora no 

prognóstico para a vida adulta do indivíduo. 

Os achados de estudo sobre o comportamento realizado em uma comunidade de 

baixa renda de Bangladesh demonstraram diferenças entre crianças com baixo peso ao nascer 

(BPN) e normal peso ano nascer (NPN). Os escores obtidos para testes que avaliaram índice 

de desenvolvimento mental (IDM), índice de desenvolvimento psicomotor (PDI), atividade e 

tom emocional foram significativamente inferiores no grupo de crianças BPN. Percebeu-se 

ainda que essas crianças BPN eram de famílias mais pobres, tinham mães mais jovens e 

tiveram idade gestacional menor, quando comparadas às crianças NPN (TOFAIL et al., 2012).  

No intuito de avaliar o comportamento de crianças em idade escolar, sem história 

de nascimento de baixo peso, em uma região do sul da Itália, Gritti et al. (2014), utilizaram o 

instrumento CBCL para analisar a prevalência de problemas comportamentais e emocionais 

por meio de entrevistas com pais e professores. Entre as crianças do estudo, foram observados 

com maior frequência os comportamentos internalizantes, sendo mais comum em meninas. 

De acordo com a informação dos pais 4 crianças de 10 apresentaram dificuldades em área de 

competências sociais e de relacionamento. Além disso, observou-se que 1 em cada 10 

crianças tem risco psicopatológico para ansiedade e depressão.  

Já existe preocupação dos pesquisadores sobre o seguimento das crianças maiores 

e na adolescência. Na China Continental, foi realizado um estudo para avaliar a prevalência 
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de problemas comportamentais em 1.476 adolescentes de 12-17 anos, que utilizou o CBCL 

como um dos seus instrumentos de pesquisa. A taxa de prevalência encontrada para 

problemas de comportamento foi de 10,5%. De acordo com esse estudo a funcionalidade da 

família (afetividade, comunicação, divórcio, problemas financeiros e socioeconômicos), tem 

influência significativa na saúde mental dos adolescentes chineses avaliados. Isto sugere que a 

estabilidade familiar e bons relacionamentos podem proteger os adolescentes de 

psicopatologias relacionadas ao comportamento (XIQUAN et al, 2014). 

Por meio de estudo epidemiológico na Romênia, pais de 1.003 crianças de 18 a 60 

meses, responderam ao CBCL. O objetivo foi analisar a prevalência de transtornos 

psiquiátricos nessa amostra de crianças. Constatou-se que 8,8% das crianças tinham critérios 

para diagnóstico psiquiátrico de distúrbio emocional, comportamental ou de apego. Os 

problemas internalizantes foram encontrados em taxas um pouco menores do que em outros 

estudos, logo, os pesquisadores explicam que esta diferença inclui menos ansiedade por causa 

da assistência à infância no domicílio ou a percepção dos pais com o estado emocional interno 

de uma criança (GLEASON, et al., 2011). 

A alta prevalência de transtornos mentais ou inclusão em categorias clínicas ou 

subclínicas em idade precoce ou ao longo da vida, dimensiona e legitima a importância às 

causas que induzem à introversão, isolamento, ansiedade, depressão ou dificuldades 

acadêmicas na atualidade. 

Diante disso um dos fatores de proteção no desenvolvimento infantil é o 

reconhecimento de cuidados à mãe e do período de transição para a parentalidade, cujo 

processo é marcado por diversas mudanças no corpo materno, expectativas acerca dos papéis 

a serem desempenhados pelos pais, além de preocupações em relação ao futuro do bebê, seu 

temperamento e comportamento. O período pós-parto é apontado como um momento crítico 

para o aparecimento de transtornos psiquiátricos, como depressão e ansiedade, os quais se 

apresentam como fatores de risco para o desenvolvimento infantil. A presença desses fatores 

compromete a relação mãe-bebê, tornando a criança insegura e desprotegida (FLORES, 

2013). 

Pesquisas tem revelado que o estado materno está diretamente relacionado à 

construção do vínculo mãe-bebê, esse achado pode ser justificado pela função de cuidadora 

que a mãe desempenha, além disso, é por meio dessa relação que a criança irá advir ao mundo 

da linguagem. Diante disso, alguns autores apontam a necessidade de um acompanhamento 

integral do estado emocional materno no período puerperal e pós-natal, bem como 

identificação dos desafios, problemas e dúvidas que estão envolvidos com o nascimento de 



75  

uma criança (FLORES, 2013). 

Outro resultado relevante do estudo se relaciona com os problemas de ansiedade. 

De fato, a análise dos problemas de ansiedade revelou que 25,6% dos participantes do estudo 

se encontram no grupo clínico. A avaliação pelo CBCL indica que o fator “problemas de 

ansiedade” configura-se com maior porcentagem. A ansiedade é considerada uma categoria 

heterogênea de transtornos variáveis que pode ser constituída das fobias extremas e o 

transtorno de pânico que ocasionam um isolamento social significativo à falta de realização 

ocupacional. Quando há prejuízo acadêmico, manifestado pela recusa à escola, as 

consequências se agravam e são consideradas multidimensionais, tanto para o diagnóstico 

quanto para o tratamento (OMS, 2003). 

Jersid e Holmes, em 1935, primeiros a estudar a evolução das manifestações 

ansiosas na criança; enumeraram os estímulos geradores de medo em diferentes etapas do 

desenvolvimento infantil. As primeiras reações de medo ocorreriam frente a ruídos, quedas ou 

movimentos bruscos. Estas dariam lugar à ansiedade pela aproximação de estranhos e 

separação das figuras de vinculação emocional, reduzindo por volta dos 30 meses. Surgiriam 

então medos e fobias a objetos simples ou situações com potencial de causar dano. 

Paralelamente à imersão da criança no mundo social, viria o medo de se expor e serem 

ridicularizadas. Em seguida, o desenvolvimento da linguagem e a capacidade de 

representação mental daria espaço ao surgimento de medos relacionados ao imaginário da 

criança (ALMEIDA & VIANA, 2013). 

Aspectos hereditários, ambientais, culturais e sociais exercem influências no 

desenvolvimento infantil, em resumo, aspectos emocionais irão fornecer à criança a devida 

dimensão de ameaça e perigo e a expressão de medos e preocupações de forma proporcional 

(RODRIGUES, 2011). Estudos mostram ainda que práticas educativas coercitivas, quando 

agregadas de muita violência, podem levar ao desenvolvimento de distúrbios do 

comportamento externalizantes e internaliantes (PATIAS et al., 2012; DA ROCHA, 2017).  

A ansiedade cujo caráter é de uma reação normal adaptativa, que adverte sobre 

um perigo, pode ser exacerbada na infância por medos e preocupações exagerados, tornando-

se um quadro patológico capaz de provocar intenso sofrimento (RODRIGUES, 2011) e 

caracterizando um distúrbio do comportamento do tipo internalizante (DA ROCHA, 2017). 

Na ansiedade patológica, a criança adota uma postura de esquiva, sofre por antecipação e não 

faz nada que a amedronte (RODRIGUES, 2011).  

Os Transtornos de Ansiedade (TA) estão entre os quadros psiquiátricos mais 

prevalentes na infância e levam ao prejuízo do desempenho em diversas funções cognitivas, 
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como, atenção, memória e funções executivas. Segundo estimativas, até 10% das crianças e 

adolescentes sofrem desse transtorno (RODRIGUES, 2011).  

Comparando-se crianças na faixa etária de 4 a 5 anos com as de 2 a 3 anos, os 

primeiros apresentaram maior taxa de TA. Nas meninas, também houve maior prevalência 

(RODRIGUES, 2011).  Em estudo publicado pela Sociedade Portuguesa de Psicologia da 

Saúde (2013) verificou-se medo relacionado à separação dos pais e ao dano à integridade 

física com maior frequência entre pré-escolares (ALMEIDA & VIANA, 2013).  

Neste estudo foi utilizado o teste CBCL/1,5-5, e CBCL 6 a 18 anos. Geralmente 

as crianças estavam acompanhadas da mãe e ocasionalmente do pai ou outros integrantes da 

família. O ambiente era favorável e tranquilo e com colaboração do pesquisador as perguntas 

mais complexas eram explicadas. Não demonstraram dificuldades em consentir e 

demonstravam interesse nos resultados. 

 

8.3 ALTERAÇÕES DE LINGUAGEM, BAIXO PESO E VULNERABILIDADE SOCIAL 

 

O conhecimento atual sobre o desenvolvimento da habilidade de leitura em 

crianças e a causa das dificuldades para aprender a ler tem sido pesquisado e separadamente 

dois processos de leitura foram identificados: a decodificação da escrita e a compreensão do 

que se está lendo. A habilidade em decodificar as palavras está relacionada com as 

habilidades em linguagem oral, consciência fonêmica, conhecer o som das letras e habilidade 

em nomeação automática rápida. Já a capacidade de entender o que se lê depende de uma 

variedade de habilidades de compreensão da linguagem oral (incluindo conhecimento de 

vocabulário, habilidades gramaticais, morfológicas e pragmáticas) (HULME et al, 2015). 

A consciência de fonemas e o conhecimento de letra e som são preditores 

longitudinais confiáveis para aprender a ler, entretanto o efeito causal permanece incerto. 

Nessa perspectiva, estudos que envolveram o conhecimento da consciência de fonemas 

demonstraram as influências destes no desenvolvimento das habilidades de alfabetização 

precoce das crianças (HULME et al., 2012). 

No presente estudo, várias baterias de testes foram utilizadas na avaliação da 

linguagem sob a ótica da leitura. A velocidade de leitura foi avaliada por meio do Teste de 

Nomeação Automática (TENA), derivado do Rapid Automatized Naming (RAN), em que o 

participante é solicitado para nomear uma série de estímulos visuais tais como: cores, letras, 

números e objetos, o mais rápido possível (BICALHO, & ALVES, 2010), os demais testes 

também visaram também avaliar a linguagem expressiva e receptiva por meio de instrumentos 
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de nomeação de figuras e consciência fonológica.  

No decorrer da pesquisa, os dados não tiveram diferenças significativas nos testes 

aplicados entre os grupos Peso Adequado e o grupo Baixo Peso. Tratando-se da TENA, 

alguns participantes não conseguiram realizar o teste, no entanto o subteste de nomeação de 

objetos obteve melhor resposta, porém as crianças de 3 a 5 anos apresentaram dificuldades na 

identificação dos dígitos, letras e números, o que ocasionou a não realização do teste. Os erros 

e desempenho quanto ao tempo não apresentaram diferenças significativas para nenhum dos 

itens da TENA entre os dois grupos. Os dígitos obtiveram tempo mais rápido, contudo as 

cores seguidas da nomeação de objetos e letras foram identificadas em maior tempo 

respectivamente.  

Em estudo do tipo caso controle conduzido na cidade de Belo Horizonte, crianças 

de uma escola pública e de uma escola privada, cursando do 2º ao 5º ano, com e sem 

problemas de aprendizagem, foram submetidas ao teste de nomeação rápida automatizada 

(TENA) para comparação quanto à velocidade de nomeação de cores, letras, dígitos e 

números. Os alunos da escola particular, quando comparados aos alunos da escola pública, 

apresentaram resultados melhores em todos os testes (BICALHO, & ALVES, 2010). 

Ainda sobre o estudo acima, chamou a atenção o fato de ter ocorrido maior desvio 

padrão dos resultados entre os estudantes da escola pública, demonstrando uma maior 

disparidade entre esses escolares, o que refletiria possível heterogeneidade nas condições 

sociais, ambientais, familiares e de estímulo, entre eles. Pôde-se perceber que todos os 

participantes, casos e controles, foram mais rápidos nos testes de nomeação de letras e 

números e mais lentos na nomeação de objetos.  

Por meio desta pesquisa pode-se avaliar o quanto a velocidade de nomeação se 

modifica com o passar dos anos. As médias aqui apresentadas em crianças pré-escolares são 

maiores que o estudo de Belo Horizonte – MG, cujos resultados do desempenho no teste de 

nomeação rápida automatizada (NAR) de escolares com queixas de dificuldades de 

aprendizagem e procedentes de escolas públicas foi muito inferior aos participantes escolares 

sem histórico de dificuldade de aprendizagem e de escolas privadas (BICALHO & ALVES, 

2010). 

Os resultados demonstram que a diferença na idade e tempo de exposição ao 

estímulo pode contribuir no aprendizado da leitura. Embora não haja identificação de 

participantes nascidos com baixo peso no grupo estudado em Belo Horizonte, os participantes 

de escola pública, mesmo com queixas, apresentam desempenho nos testes que variam em 

milésimo de segundo, enquanto as crianças da Vila Embratel em São Luís apresentam médias 
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mais elevadas não alcançando esse desempenho. Constata-se, portanto, a importância da 

diferença de idade, queixas na aprendizagem e procedência escolar ao aplicar a TENA.   

Por outro lado, as crianças desta pesquisa, realizada na Vila Embratel, ainda que 

muitas estejam em fase pré-escolar, matriculadas em escolas comunitárias, apresentem 

resultados mais lentos, já conheciam dígitos e letras quando se submeteram aos testes, 

sugerindo assim que a importância da maturação cerebral favorece a leitura mais rápida, 

contudo Santos & Befi-Lopes (2012) indicam que se forem estimulados precocemente podem 

desenvolver o processo mais rápido da leitura favorecendo a aprendizagem.  

Santos & Befi-Lopes (2012) afirmam ainda que nos primeiros anos de vida, há um 

rápido aumento do vocabulário e armazenamento deste na memória operacional, que 

permitirá o resgate de informações ortográficas e fonológicas, função primordial no 

desenvolvimento da escrita e leitura, respectivamente. De forma mais lenta, ocorre em 

seguida a associação entre essas novas palavras e o estabelecimento de categorizações 

semânticas. Ou seja, primeiramente, são aprendidos conceitos básicos, como um nome, por 

exemplo; depois vem o conceito superordenado, que seria uma espécie de classificação ou 

agrupamento desse nome; e, por fim, aparece o conceito subordinado, como um subtipo do 

nome.  

Na nomeação seriada rápida, uma série de mecanismos traduz a informação 

fonológica em um nome. A formação da linguagem envolve, dessa maneira, a associação 

entre a forma fonológica e o seu significado. E maior nível de vocabulário prediz melhor 

desempenho na leitura e escrita (SANTOS & BEFI-LOPES 2012). 

As rotas fonológica e lexical de leitura foram avaliadas em crianças de 2ª e 3ª 

séries em pesquisa realizada em escola privada. Houve maior proporção de crianças de 2ª 

série que usavam preferencialmente a rota fonológica ou que usavam ambas as rotas.  As 

habilidades de decodificação no início da aquisição da leitura são importantes no 

desenvolvimento, com maior utilização da rota fonológica. Entretanto, sem mediação 

fonológica no início de 2ª série, cujas crianças parecem ainda não ter um extenso vocabulário 

de palavras identificadas de forma direta, através da rota lexical na leitura de palavras, esta 

poderá ser dificultada (SALLES & PARENTE, 2002). 

O estudo identificou ainda que as crianças de 3ª série se encontravam no grupo de 

bons leitores por ambas as rotas, seguido daquelas que usavam referencialmente a rota lexical  

e conclui que há uma tendência desenvolvimental da 2ª para a 3ª série, crianças com um ano a 

mais de escolaridade são mais capazes de identificar precisamente qualquer tipo de estímulo, 

pois usam com maior habilidade ambas as rotas de leitura de palavras (SALLES & 
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PARENTE, 2002). 

Ao comparar o desenvolvimento cognitivo e linguístico de crianças com baixo 

peso ao nascimento (MBPN) com crianças de peso normal ao nascimento (PNN), Ortiz-

Mantilla et al. (2008), notaram que embora às crianças MBPN tenham apresentado 

desempenho inferior àquelas com PNN, ambos os grupos obtiveram pontuações dentro do 

nível de normalidade. Além disso, com o aumento da idade da criança, houve maior 

discrepância nos resultados.  

Essa diferença entre os escores de ambos os grupos seguiu um padrão já esperado, 

de que crianças PNN apresentariam resultados melhores em relação às crianças MBPN. 

Contudo, essa divergência de desempenho não foi tão substancial conforme o esperado. Isso 

pode ser explicado pelo fato de as crianças do estudo não estarem em situação de 

vulnerabilidade social. Seus pais possuíam recursos para fornecer todo o suporte necessário 

para um desenvolvimento adequado e eram ainda empenhados em fornecer mais estímulo aos 

filhos (ORTIZ-MANTILLA et al., 2008). 

Durante a aplicação dos testes, as crianças apresentavam reações surpreendentes 

que variavam da curiosidade, timidez ou narrativas do cotidiano. Alguns reagiam 

positivamente ao distanciamento dos pais, outros permaneciam indiferentes e não 

demonstravam intimidação, participando e colaborando com as tarefas em ambos os grupos. 

As crianças nascidas com baixo peso e com dificuldade na comunicação, assim como todos os 

participantes, eram submetidos ao teste ABC para TEA e Teste de Maturidade Mental 

Colúmbia. Instrumentos com boas propriedades psicométricas validados facilitaram a 

pesquisa. No Brasil, dentre os instrumentos validados para o diagnóstico do autismo está o 

ABC (Autism Behavior Checklist). (SATO, 2009). 

Após aplicação da bateria de testes na primeira sessão, as crianças apresentavam-

se mais descontraídas e contribuíam melhor na avaliação da segunda sessão favorecendo na 

aquisição dos dados. Instrumentos para a detecção precoce de problemas no desenvolvimento 

da linguagem possibilitam a implantação de uma terapêutica específica para minimizar 

repercussões negativas destes problemas na vida adulta. Um bom exemplo é o Teste de 

Vocabulário por Imagens Peabody (TVIP), adequado para a avaliação do vocabulário 

receptivo (FERRACINI et al., 2006). 

 No presente estudo, utilizou-se a versão do TVIP validada seu uso no Brasil e 

ambos os grupos não apresentaram diferenças significantes na avaliação da linguagem 

receptiva. Segundo Ferracini e colaboradores (2006), esse resultado sugere a capacidade de 

compreensão das palavras faladas, cujo desfecho do baixo peso ao nascer não foi 
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determinante a atraso nesse domínio da linguagem na maioria das crianças desse grupo. 

As publicações nesse grupo etário apontam que os indicadores na fase pré-escolar 

e escolar são restritas, contudo apresentam dados elevados de atraso ou desvio da linguagem 

para aqueles nascidos pré-termo extremo (PTE). Existe variação entre 32 a 48%, podendo 

atingir 50% quando tem o baixo peso (BP); entre pré-termo moderado (PTM). Na mesma 

faixa etária os dados variam de 30 a 35%, relacionados ao vocabulário expressivo ou 

receptivo (VIEIRA, & LINHARES, 2011).  

Um estudo desenvolvido na cidade de Belém, 319 escolares foram avaliados 

quanto ao desenvolvimento da linguagem. Os resultados talvez tenham sido tendenciados pelo 

fato de a população estudada ser predominantemente de nível socioeconômico menos 

favorecido. Para 59,2% das crianças, houve sugestão de atraso na linguagem, sendo que 

19,7% correspondem aos que viviam em ambientes mais pobres. O desenvolvimento da 

linguagem com indicativos de atraso foi estatisticamente significante para crianças, cuja idade 

materna era inferior a 19 anos e o pai tivera menos de 8 anos de escolaridade (COSTA et al., 

2015). 

Nesse estudo foi possível observar ainda, que os modelos pedagógicos invocam 

um debate sobre as características de ensino-aprendizagem para as crianças que têm algum 

tipo de déficit cognitivo que possa também influenciar no comportamento. “Aqui os limites 

entre a educação especial e a educação em geral se tornam imprecisos e passa-se a falar 

exclusivamente em educação, mas uma educação que deverá, por certo, adaptar-se à 

diversidade que é própria de cada indivíduo” (GUERRERO, 2012, p.32). 

Diante dessas limitações, a integração escolar surge como um fenômeno de 

natureza educativa com grande contribuição social. Para Guerrero (2012), refere-se ao 

processo no qual as crianças com necessidades educativas especiais evoluem em suas 

oportunidades, potencialidades e conquistas pessoais na família, na escola e comunidade. 

Assim, a maioria dos países necessita de superação de etapas e colaboração das políticas 

públicas na melhoria do ensino da educação infantil.  

Foi identificado que as crianças participantes estudam em escolas comunitárias 

que buscam suprir essa lacuna de atenção à criança com atraso no desenvolvimento da 

linguagem, especialmente em condições de baixa renda. A proposta da integração escolar 

possibilita maior vantagem na aquisição precoce dos estímulos necessários ao 

desenvolvimento, especialmente na fase pré-escolar. 
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8.4 FATORES AMBIENTAIS: JOGOS, BRINCADEIRAS E LEITURA 

COMPARTILHADA. 

 

No intuito de conhecer o ambiente das crianças participantes do estudo, utilizou-

se o questionário QBAI (Questionário Brasileiro de Ambiente Infantil) cujas variáveis 

“número de jogos” e “livros de aprendizagem” surgiram como preditores para linguagem em 

ambos os grupos. O comportamento de brincar e jogar visa intervir nos processos de educação 

e de aprendizagem das crianças. As brincadeiras têm um papel fundamental no 

desenvolvimento destas, pois são atividades que envolvem a expressão de características da 

sua personalidade e da aprendizagem (CORDAZZO, 2008). 

Possibilitar o fator de proteção com a oferta de brinquedos em casa, acrescido da 

brincadeira dentro do domicílio quando não estão na escola, com horários estabelecidos para 

essas atividades, apresentam menor percentual de problemas de comportamento. As 

competências familiares são práticas reconhecidas pelas habilidades que promovem à 

sobrevivência, ao desenvolvimento, a proteção e a participação das crianças (CACHAPUZ; 

HALPERN, 2006). 

Nesse estudo, durante as visitas domiciliares para rastreamento ou para retomar o 

contato com os pais, observava-se que as crianças ficavam confinadas dentro de suas casas, 

tinham poucos brinquedos e em algumas situações crianças maiores ou adolescentes 

cuidavam das crianças menores. Quando a mãe trabalhava, as avós ou os companheiros que 

estavam desempregados assumiam essa função.  

Devido à violência no bairro, as casas ficavam com portas fechadas, com grades 

no comércio ou nos domicílios, motivo pelo qual tinham medo de deixar as crianças brincar 

na rua ou praças. O direito aos brinquedos e brincadeiras no parque, considerados espaços 

importantes para observação dos interesses das crianças e necessários para ampliação de 

experiências não existe. Assim, a escola ou a igreja eram citadas como o espaço social e 

lúdico para a criança. Embora São Luís seja uma ilha, com muitas praias, ideal para 

brincadeiras com as crianças, o acesso a esse espaço livre também é difícil e segundo os pais, 

demanda desvio de recursos financeiros para o deslocamento do bairro.  

Na escola as mediações entre crianças, adultos e objetos são previstas nos jogos 

de alfabetização e matemática, nas rodas de história e de novidades, acrescidas de suportes 

culturais expressos nas artes, educação física, horta e cantoria. “A brincadeira com uso de 

signos inclui ao mesmo tempo os interesses e necessidades da criança e os elementos culturais 

e simbólicos provenientes da sociedade” (KISHIMOTO, PINAZZA, MORGADO, 
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TOYOFUKI; 2011, p. 199). 

 A despeito das vantagens de influência da escola na educação das crianças, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 2017) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB, 2017) asseguram o direito no qual toda criança deve estar na escola. Nesse percurso 

existe um planejamento que contempla dois eixos fundamentais: a interação e a brincadeira. A 

proposta pedagógica para esse grupo etário vale contemplar atividades cujas etapas devem 

considerar estes eixos (BRASIL, 2012).  

As atividades sociais e culturais que a família e a própria sociedade incentivam 

favorecem o desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido, as brincadeiras servem como molas 

propulsoras para o desenvolvimento de habilidades cognitivas. O brincar permite que a 

criança conheça e explore o meio em que vive, desenvolve aspectos físicos, sensoriais, 

motores e psicossociais. Além disso, o lúdico propicia um intercâmbio de situações e 

indagações, que auxiliam na formulação de estratégias, estimulando a capacidade de 

raciocínio, comunicação, linguagem e o vocabulário (VIGOTSKY, 1993 apud CORDAZZO, 

2008). 

Um estudo transcultural realizado com 431 crianças brasileiras e portuguesas, do 

1º ao 4º ano do Ensino Fundamental, avaliou o efeito de brincadeiras realizadas na escola, no 

desenvolvimento cognitivo, social e psicomotor de crianças. Escolas que promovem e 

utilizam o recurso de brincadeiras livres apresentam melhor resultado no desempenho 

cognitivo. As situações sócio-históricas e culturais demonstradas na pesquisa, não foram 

diferentes quanto ao ato de brincar. A autora afirma que "tais semelhanças reforçam a 

premissa da universalidade do comportamento de brincar e de suas características” 

(CORDAZZO, 2008, p.128). 

Nessa perspectiva, atribui-se que ao existir diferenças nas brincadeiras estas 

sucedem devido às peculiaridades de cada contexto. Ainda que ocorra a universalidade do 

comportamento de brincar, a cultura exerce influência, dado as mudanças que acontecem 

entre a criança e o seu o ambiente (CORDAZZO, 2008). 

Ainda que os fatores ambientais estejam envolvidos no comportamento de brincar 

é de fundamental importância a resposta biológica diante dos estímulos em crianças nascidas 

com baixo peso e prematuras. Dada a importância deste estudo com esse grupo cabe destacar 

tais reações aos estímulos para brincar, nos quais os transtornos cognitivos e comportamentais 

podem estar presentes. 

Por conseguinte, o estudo do temperamento, embora não esteja entre os objetivos 

dessa pesquisa, pode revelar fatores que determinam padrões de comportamento, e dessa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm
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forma atuar como fator de risco ou como protetor diante de eventos estressantes. Os achados 

na literatura revelam que crianças prematuras e com o extremo baixo peso, apresentavam 

níveis aumentados de cortisol após serem expostos a algum brinquedo em comparação aos 

nascidos a termo. Observou-se ainda que, a reação à dor entre recém-nascidos prematuros, 

bem como o sofrimento na UTI, determinava o seu temperamento posterior. Constatou-se 

também que a hiperatividade fisiológica torna neonatos mais susceptíveis a irregularidades 

nas funções corporais e no aprendizado (KLEIN, et al, 2013). 

A exposição repetida à estimulação sensorial, como a intensidade da luz, ruído, 

assim como, a ausência do calor materno e feedback da voz, podem aumentar a resposta de 

crianças a estímulos externos leves, possibilitando que essa sensibilidade exacerbada 

contribua para alterações no temperamento. Os estudos revelam que as condições 

relacionadas ao parto prematuro, eventos dolorosos e estresse, podem alterar a secreção do 

cortisol, fator que está relacionado ao desenvolvimento da atenção nessas crianças. Ademais, 

os efeitos adversos da prematuridade e do baixo peso ao nascer, somados a eventos 

estressantes crônicos, como pobreza, divórcio, baixa escolaridade dos pais, representam 

fatores de risco para problemas emocionais futuros (KLEIN, et al, 2013). 

A realidade doméstica pode comprometer a qualidade do ambiente no qual a 

criança está inserida, levando a alterações significativas no decorrer do seu desenvolvimento. 

Um estudo realizado na periferia de São Luís com crianças de 2 anos de idade, que utilizou o 

questionário “Home Observation for Measurement of the Environment” e a Escala de Gesell, 

observou atraso no desenvolvimento de crianças em 44% dos casos, sendo as áreas de 

comportamento adaptativo e de linguagem (63,1%) mais comprometidas. Além disso, os 

dados mostraram baixa prevalência de estímulos favoráveis ao desenvolvimento infantil, 

como materiais de aprendizagem (baixo em 73,9% dos domicílios) e fatores ligados à 

organização do ambiente (baixo em 64,2% dos domicílios) (LAMY FILHO et al., 2011). 

Em relação aos fatores de risco para atrasos no desenvolvimento, a análise 

apontou os seguintes aspectoss: pobreza extrema (renda familiar <1 salário mínimo), baixa 

escolaridade materna (≤ 5anos), mais de 2 filhos (<5 anos) e mais 4 pessoas residentes nos 

domicílios (LAMY FILHO, et al., 2011). Segundo os autores, as condições socioeconômicas 

das famílias tendem a gerar um ambiente pouco favorável ao desenvolvimento infantil. Os 

achados do estudo mostram uma associação entre o número de pessoas residentes e o número 

de crianças com menos de 5 anos de idade presentes na mesma casa, observando-se que, 

dividir a atenção dos pais com outras pessoas, bem como brinquedos, são fatores que reduzem 

as possibilidades de obter estímulos benéficos para as crianças.  
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A presença de livros foi um fator importante relacionado com variáveis de 

desenvolvimento da linguagem. Dessa forma, a realização de atividades como a leitura 

compartilhada com as crianças tem se mostrado relevante o que permite à criança conhecer 

novas palavras. 

 Os autores que estudam a cognição abordam dois aspectos que se relacionam 

nesse processo: o mapeamento rápido e as dicas sociopragmáticas. Através do primeiro, a 

criança é capaz de associar o vocabulário desconhecido às figuras. Já o segundo, envolve o 

gesto de apontar, enfatizar certas expressões e nomear ilustrações. Juntos, esses fatores 

possibilitam que a criança estabeleça referências sobre palavras não conhecidas até então 

(GARCIA, VAZ, SCHMIDT, 2016). 

Na perspectiva comportamental, a ampliação do vocabulário da criança a partir da 

leitura compartilhada de histórias pode ocorrer processos que favorecem a função da 

aprendizagem. A leitura permite a oportunidade para que a criança relacione diretamente 

palavras e figuras presentes em livros ilustrados, com ou sem a instrução direta do adulto. A 

aprendizagem de palavras em situação de leitura compartilhada, especialmente em livros 

ilustrados, é um mapeamento rápido (fast mapping): a criança tende a relacionar as palavras 

desconhecidas da história aos elementos das ilustrações também desconhecidos, 

estabelecendo uma apreensão parcial do “significado” da palavra (GARCIA, VAZ, 

SCHMIDT, 2016). 

Estes autores descrevem que o auxilio da aprendizagem de novas palavras na 

leitura compartilhada de histórias, são denominadas dicas sociopragmáticas.  A leitura de 

livros pelo adulto em ambiente natural envolve uma situação estruturada em que as dicas 

sociais fornecidas como (gestos de apontar para as figuras das histórias, a nomeação de 

aspectos específicos da ilustração e o estabelecimento de atenção compartilhada) promovem 

uma oportunidade para a criança aprender a mapear a palavras desconhecidas presentes na 

história. Exemplos de dicas sociais: a expressão facial, gestos, direção do olhar, apontar, dar 

ênfase, entre outras possibilidades. 

A proposta de intervenção com incentivo à leitura compartilhada e proficiente, 

bem como o resgate e manutenção dos jogos e brincadeiras podem ser incentivadas por meio 

dos projetos já existentes no bairro, que facilitarão o diálogo com os pais e profissionais da 

educação e da saúde.  
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8.5 A CRIANÇA NASCIDA COM BAIXO PESO E TEA  

 

Embora a amostra do estudo encontre na categoria considerada normal avaliada por 

meio do ABC, o grupo GBP teve 4% de seus participantes na categoria de autismo e 2% na 

categoria leve. Já no grupo GPA indicou 2% na categoria leve e 2% moderado.  

O instrumento de avaliação de TEA neste estudo foi o ABC, (Autism Behavior 

Checklist) (KRUG et al., 1980), adequado às crianças a partir dos 3 anos de idade, cujas 

perguntas dirigidas aos pais ou responsáveis para avaliar o comportamento da pessoa com 

autismo. As propriedades psicométricas dos instrumentos possibilitam planejamentos 

educacionais para essa população (LEDERMAN, 2015). 

Estudos apontam que as taxas de rastreio positivo para TEA é variável em 

crianças nascidas prematuras em distintas idades gestacionais e com diferentes idades 

corrigidas; essas taxas de rastreio positivo estão entre 2,4% e 10%; em alguns casos alcançam 

16% naqueles prematuros com comprometimento cognitivo. Os estudos epidemiológicos 

existentes no Brasil revelam a proporção de 27,2:10.000 para TEA (LEDERMAN, 2015). Nos 

Estados Unidos, a taxa de prevalência de TEA é de 1:68, com proporção de 4:1 entre homens 

e mulheres afetados (CDC, 2018).  

O maior risco entre prematuros deve-se à morbidade materna, características do 

parto e complicações neonatais ocasionando danos no desenvolvimento cerebral 

(LEDERMAN, 2015). Estudos evidenciam que, as taxas de rastreio positivo para sinais de 

TEA, em populações de prematuros, são mais elevadas do que em populações de crianças 

nascidas a termo. Na etiologia multifatorial do TEA, além dos componentes genéticos ao lado 

de componentes ambientais, encontram-se a prematuridade (nascimento com menos de 37 

semanas de gestação) e baixo peso ao nascimento (< 2.500 g). Nesse grupo existe o dobro de 

risco comparado àqueles nascidos com peso adequado à idade gestacional (LEDERMAN, 

2015, SCHENDEL E BHASIN, 2008). 

O aumento nas taxas de sobrevivência em recém-nascidos pré-termo tem 

despertado preocupações em relação ao neurodesenvolvimento infantil e ao surgimento de 

alterações como o TEA. Algumas pesquisas têm apontado que, idade materna e paterna 

avançadas, baixos escores de Apgar, hipóxia perinatal, sangramento materno, prematuridade e 

malformações congênitas contribuem para uma inflamação cerebral focal, que possivelmente 

está correlacionada à fisiopatologia do TEA. (FEZER et al., 2017). 

A prevalência de recém-nascidos de baixo peso ao nascer, nesta pesquisa, foi de 

4%, avaliados através do ABC. Embora não haja diferença significante na distribuição entre 
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os grupos, comparado ao percentual nacional, o resultado neste estudo demonstra relevância 

no rastreamento comunitário através dos Serviços de Atenção Básica de Saúde. 

O diagnóstico de TEA é clínico, sendo necessária a realização de observações 

diretas do comportamento da criança e entrevistas com os pais ou responsáveis. Os sinais são 

observados desde o nascimento e o diagnóstico se torna mais evidente ao longo dos anos com 

os prejuízos na relação interpessoal, comunicação e comportamento (SCHWARTZMAN, 

2011; LEDERMAN, 2015).  Dessa forma, as crianças rastreadas, que apresentaram resultados 

importantes nesse estudo através do ABC foram encaminhadas inicialmente às equipes 

multiprofissionais que atuam no Centro de Saúde do bairro e aos especialistas do hospital 

infantil de referência no estado, entretanto existem alguns impedimentos quanto ao acesso 

desses serviços. 

As dificuldades dos pais em comparecerem nas avaliações necessitam ainda ser 

exploradas e superadas durante seguimento clínico. Nesse âmbito, o contato posterior 

reforçado pelas Agentes Comunitárias de Saúde e atividades de capacitação e treinamento 

para as equipes de saúde e professores, na própria comunidade em que vive a criança, poderá 

facilitar o diagnóstico precoce durante a vigilância do desenvolvimento infantil, 

especialmente quanto à linguagem e manifestações clínicas de alterações do comportamento. 

      As limitações encontradas durante o estudo estavam relacionadas às dificuldades na 

comunicação com as famílias e acesso da equipe aos domicílios, superados com a colaboração 

dos Agentes Comunitários de Saúde da Estratégia Saúde da Família do Centro de Saúde da 

Vila Embratel. O esclarecimento aos pais através da visita domiciliar fortaleceu vínculo e 

gerou expectativa para soluções das dificuldades enfrentadas no seguimento das crianças, 

sobretudo aquelas mais silenciosas e isoladas com dificuldade na linguagem ou hiperativas 

com dificuldades escolares. 
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9 CONCLUSÃO 

 

Neste estudo foram apresentadas hipóteses sobre a influência do baixo peso ao 

nascer no desenvolvimento infantil, enfatizando a linguagem e o comportamento. Os 

desfechos dos efeitos ambientais no desenvolvimento reafirmaram a importância da 

perspectiva muldimensional ao investigar o tema a partir do ambiente natural, sobretudo em 

condição de vulnerabilidade social. 

Os grupos apresentaram características homogêneas, contudo algumas variáveis 

demonstram peculiaridades que foram destacadas ao longo da discussão as quais 

dimensionam e confirmam alguns dados da literatura, entretanto se diferenciam ao avaliar o 

grupo etário pré-escolar e escolar no ambiente em que vivem. Muitos estudos publicados 

descrevem o desenvolvimento de crianças nascidas com baixo peso, ainda em ambiente 

hospitalar antes da alta, na UTI, ou durante seguimento nos dois primeiros anos de vida. A 

limitação de instrumentos validados e disponibilidade profissional para avaliação no ambiente 

natural ainda é restrita. 

Após muitos meses de rastreamento e contato com as famílias com a utilização de 

dados fornecidos pelo SINASC foi possível avaliar todas as crianças. Houve colaboração 

familiar e algumas faltas na segunda sessão. Os objetivos foram alcançados, entretanto o 

desfecho no desenvolvimento da linguagem e comportamento remete à importância da 

qualidade do ambiente no qual a criança vive. A vulnerabilidade no entorno destas, que 

variam do deslocamento domiciliar à escola ou na própria comunidade, com a insuficiente 

aquisição de bens e serviços podem configurar resultados diferentes e peculiares a cada 

criança e suas famílias.  

Os instrumentos que avaliaram as crianças foram aplicados em ambiente 

adequado, no Núcleo de Extensão da Vila Embratel – UFMA, referência no bairro pelas 

atividades científicas, educativas e culturais, ainda assim muitos pais tinham dificuldade para 

comparecer às sessões de coleta de dados, embora incentivados por telefone em vários 

momentos. A persistência da equipe nos contatos por telefone facilitou o mínimo de perdas de 

participantes. 

 Residir no bairro Vila Embratel, implica facilidade no acesso a serviços de 

atenção à saúde. Localizado na área Itaqui- Bacanga, cujos centros de saúde estão próximos, 

significa que nesse processo de atenção existem mecanismos que favorecem o seguimento das 

crianças, mas como em todo o país, o tema sobre o desenvolvimento infantil precisa ainda ser 

melhor difundido para a adequada observação e intervenção precoce dos transtornos. 
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As crianças dos grupos GBP e GPA se aproximam nos resultados da linguagem e 

comportamento, entretanto alguns resultados se diferenciam tal como os efeitos na 

inteligência e alterações comportamentais voltados para resultados limítrofes e clínicos de 

ansiedade. Identificou-se diferença nos escores do teste Colúmbia, cujo grupo do baixo peso 

tem uma média menor que o grupo peso adequado.  

Estar confinado, mesmo que esteja entre muitas pessoas em casa, não configura 

melhor resultado intelectual, desde que estes estejam atentos aos sinais de demanda que a 

criança apresenta. A leitura compartilhada e os jogos e brincadeiras ainda têm, na atualidade, 

efeitos protetores junto à família. Não é novidade que ter melhor renda e escolaridade poderá 

beneficiar indivíduos, especialmente na infância, cabe ressaltar se esses benefícios são 

dirigidos para situações de comprometimento com a criança, uma vez que nos resultados 

intelectuais alcançados se encontram com índices baixos nos testes de inteligência.  

Torna-se importante ressaltar que o estado do Maranhão ainda está no topo de 

menor IDH do Brasil e a própria população ainda desconhece as condições de identificação 

precoce dos transtornos mentais, especialmente na família, escola e comunidade, locais de 

imersão cultural e busca de conhecimento e aprendizagem. 

Talvez as diversidades em sala de aula, local que proporciona convívio, ensino e 

aprendizagem bem como a possibilidade de inclusão de crianças com níveis baixo de 

inteligência, estejam tornando esses grupos mais homogêneos diante de novos conceitos, e da 

linguagem simbólica e cultural. Nesta direção, é importante observar como a escola se faz 

presente ao lidar com as experiências que os alunos têm em casa. 

A OMS (2003) define a promoção da saúde mental no primeiro relatório, e 

considera que o “estado de bem-estar” permite a realização individual de habilidades, o 

manejo de estresses normais da vida diária e o trabalho produtivo que promove contribuição 

para a sua comunidade e para um mundo melhor. Expressa que Saúde Mental é um estado 

positivo de funcionamento mental resultando em atividades produtivas, gerando bons 

relacionamentos interpessoais e habilidades para se adaptar às mudanças e lidar com as 

adversidades. Afirma-se que são as experiências individuais, influenciadas pelo cotidiano na 

família, na escola, na rua e no trabalho são fatores de maior impacto sobre a saúde mental de 

cada pessoa. Nessa perspectiva, esta pesquisa buscou dar visibilidade às condições de 

desenvolvimento de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social. 

Destaca-se que diante da avaliação do comportamento a categoria ansiedade foi 

expressiva e esteve mais presente nas crianças, suscitando questões sobre os fatores de risco 

no ambiente que podem desencadear os sintomas em crianças na fase pré-escolar. O medo da 
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violência apresentado pelas famílias durante as visitas domiciliares e pelas crianças maiores 

durante aplicação dos testes.  

Na avaliação da linguagem observa-se que mesmo não havendo diferenças entre 

os grupos, ainda assim se encontram com a velocidade de leitura mais lenta que as crianças de 

outra região demográfica durante avaliação do Teste de Nomeação Automática (TENA). Os 

resultados de linguagem voltados para a leitura demonstram que as competências essenciais 

ao letramento podem ser estimuladas pelos conhecimentos oriundos de outros contextos, 

auxiliando a aprendizagem formal.  

No que se refere aos dados sobre o comportamento, espera-se que as condições 

que tornam os vínculos afetivos mais consolidados, proximais ou distais, tanto na escola como 

na família, centro de saúde ou comunidade, permitam que as crianças lidem com conflitos e 

situações oriundas destes vínculos, aprendendo a resolvê-los minimizando assim o sofrimento 

individual e social.  

Quanto aos dados que resultaram nos sinais de ansiedade, observa-se que em 

diversos países esse transtorno tem elevadas taxas reconfigurando preocupação de educadores 

e profissionais da saúde no perfil e evolução do problema que estigmatiza, isola e impede a 

autonomia de crianças e adolescentes. Grupos distintos são constituídos em diversos estudos 

na tentativa de observação de variações comportamentais, contudo independente da condição 

e características de risco, a criança continua vulnerável na percepção de mundo demonstrando 

em suas reações o paradoxo da evolução tecnológica e ambiental. 

Sobre as condições de assistência pós-natal, as crianças que sobrevivem às 

condições adversas da prematuridade e baixo peso ao nascer demonstram que necessitam de 

uma rede de apoio e de serviços que beneficiem o aprendizado, a comunicação, em especial a 

consolidação de experiências que promovam o interesse para leitura.  

A pesquisa que envolve visita domiciliar, em algumas situações possibilita a 

observação direta. A resposta ao medo da violência urbana foi apresentada no estudo durante 

o contato mais próximo com as famílias. As reações comportamentais em categorias 

subclínicas e clínicas em ambos os grupos identificam que o ambiente com interações restritas 

à familia limitam, mesmo naqueles que tiveram melhor resultado na linguagem e inteligência. 

Ter menos integrantes na família gerou melhor resultado nesses índices, bem como a maior 

escolaridade materna.  

As análises sobre o impacto do peso ao nascimento no desenvolvimento da 

linguagem e comportamento demonstraram ter menos significância comparada aos efeitos 

ambientais em crianças maiores. A escola comunitária e a família promovem o encontro do 
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conhecimento, aprendizado, reforçam os laços afetivos e as relações sociais, entretanto as 

condições de vulnerabilidade confirmam ainda a continuidade de limitações na aquisição 

pedagógica.  

Os estudos com essa magnitude epidemiológica geram hipóteses nas quais 

induzem, neste caso, a questões sobre a significância dos resultados. Ambos os grupos 

apresentaram níveis de inteligência abaixo da média, entretanto as crianças nascidas com 

baixo peso provavelmente tiveram estímulos adequados em relação as que fizeram aproximar-

se daqueles nascidos adequados para idade gestacional, contudo não foi suficiente para 

encontrar resultados que permitam acompanhar os níveis acadêmicos esperados para idade. 

Os resultados mais lentos inferidos no teste TENA demonstram o quanto estão mais lentos na 

leitura comparados com outros estudos, mesmo que não haja diferença entre os grupos, os 

dados de outas pesquisas demonstram que os preditores da linguagem, tais como leitura 

automatizada e consciência fonológica, são importantes indicadores do desenvolvimento. 

O resultado de TEA foi esperado na população nascida com baixo peso, com 

dados variáveis em outros estudos. As crianças com resultados positivos e elevados no ABC 

ainda não haviam sido avaliadas, reafirmando a necessidade de informação aos profissionais 

de saúde e professores sobre a importância do diagnóstico precoce. A proximidade dos 

centros de saúde não garante que as famílias intercedam frente à intervenção. As famílias 

argumentam dificuldades no acesso aos profissionais qualificados para o seguimento clínico. 

A comparação dos dados deste estudo com crianças pré-escolares e escolares de 

outras regiões, especialmente aquelas que nasceram com baixo peso extremo, possibilitará a 

compreensão dos efeitos biológicos e ambientais, proximais e distais, ao longo do 

desenvolvimento infantil. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO (TCLE) 

         

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O QUE É ESTE TCLE: 

 

É um documento escrito através do qual o convidado a participar da pesquisa 

manifesta que concorda em participar da mesma, entendendo os riscos e benefícios propostos. 

O TCLE é elaborado em duas vias, sendo uma retida com o pesquisador responsável e outra 

com o participante de pesquisa. 

NOME DA PESQUISA:  

“O desenvolvimento da linguagem e do comportamento de crianças nascidas com baixo 

peso: efeitos, risco e proteção em situação de vulnerabilidade social”. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Prof. Msc Maria de Jesus Torres Pacheco e Prof. Dr 

Elizeu Coutinho de Macedo 

TELEFONES PARA CONTATO: (98) 32728633.  

PATROCINADOR FINANCEIRO DA PESQUISA: Os pesquisadores responsáveis 

OBJETIVOS DA PESQUISA: Somos um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA) e Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo, estamos 

realizando uma pesquisa para entender se os efeitos do ambiente e nascimento com baixo 

peso interferem no desenvolvimento da linguagem e comportamento de crianças nascidas em 

São Luís - MA. Para isso, precisamos de algumas informações das famílias e das crianças, 

para comparação no estudo, também pesquisaremos as crianças que nasceram com o peso 

adequado para a idade de gestação, alguns dados foram obtidos a partir da planilha do 

SINASC da Secretaria Municipal da Saúde, outras informações estão contidas nos 

questionários e fichas de atendimento que seu filho realiza no Núcleo de Extensão da Vila 

Embratel (UFMA) e Centro de Saúde da Vila Embratel (SEMUS). Convidamos você a 

participar desta pesquisa e pedimos que autorize a participação do seu filho.  

Este é um formulário de consentimento, que fornece informações sobre a 

pesquisa. Se concordar em participar, você precisará assinar este formulário.  

Antes de conhecer a pesquisa, é importante saber o seguinte: 
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a) Você está participando voluntariamente. Não é obrigatório participar da pesquisa. 

b) Você pode decidir não participar ou desistir de participar da pesquisa a qualquer momento. 

Ressaltamos que, sua participação é muito importante para que as informações obtidas 

possam contribuir para o conhecimento mais completo dessa doença que tantos agravos 

tem trazido aos bebês. Afirmamos ainda que esta pesquisa está sendo iniciada após 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 

São Paulo -SP.  

c) Comitês de Ética são colegiados interdisciplinares e independentes, de relevância pública, 

de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criados para garantir a proteção dos 

participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

d) Este termo de consentimento livre e esclarecido será rubricado em todas as suas páginas e 

assinadas, ao seu término, por você, ou por seu representante legal, assim como pelo 

pesquisador responsável, ou membro da equipe. 

e) Este termo de consentimento livre e esclarecido foi elaborado em duas vias, sendo que uma 

ficará com o pesquisador responsável e outra com você. 

 

O QUE DEVO FAZER PARA PARTICIPAR DESTA PESQUISA?  

 

Se você concordar em participar desta pesquisa, você nos autorizará a coletar os 

dados da ficha de consulta de pediatria de seu filho, e os dados resultantes de questionários 

elaborados para o estudo realizado pelos profissionais que o acompanham, incluindo alguns 

exames de avaliação psicológica para nos ajudar a compreender os motivos das alterações no 

desenvolvimento por ocasião do baixo peso ao nascer ou de situações vivenciadas no 

ambiente. 

 

QUAIS SÃO OS RISCOS DA PESQUISA?  

 

Os profissionais que realizarão as entrevistas e os exames são treinados para as 

tarefas. Reiteramos que o estudo não apresenta nenhum risco físico, posto que não serão 

coletados exames pelos pesquisadores. Contudo, o deslocamento até o local onde os dados são 

coletados pode ser um fator de dificuldade para os participantes dada a insegurança do bairro. 

Além disso, a ausência dos pais durante a aplicação dos testes pode ocasionar desconforto à 

mãe e à criança. Entretanto, se você, em qualquer momento da pesquisa, se sentir 

desconfortável em participar, poderá interromper sua participação, se assim desejar. 
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HÁ BENEFÍCIOS EM PARTICIPAR DESTA PESQUISA?  

 

Há benefícios em participar deste estudo. A sua participação e de seu filho 

ajudarão compreender o desenvolvimento de crianças nascidas com baixo peso. Existem 

fatores no ambiente em que a criança vive que podem favorecer o desenvolvimento que 

precisam ser identificados para contribuir no estímulo da fala, atenção, aprendizagem e 

comportamento. Esses fatores poderão ajudar você e outras famílias, bem como identificar 

precocemente os distúrbios do desenvolvimento ou outras situações que possam vir a ter risco 

de atraso no desenvolvimento da linguagem e comportamento. Quando este estudo terminar, 

os resultados serão discutidos com outros pesquisadores e divulgados para que muitas pessoas 

se beneficiem desse conhecimento, a sua participação no estudo não será identificada. Além 

disso, ainda poderá contribuir com novas estratégias para o combate às consequências dos 

problemas encontrados na pesquisa. 

 

E A CONFIDENCIALIDADE?  

 

Os registros referentes aos seus dados e de seu filho permanecerão confidenciais. 

Vocês serão identificados por um código, e as informações pessoais contidas nos registros não 

serão divulgadas sem sua expressa autorização. Além disso, no caso de publicação deste 

estudo, não serão utilizados seus nomes ou qualquer dado que os identifiquem. As pessoas 

que podem examinar seus registros são: o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e a equipe de pesquisadores envolvidos na pesquisa.  

 

O QUE FAÇO EM CASO DE DÚVIDAS OU PROBLEMAS?  

 

Para solucionar dúvidas relativas a este estudo, entre em contato com os Profs. 

Msc:  Maria de Jesus Torres Pacheco (98) 3272-8633, das 8:00 às 16 horas. Para obter 

informações sobre seus direitos como objeto de pesquisa, entre em contato com: Presidente do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Maranhão. Se você entendeu a 

explicação e concorda voluntariamente em participar deste estudo, por favor, assine abaixo. 

Uma via ficará com você e a outra com o pesquisador responsável. A participação é 

voluntária e você pode deixar a pesquisa em qualquer momento, sem ter que dar qualquer 

justificativa ou ser penalizado. 
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COMO ENTRAR EM CONTATO COM OS COMITÊS DE ÉTICA? 

 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário. Telefone (98) 2109 1250, endereço: 

Rua Barão de Itapary 227, quarto andar, Centro, São Luís-MA. CEP:65.020-070. 

 

DIREITO A INDENIZAÇÃO E RESSARCIMENTO: 

 

O participante da pesquisa terá direito a assistência integral gratuita caso haja 

danos diretos/indiretos e imediatos/tardios decorrentes da participação no estudo ao 

participante, pelo tempo que for necessário. Além disso, o participante e seu acompanhante 

terão ressarcimento das despesas que tiverem com alimentação, transporte e quaisquer outros 

custos em decorrência de sua participação nesta pesquisa. O pagamento será feito em dinheiro 

após solicitação de ressarcimento. 

 

Agradecemos muito a sua colaboração. 

ASSINATURAS: 

 Nome do voluntário: 

 ______________________________________________________________________  

 

 Assinatura do voluntário:  

______________________________________________________________________  

 Data: ____/_____/________   

  

Nome do Pesquisador: 

 

 

 Assinatura do Pesquisador:  

______________________________________________________________________ 

 Data: ____/_____/________    
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APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TALE) – 

CRIANÇAS ATÉ 6 ANOS NÃO ALFABETIZADAS 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

TERMO DE ASSENTIMENTO (Para as crianças até 6 anos ou que não sejam 

alfabetizadas) 

 

Você concorda em participar da pesquisa “O desenvolvimento da linguagem e 

do comportamento de crianças nascidas com baixo peso: efeitos, risco e proteção em 

situação de vulnerabilidade social” 

Neste estudo, nós gostaríamos de fazer com você um jogo de palavras, de 

perguntas e respostas. Serão utilizados computadores, cartões e figuras. 

Você só vai participar desse estudo se o responsável por você (papai, mamãe, 

vovó ou etc) assinar um documento autorizando a sua participação. Você participa se você 

quiser. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você concorda em participar desta pesquisa? 

(   )                (   ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ Iniciais e Digital da criança.  
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APÊNDICE C – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TALE) – 

MAIORES DE 6 ANOS E MENORES QUE 18 ANOS 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE)  

Para crianças e adolescentes (maiores que 6 anos e menores de 18 anos) e para 

legalmente incapaz. 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa “Efeitos do baixo peso ao 

nascer no desenvolvimento da linguagem e do comportamento de crianças nascidas em 

situação de vulnerabilidadede social” coordenada pelo professor Prof. Dr Elizeu Coutinho de 

Macedo, e Prof. Msc Maria de Jesus Torres Pacheco e contato: (98)32728633. Seus pais 

permitiram que você participe.  

Queremos saber se o lugar que a criança mora e o fato dela ter nascido bem 

pequenininha e com baixo peso influenciam no desenvolvimento da fala e no comportamento 

delas. Estudaremos as crianças nascidas em São Luís - MA. 

Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito seu e não terá 

nenhum problema se desistir. As crianças que irão participar desta pesquisa têm de 3 anos a 7 

anos e 11 meses de idade.  

A pesquisa será feita aqui no NEVE onde nós fazer uns jogos de palavras, de 

perguntas e respostas. Para isso, serão usados computadores, cartões e figuras. Ele é 

considerado (a) seguro (a), mas é possível que você se sinta cansado durante o exame. Nessa 

situação haverá pausa para rever os pais ou acompanhantes e também fazer um lanche.  

Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelos telefones que tem no 

começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer, já que os resultados desta 

pesquisa irão ajudar outras crianças no futuro. 

Se você morar longe do NEVE ajudaremos seus pais no transporte, para que 

possam acompanhar a pesquisa.  

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados da pesquisa 

vão ser publicados em reuniões de cientistas mas sem identificar as crianças que participaram.  
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ___________________________________ aceito participar da pesquisa 

“Efeitos do baixo peso ao nascer no desenvolvimento da linguagem e comportamento de 

crianças em situação de vulnerabilidadede social” 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer.  

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso 

dizer “não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim.  

Os pesquisadores tiraram minhas dúvidas e conversaram com os meus pais e 

responsáveis.  

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

São Luís, ____de _________de __________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do menor  

______________________________________ 

Assinatura do pesquisador 
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ANEXO A – FORMULÁRIO DE PEDIATRIA 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA UNIVERSIDADE 

PRESBITERIANA MACKENZIE SP 
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ANEXO C – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO MARANHÃO 
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