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RESUMO 

A prematuridade é um dos grandes problemas de saúde pública mundial, constituindo um 

importante fator risco para o desenvolvimento de problemas de ordem médica, bem como 

déficits cognitivos, motores e sócio-emocionais que podem persistir durante a adolescência e a 

vida adulta. Entre os recentes avanços tecnológicos voltados ao diagnóstico precoce de 

alterações neurodesenvolvimentais, o uso da técnica de rastreamento ocular tem se mostrado 

promissor no estudo do processamento de informação de natureza social em amostras com 

desenvolvimento típico e atípico. O objetivo do presente estudo foi avaliar o desenvolvimento 

sócio-cognitivo e psicomotor precoce de bebês nascidos prematuros, aos 12 meses de idade, 

comparando-os com o desenvolvimento de bebês a termo. A amostra foi composta de 38 bebês, 

de ambos os sexos, sendo 24 prematuros e 14 nascidos a termo. Para a avaliação do 

desenvolvimento psicomotor foi utilizada a Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil–III e 

as habilidades sócio-cognitivas foram avaliadas utilizando a técnica de rastreamento ocular, 

onde foram apresentadas sequências de imagens com final congruentes e incongruentes, além 

de vídeos sociais e não sociais para a comparação do desempenho entre os grupos. Como 

resultado referente à avaliação psicomotora, verificamos que os bebês prematuros atingiram 

pontuações significativamente abaixo dos bebês a termo nas escalas de linguagem e motora, 

contudo não foram verificadas diferenças significativas ao nível da escala cognitiva. 

Relativamente aos resultados nas tarefas de rastreamento ocular, não foram registradas 

diferenças significativas entre o tempo de fixação em vídeos sociais e vídeos aleatórios quer no 

grupo de prematuros, quer no grupo a termo. Diferenças marginalmente significativas foram 

reveladas entre os grupos ao nível do tempo de fixação em vídeos aleatórios, sendo que os bebês 

a termo tenderam a fixar mais tempo do que os bebês pré-termo. Não foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no tempo de fixação em vídeos 

sociais. Relativamente à segunda tarefa, não houve diferenças significativas no tempo de 

fixação em imagens com finais congruentes e incongruentes, respectivamente em cada grupo, 

bem como os grupos não se diferenciaram significativamente no tempo dedicado a observar 

cada tipo de imagens. Embora não tenham sido registradas diferenças estatisticamente 

significativas, os bebês prematuros fixaram o olhar 32% menos tempo (em média) nas imagens 

incongruentes do que os bebês a termo. Tais resultados ampliaram o conhecimento sobre o 

desenvolvimento de bebês prematuros no final do primeiro ano de vida, evidenciando que em 

idades precoces a prematuridade pode se revelar prejudicial ao desenvolvimento, além de 

demonstrar que a técnica de rastreamento ocular se revelou sensível à detecção de padrões de 

varredura visual dos grupos avaliados. No entanto, futuras pesquisas devem ser conduzidas para 



 

 

melhor descrever a influência da prematuridade em diferentes dimensões do desenvolvimento 

infantil. Além disso, a condução de novos estudos utilizando a técnica de rastreamento ocular 

junto de amostras maiores permitirá ampliar o uso desta promissora ferramenta em bebês e 

crianças com desenvolvimento típico ou atípico.  

 

Palavras-chave: bebês, desenvolvimento sócio-cognitivo, desenvolvimento psicomotor, 

prematuridade, rastreamento ocular 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Prematurity is one of the major global public health problems, constituting an important risk 

factor for the development of medical problems as well as cognitive, motor and socio-emotional 

deficits that may persist into adolescence and adulthood. Among the recent technological 

advancements focused on early diagnosis of neurodevelopmental problems, the use of eye-

tracking has shown great promise in the study of social cognition in typical and atypical 

samples. The aim of this study was to evaluate the early psychomotor and sociocognitive 

development of preterm infants at 12 months, in comparison to a group of full-term infants. The 

sample was composed of 38 infants, being 24 preterm and 14 full-term. The Bayley Scales of 

Infant and Toddler Development-III were used to assess infants’ psychomotor development. 

Regarding their socio-cognitive abilities, these were assessed using eye tracking technique, 

where infants were presented with sequences of pictures with congruous or incongruous 

endings, as well as social and non-social videos. In what concerns the psychomotor evaluation, 

preterm infants reached significantly lower scores than their full-term counterparts in the 

language and motor scales, but no significant differences were found between the groups at the 

cognitive scale level. Regarding the eye-tracking data, no significant differences were observed 

between the mean fixation time in social videos and random videos either in the preterm or full-

term groups. Marginally significant differences between the groups were shown in mean 

fixation time in random videos, where full-term infants tended to attend longer than preterm 

infants. No statistically significant differences were found between the groups in fixation time 

in social videos. Regarding the second eye-tracking task, there were no significant intragroup 

differences in mean fixation times towards congruous and incongruous endings. Furthermore, 

the groups did not differ significantly in the amount of fixation time on images with congruous 

and incongruous endings. Although it did not reach statistical significance, it is noteworthy that 

the premature group attended 32% less time (on average) to the incongruous endings, compared 

to their full-term counterparts. Our results expand the knowledge on the development of preterm 

infants in the first year of life, evidencing that prematurity may adversely affect early 

development, in addition to uncovering visual tracking patterns of the groups under study. Thus, 

future studies should be conducted to better describe the influence of prematurity in dimensions 

of childhood development. Furthermore, additional studies using eye-tracking technology may 

extend the use of this promising tool to samples of typical and atypical infants and children. 

 

Keywords: infants, socio-cognitive development, psychomotor development, prematurity, 

eye-tracking. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prematuridade é um dos grandes problemas de saúde pública, contribuindo fortemente 

para a morbimortalidade infantil (SAIGAL; DOYLE, 2008, GOLDENBERG et al., 2008, 

MIRANDA et al., 2014). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é definido como 

prematuro todo o nascimento que ocorre com idade gestacional (IG) inferior a 37 semanas, 

contadas a partir do primeiro dia do último período menstrual. 

 Particularmente quando aliada ao baixo peso ao nascer (BPN), que é caracterizado por 

peso abaixo de 2.500g, a prematuridade é um fator de risco bem estabelecido para déficits 

motores e cognitivos, sendo que a gravidade dos prejuízos ao desenvolvimento e a maior 

probabilidade de risco para a mortalidade são diretamente proporcionais à diminuição do peso 

no momento do nascimento e à IG do bebê (RODRIGUES, BOLSONI-SILVA, 2011). Segundo 

Carvalho e Gomes (2005), a maior causa de morbidade e mortalidade neonatal no Brasil são 

condições perinatais, associadas em sua maioria à prematuridade, sendo que 75% da 

mortalidade neonatal é atribuída a ela, podendo estar relacionada a alguns fatores de risco 

demográficos e obstétricos. Além disso, a prematuridade está diretamente relacionada a 

distúrbios respiratórios e complicações infecciosas e neurológicas (SHAPIRO-MENDOZA; 

LACKRITZ, 2012). 

O nascimento prematuro é resultado da convergência complexa de fatores biológicos, 

genéticos, culturais, sociais e econômicos, sendo que sua ocorrência está relacionada ao maior 

uso de serviços de saúde e ao aumento do risco de desenvolvimento de doenças crônicas na 

adolescência e vida adulta que podem comprometer a integração dessas crianças na sociedade 

(BASTEK et al., 2008). 

Dessa forma, a sobrevida de prematuros é uma realidade que remete a reflexões e 

questionamentos sobre a qualidade de vida destas crianças e as repercussões sobre o 

crescimento e desenvolvimento delas. Esta reflexão desperta grande interesse em pesquisas 

com prematuros em diferentes faixas etárias, haja visto que os efeitos deletérios da 

prematuridade podem se manifestar tardiamente, como por exemplo em alterações sócio-

cognitivas e psicomotoras que normalmente se tornam mais evidentes em idade escolar. 

Ao longo dos últimos anos, pesquisas voltadas ao desenvolvimento da cognição social 

avançaram significativamente, com o desenvolvimento e a implementação de instrumentos 

válidos e confiáveis voltados ao rastreio, diagnóstico e tratamento precoces, como por exemplo 

o uso da técnica de rastreamento ocular que tem se mostrado promissora e com aplicabilidade 
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crescente em estudos de processos sócio-emocionais e aspectos do processamento de 

informações sociais. O olhar é um dos primeiros comportamentos a ser desenvolvido na 

primeira infância e um importante acesso para o estudo da cognição - especialmente em bebês 

que ainda não desenvolveram a linguagem (KARATEKIN, 2007, GREDEBACK; JOHNSON 

VON HOFSTEN, 2009). Por essa razão, a utilização da técnica de rastreamento ocular em 

bebês prematuros oferece uma relevante contribuição aos convencionais métodos de avaliação 

observacional por fornecer medidas diretas e quantificáveis de preferências visuais, que por sua 

vez podem revelar informações importantes sobre o seu desenvolvimento. 

Neste sentido, o presente estudo trará sua contribuição à literatura ao utilizar uma 

ferramenta inovadora em estudos na área sócio-cognitiva, analisando precocemente possíveis 

padrões diferenciados no processamento visual entre bebês nascidos prematuramente e bebês a 

termo, além de avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor, buscando correlação entre os 

achados. Em função dos resultados obtidos, o presente estudo poderá fornecer pistas cruciais 

para o desenvolvimento de novas estratégias diagnósticas e de intervenção precoce baseadas 

em evidência. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Prematuridade: caracterização e prevalência 

Os recém-nascidos prematuros são classificados de acordo com a idade gestacional (IG) 

e o peso ao nascimento, onde conforme a IG podem ser: extremos prematuros (nascidos com 

menos de 28 semanas), muito prematuros (de 28 a 32 semanas e 6 dias) e prematuros moderados 

(de 32 a 36 semanas e 6 dias) (OMS, 2012). Por sua vez, de acordo com o peso ao nascimento 

podem ser: extremo baixo peso (menos de 1.000 g), muito baixo peso (entre 1.000 a 1.499 g) e 

baixo peso (1.500 a 2.499 g). Existe ainda outra classificação quanto à adequação do peso ao 

nascimento à IG, sendo: AIG (adequado para a IG, quando o peso está entre os percentis 10 e 

90 para a IG), PIG (pequeno para a IG, quando o peso está abaixo do percentil 10 para a IG) e 

GIG (grande para a IG, quando o peso está acima do percentil 90 para a IG) (ALMEIDA et al., 

2005 e CALIL, 2001).  

A prevalência da prematuridade é variável e depende de características populacionais. A 

incidência global é de 15 milhões por ano. Em países como Finlândia, França e Dinamarca, o 

nascimento prematuro acomete apenas 5% dos nascimentos, enquanto na Alemanha, Canadá, 

Japão e nos Estados Unidos é mais elevada, podendo representar aproximadamente 1 em cada 

8 partos, como ocorre atualmente nos EUA, onde a prevalência é superior à de outros países 

desenvolvidos (FREY; KLEBANOFF, 2016, PURISCH; GYAMFI-BANNERMAN, 2017,). 

Dados de 2010 revelaram que 10 países, incluindo os EUA, a Índia, a Nigéria e o Brasil, 

contribuíram com 60% de todos os nascimentos prematuros do Mundo. Esta distribuição 

geográfica por praticamente todos os continentes revela a magnitude global do problema 

(BLENCOWE et al., 2012). 

As informações nacionais relativas à prematuridade são escassas e apresentam grande 

variação - no ano de 2010, o relatório da OMS estimou uma prevalência de 9.2%, enquanto o 

Departamento de Informática do SUS estimou 7.1%. Contudo, os dados revelam um crescente 

aumento de nascimentos prematuros, tanto em estudos populacionais com dados primários, 

como naqueles baseados em dados secundários, como o Sistema de Informações sobre Nascidos 

Vivos (SILVEIRA et al., 2008). Segundo o estudo de Passini et al. (2014) estima-se que a taxa 

média de nascimentos prematuros no Brasil seja de 12.3%, sendo o índice maior na região 

Nordeste (14.7%) e menor no Sudeste (11.1%). Destes, quase 80% dos partos ocorreram entre 

a 32ª e a 36ª semana gestacional (prematuros moderados) e apenas 7.4% com idade gestacional 
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inferior a 28 semanas (prematuros extremos). Esta taxa média de prevalência foi bem 

semelhante à evidenciada por Matijasevich et al. (2013) que foi de 11.8% e por Leal et al., 

(2016) que foi de 11.5%. Mesmo considerando as estatísticas mais conservadoras, as taxas de 

prevalência correspondem a cerca de 172 mil crianças nascidas prematuras no Brasil por ano 

(ROCHA, 2017 e WENDY, 2016). 

França et al (2016) realizaram um levantamento das causas perinatais dos óbitos infantis, 

utilizando uma classificação detalhada das mesmas com base em dados de óbitos do Sistema 

de Informação sobre Mortalidade – SIM, no período de 1996 a 2010. Pelos resultados obtidos, 

verifica-se que a prematuridade foi a principal causa de mortalidade infantil no Brasil em 2010, 

seguida das malformações congênitas, infecções perinatais e asfixia/hipóxia. Contudo, ao 

considerarmos os dados brasileiros relativos à taxa de morbimortalidade, é importante salientar 

que os sistemas de registro poderão não capturar adequadamente a contribuição global da 

prematuridade tendo em vista que em muitos casos a relação entre o nascimento prematuro e a 

causa do óbito durante o primeiro ano de vida não é atribuída diretamente. Por exemplo, mortes 

no período neonatal atribuíveis à síndrome do desconforto respiratório (que quase sempre é 

resultado de incompleta maturação pulmonar em prematuros), são contabilizadas na categoria 

de angústia respiratória do recém-nascido e não na categoria de desordens relacionadas à 

prematuridade.  

Apesar de a sobrevida de recém-nascidos prematuros ter aumentado nas últimas décadas, 

em razão dos avanços tecnológicos em cuidados intensivos neonatais, as taxas de prematuridade 

também aumentaram em muitos países, em grande parte impulsionadas pelo aumento de 

prematuros moderados, cujo nascimento é programado visando a redução de possíveis 

complicações maternas e fetais. Sendo assim, a prematuridade continua a ser um dos maiores 

problemas de saúde pública (LEAL et al., 2016). 

 

2.2 Fatores de risco para prematuridade 

O parto prematuro pode ser classificado em duas categorias: espontâneo, nos casos em 

que houve um trabalho de parto espontâneo propriamente dito ou em consequência da ruptura 

prematura de membranas amnióticas, e eletivo ou terapêutico, quando ocorre por indicação 

médica (MADI et al., 2012). Em torno de 30% a 35% dos partos prematuros são realizados por 

indicação médica (devido a complicações maternas ou fetais, como a doença materna ou a 

restrição do crescimento fetal), 40% a 45% ocorrem com a evolução do trabalho de parto 
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espontâneo, e 25% a 30% deles se dão devido à ruptura prematura das membranas 

(GOLDENBERG et al., 2008).  

Alguns fatores maternos que podem contribuir para o nascimento prematuro espontâneo 

são: estresse, trabalho físico exaustivo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e doença 

periodontal. Infecções maternas predominam como causa de nascimento prematuro entre a 22ª 

e a 32ª semanas de gestação, e o estresse e a distensão abdominal excessiva (muitas vezes 

causadas por gestações múltiplas) são predominantes entre a 32ª e a 36ª semanas (GRAVETT 

et al., 2010). Além destes, outros fatores de risco tem sido frequentemente relacionados ao 

nascimento prematuro, entre eles:  colo uterino curto, alterações placentárias, curto intervalo 

interpartal, baixa escolaridade materna, baixo nível socioeconômico materno, idade materna 

(sendo a maior incidência entre mães acima de 35 anos ou abaixo de 19 anos), abuso de 

substâncias tóxicas, doença hipertensiva da gravidez e história prévia de trabalho de parto 

prematuro (BETTIOL; BARBIERI; SILVA, 2010, KILSZTAJN et al., 2003, TUCKER; 

McGUIRE, 2004, SILVEIRA et al., 2008). Ainda assim, estes fatores de risco podem ser 

responsabilizados por apenas uma parcela dos partos prematuros pois grande parte deles (de 

40% a 50%) são considerados idiopáticos (BECK et al., 2010). 

O grupo de pesquisa Nascer no Brasil utilizou uma amostra nacional baseada em dados 

de 23.940 mulheres cujos filhos nasceram entre 2011 e 2012 onde diversos fatores de risco 

foram analisados. Os fatores de risco sócio-demográficos associados ao parto prematuro foram 

gravidez na adolescência, baixo nível de escolaridade e cuidados pré-natais inadequados. 

Outros fatores de risco foram: parto prematuro prévio, gestação múltipla, ruptura de placenta, 

infecção perinatal, gravidez em idade avançada, duas ou mais cesarianas anteriores e patologias 

maternas ou fetais (LEAL et al., 2016) 

Além dos fatores de risco acima citados, acredita-se que a melhoria da assistência 

obstétrica e o aumento do número de gestações múltiplas (provavelmente em decorrência das 

técnicas de reprodução assistida) contribuíram  para o aumento de partos prematuros eletivos 

nos últimos anos (CARDOSO-DEMARTINI et al., 2011). De fato, em muitos casos a 

prematuridade pode decorrer de partos realizados sem indicação médica, em mulheres com 

cesarianas agendadas ou avaliação incorreta da idade gestacional, o que leva a supor que essas 

cirurgias estão sendo realizadas por motivos não clínicos (LEAL et al., 2016), haja visto que de 

acordo com Betrán et al (2016) o Brasil tem uma das maiores taxas de cesarianas do mundo 

(55.6% dos partos – comparando com o percentual de 10-15% preconizado pela OMS). 
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2.3 Efeitos da prematuridade no desenvolvimento pós-natal 

É bem estabelecido pela literatura que a prematuridade pode revelar-se desfavorável para 

o desenvolvimento da criança. Prejuízos relacionados ao desenvolvimento motor, cognitivo, 

emocional, e comportamental são encontrados frequentemente nessa população (De JONG, 

VERHOEVEN e VAN BAAR, 2012; NASCIMENTO, CARVALHO e IWABE, 2012; TEUNE 

et al., 2011,). O período perinatal é uma fase extremamente importante no desenvolvimento por 

significar a continuidade do processo de crescimento e desenvolvimento fetal. Por essa razão, 

a interrupção do desenvolvimento em ambiente intra-uterino aumenta o risco de adaptação à 

vida extra-uterina, decorrente principalmente da imaturidade anátomo-fisiológica. O 

nascimento prematuro altera processos de maturação cerebral e a vulnerabilidade a que o 

cérebro é exposto na ocasião do nascimento pode levar a anormalidades anatômicas e 

funcionais que por sua vez podem interferir nas capacidades cognitivas, sociais, motoras e 

comportamentais, causando déficits que persistem até a adolescência e vida adulta, originando 

importantes repercussões sociais e educacionais (BHUTTA et al., 2002; MARLOW et al., 2005; 

ZOMIGNANI ZAMBELLI e ANTONIO, 2009).  

Casanova (2007) ressalta que dados clínicos apontam para grande vulnerabilidade no 

desenvolvimento cerebral durante o terceiro trimestre de gestação. Recém-nascidos prematuros 

podem apresentar diversas intercorrências graves, como Síndrome do Desconforto 

Respiratório, apneia, displasia bronco-pulmonar, hipotensão arterial, hipo ou hiperglicemia, 

maior vulnerabilidade a infecções bacterianas, virais e fúngicas, além de terem risco aumentado 

para complicações neurológicas. Entre as complicações neurológicas, destaca-se a hemorragia 

peri-intra-ventricular (HPIV), frequente em prematuros com muito baixo peso, e a leucomalácia 

peri-ventricular, decorrente do hipofluxo sanguíneo cerebral, que pode ocorrer em associação 

com a HPIV ou isoladamente (KOPELMAN et al., 2004).  

Adicionalmente, diversos trabalhos demonstram aumento no risco de Transtornos do 

espectro autista (TEA) em amostras de prematuros (SCHENDEL; BHASIN, 2008) embora 

ainda não tenha sido esclarecido se o TEA está relacionado propriamente à prematuridade ou 

às comorbidades advindas dela, já que nos recém-nascidos que desenvolveram TEA, as taxas 

de complicações perinatais são maiores (BUCHMAYER et al., 2009, KUZNIEWICZ et al., 

2014). Diversas pesquisas de rastreamento de sinais sugestivos de TEA em prematuros 

demonstram a ampla variação nas taxas de rastreio positivo, que têm oscilado entre 2.4% e 25% 

(GRAY et al., 2015; GUY et al., 2015; JOHNSON et al., 2010; KUBAN et al.,2009;  

LIMPEROPOULOS, 2008; TREY-VAUD et al., 2013). Uma vez que sintomas do espectro 



24 

 

autista são susceptíveis de serem superestimados na prematuridade (STEPHENS et al., 2012) 

especialmente quando avaliados pelos pais (GRAY et al., 2015), eles devem ser tratados com 

cautela.  

A vasta literatura existente acerca da prematuridade, inclui variadas definições e 

classificações de prematuros, tanto nos critérios utilizados (peso ao nascer, idade gestacional 

ou ambos) como também nos valores específicos que determinam a classificação. Portanto, os 

critérios definidos por cada estudo devem ser levados em consideração na comparação dos 

achados. Por esta razão, nos parágrafos a seguir alguns conceitos de classificação serão 

retomados ou reconsiderados. 

A maior parte dos estudos se concentra em prematuros extremos e isto se justifica, pois 

até recentemente, apenas estes eram considerados grupo de risco. Porém, e de acordo com 

Moster, Lie e Markestad (2008), a maioria dos nascidos prematuros são classificados como 

moderados ou tardios – justificando a necessidade de investigação neste grupo. Efetivamente, 

embora os riscos absolutos sejam menores em bebês nascidos entre a 34ª – 36ª semana 

gestacional (em comparação aos nascidos com menos de 34 semanas), Costa et al., (2015) 

demostraram que os RN prematuros tardios (acima de 34 semanas de IG) são metabolicamente 

imaturos e, portanto, mais vulneráveis a intercorrências no período neonatal. O estudo revelou 

que problemas respiratórios, icterícia e hipoglicemia foram as complicações mais frequentes 

nos prematuros tardios, além de revelar que estes necessitaram de tratamento hospitalar em uma 

porcentagem muito maior do que os bebês a termo, com 19.8% necessitando de internação em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). 

A vigilância do desenvolvimento precoce engloba a identificação de vulnerabilidade da 

saúde das crianças e o rastreamento precoce de alterações para intervenções oportunas, sendo 

que a utilização de instrumentos capazes de nortear os profissionais envolvidos é fundamental, 

visando o reestabelecimento da saúde da criança e um desenvolvimento adequado ao longo da 

vida. Para tanto, é essencial que profissionais da área da saúde tenham conhecimentos sobre o 

desenvolvimento infantil típico para o reconhecimento precoce de alterações e atrasos que a 

prematuridade pode suscitar. A seguir, o desenvolvimento psicomotor e sócio-cognitivo serão 

abordados considerando os achados referentes a amostra de bebês e crianças prematuras. 

  

2.4 Desenvolvimento psicomotor na prematuridade 

A maioria das crianças nascidas prematuras frequenta escolas regulares e não apresenta 

sequelas graves, contudo, parte delas pode apresentar comprometimento de algumas áreas de 
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seu desenvolvimento neuropsicomotor, que podem interferir no comportamento e no 

desempenho em habilidades cognitivas, motoras e sociais, impactando vários domínios do 

desenvolvimento infantil. Os estudos descrevem que algumas áreas são mais afetadas, como 

memória, coordenação visuomotora e linguagem, podendo acarretar prejuízo no rendimento 

escolar das crianças (DAMMANN et al., 1996, HORWOOD, MOGRIDGE, DARLOW, 1998). 

Apesar de amplamente estudado nos países desenvolvidos, existem poucas pesquisas brasileiras 

sobre o desenvolvimento psicomotor de recém-nascidos prematuros. 

Existe estreita relação entre a prematuridade e alterações cognitivas, como relatado no 

estudo de Johnson et al. (2009) onde o déficit cognitivo persistiu como a sequela mais 

prevalente em prematuros extremos avaliados aos 11 anos de idade. Resultados similares foram 

corroborados na revisão sistemática da literatura feita por Rodrigues, Mello e Fonseca (2006) 

que evidenciaram maiores riscos para dificuldades de aprendizagem entre crianças em fase 

escolar prematuras quando comparadas às nascidas a termo.  

Estudos com prematuros em idade escolar apontaram que prejuízos comportamentais e 

cognitivos permanecem mesmo aos 8 anos de idade. Stephens e Vohr (2009) ressaltam que 

prematuros nascidos com idade gestacional abaixo de 30 semanas apresentam, além da 

imaturidade neurológica, exposição a possíveis inflamações e hipóxia. Esses prematuros 

normalmente apresentam altas taxas de prejuízos sensoriais, motores, cognitivos, de linguagem, 

sociais e comportamentais que tendem a persistir em diferentes graus na vida adulta. 

Corroborando estes achados, dois estudos de um grupo de pesquisadores do Reino Unido 

encontraram que a prematuridade extrema se constituiu como importante fator de risco para 

atrasos do desenvolvimento psicomotor (WOODS et al., 2000; MARLOW et al., 2005). Woods 

e colaboradores analisaram o desenvolvimento psicomotor de 283 bebês nascidos com menos 

de 28 semanas de IG, aplicando as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil aos 30 meses 

de idade (corrigida). Os autores verificaram que 19% da amostra apresentava atraso grave do 

desenvolvimento (mais de três desvios-padrão abaixo da média) e 11% apresentavam 

problemas significativos (entre dois e três desvios-padrão abaixo da média esperada para a 

idade). Em estudo de follow-up, Marlow e colegas (2005) seguiram esta mesma amostra, 

reavaliando-a aos 6 anos – uma idade em que as avaliações apresentam valor preditivo mais 

robusto de possíveis alterações cognitivas. Das 241 crianças reavaliadas, 21% apresentavam 

atraso no desenvolvimento cognitivo (a partir de 2 desvios-padrão abaixo da média), quando 

comparadas com os dados normativos para a sua idade. Porém, tomando como grupo de 

referência uma amostra de crianças nascidas a termo que frequentavam as mesmas classes, o 
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número de crianças com escore significativamente abaixo da média (da classe) subiu para 41%. 

Além disso, no grupo de crianças prematuras sinalizadas com atraso grave de desenvolvimento 

aos 30 meses, 86% continuavam a apresentar deficiência intelectual moderada a grave aos 6 

anos.  

Por outro lado, o estudo de Baron et al (2011) envolveu prematuros nascidos com 

diferentes idades gestacionais, demonstrando que tanto prematuros extremos como moderados 

apresentaram atrasos sutis em funções neuropsicológicas e comportamentais aos 3 anos de 

idade em relação aos controles nascidos a termo. Avaliações do desempenho em tarefas de 

habilidade verbal, não verbal, motora fina, visuo-motora, atenção visual, conceitos numéricos 

primários e comunicação funcional foram contempladas e conclui-se que a imaturidade 

neurobiológica permaneceu como influência preponderante nos resultados pré-escolares. Na 

mesma linha, Aarnoudse-Moens et al., (2009) realizaram um estudo de meta-análise com o 

objetivo de avaliar diferenças ao nível do desempenho acadêmico, problemas comportamentais 

e funcionamento executivo em crianças nascidas prematuramente aos 6 anos de idade. 

Comparando os dados de 4.125 prematuros (em 35 estudos) com 3.197 crianças controles, este 

estudo demonstrou que prematuros em idade escolar apresentam pior desempenho em testes 

matemáticos, ortográficos e de leitura, bem como problemas de fluência verbal, memória e 

flexibilidade cognitiva quando comparadas às crianças controles. Apesar da grande relevância 

destes estudos, é de notar que o seu enfoque foi nas sequelas em idade pré-escolar e escolar, 

sendo escassas as evidências em idades mais precoces.  

 Contudo, alguns estudos se focaram em avaliar o desenvolvimento psicomotor de 

prematuros ainda no primeiro ano de vida, como por exemplo o estudo de Ross (1985) que 

utilizou a primeira versão das escalas Bayley para comparar o desempenho de 46 prematuros 

com o mesmo número de bebês a termo aos 12 meses de idade. Embora todos os bebês (de 

ambos os grupos) tenham obtido escores dentro da faixa média nos domínios cognitivo e motor, 

o desempenho dos bebês prematuros foi significativamente menor, sendo a função motora a 

mais prejudicada e a de maior variabilidade intra grupal. O autor indica que os prematuros 

apresentaram menor habilidade em atividades que exigiam coordenação visuo-motora, imitação 

e vocalização. Corroborando estes achados, Restiffe (2007) salienta que as atividades de 

coordenação visuo-motoras, bem como a aquisição do alinhamento médio da cabeça, reações 

de equilíbrio e atividades motoras como o sentar e o andar podem ser prejudicadas por reduzida 

estabilidade de tronco e desequilíbrios musculares advindos do impacto de longos período de 

permanência na posição deitada que os recém-nascidos ficam em UTIN (especialmente se 
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forem entubados). Apesar dessas alterações serem consideradas transitórias quando não se 

relacionam a outros sinais neurológicos patológicos, a literatura relata que em idades precoces, 

existe a influência destes fatores no desempenho motor dos bebês (GEORGIEFF et al., 1986; 

TOUWEN, HADDERS-ALGRA, 1983). 

Considerando que o desenvolvimento psicomotor é tipicamente acelerado nos primeiros 

meses de vida, Bonin, Pomerleau e Malcuit (1998) aplicaram as escalas Bayley em 34 bebês 

prematuros saudáveis e 36 bebês a termo aos 2, 4 e 6 meses de idade e obtiveram como resultado 

que prematuros pontuaram menores escores cognitivos e motores em comparação aos bebês a 

termo, embora sem diferenças significativas. Adicionalmente, a atenção visual foi avaliada, 

porém os resultados desta medida não diferiram entre os grupos, sendo que os autores 

concluíram que na idade avaliada e nas medidas específicas de atenção visual e 

desenvolvimento psicomotor que foram utilizadas, os recém-nascidos prematuros saudáveis 

não apresentaram prejuízos significativos durante os primeiros seis meses de vida.   

Frequentemente o desenvolvimento intelectual e cognitivo de prematuros é abordado pela 

literatura em diferentes faixas etárias (MANGIN; HORWOOD; WOODWARD, 2017, ZMYJ 

et al., 2017), no entanto em idade pré-escolar e escolar as dificuldades de aprendizagem e os 

problemas comportamentais têm sido enfatizados por diversos pesquisadores (HACK; 

TAYLOR, 2000, SAIGAL et al., 2000, ANDERSON; DOYLE, 2003). De uma forma geral, os 

aspectos relacionados ao desempenho cognitivo e motor são mais abordados (especialmente em 

idades escolares), enquanto o desenvolvimento social e as competências sócio-cognitivas e 

adaptativas recebem menos atenção. Tal fato é surpreendente pois crianças prematuras 

enfrentam dificuldades não apenas relacionadas à sua intelectualidade e motricidade, mas 

também nas habilidades sócio-cognitivas, onde os déficits são complexos, muitas vezes sutis e 

de difícil diagnóstico. 

 

2.5 Desenvolvimento sócio-cognitivo em prematuros  

A função sócio-cognitiva – relativa à capacidade de processar informação social - é uma 

importante variável na estruturação e dinâmica do desenvolvimento global da criança e pode 

fornecer indicadores sugestivos acerca do seu desempenho futuro. Estudos populacionais 

demonstram que inabilidades sócio-cognitivas estão associadas a menor rendimento escolar, 

maior rejeição dos pares, problemas de internalização e evasão escolar durante a adolescência, 

bem como maiores dificuldades em relações sociais e ocupacionais na idade adulta 
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(HORWOOD e RIDDER, 2005; FERGUSSON; WOODWARD e FERGUSSON, 1999, 

REIJNTJES et al., 2011; WOODWARD e FERGUSSON, 2000). 

O estudo de revisão sistemática realizado por Ritchie et al. (2015) incluiu estudos que 

avaliaram o desenvolvimento da competência social em crianças nascidas com menos de 33 

semanas de IG (muito prematuros e prematuros extremos). A amostra foi composta por estudos 

que abarcaram crianças na faixa etária entre 0 e 17 anos, cuja metodologia abordou pelo menos 

uma medida de competência social. Dos 23 estudos incluídos, 16 relataram mais dificuldades 

de convívio com pares e retraimento social entre os prematuros em comparação aos termos, 

evidenciando que crianças nascidas muito prematuramente têm maior risco de apresentar 

competências sociais prejudicadas. Tais prejuízos emergem precocemente e persistem durante 

a infância e vida adulta. Mais especificamente, no estudo de Spittle et al (2009), 188 pais de 

crianças aos 2 anos de idade (que nasceram entre 30 e 36 semanas de IG) relataram maiores 

taxas de alterações comportamentais, como problemas de internalização e desregulação 

emocional, além de menor competência social. Outros estudos relatam que a crianças de 

extrema prematuridade (versus crianças a termo) são menos aceitas pelos seus pares e mais 

propensas ao isolamento a retirar-se de situações que exigiam interações sociais, além disso 

também são vítimas de violência verbal com mais frequência e classificadas como socialmente 

imaturas (HOY et al., 1992, NADEAU et al., 2003).  

Considerando a prematuridade moderada (entre 32 e 36 semanas de IG), o relevante 

estudo prospectivo de Johnson e colaboradores (2015) avaliou o desenvolvimento sócio-

cognitivo de crianças aos 2 anos de idade, comparando os achados aos de crianças nascidas a 

termo. Utilizando-se de questionário aos pais (638 pais de prematuros e 765 pais de termos), os 

resultados demonstraram que entre os prematuros o risco para déficits em competências sociais 

foi significativamente maior (26.4% versus 18.4%), contudo não houve diferenças entre os 

grupos na prevalência de problemas comportamentais. 

Em contrapartida, outros estudos indicam que em geral, crianças prematuras não 

apresentam dificuldades na interação social. Um estudo que diferencia dois subgrupos de 

crianças prematuras (com e sem fatores de risco médicos) revelaram que apenas aquelas que 

possuíam fatores de risco (por exemplo, hemorragia intra-ventricular) exibiram dificuldades na 

interação social a longo prazo (LANDRY et al., 1990). Além disso, muitos estudos se focam 

exclusivamente na prematuridade extrema, revelando importantes repercussões sócio-

cognitivas nesta população, porém tais achados devem ser cautelosos ao considerar a 

prematuridade de forma geral. Além disso, a grande maioria dos estudos citados anteriormente 
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recorreu a relatos parentais do funcionamento social ou sócio-cognitivo das crianças, sem uma 

avaliação direta das mesmas. Este é um aspecto importante a avançar na área, e para o qual o 

presente estudo pretende contribuir. 

Em seguida, apresentaremos evidências derivadas de estudos que avaliaram o 

desempenho de bebês nascidos com diferentes graus de prematuridade ao nível de dois marcos 

do desenvolvimento sócio-cognitivo precoce: atenção compartilhada e teoria da mente. 

 

2.6 Atenção compartilhada 

Considerando o desenvolvimento típico, por volta do primeiro ano de vida, os bebês 

começam a atribuir objetivos/metas para o comportamento de outra pessoa (GERGELY et al., 

1995) e são capazes de imitar comportamentos observados (MELTZOFF, 1988). Para o 

aprendizado de novas ações e/ou novas palavras, os bebês devem dirigir sua atenção para o 

mesmo objeto (alvo) que a outra pessoa com quem eles estão interagindo. Esta capacidade é 

chamada de atenção compartilhada e é considerada um marco no desenvolvimento sócio-

cognitivo (TOMASELLO, 1995), que em alguns estudos se mostrou significativamente 

reduzida em prematuros aos 12 meses de idade em comparação com lactentes a termo (KMITA; 

KIEPURA; MAJOS, 2014, OLAFSEN et al., 2006)  

Segundo Smith e Ulvund (2003) a atenção compartilhada pode ser uma habilidade 

preditora de atrasos na linguagem social e na inteligência de bebês prematuros. De Schuymer e 

colaboradores (2011) relataram que a resposta aos sinais de atenção compartilhada (isto é, 

seguir o olhar de um examinador) foi mais frequentemente observada em bebês termo do que 

em prematuros aos 9 meses de idade. Semelhantemente, a ação de iniciar a atenção 

compartilhada (por exemplo, apontar em direção a um objeto) foi um comportamento mais 

prevalente em crianças nascidas a termo do que em crianças nascidas prematura, avaliadas aos 

dois anos de idade (DE GROOTE et al., 2006). Além disso, ao longo dos 2 primeiros anos de 

vida, crianças prematuras apresentaram reduzida resposta em atividades exploratórias, como a 

manipulação de brinquedos, respostas comunicativas e imitação da interação social (GARNER 

et al., 1991).  

As possíveis razões para tais déficits entre recém-nascidos prematuros e termos são 

diversas. Segundo De Schuymer e colaboradores (2012), uma delas é que prematuros parecem 

evitar com maior frequência o contato visual em contexto sociais. Além disso, eles tendem a 

apresentar problemas gerais de atenção, como deslocamento do olhar para os estímulos 

periféricos, maior lentidão na mudança do foco atencional em contexto não social e maior 
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dificuldade em sustentar o olhar a um examinador durante uma conversa em comparação a 

bebês a termo. Estes resultados sugerem que a maturação da atenção é prejudicada na 

prematuridade, podendo influenciar negativamente o tempo de permanência ativa nas 

interações sociais. 

Os prejuízos nas habilidades sócio-cognitivas de prematuros não se restringem a formas 

precoces/iniciais como a atenção compartilhada, mas se estendem a apresentações mais tardias, 

como por exemplo em habilidades relacionadas à Teoria da mente, onde diversas descobertas 

indicam déficits em prematuros.  

  

2.7 Rastreamento ocular  

Além dos estudos com observação comportamental, têm surgido novas pesquisas e 

técnicas voltadas para a avaliação da cognição social. Efetivamente, nas últimas décadas houve 

grande avanço no diagnóstico e no tratamento de crianças com alterações cognitivas, 

especialmente o desenvolvimento e a implementação de instrumentos diagnósticos e programas 

de intervenção precoce válidos e confiáveis (BRYSON, 2007). Uma das recentes técnicas que 

tem se mostrado bastante promissora na identificação de sinais precoces de déficits sócio-

cognitivos é o rastreamento ocular (em inglês, eye tracking). 

O estudo do comportamento do olhar tem sido usado há muito tempo. Efetivamente, tais 

estudos têm como base a hipótese “eye-mind” (literalmente, olho-mente) segundo a qual a 

forma de inspeção visual de um estímulo reflete o seu processamento cognitivo (JUST; 

CARPENTER, 1976). O olhar é um dos primeiros comportamentos a ser desenvolvido na 

primeira infância - mesmo recém-nascidos são capazes de dirigir o olhar seletivamente a objetos 

e eventos ao seu redor. A visão irá se aperfeiçoar rapidamente nos primeiros meses de vida, 

sendo os bebês cada vez mais atraídos por objetos e pessoas que se movem dentro do seu campo 

visual, especialmente estímulos com movimento biológico e faces humanas (SIMION; 

REGOLIN; BULF, 2008). A visão é importante para detectar, identificar e compreender o que 

está acontecendo à nossa volta. De fato, a visão está envolvida em praticamente tudo o que 

fazemos durante o período em que estamos acordados, sendo o olhar um importante acesso para 

o estudo da cognição - especialmente em bebês que ainda não desenvolveram a linguagem 

(KARATEKIN, 2007, GREDEBACK; JOHNSON; VON HOFSTEN, 2009). 

Assim sendo, o surgimento de sistemas de rastreamento ocular capazes de fornecer 

dados sobre para onde e por quanto tempo dirigimos a atenção visual, entre outras medidas, 
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oferece uma extensão extraordinária aos convencionais métodos de avaliação cognitiva. 

Através do rastreamento ocular, podemos analisar os processos que bebês e crianças utilizam 

para extrair informações, fazer inferências e previsões sobre eventos e estímulos, tanto em 

amostras de desenvolvimento típico como atípico. Contudo, avaliar características dos 

movimentos oculares era também, até recentemente, uma das tarefas mais difíceis de ser 

mensurada com objetividade. Esta dificuldade vem sendo superada com o desenvolvimento e 

aprimoramento de equipamentos e softwares capazes de analisar com precisão e qualidade os 

movimentos oculares nos mais diferentes contextos e situações e com a possibilidade de ser 

utilizado em amostras de desenvolvimento típico ou atípico em diferentes faixas etárias.  

Balam e Osório (2018) realizaram um estudo de revisão (Anexo A) com o objetivo de 

sistematizar informações relativas ao uso do rastreamento ocular em amostras infantis, 

discorrendo sobre os tipos de rastreadores e sistemas disponíveis e suas vantagens e 

desvantagens, além de citar exemplos de estudos recentes e apontar as dificuldades presentes 

na coleta de dados com amostras infantis. O recente estudo também apresentou um guia relativo 

ao uso da técnica, a fim de auxiliar os pesquisadores na tomada de decisões metodológicas e 

estender sua aplicabilidade para além dos estudos existentes. 

 

2.7.1 Tecnologias de rastreamento ocular: equipamentos e técnicas 

Os primeiros estudos abordando movimentos oculares se deram por meio de observação 

direta, quando o oftalmologista francês Louis Émile Javal em 1879 descreve pela primeira vez 

que os movimentos dos olhos durante a ação de leitura não ocorrem como um varrimento liso, 

como se imaginava, mas sim que são feitas pausas curtas (fixações) e movimentos rápidos, 

denominados de sacadas.  Em 1908, Edmund Huey construiu o primeiro equipamento para 

medição de movimentos oculares durante o processo de leitura, porém este equipamento exigia 

o contato direto com a córnea, sendo bastante invasivo e desconfortável. O primeiro sistema 

não invasivo surgiu no início do século 20, quando Dodge e Cline (1901) avançaram com uma 

proposta inovadora que serviria de base aos atuais sistemas de rastreamento ocular – fotografar 

e gravar em vídeo o reflexo de uma fonte de luz externa no olho para obter informação sobre a 

direção do olhar. Entre os anos 50 e 60, Alfred L. Yarbus, um psicólogo russo, realizou vários 

estudos de rastreamento ocular utilizando um sistema de lente com espelhos, cujos resultados 

mostraram que o movimento e a fixação do olho do leitor dependem de seu interesse e da tarefa 

dada (HOLMQVIST et al., 2011). 
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As pesquisas de rastreamento ocular prosperaram durante as décadas seguintes, sendo 

que a partir de 1970, os equipamentos tornaram-se menos invasivos, proporcionando maior 

precisão, além de se tornarem capazes de separar os movimentos oculares dos movimentos da 

cabeça. Ao mesmo tempo, as teorias psicológicas começaram a examinar a relação entre os 

dados de rastreamento ocular obtidos e os processos cognitivos. Na década de 1980, os 

computadores se tornaram capazes de monitorar os olhos em tempo real, o que permitiu a 

aplicação de rastreadores oculares baseados em vídeo para a interação homem-computador 

(HOMLQVIST et al., 2011). 

Durante boa parte do século XX, seriam os próprios pesquisadores a desenhar, construir 

ou adaptar os seus próprios equipamentos de rastreamento ocular. Ainda que isso permitisse 

uma customização total às suas necessidades e interesses, as pesquisas avançavam em ritmo 

muito lento e estavam restritas a poucos pesquisadores com os necessários conhecimentos. Ao 

longo dos anos, os sistemas e técnicas foram aperfeiçoados, proporcionando a sua crescente 

utilização. Atualmente a maioria deles são automatizados e de fácil aplicabilidade, sendo que 

desde o início dos anos 2000 observa-se um significativo aumento de pesquisas utilizando o 

rastreamento ocular para as mais variadas finalidades (ASLIN, 2012; HOMLQVIST et al., 

2011). 

Existem diferentes sistemas e tecnologias capazes de medir os movimentos oculares, 

sendo o sistema de reflexão da córnea a abordagem mais popular e a mais apropriada para 

utilização em amostras infantis. Nesse sistema, os dados oculares são derivados pelos reflexos 

gerados a partir da projeção de uma luz infravermelha no olho e captação dos respectivos 

movimentos oculares por meio de uma câmera de vídeo (ou por um sensor óptico). Dois pontos 

são identificados a partir da imagem capturada: a reflexão da córnea, normalmente o ponto mais 

brilhante da imagem, e a pupila. A posição relativa desses dois pontos fornece informações 

suficientes para determinar onde, em uma tela, a imagem está sendo visualizada. 

O rastreamento ocular, é um método não invasivo cuja aplicabilidade se dá em larga e 

variada escala. Por ser o sistema mais utilizado nas diferentes faixas etárias – especialmente em 

amostras de bebês - a seguir apresentaremos com mais detalhes suas especificidades.  

 

2.7.2 Uso de rastreamento ocular em amostras infantis: vantagens / desvantagens 

O principal benefício do uso de um sistema de rastreamento ocular é a obtenção de um 

fluxo constante de informações em tempo real. Em comparação com a avaliação da direção do 

olhar por observação humana, os rastreadores ópticos oferecem uma importante melhora na 
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resolução (tanto espacial quanto temporal) de informação relativa aos padrões de inspeção 

visual de estímulos. Contudo, algumas especificidades devem ser consideradas quando se trata 

de estudos com crianças pequenas e bebês. O fato de se tratar de uma técnica não invasiva e 

indolor, que normalmente é de curta duração e fácil aplicabilidade, são fatores que favorecem 

sua utilização. No entanto, ao contrário de adultos cooperativos, os bebês e crianças pequenas 

poderão não ser capazes de atender a solicitações verbais (mesmo simples), nem tão pouco se 

manter em posição estável e controlada durante a tarefa (OAKES, 2012) – condições 

importantes para uma adequada coleta de dados oculares.  

Quanto à configuração dos sistemas de reflexão da córnea, atualmente existem dois tipos 

disponíveis: montados na cabeça, onde as crianças precisam utilizar um acessório na cabeça; e 

os sistemas remotos que são totalmente não invasivos e registram o movimento ocular à 

distância, sendo integrados a um monitor. 

 

2.7.3 Medidas de rastreamento ocular: 

O rastreamento ocular permite a medição de variáveis que dificilmente seriam obtidas 

através de outros métodos, tais como a avaliação direta de onde os indivíduos estão olhando em 

estímulos visuais estáticos ou dinâmicos, além do recrutamento momentâneo de recursos 

cognitivos e emocionais de acordo com demandas da tarefa. As características das medidas de 

rastreamento ocular são bem delineadas e definidas, permitindo aos investigadores fazer 

inferências quantitativas pontuais e bem específicas sobre o que se pretende avaliar. 

As medidas básicas dos movimentos oculares que podem ser mensuradas através da 

técnica de rastreio ocular são: as fixações, as sacadas, o rastreio ocular lento e a dilatação 

pupilar.  

- Fixações: referem-se ao momento em que os olhos estão relativamente fixos, 

assimilando ou decodificando a informação. Em geral, a duração da fixação aumenta à medida 

que aumenta a dificuldade da tarefa e consequentemente a necessidade de coletar mais 

informações. Em uma tarefa de leitura, por exemplo, a maior frequência de fixações em uma 

determinada palavra pode ser indicativa de maior complexidade na interpretação dessa palavra. 

- Sacadas: são definidas como movimentos oculares balísticos que ocorrem em escalas 

de tempo muito curtas (de 30 a 120 ms) entre as fixações e cuja função principal é trazer os 

objetos à visão foveal. Uma sacada normalmente coincide com um deslocamento da atenção 

visuo-espacial para o objeto, portanto, assim como as fixações, as sacadas também 



34 

 

demonstraram estar correlacionados com os níveis variáveis de carga cognitiva (KARATEKIN, 

2007). A imagem a seguir ilustra as duas medidas citadas onde: os círculos representam as 

fixações, sendo que quanto maior o seu diâmetro, maior o tempo de cada fixação; e os traços 

entre as fixações são as sacadas. 

 

Figura 1: Representação das medidas oculares de sacadas e fixações. 

 

Fonte: Imagem de autoria própria e cedida pela pessoa retratada  

 

- Rastreio ocular lento: para rastrear pequenos objetos que se movem com relativa 

lentidão, utilizamos a habilidade/movimento ocular chamado de perseguição ou rastreio ocular 

lento. São movimentos suaves, não-balísticos, que mantêm o objeto dentro da visão foveal 

durante uma trajetória onde a velocidade do olhar corresponde à velocidade do alvo perseguido 

(KARATEKIN, 2007). Enquanto o rastreio ocular lento se desenvolve rapidamente, os 

movimentos da cabeça (que geralmente são necessários para acompanhar a trajetória do 

movimento) se desenvolvem de forma bem mais lenta, havendo uma distância de meses na 

aquisição de ambas as habilidades. 

- Dilatação pupilar: o principal fator que regula o diâmetro pupilar é a quantidade de 

luz; no entanto, o tamanho da pupila também varia em função do recrutamento específico de 

recursos cognitivos. A capacidade de inferir a carga cognitiva das respostas pupilares é 

conhecida como pupilometria, cujo campo de pesquisa abrange os efeitos de influências 

psicológicas, processos perceptivos e atividades mentais sobre o tamanho da pupila. Além 

disso, a dilatação pupilar pode ser utilizada como indexadora da reação emocional perante um 
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estímulo visual. As respostas pupilares fornecem uma medida contínua, independentemente de 

o participante estar ciente de tais mudanças, sendo, portanto, uma das poucas medidas diretas 

de recrutamento de recursos extremamente sensível aos processos cognitivos subjacentes. Por 

fim, uma vez que as respostas pupilares podem ser medidas de forma não invasiva, estão 

presentes desde o nascimento e podem ocorrer na ausência de processos voluntários e 

conscientes, constituem uma ferramenta muito promissora para o estudo de pré-verbais (por 

exemplo, lactentes) ou não verbais. 

 

2.7.4 Estudos de rastreamento ocular em amostras de prematuros 

Os dados obtidos em pesquisas de rastreamento ocular em amostras infantis (com 

desenvolvimento típico e atípico) já foram utilizados para elucidar uma grande variedade de 

processos cognitivos, tais como: atenção visuo-espacial (RICHMOND; ZHAO; BURNS, 

2015), processamento de memória (RICHMOND; NELSON, 2009), linguagem (ELLIS et al.,  

2015), compreensão da ação motora (BIRO, 2013), processamento de faces (FRANK et al., 

2013), além do processamento de informações sociais (TELFORD et al.,  2016) e análise de 

processos sócio-emocionais (BIRO, 2014), entre outros. 

Um exemplo de estudo com rastreamento ocular em bebês prematuros foi o realizado 

por Telford e colaboradores (2016) que comparou bebês prematuros com bebês a termo de 6 a 

10 meses (N = 100), onde aos lactentes foram apresentadas três categorias de estímulos sociais 

de crescente complexidade. A primeira tarefa consistia em rastrear faces e foram apresentados 

rostos de homens e mulheres com expressões faciais neutras; na segunda tarefa, foram 

apresentados cinco estímulos visuais ao mesmo tempo, sendo uma foto de rosto humano, uma 

imagem distorcida desta foto (onde os pixels foram alterados de forma a torná-la irreconhecível) 

e outras três imagens não sociais (por exemplo: carro, celular e pássaro). A última tarefa, 

denominada preferência visual social, era composta por dois estímulos que ocupavam toda a 

tela, onde de um lado era apresentado um estímulo social (por exemplo a imagem de uma 

criança em contexto cotidiano) e do outro lado uma imagem não social (como cenas e objetos 

do cotidiano sem a presença humana). Como resultado, os autores obtiveram que os bebês 

prematuros fixaram o olhar por menos tempo em imagens com conteúdo social do que os bebês 

a termo nas três tarefas solicitadas, concluindo que a técnica de rastreamento ocular forneceu 

evidências precoces de cognição social atípica no grupo prematuro. 

Outro estudo nesta linha utilizou uma abordagem multi-métodos (rastreamento ocular, 

questionários e observação da interação mãe-filho), onde aos 18 meses de idade corrigida, bebês 
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nascidos moderadamente prematuros tiveram sua capacidade atencional avaliada por rastreio 

ocular, utilizando as Tarefas de Atenção de Utrech em crianças (UTATE) (DE JONG et al., 

2013). Com o uso da técnica, a capacidade de atenção executiva e o sistema de alerta foram 

investigadas, sendo que no grupo de prematuros foram registrados escores significativamente 

inferiores ao grupo controle no sistema de alerta, porém sem diferenças relativas a atenção 

executiva. Além disso, mais de 40% dos bebês prematuros tiveram escores inferiores em pelo 

menos uma das demais medidas de alerta (avaliadas com outros métodos) em comparação aos 

nascidos a termo, sugerindo possíveis déficits atencionais entre os prematuros (DE JONG; 

VERHOEVEN; VAN-BAAR, 2015).  

Tendo em vista que o rastreamento ocular é uma ferramenta adequada para estudos na 

área de desenvolvimento cognitivo precoce e que existe uma carência na literatura, com relação 

especificamente as habilidades sócio-cognitivas de prematuros (ZMYJ et al., 2017), o presente 

estudo pretende ampliar e complementar o conhecimento existente acerca da cognição social 

de bebês prematuros. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Este estudo teve como objetivo geral avaliar o desenvolvimento precoce de bebês 

nascidos prematuramente, com diferentes idades gestacionais, comparando-os com o 

desenvolvimento de bebês termo. Para isso, as dimensões sócio-cognitiva e psicomotora foram 

avaliadas no momento em que os participantes atingiram a idade de 12 meses,  

 

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliação psicomotora - Aplicação das Escalas Bayley-III de desenvolvimento infantil 

a fim de: 

 Comparar o desenvolvimento psicomotor de bebês nascidos prematuros e bebês 

a termo, considerando a possibilidade de comprometimento das funções 

cognitivas, motoras, linguagem e comportamentos adaptativos e sócio-

emocionais no grupo de prematuros. 

Avaliação sócio-cognitiva - Utilização do rastreamento ocular em amostra de bebês: 

 Comparar o desempenho sócio-cognitivo entre bebês prematuros e bebês 

nascidos a termo, analisando se existem diferenças no tempo médio de fixações 

oculares de ambos os grupos em duas tarefas: a) vídeos de natureza social e não 

social (movimento aleatório) e b) sequências de imagens demonstrando ações 

motoras simples com finais congruentes ou incongruentes. 
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4 HIPÓTESES 

 

4.1 Hipótese Geral 

Os dois grupos em análise: a) prematuros; b) bebês a termo - apresentarão níveis 

distintos de desenvolvimento sócio-cognitivo, psicomotor e de rastreamento visual aos 12 

meses de idade. 

 

4.2 Hipóteses específicas 

 O grupo de bebês prematuros apresentará alterações no desenvolvimento psicomotor 

aos 12 meses de idade, quando comparados com os bebês a termo. Esta redução será 

observada por escores inferiores em índices de desenvolvimento cognitivo, motor e 

linguístico, que serão avaliados de forma direta e sistemática utilizando escalas 

adequadas e validadas. 

 O grupo de bebês prematuros apresentará maior comprometimento no desenvolvimento 

sócio-cognitivo precoce, comparando com o grupo a termo. Especificamente 

esperamos: 

 Menor fixação em vídeos sociais e/ou maior fixação em vídeos não sociais por 

parte do grupo de bebês prematuros. 

 Menor fixação em imagens incongruentes por parte do grupo de bebês 

prematuros. 

  

 

  



39 

 

5 METODOLOGIA 

Este estudo transversal foi realizado com amostra de conveniência composta de bebês 

prematuros e termos de ambos os sexos ao completarem 12 meses de idade (foi aceita uma 

variação de 15 dias da idade estabelecida). Os bebês prematuros foram recrutados 

exclusivamente nos serviços de Neonatologia e Pediatria da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, selecionados a partir do banco de dados do Ambulatório de 

Prematuros da Disciplina de Pediatria Neonatal, onde os prematuros são acompanhados até à 

adolescência. Os bebês termos foram selecionados a partir de contato direto com as mães 

conhecidas dos pesquisadores envolvidos no projeto.  

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (CAAE n°. 48241115.8.0000.0084) e da Santa Casa 

(49340115.4.0000.5479) conforme pareceres em anexo (Anexo B e C) e conduzido de acordo 

com os requerimentos estabelecidos. Antes da coleta de dados, os representantes legais dos 

bebês que participaram do estudo foram informados de todos os detalhes inerentes a coleta e 

convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo D). 

 

5.1  Participantes 

A amostra foi composta por 38 bebês, sendo 24 do grupo de prematuros (15 meninos, 

62.5%) e 14 do grupo a termo (7 meninos, 50%). Adicionalmente, um bebê prematuro foi 

excluído da amostra devido a notificação pela mãe, durante a coleta de dados, sobre a ocorrência 

de malária durante a gestação. A idade dos bebês no momento da avaliação variou de 11.83 a 

12.93 meses (M = 12.25, DP = 0.27) no grupo dos prematuros (onde foi considerada a idade 

corrigida e não cronológica) e no grupo dos bebês termos a variação foi de 11.47 a 12.86 (M = 

12.26, DP = 0.34).  

 

Critérios de inclusão/ exclusão 

Ambos os grupos tiveram como critério de inclusão a história de acompanhamento pré-

natal durante a gravidez e o uso de português como língua materna. Os critérios de exclusão 

comuns aos grupos foram a presença de deficiência visual, deficiência auditiva, síndromes e 

doenças neurogenéticas, comprovadas durante o acompanhamento perinatal.  

Especificamente para os grupos de prematuros, foi critério de exclusão a presença de 

retinopatia da prematuridade, definida por meio de exame fundoscópico indireto, realizado na 
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quarta semana de vida extrauterina. Além disso, não foram incluídos prematuros com idade 

gestacional inferior a 28 semanas (prematuridade extrema) devido à elevada presença de 

complicações. 

 

O fluxograma a seguir ilustra as etapas do recrutamento dos bebês que compuseram o 

grupo de prematuros.  

 

Figura 2: Fluxograma de coleta de dados dos participantes que compuseram o grupo de 

prematuros. 

 

 

Em relação ao grupo de bebês termo, a seleção foi feita exclusivamente através de 

contato direto com as mães e/ou responsáveis pelos participantes. Durante todo o processo de 

seleção, de um total de aproximadamente 35 contatos estabelecidos com famílias elegíveis, 

apenas 14 agendaram e compareceram a avaliação.  
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5.2 Caracterização da amostra 

Dados relativos a características clínicas neonatais dos participantes foram registrados 

através de questionários e/ou consulta de prontuários médicos e podem ser visualizados na 

tabela a seguir.  

 

Tabela 1: Características clínicas neonatais dos participantes. 

 Grupo prematuros (n = 24) Grupo termos (n = 14) 

 n Min-Max M (DP) n Min-Max M (DP) 

Idade gestacional 

(semanas) 
24 28 - 36 32.5  (1.97) 14 37.28 - 42.43 39.29  (1.52) 

Peso ao 

nascimento 

(gramas) 

24 975 – 2.900 1.832 (590.41) 14 2.770 – 3.960 3.280 (346.62) 

Apgar 1° min 24 2 - 9 6.75 (1.96) 6 7 - 9 8.5 (0.83) 

Apgar 5°min 24 7 - 10 8.66 (0.86) 6 8 - 10 9.5 (0.83) 

Hospitalização em 

UTIN (dias) 
24 3 - 74 27.37 (19.78) NA NA NA 

Legenda: n indica o número de casos válidos para cada variável; NA – Não se aplica 

 

Com relação à caracterização das mães dos bebês participantes, a idade variou de 18 a 

46 anos de idade, sendo que a média foi semelhante em ambos os grupos (mães prematuros: M 

= 29.38 anos, DP = 6.86; mães termo: M = 29.79, DP = 8.53). As mães primíparas no grupo de 

prematuros e no grupo a termo foram respectivamente, n = 6 (25%) e n = 3 (21.4%) e o parto 

por cesariana foi o mais realizado em ambos os grupos (n = 15, 62.5% nos prematuros e n = 7, 

50% nos termos).  

Os dados referentes ao nível educacional materno, estado civil e renda familiar revelam 

que a maioria das mães de prematuros concluíram o ensino médio (n = 10, 41.7%), eram 

solteiras (n = 15, 62.5%) e a renda era de 1 a 2 salários mínimos (n = 11, 45.8%). Por sua vez, 

as mães de bebês a termo em sua maioria tinham o ensino médio incompleto (n = 5, 35.7%), 

eram casadas (n = 9, 64.3%) e a renda era igualmente de 1 a 2 salários mínimos (n = 9, 64.3%). 
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Tabela 2: Características sócio-demográficas das famílias dos participantes. 

 Grupo prematuros          

(n = 24) 

Grupo a termo                     

(n = 14) 

 n (%) n (%) 

          Nível educacional materno   

Ensino fundamental incompleto 3 (12.5%) -- 

Ensino médio incompleto 3 (12.5%) 5 (35.7%) 

Ensino médio (ou técnico) completo 10 (41.7%) 4 (28.6%) 

Ensino superior incompleto 1 (4.2%) 2 (14.3%) 

Ensino superior completo 7 (29.2%) 1 (7.1%) 

Pós-graduação completa -- 2 (14.3%) 

          Renda familiar   

Não possui renda 3 (12.5%) -- 

De 1 a 2 salários mínimos 11 (45.8%) 9 (64.3%) 

De 3 a 4 salários mínimos 7 (29.2%) 3 (21.4%) 

De 4 a 5 salários mínimos 3 (12.5%) -- 

Acima de 5 salários mínimos -- 2 (14.3%) 

          Estado civil materno   

Casada ou em união estável 9 (37.5 %) 9 (64.3 %) 

Solteira 15 (62.5%) 4 (28.6 %) 

Divorciada -- 1 (7.2 %) 
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5.3 Compósito de risco neonatal 

Em grande parte dos estudos com prematuros, observa-se que a variável peso do RN é 

relatada como fator decisivo para a análise do desenvolvimento pós-natal, sendo que durante 

vários anos ela serviu como um indicador de risco de óbito em recém-nascidos. Entretanto, 

acredita-se que não apenas o peso deva ser analisado, haja visto que recentes pesquisas têm 

enfatizado diferenças significativas no prognóstico de neonatos com mesmo peso ao 

nascimento em diferentes Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (ZARDO; PROCIANOY, 

2003). Tais disparidades prognósticas estão relacionadas entre outros fatores, às variações dos 

riscos da população, justificando a importância de uma adequada caracterização amostral. 

Por esta razão, foi calculado um escore compósito de fatores de risco neonatal para o 

grupo de bebês prematuros (adaptação do escore de Poehlmann et al., 2010) a fim de 

caracterizar mais precisamente e com maior poder estatístico de análise da influência da 

prematuridade no desenvolvimento sócio-cognitivo e psicomotor dos bebês. Este escore foi 

obtido através da média de dois escores Z, sendo um deles referente ao sub-compósito da 

prematuridade (gerado a partir da inversão da média dos escores Z da idade gestacional e do 

peso ao nascimento) e o outro referente ao sub-compósito de riscos médicos (que contemplou 

dez fatores de risco neonatais). Os riscos médicos que foram incluídos neste estudo e seus 

respectivos resultados, que se referem ao número de bebês que apresentaram o risco, podem ser 

visualizados na tabela abaixo. De entre os bebês do grupo a termo, nenhum deles apresentou 

qualquer um dos riscos clínicos mencionados, pelo que optamos por não calcular o escore 

compósito para o grupo termo. 
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Tabela 3: Fatores de risco médicos incluídos no compósito de risco neonatal dos bebês 

prematuros (n = 24). 

Fatores de risco n (%) 

Apgar no 1º minuto inferior ou igual a 7 9 (37.5%) 

Dependência de oxigênio 11 (45.8%) 

Intubação orotraqueal 5 (20.8%) 

Uso de pressão positiva contínua em vias aéreas 14 (58.3%) 

Permanência em UTIN por mais de 30 dias 9 (37.5%) 

Apneia 7 (29.2%) 

Síndrome da angústia respiratória 8 (33.3%) 

Idade materna ≤ a 18 anos ou ≥ a 35 anos 7 (29.2%) 

Nascimento gemelar 3 (12.5%) 

Infecção/sepse neonatal 2 (8.3%) 

  

5.4 Instrumentos 

5.4.1 Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – III 

As Escalas de Desenvolvimento Infantil de Bayley foram desenvolvidas e descritas por 

Nancy Bayley e colaboradores em 1933, com o objetivo de realizar o diagnóstico evolutivo do 

desenvolvimento (CAMPOS; GONÇALVES; SANTOS, 2004). Foram revisadas em 1969, em 

1993 (Escalas Bayley II) e em 2006 (Escalas Bayley III), nos Estados Unidos (SILVA et al., 

2011). A versão usada no presente trabalho diz respeito à versão adaptada e validada por 

Madaschi (2012). As escalas constituem um instrumento padronizado e referenciado do 

desenvolvimento infantil, sendo utilizadas na intervenção/estimulação precoce e na pesquisa 

clínica para a avaliação de crianças de 1 a 42 meses de idade (com e sem deficiência intelectual). 

Segundo Silva et al (2011) as escalas Bayley III estão reconhecidas entre as melhores escalas 

existentes na área de avaliação do desenvolvimento infantil, fornecendo resultados confiáveis, 

válidos e precisos acerca do desenvolvimento infantil. Sua utilização como instrumento de 

pesquisa tem recebido grande suporte da comunidade científica. A terceira versão da escala é 

uma atualização dos dados normativos da versão anterior com amostra contemporânea e 
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representativa, apresentando melhora do conteúdo dos testes, da qualidade psicométrica e, 

consequentemente, maior utilidade clínica.  

As Escalas Bayley avaliam cinco domínios do desenvolvimento: cognitivo, linguagem 

(expressiva e receptiva), motor (grosso e fino), socioemocional e comportamento adaptativo. 

Os três primeiros domínios são observados com a criança em situação de teste e os dois últimos 

são observados por meio de questionários preenchidos pelos pais ou cuidadores. Sua aplicação 

envolve atividades e brinquedos que facilitam a interação bebê-examinador e segundo a editora 

(Pearson) a duração varia de 30 a 90 minutos de acordo com a faixa etária avaliada.  

A escala cognitiva determina como a criança pensa, reage e aprende sobre o mundo ao 

seu redor e é composta de 91 itens; a Escala de Linguagem está subdividida em dois subtipos: 

Comunicação Receptiva - que determina como a criança reorganiza sons e como a criança 

entende, fala e direciona palavras, composta de 49 itens - e a Comunicação Expressiva - que 

determina como a criança se comunica usando sons, gestos e palavras, composta de 48 itens. A 

Escala Motora está subdividida em Escala Motora Grossa e Fina. A Escala Motora Grossa 

determina como a criança movimenta seu corpo em relação à gravidade, composta de 72 itens, 

e a Escala Motora Fina determina como a criança usa suas mãos e dedos para fazer algo, 

composta de 66 itens.  

 

Figura 3: Domínios avaliados pelas escalas Bayley – III: Avaliação direta. 
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A escala sócio-emocional verifica (em 35 itens) a aquisição das etapas sócio-emocionais 

da criança de acordo com sua faixa etária: como o uso das emoções de forma interativa, uso de 

sinais emocionais ou gestos na resolução de problemas e a auto-regulação. Por fim, a escala de 

comportamento adaptativo avalia as habilidades funcionais diárias que a criança está apta a 

realizar. Esta escala é subdividida em 10 áreas, conforme ilustração a seguir. 

 

Figura 4: Domínios avaliados pelas escalas Bayley – III: Avaliação por relato parental. 

 

Os dados foram analisados considerando os escores compostos de cada uma das cinco 

escalas avaliadas, sendo o valor médio padronizado para este escore de 100 pontos com desvio 

padrão de 15. Os valores de escore composto foram obtidos com base na somatória dos escores 

brutos, ou seja, o número de acertos total de cada participante em cada escala. Além dos escores 

brutos e compostos, também foi gerado o percentil de cada escala.  
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5.4.2 Avaliação do rastreamento ocular 

Equipamento 

Os estímulos foram apresentados utilizando um monitor conectado ao sistema de 

rastreio de dados oculares iView, e o registro dos movimentos oculares pelo software 

SensoMotoric Instruments ™ 3 (SMI RED 500®) versão 3.4. A direção do olhar dos bebês foi 

registrada a partir de uma pequena câmera de alta resolução com diodos que emitem feixes de 

luz infravermelho que captam os reflexos da córnea para gerar dados a cerca dos movimentos 

oculares, direção do olhar e pontos de fixação. Os movimentos oculares foram registrados 

automaticamente em tempo real a uma taxa de registro de 500Hz. A câmera de infravermelho 

foi posicionada imediatamente abaixo de um monitor de 17” onde o estímulo visual foi 

apresentado. Para a apresentação dos estímulos foi utilizado o programa Experiment Center  

(versão 3.4) e a posterior análise dos registros foi realizada utilizando o BeGaze Software™ 

versão 3.4. 

Calibração 

Inicialmente, ou seja, antes da tarefa propriamente dita, o equipamento exige a 

realização da calibração, que é um processo de ajuste às especificidades de cada participante. 

Na calibração, o equipamento relaciona a exata localização do olhar do participante em relação 

ao ambiente e registra o centro da pupila e a relação córnea-reflexo por referência a uma 

coordenada x, y no monitor. A movimentação excessiva da cabeça e possíveis erros de 

interpretação do software de análise são dois grandes problemas que podem comprometer o 

processo de calibração e consequentemente o conjunto de dados (GOLDBERG; 

WICHANSKY, 2003), especialmente em amostras com crianças e bebês. Basicamente, na 

calibração, o participante precisa fixar o olhar em determinado ponto e acompanhar a 

movimentação deste ponto pela tela. A fim de tornar a visualização do ponto de fixação mais 

atrativa aos bebês, ele foi substituído por uma figura animada (no caso uma estrela). Após a 

calibração, iniciou-se a apresentação dos estímulos.  
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5.5 Experimentos 

5.5.1 Experimento I: Fotos sequenciais com estímulos congruentes versus incongruentes 

Foram apresentados 12 conjuntos de fotografias sequenciais contendo uma pessoa se 

alimentando (com a mão ou com uma colher). Cada conjunto era composto por três fotos, onde: 

a) a primeira estabeleceu o contexto geral da ação (ex: um homem segura uma colher com 

comida enquanto olha para a câmera); b) a segunda indica a iniciação da ação (ex: o homem 

surge agora de boca aberta, enquanto segura a colher próxima à altura da boca); c) e a terceira 

foto mostra um de dois finais possíveis para a ação – um final esperado/congruente (ex: o 

homem leva a colher à boca) ou um final inesperado/incongruente (ex: o homem leva a colher 

à testa). As fotos eram apresentadas automaticamente por 1 segundo cada uma, sendo que ao 

final de cada sequência era apresentada uma ilustração animada de um bichinho, com o objetivo 

de retomar a atenção dos bebês caso necessário e a próxima sequencia se iniciava ao pressionar 

a tecla espaço.  a sequências foram randomizadas entre os finais congruentes e incongruentes e 

entre a figura masculina e feminina. A duração total desta tarefa foi de aproximadamente 2 

minutos e as imagens abaixo apresentam duas sequências utilizadas na tarefa. 

Figura 5: Exemplo de sequência com final congruente com alimento na colher e ilustrado por 

figura feminina. 

 

Figura 6: Exemplo de sequência com final incongruente com alimento na mão e ilustrado por 

figura masculina. 
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Este experimento foi baseado nos estímulos utilizados por Reid et al., (2009), porém 

recorrendo a atores e alimentos brasileiros (para que a aparência fosse a mais familiar possível). 

A escolha deste tipo de estímulos se deu pelo fato da alimentação representar uma ação rotineira 

no dia-a-dia dos bebês, facilitando a compreensão deles. O uso de fotos com pessoas do sexo 

masculino e feminino pretendeu reduzir um eventual efeito de habituação aos estímulos, o que 

em uma amostra de bebês poderia resultar no aumento de perdas experimentais, além de 

contemplar os eventuais casos onde o cuidador de referência do bebê fosse do sexo masculino.  

A duração aproximada desta tarefa foi 2 minutos e a medida ocular analisada foi o tempo 

médio das fixações, que foi registrado continuamente ao longo de toda tarefa, porém para fins 

de análise foram considerados os registros da última imagem (cujo desfecho caracterizava o 

final congruente ou incongruente).  

 

5.5.2 Experimento II: Vídeos de atribuição social 

Esta tarefa consistiu na apresentação de 10 pequenos clipes de vídeo (criados em 

computador) nos quais três figuras geométricas (sem quaisquer características antropomórficas) 

se movimentam (estímulos cedidos por Schultz et al., 2003). Os vídeos têm duração de 15.1 

segundos cada um e contêm três figuras geométricas brancas – um círculo, um quadrado e um 

losango – sobre um fundo preto. Além das três figuras, existe um quadrado grande com um 

lado que abre e fecha como uma porta (dobradiça). Em metade dos vídeos, as figuras se 

movimentam de forma recíproca e contingente, sugerindo interação social (ex. figuras parecem 

dançar, brincar de esconde-esconde, perseguir uma a outra, ou lutar). Em outra metade dos 

vídeos as mesmas figuras movimentam-se de forma aleatória, não sugestiva de interação social. 

A ordem de apresentação dos vídeos foi randomizada e entre um vídeo e outro era apresentada 

uma ilustração animada de bichinho para atrair a atenção dos bebês no caso de se distraírem. 

A duração aproximada desta tarefa foi de 3 minutos e a medida ocular analisada foi o 

tempo médio das fixações, cujo registro e posterior análise foram consideradas continuamente 

ao longo de toda tarefa. 
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Figura 7: Frame de um dos vídeos (cedido por Schultz et al., 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.6 Procedimentos 

O processo de recrutamento dos participantes e coleta de dados durou aproximadamente 

14 meses (fevereiro/2016 a abril/2017) e foi composto por várias etapas. Inicialmente foi 

estabelecida a parceria com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A partir 

de então foi iniciada a seleção dos participantes que ocorreu de duas formas distintas: 

presencialmente em visitas ao Ambulatório de prematuros da Santa Casa onde o contato se dava 

diretamente com as mães dos bebês que estavam em consulta médica; e via contato telefônico, 

a partir de informações obtidas em documentos de registro de nascimento. Devido à dificuldade 

na obtenção de dados cadastrais atualizados, não foi possível estabelecer contato com grande 

parte das famílias elegíveis. Além disso, por variados motivos, muitas famílias não aceitaram 

participar do estudo e algumas que aceitaram participar e agendaram a avaliação, não 

compareceram ao Laboratório. 

Contudo, os responsáveis que aceitaram participar, compareceram no Laboratório de 

Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo o bebê 

participante acompanhado de pelo menos um de seus responsáveis. Assim que os bebês e seus 

responsáveis chegaram ao Laboratório, foram explicados os objetivos, métodos, benefícios e 

riscos potenciais do estudo e quaisquer dúvidas eram sanadas. Em seguida, o responsável legal 

era convidado a assinar o termo de consentimento livre e esclarecido (anexo D). Os pais e/ou 

responsáveis foram devidamente avisados que poderiam deixar o estudo a qualquer momento 

que desejassem sem necessidade de justificativa. Além disso, lhes foi explicado que todas as 
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informações fornecidas permaneceriam em sigilo. Este momento inicial serviu igualmente para 

a familiarização do bebê com o espaço e com o pesquisador responsável.   

As duas avaliações (escalas Bayley e rastreamento ocular) foram feitas no mesmo 

encontro, sendo que a ordem de início era alternada a fim de evitar que a mesma avaliação fosse 

comprometida pelo comportamento do bebê, que normalmente variava bastante ao longo do 

período de avaliação.  

A avaliação do desenvolvimento psicomotor foi feita através da aplicação das Escalas 

Bayley de Desenvolvimento Infantil – III, (Bayley, 2006) que era realizada em uma sala com 

pouca decoração (a não ser os itens necessários para a aplicação do instrumento), iluminação 

adequada e sem interferência de ruídos e circulação de pessoas. A aplicação foi realizada pela 

pesquisadora responsável após intenso treinamento e manipulação dos materiais e leitura das 

instruções do manual administrativo. A avaliação ocorreu por meio de questionários e 

observação direta, interagindo com a criança de forma sistemática e sempre na presença do 

responsável pelo participante. O tempo de aplicação da Bayley era variável entre os 

participantes, pois dependia do comportamento e do nível atencional de cada um, sendo que em 

média esta avaliação durava 1 hora e 30 minutos.  

A avaliação dos padrões de rastreamento ocular foi realizada no Laboratório de 

Neurociência Cognitiva e Social da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de forma 

individual, em uma sala devidamente equipada, com condições adequadas quanto à 

luminosidade e isenta de ruídos externos. Inicialmente, aos responsáveis pelos bebês foi 

explicado detalhadamente como se daria o procedimento. A tarefa sempre foi realizada na 

presença de um dos pais ou responsável e sob a orientação e acompanhamento da pesquisadora 

responsável. O bebê se manteve durante toda a tarefa no colo do responsável, sentados em uma 

poltrona a 60 cm do monitor do computador. Foi solicitado que o responsável mantivesse o 

bebê o mais imóvel possível, mantendo o olhar para o monitor, além de orientações quanto a 

manutenção do silêncio para não distraí-lo. A Figura 8 ilustra o posicionamento dos 

participantes durante a tarefa. 
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Figura 8: Fotos de bebê realizando a tarefa de rastreamento ocular.  

                 

Fonte: Imagens de autoria própria e autorizadas pela mãe do bebê participante.

 

A tarefa de rastreamento ocular foi elaborada com a duração de 5 minutos, contudo o 

tempo de aplicação total era superior (aproximadamente 20 minutos), pois era necessário 

apresentar o equipamento, explicar o seu funcionamento e sanar as dúvidas. Além disso, o 

tempo de calibração variou bastante entre os participantes, sendo que em alguns casos, devido 

a algumas pausas que se fizeram necessárias para posicionar o bebê adequadamente, foi 

superior a 10 minutos.  

Ao considerarmos que bebês despendem maior tempo pois precisam se alimentar, trocar 

fralda, além de eventuais choros/birras que precisam ser solucionados, o tempo para finalização 

das duas avaliações (psicomotora e sócio-cognitiva) era de aproximadamente de 2 horas. 

Durante esse período de coleta era oferecido aos bebês participantes suco, biscoitos e água, 

além de café aos responsáveis. 
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6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados obtidos foram analisados no programa estatístico SPSS Statistics 18 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

Testes de Shapiro-Wilks revelaram que os escores compostos da Bayley apresentavam 

distribuições aproximadamente normais, enquanto as variáveis de rastreamento ocular 

apresentavam distribuições não-normais. Assim, as análises estatísticas das variáveis do 

desenvolvimento psicomotor foram paramétricas, e as análises das variáveis de eye tracking 

foram não-paramétricas (testes de Mann-Whitney). 

O coeficiente de correlação r foi calculado para determinar a magnitude dos efeitos 

obtidos nos testes de Mann-Whitney, sendo que valores de .1 indicam um efeito pequeno, 

valores de .3 indicam um efeito médio, e de .5 indicam um efeito grande (Cohen, 1992).  

Índices de d de Cohen foram calculados para determinar a magnitude de efeito em testes-

t para amostras independentes. As interpretações dos valores obtidos seguem os parâmetros de 

Cohen (1988): 0.20 - pequeno; 0.50 - médio; 0.80 - grande. 
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7 RESULTADOS 

 

7.1 Resultados de rastreamento visual 

As primeiras avaliações foram consideradas piloto do estudo, e participaram desta etapa 

11 bebês (todos do grupo de prematuros). As alterações foram realizadas apenas na tarefa de 

imagem no sentido de diminuir o número de sequências e o tempo de apresentação da última 

imagem. Na tarefa de vídeos nenhuma alteração foi realizada, sendo possível incluir os dados 

de todos os participantes (do estudo piloto e final). Dessa forma, para fins de análise dos dados 

oculares, o número amostral foi diferente nas duas tarefas de rastreamento visual.  

 

7.1.1 Tarefa de vídeos 

Para esta tarefa, no grupo de prematuros, os dados oculares de 2 bebês não foram 

incluídos devido a problemas técnicos no registro. As demais perdas (em ambos os grupos) 

foram em decorrência da não obtenção de dados suficientes para análise (aproveitamento na 

tarefa inferior a 10% do tempo total da mesma). Haja visto que o corte foi feito individualmente 

para cada vídeo e não no tempo total da tarefa, o número válido de participantes incluídos na 

análise foi diferente entre os vídeos sociais (n = 15) e aleatórios (n = 14). Por sua vez, entre os 

bebês a termo, houve 8 excluídos, totalizando 6 participantes com dados válidos, como 

demonstrado na tabela abaixo. 

 

Tabela 4: Estatística descritiva do tempo de fixação nos vídeos entre os grupos. 

                   Grupo prematuros  Grupo termos 

 n Min-Máx M (DP)  n Min-Máx M (DP) 

Tempo de fixação total 

vídeos sociais (ms) 
15 1516 – 6583 2996 (1413) 6 1925 - 11542 5315 (3792) 

Tempo de fixação total 

vídeos aleatórios (ms) 
14 2115 - 5833 3267 (971) 6 2083 - 8082 5385 (2257) 
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Testes não-paramétricos de Wilcoxon para amostras em pares mostraram não haver 

diferenças significativas entre o tempo de fixação em vídeos sociais e vídeos aleatórios quer no 

grupo de prematuros, Z = -.65, p = .575 (r = .10, efeito de magnitude pequena), quer no grupo 

a termo, Z = -.31, p = .753 (r = .06, efeito de magnitude pequena). 

Testes não-paramétricos de Mann-Whitney para amostras independentes revelaram 

diferenças marginalmente significativas entre os grupos ao nível do tempo de fixação em vídeos 

aleatórios, sendo que os bebês a termo tenderam a fixar por mais tempo do que os bebês 

prematuros, U = 20.0, p = .076 (r = .41, efeito de magnitude média a grande). Não foram 

verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos no tempo de fixação em 

vídeos sociais, U = 30.0, p = .267 (r = .25, efeito de magnitude pequena a média). 

O Gráfico 1 abaixo representa o tempo médio (em milissegundos) de fixação dos 

participantes na tarefa de vídeos, relevando que de uma forma geral, os resultados foram 

semelhantes entre os grupos nos dois tipos de vídeo, ainda que a diferença significativa tenha 

sido apontada apenas para os vídeos aleatórios. 

 

Gráfico 1: Tempo de fixação médio entre os grupos nos vídeos sociais versus aleatórios. 
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7.1.2 Tarefa de imagens 

Nesta tarefa, dos 24 bebês prematuros, 15 não foram considerados dados válidos, sendo 

que: 11 participaram do estudo piloto, 2 tiveram problemas técnicos no registro de dados e 2 

não obtiveram dados oculares suficientes (aproveitamento na tarefa inferior a 10% do tempo 

total da mesma). No grupo termo, dos 14 bebês avaliados, a perda amostral foi apenas por dados 

insuficientes, sendo registrada em 5 bebês. Finalmente, após as perdas amostrais citadas, ambos 

os grupos (prematuros e termos) tiveram 9 participantes na tarefa de imagens. 

 

Tabela 5: Estatística descritiva do tempo de fixação nas imagens entre os grupos. 

        Grupo prematuros (n=9) Grupo termos (n=9) 

 n Min-Máx M (DP)  n Min-Máx M (DP) 

Tempo de fixação total 

nas imagens com final 

congruente (ms) 

8 180 – 1.000 644 (240) 9 104 – 1.000 683 (297) 

Tempo de fixação total 

nas imagens com final 

incongruente (ms) 

9 150 – 986 631 (310) 7 677 – 1.000 830 (143) 

 

Testes não-paramétricos de Wilcoxon para amostras em pares mostraram não haver 

diferenças significativas entre o tempo de fixação em imagens incongruentes e congruentes 

quer no grupo de prematuros, Z = -.68, p = .499 (r = .13, efeito de magnitude pequena), quer 

no grupo a termo, Z = -.11, p = .917 (r = .02, efeito de magnitude pequena). 

Semelhantemente, testes não paramétricos de Mann-Whitney para amostras 

independentes não revelaram diferenças significativas entre os bebês a termo e os bebês 

prematuros ao nível do tempo de fixação em imagens com finais congruentes, U = 33.5, p = 

.815 (r = .06, efeito de magnitude pequena) ou incongruentes U = 22.0, p = .351 (r = .25, efeito 

de magnitude pequena a média).  

O Gráfico 2 representa o tempo médio (em milissegundos) de fixação dos participantes 

na tarefa de sequências de imagens, relevando que os resultados foram semelhantes entre os 

grupos nas duas condições. 
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Gráfico 2: Tempo de fixação – Finais congruentes e incongruentes. 

 

 

7.2 Resultados do desenvolvimento psicomotor 

A aplicação das Escalas Bayley foi concluída em todos os participantes da amostra (n = 

24 no grupo de prematuros; n = 14 no grupo a termo). Por se tratar de um instrumento que foi 

previamente traduzido e adaptado para a cultura brasileira, mostrando-se aplicável e com 

evidências de validade nacional (MADASCHI et al., 2016), os dados normativos preconizados 

pelo instrumento foram utilizados, porém com base nas normas americanas por serem estes os 

valores disponíveis à data da escrita deste trabalho. O gráfico e a tabela a seguir apresentam as 

pontuações obtidas por cada grupo nas três principais escalas, contudo, as outras duas escalas 

(comportamento adaptativo e sócio-emocional) foram igualmente aplicadas, embora não 

tenham sido analisadas no âmbito deste trabalho. 
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Gráfico 3: Valores médios de escore composto (M = 100, DP ± 15) de cada domínio nos dois 

grupos avaliados.  

 

 

Tabela 6:  Estatística descritiva de cada domínio nos dois grupos avaliados. 

  Grupo de prematuros (n = 24) Grupo a termo (n = 14) 

 Min - Máx Média (DP) Min - Máx Média (DP) 

Escala Cognitiva 80 - 135 110.42 (14.73) 80 - 140 116.79 (18.03) 

Escala de Linguagem 65 - 121 96.46 (13.96) 94 - 135 117.07 (12.08) 

Escala Motora 76 - 124 96.96 (13.81) 85 - 142 116.43 (16.44) 

Escala Sócioemocional 75 - 130 100.83 (13.32) 95 - 140 115.36 (13.65) 

Escala Comportamento 

Adaptativo 

72 - 133 101.92 (13.19) 92 - 130 110.62 (11.82) 

 

Os valores de escore composto podem ser classificados em sete níveis conforme a tabela 

a seguir apresenta. 
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Tabela 7: Níveis de classificação dos escores compostos conforme Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil – III. 

Classificação Escore Composto 

Muito inferior ≤ 69 

Limítrofe 70 - 79 

Médio inferior 80 - 89 

Médio 90 - 109 

Médio superior 110 - 119 

Superior 120 - 129 

Muito superior ≥ 130 

 

No grupo dos bebês a termo, nenhum participante obteve classificação limítrofe ou 

muito inferior em qualquer dos domínios das Escalas. No entanto, entre os prematuros a 

classificação muito inferior foi registrada na escala de linguagem (n = 1) e a classificação 

limítrofe nas escalas: de linguagem (n = 3), motora (n =3), sócio-emocional (n = 1), e de 

comportamento adaptativo (n =1). 

Conforme mencionado anteriormente, dos cinco domínios avaliados pelas Escalas 

Bayley, três deles (motor, cognitivo e linguagem) são observados com o bebê em situação de 

teste e os outros dois (sócio-emocional e de comportamento adaptativo) têm formato de 

questionário aplicado a pais ou cuidadores, sendo menos utilizados na prática clínica e nas 

pesquisas (ANDERSON et al., 2010). Considerando que diversos fatores podem enviesar os 

dados obtidos a partir dos questionários, apenas faremos uma classificação detalhada dos 

escores nos domínios cognitivo, da linguagem e motor. 

 

7.2.1 Diferenças intra-grupos 

ANOVAs para medidas repetidas evidenciaram a existência de diferenças significativas 

entre as três principais escalas – cognitiva, linguagem e motora – no grupo de prematuros, F 

(2.22) = 18.48, p <.001, mas não no grupo a termo, F (2.12) = .01, p = .989. Especificamente 

no grupo de prematuros, testes-t post-hoc indicaram que a escala cognitiva apresentou 

resultados significativamente superiores à escala de linguagem, t(23) = 5.73, p <.001 (d de 
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Cohen = 2.39), e à escala motora, t(23) = 4.40, p <.001 (d de Cohen = 1.83). Não foram 

encontradas diferenças entre a escala de linguagem e motora, , t(23) = -0.16, p = .874. 

 

7.2.2 Diferenças inter-grupos 

Testes-t para amostras independentes foram realizados em cada uma das três principais 

escalas e os respectivos resultados podem ser visualizados nos gráficos a seguir. 

 

Gráfico 4: Distribuição dos bebês segundo a classificação do escore composto relativo ao 

desempenho na Escala Cognitiva. 

 

  

Legenda: Os valores entre parênteses se referem ao número de participantes que obteve a classificação. 

 

Observa-se que a maioria dos bebês do grupo prematuros obtiveram desempenho médio 

(n= 9, 37.5%), ao passo que no grupo de bebês termos, a classificação muito superior foi a mais 

prevalente (n = 5, 35.5%). 

De acordo com o teste-t para amostras independentes, não foram verificadas diferenças 

significativas entre o grupo de prematuros e o grupo de termos ao nível da escala cognitiva, 

t(36) = -1.18, p = .245, (d de Cohen = -0.39). 
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Gráfico 5: Distribuição dos bebês segundo a classificação do escore composto relativo ao 

desempenho na Escala de Linguagem. 

  

 

Legenda: Os valores entre parênteses se referem ao número de participantes que obteve a classificação. 

 

A distribuição dos bebês prematuros na escala de linguagem foi a mais heterogênea, 

sendo que em todas as classificações houve pelo menos um bebê e o predomínio foi no escore 

médio (n = 15, 62.5%). Entre os termos, a distribuição ocorreu em quatro classificações e a 

maioria se concentrou na pontuação superior (n = 6, 42.9%). 

O teste-t para amostras independentes evidenciou a existência de diferenças 

significativas entre os bebês prematuros e os bebês a termo ao nível da escala de linguagem, 

t(36) = -4.60, p < .001., (d de Cohen = -1.53) sendo que os bebês prematuros pontuaram 

significativamente abaixo dos bebês a termo. 
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Gráfico 6: Distribuição dos bebês segundo a classificação do escore composto relativo ao 

desempenho na Escala Motora. 

 

   

Legenda: Os valores entre parênteses se referem ao número de participantes que obteve a classificação. 

 

Na escala motora, entre os prematuros, o escore médio foi o de maior número de bebês (n = 12, 

50%). No grupo dos bebês termos, os escores superior e médio superior foram igualmente os 

mais pontuados (n = 4, 28.6% cada um). 

O teste-t para amostras independentes evidenciou que os bebês prematuros alcançaram 

pontuações significativamente abaixo dos bebês a termo na escala motora, t(36) = -3.91, p < 

.001., (d de Cohen = -1.30). 

 

7.3 Associações entre compósito de risco e desenvolvimento psicomotor e rastreamento 

ocular 

Por últimos, procedemos à análise das associações entre o compósito de risco neonatal e 

as variáveis centrais do estudo (apenas para o grupo de bebês prematuros). De acordo com os 

dados da Tabela 8, podemos verificar que apenas foi encontrada uma associação positiva, 

marginalmente significativa, entre maior pontuação no compósito de risco neonatal e mais 

tempo de fixação em fotos de finais congruentes. 
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Tabela 8: Correlação entre o compósito de risco neonatal e as variáveis psicomotoras e de 

rastreamento ocular. 

 Compósito de risco* 

Bayleya  

      Cognitiva - .04 

Linguagem -.11 

      Motora -.21 

Rastreamento ocular - Fotosb  

      Congruentes .67 + 

      Incongruentes  -.07 

Rastreamento ocular - Vídeosb  

      Sociais .41 

      Aleatórios .12 

Notas: +p < .10; aCoeficiente de Correlação de Pearson; bCoeficiente de Correlação de Spearman; 

*Quanto mais elevado o valor, maior o risco. 

 

 Os anexos E e F descrevem os valores de cada participante individualmente considerando as 

principais variáveis analisadas neste estudo.  
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8 DISCUSSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar o desenvolvimento precoce de bebês 

nascidos com distintos graus de prematuridade, comparando-os com o desenvolvimento de 

bebês termo. Para isso, as dimensões sócio-cognitiva e psicomotora foram avaliadas no 

momento em que os participantes atingiram a idade de 12 meses, através de avaliação 

comportamental e de rastreamento ocular. Mais concretamente, este trabalho possuiu três 

objetivos específicos: 

1) Comparar o desenvolvimento psicomotor de bebês nascidos prematuros e bebês a termo, 

considerando a possibilidade de comprometimento das funções cognitivas, motoras e de 

linguagem no grupo de prematuros; 

2) Testar o uso da técnica de rastreamento ocular em uma amostra de bebês brasileiros com 

12 meses de idade; 

3) Comparar o nível de desenvolvimento sócio-cognitivo entre bebês prematuros e bebês 

nascidos a termo, analisando se existiam diferenças no tempo médio de fixações 

oculares de ambos os grupos em duas tarefas: a) vídeos de natureza social e não social 

(movimento aleatório) e b) sequências de imagens demonstrando ações motoras simples 

com finais congruentes ou incongruentes. 

As crianças nascidas prematuramente representam um grupo bastante heterogêneo, que 

inclui distintos graus de prematuridade e sobretudo diferentes desfechos desenvolvimentais, 

incluindo casos de severos e múltiplos comprometimentos até casos em que o desenvolvimento 

se deu de forma típica (RODRIGUES et al., 2011; RODRIGUES e BOLSONI-SILVA, . Neste 

estudo, não foram incluídos os bebês de extrema prematuridade, sendo que os prematuros 

moderados (entre 32 semanas e 36 semanas e 6 dias) foram os mais prevalentes representando 

62.5% (15 bebês) do total de prematuros, seguidos dos muitos prematuros (entre 28 semanas e 

31 semanas e 6 dias) que totalizaram 37.5% (9 bebês). Estes achados estão em conformidade 

com a literatura americana que relata maiores taxas de prematuridade moderada (de 60 a 70%) 

e em média 20% de muito prematuros (GOLDENBERG et al., 2008).  Embora a idade dos 

participantes tenha sido restringida a 12 meses, devido à heterogeneidade da prematuridade e 

os diversos fatores que influenciam o desenvolvimento precoce, a discussão dos resultados 

encontrados merece especial atenção e a consideração das especificidades da amostra.  

Relativamente à tarefa de observação de ações motoras com finais congruentes e 

incongruentes, a escolha da tarefa de rastreamento ocular se deu ao considerar que uma das 



65 

 

primeiras ações dirigidas a objetivos que os bebês experimentam e observam é a ação de se 

alimentar. De forma inédita, o paradigma desenvolvido por Reid et al. (2009) foi adaptado e 

utilizado em bebês brasileiros para investigar se os resultados eletrofisiológicos encontrados 

seriam expandidos pelo presente estudo de rastreamento ocular. No estudo de Reid et al (2009) 

os bebês (de 7 e 9 meses), nascidos a termo, apresentaram evidências de detecção neural das 

incongruências, sendo capazes de analisar a ação e fazer previsões de eventos utilizando os 

mesmos mecanismos cognitivos que os adultos. De modo semelhante, diversos outros estudos 

também sugerem que aos 12 meses de idade os bebês com desenvolvimento típico já são 

capazes de prever e antecipar o objetivo de ações motoras simples (KOCHUKHOVA; 

GREDEBACK, 2010, BRANDONE et al., 2014). 

Dada pesquisa prévia indicando que a prematuridade é um fator de risco para problemas 

de processamento de informação social, colocamos como hipótese de que haveria menor 

fixação em imagens com final incongruente por parte do grupo de bebês prematuros 

(comparativamente aos termos). Essa eventual diferença derivaria dos déficits sócio-cognitivos 

causados pela prematuridade, que por sua vez iriam comprometer a capacidade de compreensão 

de intencionalidade com base na detecção de incongruências motoras. Embora não tenham sido 

registradas diferenças significativas, podemos observar que a direção dos resultados obtidos 

pelos grupos quanto ao tempo de fixação nas imagens incongruentes está em linha com o 

esperado. Em média, os bebês prematuros fixaram o olhar 32% menos tempo nestas imagens 

do que os bebês a termo. O fato de não terem sido encontradas diferenças significativas entre 

os grupos pode ser explicada de duas formas. Em primeiro lugar, dado o seu reduzido tamanho, 

é possível que a amostra não tenha tido poder suficiente para detectar os efeitos esperados 

(provavelmente de magnitude pequena a média). Assim sendo, os presentes resultados motivam 

a uma análise com uma amostra mais alargada. Além disso, os achados relativos a esta tarefa 

podem ser explicados pelo fato de que, nesta faixa etária, a capacidade de previsão dos objetivos 

de determinada ação está em fase de desenvolvimento e mesmo entre os bebês a termo pode 

não ter sido completamente desenvolvida ainda. Estudos recentes mostraram que os bebês 

começam a desenvolver esta habilidade aos 6 meses de idade (HUNNIUS; BEKKERING, 

2010, KOCHUKHOVA; GREDEBÄCK, 2010) e que esta capacidade continua a ser 

desenvolvida ao longo dos meses seguintes (KENWARD, 2010, BRANDONE et al., 2014) no 

entanto, a confiabilidade dos padrões oculares muitas vezes não é encontrada antes dos 12 

meses de idade (FALCK-YTTERETAL, 2006, MELZER et al., 2012) ou até mesmo em idades 

posteriores (GREDEBÄCK et al., 2009). Além disso, considerando que a apresentação dos 
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estímulos representava componentes chave de uma sequência de ação, era de fundamental 

importância para o desempenho na tarefa que os bebês acompanhassem as três imagens que 

compunham a sequência. Contudo, tal engajamento atencional nem sempre foi observado 

durante a aplicação da tarefa, pois ao longo da mesma, por vezes os bebês (de ambos os grupos) 

desviaram o olhar e não foram capazes de se manter sentados, olhando para o monitor durante 

toda a tarefa. Este aspecto certamente dificultou a detecção de diferenças significativas entre os 

dois grupos avaliados. Especificamente no caso dos bebês prematuros, de acordo com literatura 

revisada na introdução, existem evidências que estes são mais reativos e menos auto-regulados 

em seu comportamento atencional do que bebês a termo e, portanto, a capacidade de atenção e 

concentração pode ser reduzida neste grupo (ECKERMAN et al., 1994, PERRICONE; 

ANZALONE, 2013, POTIJK et al., 2012). 

Os resultados dos vídeos revelam que em ambas as situações (vídeos sociais e aleatórios) 

os bebês a termo apresentaram maior tempo de fixação. Curiosamente, as diferenças entre 

prematuros e termos ao nível do tempo de fixação foram marginalmente significativas apenas 

para os vídeos aleatórios, onde os bebês termos tenderam a fixar o olhar por mais tempo do que 

os bebês prematuros (tempo médio de fixação 1.6 vezes superior). Relativamente ao tempo de 

fixação em vídeos sociais, os bebês prematuros registraram em média uma fixação 1.8 vezes 

inferior aos termos. Contudo, possivelmente devido ao amplo desvio padrão registrado e a 

amostras de número distinto em cada grupo, estas diferenças não alcançaram significância 

estatística, o que certamente revela a importância de futuras pesquisas com maior número 

amostral e com acompanhamento longitudinal, a fim de revelar dados mais robustos e 

possibilitar a investigação se tais diferenças se mantêm entre os dois grupos ao longo do 

desenvolvimento. 

Conforme já sinalizado, tais resultados, podem ser justificados pelo possível déficit 

atencional entre os bebês prematuros. Corroborando esta hipótese, Espírito Santo e Portuguez 

(2009) realizaram um estudo que avaliou o desenvolvimento cognitivo e comportamental em 

idade pré-escolar de 80 crianças nascidas prematuras (entre 24 e 36 semanas de IG), sendo que 

além dos déficits cognitivos, os pesquisadores relataram comportamentos relacionados com os 

critérios para “hiperativo-impulsivo” e “desatenção” segundo o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM – IV) em 48.8% e 36.3% respectivamente. Resultado 

similar foi obtido por Nosarti et. al., (2005) que avaliaram 72 adolescentes nascidos antes de 33 

semanas de gestação e compararam aos seus pares (em idade e gênero), utilizando a Escala 

Comportamental Rutter e obtiveram valores significativamente menores entre os prematuros.  
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De uma forma geral, os participantes de ambos os grupos tiveram uma elevada taxa de 

perda de dados oculares nas duas tarefas de rastreamento ocular, com exclusão de 33.3% da 

amostra na tarefa de imagens e 44.7% na tarefa de vídeos. Diversos estudos publicados não 

revelam de forma clara e objetiva as perdas amostrais encontradas, dificultando a comparação 

entre os achados. No entanto, como ilustrado abaixo, as taxas de perda observadas neste estudo 

são comparáveis a diversos outros estudos que utilizaram rastreamento ocular em bebês ao 

longo dos primeiros 2 anos de vida (VANDERWERT et al., 2014, 38%; SCHURE, JUNGE e 

BOERSMA, 2016, 44%, RICHMOND e POWER, 2014, 48%, THORGRIMSSON, 

FAWCETT e LISZKOWSKI, 2015). 
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Tabela 9: Tabela ilustrativa de estudos com rastreamento ocular em bebês. 

Autores Faixa 

etária 

Grupos incluídos Tipo de tarefa Perda 

amostral 

VANDERWERT et 

al., 2014 
7 meses 

Termos com 

desenvolvimento 

típico 

Preferência visual 

(rostos humanos 

versus animais) 

38% 

SCHURE, JUNGE 

e BOERSMA,  

2016 

7 - 8 

meses 

Termos com 

desenvolvimento 

típico 

Processamento de 

informações 

auditivas e visuais 

44% 

RICHMOND E 

POWER, 2014 

6 e 12 

meses 

Termos com 

desenvolvimento 

típico 

Preferência visual 

(face versus cena) 
48% 

THORGRIMSSON, 

FAWCETT e 

LISZKOWSKI, 

2015 

12 e 24 

meses 

Termos com 

desenvolvimento 

típico 

Previsão de ações 

comunicativas 

dirigidas a 

terceiros  

44% 

BALAM, 2018 12 meses 
Termos e pré-

termos 

Previsão de ações 

motoras 

(alimentação)  

33.3 % 

BALAM, 2018 12 meses 
Termos e pré-

termos 

Vídeos aleatórios 

versus vídeos 

sociais 

44.7 % 

 

Algumas considerações são oportunas neste contexto. A grande vantagem do uso do 

rastreamento ocular em comparação com a observação humana é a melhor resolução tanto 

espacial quanto temporal que a técnica oferece. Contudo, este benefício não se aplica da mesma 

forma ao comparar estudos com adultos e bebês/crianças, isto porque adultos cooperativos são 

capazes de fornecer dados com resoluções muito mais acuradas e fidedignas do que crianças e 

especialmente bebês. Além disso, em idades posteriores onde a linguagem já foi desenvolvida, 

as tarefas de rastreio ocular podem ser associadas a respostas verbais. 
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Relativamente à resolução espacial, a limitação ocorre pelo tipo de sistema utilizado e 

especialmente pela qualidade da calibração. Todos os sistemas de reflexão de córnea encontram 

limitação na relação entre o número de pixels da câmera de vídeo e as principais características 

do olho dos participantes (tamanho da pupila e da íris), além disso a excessiva movimentação 

da cabeça é outro fator que prejudica a precisão na captação dos dados, elevando 

consideravelmente as perdas de dados registradas. Conforme já mencionado, no processo de 

calibração os bebês precisavam fixar precisamente cinco pontos na tela (em alguns estudos são 

utilizados nove pontos), contudo bebês apresentam maior dificuldade na fixação de pequenos 

estímulos, gerando imprecisões e erros na tentativa do software em fornecer um “melhor ajuste” 

destes pontos, tendo em vista que a alta resolução espacial depende inteiramente da calibração.  

Após a realização da calibração, o passo seguinte é outra questão chave na análise dos 

dados - diante de um grande número de dados oculares coletados, quais parâmetros e medidas 

são relevantes para responder às questões de pesquisa de cada estudo, neste caso, quais estariam 

relacionados aos processos cognitivos subjacentes? As possibilidades são inúmeras, desde 

simplesmente utilizar o rastreador ocular como um observador automatizado que registra o que 

foi fixado dentro ou fora de determinadas regiões da tela, até categorizar múltiplos movimentos 

oculares (por exemplo: sacadas, perseguição e dilatação pupilar) e definir áreas de interesses.  

Aslin (2012) ressalta que mesmo em adultos, a categorização dos vários tipos de movimentos 

oculares é uma tarefa difícil e, portanto, em estudos com bebês as análises tendem a ser menos 

detalhadas. 

De uma forma geral, apesar de termos encontrado as esperadas dificuldades no uso da 

técnica de rastreamento ocular na nossa amostra de bebês prematuros e a termo, a taxa de perda 

amostral foi comparável às reportadas em estudos anteriores. Além disso, os resultados obtidos 

– principalmente na tarefa de detecção de incongruências em fotos de ações motoras –  foram 

encorajadores e sugerem potenciais dificuldades das crianças prematuras em atribuírem 

intencionalidade a ações motoras simples, algo que deverá ser devidamente esclarecido em 

amostras maiores. Este trabalho está entre os primeiros no Brasil dedicado à caracterização do 

processamento de estímulos visuais estáticos e dinâmicos de natureza social por prematuros, 

comparativamente aos seus pares a termo, aos 12 meses de idade. Efetivamente, em âmbito 

nacional, a literatura na área de rastreamento ocular com amostras infantis é bastante escassa. 

Considerando o desenvolvimento típico, o estudo de Oliviera (2016) avaliou o padrão de 

rastreamento visual de figuras sociais e não sociais em crianças de 2 a 6 anos e demonstrou que 

crianças mais velhas (cinco e seis anos) apresentaram maior tempo de fixação para faces, 
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objetos e olhos em comparação aos grupos de menor idade (dois a quatro anos) e 

adicionalmente relatou que as crianças demonstraram preferência visual por olhos em 

detrimento da boca, sendo que esta preferência tende a aumentar em função da idade. Outros 

estudos também foram conduzidos em amostras atípicas, como por exemplo: Tebexreni et al 

(2009) que avaliaram a percepção de faces em 11 participantes com Transtornos Globais do 

desenvolvimento (autismo, síndrome de Asperger e transtorno global do desenvolvimento sem 

outra especificação) com idades entre 8 a 14 anos e compararam os achados com o grupo 

controle (pareado em idade, sexo e nível intelectual). A tarefa utilizada foi de preferência visual 

entre figuras sociais (pessoas) e não sociais (natureza, objetos e comidas), sendo que os 

resultados indicaram que na amostra com alterações no desenvolvimento houve a tendência de 

exploração de maneira menos organizada, com mais padrões de omissão de figuras e não 

percepção de estímulos em comparação ao grupo controle. Com foco na Síndrome de Rett, o 

estudo de Berardineli (2016) avaliou o padrão de preferência visual em 18 participantes com 

idades entre 2 e 30 anos, e correlacionou os dados oculares com a idade e a mobilidade das 

participantes. Como resultado, foi relatado que as participantes olharam mais para o lado 

esquerdo da tela independentemente da idade e da mobilidade. 

É de se notar a ampla possibilidade de utilização da técnica de rastreamento ocular, tanto 

nos diferentes acometimentos, como nas diferentes faixas etárias. Porém, a alta variabilidade 

etária apresentada dificulta a caracterização de uma etapa específica do desenvolvimento, neste 

sentido, o presente estudo pretende contribuir para a literatura da área ao se restringir à idade 

de 12 meses e buscar evidenciar a influência da prematuridade no desenvolvimento precoce. 

 Relativamente às comparações do nível de desenvolvimento psicomotor, as primeiras 

comparações intra-grupo revelaram que enquanto o grupo de bebês a termo mostrou um perfil 

relativamente homogêneo de desempenho nos domínios cognitivo, de linguagem e motor, o 

mesmo não aconteceu no grupo prematuro. Efetivamente os bebês deste grupo mostraram 

desempenhos significativamente inferiores no domínio de linguagem e motricidade, 

comparativamente ao cognitivo. De fato, outros estudos revelam que amostras de risco ou com 

desenvolvimento atípico apresentam frequentemente perfis cognitivos mais heterogêneos 

(SUMNER; PRATT; HILL, 2016, SABBADINI et al., 2001, HO et al., 2002). 

 Quanto às diferenças entre os grupos, de acordo com o esperado, o grupo de bebês 

prematuros apresentou globalmente mais dificuldades na execução das tarefas das Escalas 

Bayley. Mais concretamente, o grupo pré-termo atingiu desempenhos significativamente 

inferiores ao grupo termo nos domínios da linguagem e motora. Por outro lado, não foram 
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observadas diferenças significativas ao nível do desenvolvimento cognitivo, sendo que tanto 

para o grupo de bebês prematuros quanto para o grupo a termo, o valor médio obtido neste 

domínio correspondeu a uma classificação Média-Superior. No que se refere ao domínio da 

linguagem, que compreende habilidades receptivas e expressivas, enquanto o grupo pré-termo 

alcançou, no seu todo, o nível de classificação Médio, o grupo a termo alcançou o nível Médio-

Superior.  Quanto ao domínio motor, foi encontrado um padrão semelhante ao domínio da 

linguagem (Grupo prematuros – Classificação Média; Grupo Termo – Classificação Média 

Superior). Fazendo uma análise mais detalhada, os resultados obtidos com este instrumento 

revelam que entre os bebês prematuros, se verificou prevalência de quatro (16.6%)  deles com 

provável atraso de linguagem (nível muito inferior ou limítrofe) e outros três (12.5%)  com 

possível atraso motor (nível limítrofe), totalizando sete (29.1%) bebês com possíveis alterações 

desenvolvimentais. Trata-se de achados que inspiram o maior cuidado e atenção a estes bebês 

que possivelmente necessitam de acompanhamento especializado por equipe multidisciplinar. 

Para o efeito, os bebês participarão de reavaliação aos 18 meses no sentido de apurar a 

consistência de tais suspeitas. 

Corroborando com os resultados deste estudo, onde a função cognitiva se encontra 

preservada, o estudo norte americano de Greene et al., (2012) utilizou a terceira edição das 

Escalas Bayley para investigar correlações entre fatores de risco conhecidos e déficits no 

neurodesenvolvimento de prematuros aos 8 a 12 meses de idade. Os resultados indicam que os 

domínios da linguagem (M = 91, DP ± 15) e motor (M = 94, DP  ± 17) foram significativamente 

inferiores ao domínio cognitivo ( M = 102, DP ± 15, p <0,01). Para a maioria dos bebês (53%), 

o desenvolvimento da linguagem foi o domínio mais prejudicado, seguido das habilidades 

motoras (39%). No ano seguinte, o mesmo grupo de pesquisadores reaplicaram as Escalas 

Bayley na amostra de prematuros, concluindo que a classificação do atraso não foi estável 

durante os dois primeiros anos de vida, pois alguns bebês que haviam sido classificados como 

não detentores de atrasos aos 8 meses, foram reclassificados como tendo atraso aos 20 meses. 

Por fim, os autores ressaltam a importância de se aumentar a previsão de atraso no 

desenvolvimento em estudos com prematuros (GREENE et al., 2013). Outros estudos também 

revelam tal importância (DOS SANTOS et al., 2013).  

As Escalas Bayley já foram utilizadas para avaliar a prevalência de atrasos no 

desenvolvimento infantil, sendo que especificamente em bebês e crianças nascidas prematuras, 

alguns estudos merecem destaque: Fraga et al., 2008, utilizaram a segunda versão das Escalas 

Bayley em 14 bebês prematuros (de 29 a 33 semanas de IG) com a mesma faixa etária deste 
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estudo (12 meses), indicando que na escala motora houve maior proporção de crianças com 

desenvolvimento significativamente prejudicado (5 bebês, 36%) do que na escala mental, onde 

nenhuma criança obteve esta classificação. Em bebês com idades entre 18 e 24 meses, o estudo 

de Volpiano et. al., 2014 avaliou de forma transversal o desenvolvimento de prematuros de 

muito baixo peso (nascidos com idade gestacional inferior a 37 semanas e peso inferior a 1.500 

g). Das 58 crianças avaliadas, 4 (6.9%) apresentaram alteração cognitiva, 4 (6.9%) alteração 

motora, 17 (29.3%) de linguagem, 16 (27.6%) sócio-emocional e 22 (37.9%) de comportamento 

adaptativo. Corroborando nossos achados, estes dois estudos brasileiros também não relataram 

prejuízos significativos na escala cognitiva, sendo que este foi o domínio de menor 

comprometimento em todos os estudos.  

Aos 12 meses de idade, os bebês se encontram em um período considerado de acelerada 

plasticidade neuronal, onde o cérebro está particularmente susceptível à estimulação sensorial, 

para o amadurecimento de sistemas neurais mais desenvolvidos. Este período “sensível”, é 

comumente conhecido como “janela de oportunidade” para a capacidade do cérebro de ser 

alterado e moldado pelas experiências vividas (BARTOSZECK & BARTOSZECK, 2007). 

Após o primeiro ano de vida, a criança inicia uma fase do desenvolvimento de ainda maior 

interação com o meio em que vive e de complexidade das tarefas executadas, sendo de grande 

importância a qualidade do estímulo que ela recebe. Por essa razão, o diagnóstico de atraso no 

desenvolvimento nesta faixa etária deve ser cauteloso. No entanto, sendo o instrumento de 

avaliação utilizado indicado para o rastreamento de suspeita de atraso no desenvolvimento 

psicomotor, sua alta sensibilidade permite que mesmo considerando a precocidade da idade, os 

achados sejam considerados indicativos de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor em 

alguns bebês prematuros.  

A utilização de um compósito de risco neonatal foi oportuna neste estudo para que a 

prematuridade (distúrbio que contempla a influência de múltiplos fatores de risco) pudesse ser 

caracterizada com maior precisão e maior poder estatístico de análise da influência de seus 

efeitos no desenvolvimento psicomotor. Diversos estudos apontam não apenas para a idade 

gestacional, mas para o conjunto das intercorrências comumente associadas com prematuridade 

(MADI et. al., 2012, BETTIOL; BARBIERI; SILVA, 2010, KILSZTAJN et al., 2003, 

TUCKER; McGUIRE, 2004, SILVEIRA et al., 2008) como importantes fatores de risco para 

sequelas desenvolvimentais. Nessa linha, desenvolvemos um escore compósito que incorporava 

as contribuições relativas da idade gestacional e peso ao nascimento, bem como a presença de 

dos seguintes fatores de risco: apgar no primeiro minuto inferior ou igual a sete, dependência 
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de oxigênio, intubação orotraqueal, uso de pressão positiva em vias aéreas,  permanência 

superior a 30 dias em UTIN, apneia, síndrome da angústia respiratória, idade materna menor 

ou igual a 18 ou maior ou igual a 35 anos, nascimento gemelar e infecção neonatal. 

Contrariamente ao esperado, as associações entre o escore obtido no compósito e os 

resultados nas Escalas Bayley e no rastreamento ocular não foram concordantes com as 

hipóteses levantadas, sendo que a única associação positiva (marginalmente significativa) foi 

entre maior pontuação no compósito e mais tempo de fixação em fotos de finais congruentes. 

Esta associação revela que quanto maior o comprometimento da prematuridade, mais os bebês 

do grupo prematuro se fixaram em fotos congruentes. Embora a literatura tenha apontado que 

em bebês nascidos a termo a compreensão do contexto de ações motoras surja em idades mais 

precoces (entre 6 e 9 meses) (KOCHUKHOVA e GREDEBACK, 2010, BRANDONE et al., 

2014), é possível que crianças acometidas por graus mais severos de prematuridade associada 

a riscos médicos estejam em uma fase anterior do desenvolvimento da compreensão de ações 

motoras. Nesse sentido, essas crianças podem dedicar proporcionalmente mais tempo a analisar 

e compreender ações motoras congruentes e, apenas em idade posterior, as incongruentes.  

A ausência de outras associações foi surpreendente, sendo possível avançar algumas 

hipóteses a respeito. Por um lado, podemos observar que a nossa amostra de prematuros 

registrou um escore relativamente baixo de riscos médicos. O fato de terem sido excluídos 

prematuros extremos (geralmente com um histórico pré- e péri-natal com mais complicações) 

muito provavelmente contribuiu para esse fato. Por outro lado, foi atribuído um peso 

equivalente a cada indicador – todos eles tiveram o mesmo peso para o escore final. No entanto, 

é possível que o impacto de certos fatores para o desenvolvimento de prematuros possa ser mais 

relevante do que outros. Por exemplo, alguns estudos sugerem que o baixo peso poderá ter um 

impacto superior à idade gestacional em termos de sequelas cognitivas e comportamentais 

(Garner et al., 1991, Saigal; Doyle, 2008). 

 Apesar do carácter inovador do presente estudo no âmbito nacional, existem algumas 

limitações que merecem menção, como por exemplo o tamanho amostral reduzido. De fato, 

salientamos que a dificuldade em coletar dados nesta população é algo reconhecido pela 

literatura científica da área (STETS; STAHL; REID, 2012), em especial considerando as 

condições socioeconômicas desta amostra, a necessidade de deslocamento até o local da coleta 

e a faixa etária avaliada, aspectos que agravaram tais dificuldades. Adicionalmente, a 

comparação dos achados foi dificultada pela diferença entre o número de participantes em cada 

tarefa realizada. Outros problemas metodológicos também foram encontrados como por 
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exemplo: dificuldade na elaboração de um paradigma de rastreamento ocular capaz de atender 

ao objetivo proposto do estudo, o fato de ter sido realizada apenas uma avaliação transversal, 

perdas de dados (por problemas técnicos e por taxas de aproveitamento insignificativo na tarefa) 

e fragilidades na composição do grupo a termo, dificultando a estimativa do verdadeiro efeito 

da prematuridade no desenvolvimento sócio-cognitivo e psicomotor. Com relação ao compósito 

de risco neonatal, apesar dos fatores de risco selecionados terem grande suporte na literatura, 

sabe-se que diversas outras variáveis se mostram importantes para o desenvolvimento infantil, 

como por exemplo: a ocorrência de hemorragia peri-intra-ventricular, desnutrição e retardo do 

crescimento intrauterino, além do uso de corticórde antenatal. 

Outra limitação se refere a potenciais variáveis que não foram abordadas neste estudo, 

nomeadamente o efeito da estimulação materna e o sexo da criança. De fato, existem evidências 

de relação entre o desenvolvimento sócio-cognitivo precoce e  comportamentos parentais, uma 

vez que níveis mais elevados de interação/estimulação materna foram fatores preditivos para 

melhores desempenhos em atividades de cunho social tanto em bebês a termo como nos de 

baixo peso, avaliados aos 6,12, 24 e 40 meses (Landry et al., 1997). Mais recentemente, outro 

estudo comparando termos e prematuros aos 12 meses de idade, revelou que os prematuros 

apresentaram desempenho significativamente menor em tarefas de interação social quando 

expostos à baixa qualidade da interação parental, entretanto superaram os bebês a termo quando 

a qualidade da interação foi alta (Gueron-Sela, Atzaba -Poria, Meiri, & Marks, 2015). 

Relativamente ao sexo dos bebês, a literatura evidencia que a prematuridade é mais 

comum no sexo masculino (55%) e que o mesmo representa maior vulnerabilidade e risco de 

mortalidade quando comparados ao sexo feminino, além de pior prognóstico e maiores riscos 

para problemas de saúde mental na infância. (Zeitlin,2002; Fernandes et. al., 2010; Sá et al., 

2010). Sendo assim, futuros estudos poderão considerar a influência de tais diferenças nos 

resultados relativos ao desenvolvimento infantil precoce. 

Especificamente em relação aos dados de rastreamento ocular, algumas limitações são 

apontadas como por exemplo: a natureza da relação entre o sistema oculomotor e os outros 

sistemas motores e as restrições ao fazer inferências sobre o funcionamento cerebral e os dados 

psicofisiológicos. As bases neurais dos movimentos oculares registrados em laboratório podem 

não se comportar necessariamente como os movimentos oculares em contexto do mundo real, 

haja visto que na primeira situação o nível de detalhamento é superior (KARATEKIN, 2007). 

Comparações entre os achados laboratoriais e em contextos naturalistas, usando rastreadores 

portáteis por exemplo, possivelmente poderão revelar o quanto os resultados obtidos em 
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laboratório são aplicáveis ao mundo real. Por fim, o potencial das medidas de rastreamento 

ocular para investigação do desenvolvimento típico e atípico se encontra em crescente 

exploração e novamente salientamos a importância da condução de novos estudos. 

Entretanto, acreditamos que o presente trabalho trouxe importantes e inovadoras 

contribuições para a literatura da área, na medida em que utilizou uma metodologia recente, 

sensível e adequada para a detecção de alterações precoces do desenvolvimento infantil tendo 

em vista que cada vez mais o foco das pesquisas está passando do acompanhamento e 

documentação das incapacidades (em fase tardia) para o esforço voltado à intervenção precoce 

para prevenção de déficits. Os resultados deste estudo possibilitaram o levantamento de 

prováveis atrasos motores e de linguagem em prematuros, além de contribuir especialmente 

para a literatura nacional, sendo o primeiro estudo a descrever o desempenho desta população 

em atividade de rastreamento ocular, apresentando evidências preliminares de diferenças sócio-

cognitivas entre os prematuros e os bebês a termo. 

Os dados registrados neste estudo levantaram uma série de questões pertinentes e 

interessantes para futuras pesquisas. Primeiramente, o desafio de compor uma amostra maior é 

altamente recomendado para a obtenção de resultados mais aprofundados e possivelmente irá 

revelar de forma mais robusta diferenças entre bebês prematuros e a termo ao nível do 

desenvolvimento sócio-cognitivo. Seguindo a mesma linha, se torna evidente a importância de 

ampliar o estudo para uma abordagem longitudinal, no sentido de verificar a (des)continuidade 

das sequelas derivadas da prematuridade ao longo do desenvolvimento.  
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9 CONCLUSÃO 

 

Considerando os resultados relativos ao desenvolvimento psicomotor dos bebês 

prematuros aos 12 meses, os mesmos foram ao encontro da literatura no sentido de revelar 

reduzido desempenho médio nas habilidades linguísticas e motoras, em comparação aos bebês 

a termo. Adicionalmente, os resultados da tarefa de rastreamento ocular não corroboraram de 

forma inequívoca nossas hipóteses, pois não foi alcançada significância estatística. Porém, os 

resultados obtidos – principalmente na tarefa de detecção de incongruências em fotos de ações 

motoras – são encorajadores e sugerem potenciais dificuldades das crianças prematuras em 

atribuírem intencionalidade a ações motoras simples, algo que deverá ser devidamente 

esclarecido em amostras maiores. 

De forma geral, os resultados deste estudo ampliaram a visão sobre o desenvolvimento 

infantil precoce, evidenciando como a prematuridade pode se revelar um fator de adversidade 

para o bom desenvolvimento precoce – principalmente ao nível linguístico e motor. Entretanto, 

para uma visão global e completa do desenvolvimento da criança, é necessária uma abordagem 

multidisciplinar, relacionando diversas variáveis como: fatores de risco pré e perinatais, 

alterações comportamentais, desempenho escolar e avaliação do ambiente social e familiar. 

Dessa forma, novos estudos devem ser conduzidos para melhor descrever o perfil da 

prematuridade em diferentes contextos ao longo do desenvolvimento infantil, bem como a 

condução de estudos voltados ao uso da técnica de rastreamento ocular, a fim de ampliar o uso 

desta promissora ferramenta em bebês e crianças tanto em amostras atípicas como no 

desenvolvimento típico.  
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ANEXOS 

ANEXO A: Artigo 

 

RASTREAMENTO OCULAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO USO DA 

TECNOLOGIA EM AMOSTRAS INFANTIS 

Rastreamento ocular em amostras infantis 

RESUMO 

Ao longo das últimas décadas, a técnica de rastreamento ocular tem se mostrado muito 

promissora em pesquisa com bebês e crianças pequenas, com diversos estudos demonstrando 

que sua utilização pode fornecer dados importantes sobre o desenvolvimento de processos 

cognitivos, sociais e emocionais na infância. O rastreamento ocular tem grande aceitação em 

amostras infantis e por essa razão se constitui uma importante ferramenta para a identificação 

precoce de sinais de alterações socioemocionais indicativas de transtornos de 

neurodesenvolvimento. O objetivo desta revisão literária é sistematizar informações relativas 

ao uso do rastreamento ocular em amostras infantis, discorrendo sobre os tipos de rastreadores 

e sistemas disponíveis e suas vantagens e desvantagens, além de citar exemplos de estudos 

recentes e apontar as dificuldades presentes na coleta de dados com amostras infantis. O 

presente estudo também irá apresentar um guia relativo ao uso da técnica, a fim de auxiliar os 

pesquisadores na tomada de decisões metodológicas e estender sua aplicabilidade para além 

dos estudos existentes. 

Palavras-chave: rastreamento ocular, bebês, crianças, desenvolvimento; avaliação 
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RASTREAMENTO OCULAR: POSSIBILIDADES E DESAFIOS DO USO DA 

TECNOLOGIA EM AMOSTRAS INFANTIS 

O olhar é um dos primeiros comportamentos a ser desenvolvido na primeira infância - 

mesmo recém-nascidos são capazes de dirigir o olhar seletivamente a objetos e eventos ao seu 

redor. A visão irá se aperfeiçoar rapidamente nos primeiros meses de vida, sendo os bebês cada 

vez mais atraídos por objetos e pessoas que se movem dentro do seu campo visual, 

especialmente estímulos com movimento biológico e faces humanas (Simion, Regolin, & Bulf, 

2008). A visão é importante para detectar, identificar e compreender o que está acontecendo à 

nossa volta. De fato, a visão está envolvida em praticamente tudo o que fazemos durante o 

período em que estamos acordados, sendo o olhar um importante acesso para o estudo da 

cognição - especialmente em bebês que ainda não desenvolveram a linguagem expressiva 

(Karatekin, 2007; Gredebäck, Johnson & von Hofsten, 2009). 

Assim sendo, o surgimento de sistemas de rastreamento ocular capazes de fornecer 

dados sobre os processos que bebês e crianças utilizam para extrair informações, fazer 

inferências e previsões sobre eventos e estímulos, oferece uma extensão extraordinária aos 

convencionais métodos de avaliação da cognição infantil tanto em amostras de 

desenvolvimento típico como atípico. Contudo, avaliar características dos movimentos oculares 

era também, até recentemente, uma das tarefas mais difíceis de ser mensurada com objetividade. 

Esta dificuldade vem sendo superada com o desenvolvimento e aprimoramento de 

equipamentos e softwares capazes de analisar com precisão e qualidade os movimentos oculares 

(Gredebäck, et al., 2009). 

Atualmente, existem diferentes sistemas e tecnologias capazes de medir os movimentos 

oculares para as mais diversas finalidades. Em estudos com bebês, o sistema de reflexão da 

córnea é o mais indicado, sendo que sua apresentação pode se dar de forma remota ou montada 
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na cabeça, considerando os objetivos do estudo e analisando os benefícios de cada apresentação. 

As principais medidas obtidas com o uso da técnica são: fixações, sacadas, perseguição e 

dilatação pupilar, e a partir dessas variáveis é possível avaliar para onde e por quanto tempo os 

indivíduos fixaram o olhar em determinados estímulos visuais estáticos ou dinâmicos, além do 

recrutamento momentâneo de recursos cognitivos e emocionais de acordo com demandas da 

tarefa. 

O presente artigo tem por objetivo sistematizar informações relativas à aplicabilidade 

da técnica de rastreamento ocular em bebês e crianças, abordando as principais medidas 

utilizadas, discutindo as vantagens e desvantagens e as principais dificuldades na avaliação de 

amostras infantis. Além disso, serão apresentados estudos notáveis realizados em diversas áreas 

do desenvolvimento infantil que recorreram ao rastreamento ocular para a caracterização 

precoce do desenvolvimento típico e atípico. 

TECNOLOGIAS DE RASTREAMENTO OCULAR: EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS 

 O primeiro equipamento para medição de movimentos oculares foi construído em 1908 

por Edmund Huey. Desde então, as pesquisas prosperaram durante as décadas seguintes, sendo 

que a partir da década de 70 do século XX os equipamentos foram aperfeiçoados, tornaram-se 

menos invasivos e proporcionando maior precisão, além de se tornarem capazes de separar os 

movimentos oculares dos movimentos da cabeça. Atualmente, a maioria dos sistemas de 

rastreamento ocular são automatizados e de fácil aplicabilidade, sendo que desde o início dos 

anos 2000 observa-se um significativo aumento de pesquisas utilizando o rastreamento ocular 

para as mais variadas finalidades (Aslin, 2012).  

Existem diferentes sistemas e tecnologias capazes de medir os movimentos oculares, sendo 

o sistema de reflexão da córnea o mais apropriado para utilização em amostras infantis. Nesse 

sistema, os dados oculares são derivados pelos reflexos gerados a partir da projeção de uma luz 
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infravermelha no olho e captação dos respectivos movimentos oculares por meio de uma 

câmera de vídeo (ou por um sensor óptico). É um método não invasivo cuja aplicabilidade se 

dá em larga e variada escala. Por ser o sistema mais utilizado nas diferentes faixas etárias – 

especialmente em amostras de bebês - a seguir apresentaremos com mais detalhes suas 

especificidades.  

USO DE SISTEMAS DE REFLEXÃO DA CÓRNEA EM AMOSTRAS INFANTIS: 

VANTAGENS / DESVANTAGENS 

O principal benefício do uso de um sistema de rastreamento ocular é a obtenção de um 

fluxo constante de informações em tempo real. Em comparação com a avaliação da direção do 

olhar por observação humana, os rastreadores ópticos oferecem uma importante melhora na 

resolução (tanto espacial quanto temporal) de informação relativa aos padrões de inspeção 

visual de estímulos. Contudo, algumas especificidades devem ser consideradas quando se trata 

de estudos com crianças pequenas e bebês. O fato de se tratar de uma técnica não invasiva e 

indolor, que normalmente é de curta duração e fácil aplicabilidade, são fatores que favorecem 

sua utilização. No entanto, ao contrário de adultos cooperativos, os bebês e crianças pequenas 

poderão não ser capazes de atender a solicitações verbais (mesmo simples), nem tão pouco se 

manter em posição estável e controlada durante a tarefa (OAKES, 2012) – condições 

importantes para uma adequada coleta de dados oculares.  

Quanto à configuração dos sistemas de reflexão da córnea, atualmente existem dois tipos 

disponíveis: montados na cabeça, onde as crianças precisam utilizar um acessório na cabeça; e 

os sistemas remotos que são totalmente não invasivos e registram o movimento ocular à 

distância, sendo integrados a um monitor. 

Especificamente no caso de rastreadores do tipo remoto, a grande vantagem é o fato de 

não necessitarem de qualquer acessório ou dispositivo colocado na cabeça do bebê. Uma vez 

que a calibração tenha sido concluída com sucesso, os equipamentos são capazes de registrar 
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os movimentos oculares quando a cabeça está relativamente parada e orientada ao estímulo. 

Entretanto, se o bebê se movimentar excessivamente a cabeça, o rastreador perde a informação 

espacial da pupila e os dados deixam de ser registrados, fato que não ocorre nos rastreadores 

que são montados na cabeça. Se houver a perda dos dados pupilares por alguns instantes e 

depois a cabeça retornar à linha média, alguns rastreadores remotos são muito eficientes em 

recapturar a localização pupilar imediatamente. Contudo, haverá perda de dados e isso pode ser 

um grande problema nas pesquisas com bebês. De fato, crianças e bebês são mais susceptíveis 

à distração e têm maior dificuldade em manter a atenção em uma cena-alvo, e isto implica que 

os pesquisadores estabeleçam regras claras e limites precisos dos dados que serão 

aceitos/excluídos para que se obtenha resultados confiáveis e válidos para a análise (OAKES, 

2010). 

Por sua vez, os equipamentos montados na cabeça são projetados para serem leves e 

pequenos e, portanto, adequados para as atividades onde é oportuno que o participante tenha 

total liberdade de movimento - o que constitui certamente uma vantagem, permitindo avaliações 

mais ecológicas. Desta forma, é possível avaliar padrões de rastreamento ocular no ambiente 

onde a criança se movimenta, ao invés da visualização de estímulos em uma tela de computador. 

Porém, o seu uso pressupõe o posicionamento de um equipamento na cabeça bem como o 

transporte de equipamentos adicionais de registro dos dados (por exemplo, um smartphone ou 

um notebook) – aspectos que podem ser problemáticos em bebês e crianças pequenas. 

Com relação à taxa de amostragem, os sistemas remotos são frequentemente superiores 

aos sistemas montados na cabeça, podendo chegar a 2000 Hz. Isto acrescenta detalhes e 

precisão no registro das informações, além de permitir uma calibração mais rápida, o que é 

muito relevante em pesquisas com bebês (Corbetta, Guan & William, 2012). 

MEDIDAS DE RASTREAMENTO OCULAR: 
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Uma informação importante a ser considerada em pesquisas com rastreio ocular é que 

o equipamento precisa ser previamente ajustado às especificidades de cada participante, através 

de um processo chamado calibração. A calibração serve para relacionar a exata localização do 

olhar do participante em relação ao ambiente, é nesse momento que o sistema grava o centro 

da pupila e a relação córnea-reflexo por referência a uma coordenada x, y no monitor. A 

movimentação excessiva da cabeça e possíveis erros de interpretação do software de análise 

são dois grandes problemas que podem comprometer o processo de calibração e 

consequentemente o conjunto de dados (Goldberg & Wichansky, 2003).  

 As medidas básicas dos movimentos oculares que podem ser mensuradas através da 

técnica de rastreio ocular são: as fixações, as sacadas, o rastreio ocular lento e a dilatação 

pupilar.  

- Fixações: referem-se ao momento em que os olhos estão relativamente fixos, 

assimilando ou decodificando a informação. Em geral, a duração da fixação aumenta à medida 

que aumenta a dificuldade da tarefa e consequentemente a necessidade de coletar mais 

informações. Em uma tarefa de leitura, por exemplo, a maior frequência de fixações em uma 

determinada palavra pode ser indicativa de maior complexidade na interpretação dessa palavra. 

- Sacadas: são definidas como movimentos oculares balísticos que ocorrem em escalas 

de tempo muito curtas (de 30 a 120 ms) entre as fixações e cuja função principal é trazer os 

objetos à visão foveal. Uma sacada normalmente coincide com um deslocamento da atenção 

visuo-espacial para o objeto, portanto, assim como as fixações, as sacadas também 

demonstraram estar correlacionados com os níveis variáveis de carga cognitiva (Karatekin, 

2007). A imagem a seguir ilustra as duas medidas citadas onde: os círculos representam as 

fixações, sendo que quanto maior o seu diâmetro, maior o tempo de cada fixação; e os traços 

entre as fixações são as sacadas. 
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Imagem1: Representação das medidas oculares de sacadas e fixações. 

- Rastreio ocular lento: para rastrear pequenos objetos que se movem com relativa 

lentidão, utilizamos a habilidade/movimento ocular chamado de perseguição ou rastreio ocular 

lento. São movimentos suaves, não-balísticos, que mantêm o objeto dentro da visão foveal 

durante uma trajetória onde a velocidade do olhar corresponde à velocidade do alvo perseguido 

(Karatekin, 2007). Enquanto o rastreio ocular lento se desenvolve nos primeiros meses de vida, 

os movimentos da cabeça (que geralmente são necessários para acompanhar a trajetória do 

movimento) se desenvolvem de forma bem mais lenta, havendo uma distância de meses na 

aquisição de ambas as habilidades. 

- Dilatação pupilar: o principal fator que regula o diâmetro pupilar é a quantidade de 

luz; no entanto, o tamanho da pupila também varia em função do recrutamento específico de 

recursos cognitivos. A capacidade de inferir a carga cognitiva das respostas pupilares é 

conhecida como pupilometria, cujo campo de pesquisa abrange os efeitos de influências 

psicológicas, processos perceptivos e atividades mentais sobre o tamanho da pupila. Além 

disso, a dilatação pupilar pode ser utilizada como indexadora da reação emocional perante um 

estímulo visual. As respostas pupilares fornecem uma medida contínua, independentemente de 

o participante estar ciente de tais mudanças, sendo, portanto, uma das poucas medidas diretas 

de recrutamento de recursos extremamente sensível aos processos cognitivos subjacentes. Por 

fim, uma vez que as respostas pupilares podem ser medidas de forma não invasiva, estão 
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presentes desde o nascimento e podem ocorrer na ausência de processos voluntários e 

conscientes, constituem uma ferramenta muito promissora para o estudo de pré-verbais (por 

exemplo, lactentes) ou não verbais. 

DESAFIOS DO USO DO RASTREAMENTO OCULAR EM POPULAÇAO INFANTIL 

Conforme já mencionado, embora a técnica de rastreamento ocular seja de fácil 

aplicabilidade e aceitação em amostras infantis, existem algumas limitações e dificuldades que 

a pesquisa com bebês e crianças pequenas impõe, o que a torna bastante desafiadora.  

A primeira dificuldade pode anteceder a coleta dos dados, surgindo na elaboração da 

tarefa que será apresentada. Devido à vasta variedade de paradigmas encontrada na literatura, 

ao elaborar uma tarefa que atenda aos objetivos propostos, o pesquisador pode se deparar com 

dúvidas como: Por quanto tempo um estímulo visual deve ser apresentado? Qual a duração total 

ideal da tarefa? Quantos ensaios são necessários? Como retomar a atenção dos participantes ao 

longo da tarefa? Além disso, em estudos realizados com bebês e crianças pré-verbais, a 

comunicação fica limitada, inviabilizando alguns recursos muito utilizados em adultos, como 

por exemplo solicitar que o participante pressione uma tecla em resposta a determinado 

comando ou estímulo. Em pesquisas com adultos colaborativos, a manutenção do foco 

atencional e do engajamento na tarefa já se mostra um desafio, sendo que no caso de amostras 

infantis este desafio aumenta consideravelmente. Por exemplo: se a tarefa apresentada não for 

cuidadosamente ajustada ao nível de desenvolvimento cognitivo da criança, ela poderá ser 

facilmente ignorada pela criança, que irá desviar o olhar para qualquer outro evento ao seu 

redor.  

Outra dificuldade imposta é com relação ao posicionamento ideal das crianças e 

especialmente dos bebês. Alguns autores (Ellis, Borovsky, Elman & Evans, 2015; Jones & Klin, 

2013) citam o uso de cadeirinhas próprias para bebês, enquanto outros (Telford et al., 2016) 

indicam que o bebê fique sentado no colo da mãe para que se sinta mais confortável e seguro. 
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De fato, o comportamento do bebê tende a ser mais natural se o mesmo estiver no colo da mãe. 

Contudo, a liberdade de movimentos é maior e pode comprometer a estabilidade de tronco e 

cabeça que são necessárias para que o equipamento seja capaz de captar os dados oculares (no 

caso do uso de sistemas remotos). Em ambos os posicionamentos sugeridos pela literatura, 

poderão surgir dificuldades na captação de dados, resultando em elevada perda amostral. 

Alguns cuidados devem ser tomados ao se trabalhar com população infantil, a fim de 

minimizar a perda de dados, por exemplo: a sala onde irá ocorrer a coleta de dados oculares não 

deve apresentar estímulos visuais ou auditivos que possam competir com o foco atencional. 

Assim, idealmente a sala de coleta de dados deverá ter pouco ou nenhuma decoração 

(principalmente dentro do campo de visão do bebê/criança durante a apresentação dos 

estímulos), evitando-se o trânsito de pessoas no seu exterior. Além disso, o acompanhante deve 

ser orientado a evitar ao máximo a comunicação com o bebê durante a tarefa, bem como a 

comunicação com o pesquisador, pois qualquer estímulo pode fazer com que o bebê se distraia.  

ESTUDOS DE RASTREAMENTO OCULAR EM AMOSTRAS INFANTIS TÍPICAS E 

ATÍPICAS 

Os dados obtidos em pesquisas de rastreamento ocular em amostras infantis já foram 

utilizados para elucidar uma grande variedade de processos cognitivos, tais como: atenção 

visuo-espacial (Richmond, Zhao & Burns, 2015), processamento de memória (Richmond & 

Nelson, 2009), linguagem (Ellis et al., 2015), compreensão da ação motora (Biro, 2013), 

processamento de faces (Frank, Amso & Johnson, 2014), além do processamento de 

informações sociais (Telford et al., 2016) e análise de processos sócio-emocionais (Biro, 2014), 

entre outros. 

Nesta seção apresentamos alguns estudos realizados nos primeiros anos de vida (desde 

o nascimento até os dois anos), no sentido de exemplificar a amplitude da utilização do 
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rastreamento ocular e sua contribuição em estudos com amostras típicas e atípicas (na detecção 

precoce de alterações no neurodesenvolvimento). 

Jones e Klin (2013) utilizaram o rastreamento ocular remoto (com taxa de amostragem 

de 60Hz) para realizar uma avaliação longitudinal de bebês a partir dos dois meses de idade que 

tinham alto risco para desenvolver sintomas do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O 

objetivo do estudo foi investigar sinais anteriores à manifestação dos sintomas clínicos. Para 

isso, 110 bebês foram avaliados em 10 momentos distintos do desenvolvimento (entre os 2 e os 

24 meses de vida). Os bebês foram divididos entre alto (n = 59) e baixo (n = 51) risco para 

TEA, sendo o primeiro grupo composto por irmãos de crianças diagnosticadas. Durante a tarefa 

os bebês visualizavam um vídeo que continha cenas em ambiente natural onde uma atriz 

simulava um contexto de brincadeira. Em cada vídeo, foram delimitadas quatro áreas de 

interesse: olhos, boca e corpo da atriz e objetos ao redor. Resumidamente, os autores 

observaram um aumento de fixações visuais na região dos olhos (em comparação com restantes 

áreas) em bebês com desenvolvimento típico dos 2 aos 6 meses, bem como uma menor 

tendência para olhar para objetos (em comparação com partes do corpo) ao longo dos primeiros 

24 meses de vida. Contudo, entre os lactentes de alto risco – especificamente aqueles 

diagnosticados mais tarde com TEA - as curvas de crescimento do engajamento visual social 

seguiram um curso de desenvolvimento diferente. Dos 2 aos 24 meses de idade, a fixação visual 

na região dos olhos diminuiu significativamente. Além disso, a fixação em objetos aos 24 meses 

era o dobro da observada na amostra de baixo risco. Esses resultados indicam que nos primeiros 

meses de vida, o mecanismo básico de interação social adaptativa não se encontra 

imediatamente diminuído, ao contrário, os padrões de rastreio ocular começam em níveis 

normativos antes do declínio. Com base nos resultados obtidos, os autores sugerem que haja 

uma estreita janela de desenvolvimento que oferece uma oportunidade promissora para 

intervenção precoce. 
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Em outro estudo, Telford et al., (2016) compararam bebês prematuros com bebês a 

termo de 6 a 10 meses (N = 100), onde aos lactentes foram apresentadas três categorias de 

estímulos sociais de crescente complexidade. A primeira tarefa consistia em rastrear faces e 

foram apresentados rostos de homens e mulheres com expressões faciais neutras; na segunda 

tarefa, foram apresentados cinco estímulos visuais ao mesmo tempo, sendo uma foto de rosto 

humano, uma imagem distorcida desta foto (onde os pixels foram alterados de forma a torná-la 

irreconhecível) e outras três imagens não sociais (por exemplo: carro, celular e pássaro). A 

última tarefa, denominada preferência visual social, era composta por dois estímulos que 

ocupavam toda a tela, onde de um lado era apresentado um estímulo social (por exemplo a 

imagem de uma criança em contexto cotidiano) e do outro lado uma imagem não social (como 

cenas e objetos do cotidiano sem a presença humana). Como resultado, os autores obtiveram 

que os bebês prematuros fixaram o olhar por menos tempo em imagens com conteúdo social 

do que os bebês a termo nas três tarefas solicitadas, concluindo que a técnica de rastreamento 

ocular forneceu evidências precoces de cognição social atípica no grupo prematuro. 

No campo da linguagem, Ellis et al., (2015) utilizaram o sistema remoto de rastreamento 

ocular (500 Hz), a fim de avaliar 14 bebês de 18 meses com atraso de linguagem e 14 bebês 

com desenvolvimento típico de linguagem pareados em idade e nível cognitivo, em uma tarefa 

que examinou o processamento lexical de duas palavras novas (sendo ambas pseudo palavras, 

criadas para o experimento). Na fase de teste, o objetivo era ensinar aos bebês as novas palavras, 

e para isso ele ouviam uma das palavras ao mesmo tempo que o estímulo visual que a 

representava era apresentado - nessa fase os bebês ouviram e viram os estímulos por 14 vezes. 

Na fase de teste, os bebês ouviam uma das novas palavras e dois estímulos visuais eram 

apresentados (sendo um deles a imagem alvo). Para considerar que a palavra foi aprendida, os 

pesquisadores analisaram a latência da primeira fixação para a imagem alvo, e segundo este 

critério não houve diferença significativa entre os grupos avaliados. No entanto, houve 
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diferença entre os grupos quando se considerou o tempo total das fixações para a imagem alvo 

(em comparação com a imagem distratora), pois os bebês com desenvolvimento típico foram 

capazes de distinguir a imagem alvo mais cedo. Estes resultados sugerem que os bebês com 

atraso de linguagem podem ter diferentes representações emergentes de palavras novas do que 

seus pares típicos. 

Diversos estudos abordaram a dilatação pupilar como um indicador da excitação 

emocional das crianças em resposta a estímulos sociais (Nuske, Vivanti, & Dissanayake, 2015). 

Em um estudo de Hepach, Vaish e Tomasello (2012), foi avaliada a dilatação pupilar de 

crianças típicas de dois anos de idade, e observou-se que ela apresentou níveis similares quando 

as próprias crianças ajudaram alguém em necessidade ou quando a ajuda veio de terceiros, e 

níveis distintos quando a pessoa não recebeu ajuda de ninguém. Esses resultados demonstram 

que a motivação intrínseca para o comportamento de ajuda nas crianças pequenas não foi 

motivada para a obtenção de algum benefício, mas que residiu no fato da pessoa necessitar de 

ajuda. 
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ORIENTAÇÕES / DIRETRIZES A FUTURAS PESQUISAS  

Dado o aumento expressivo de estudos usando equipamento de rastreamento ocular em 

bebês e crianças pequenas nas últimas décadas, Oakes (2010) propôs uma lista com oito 

orientações para pesquisadores que pretendem publicar seus dados: a) Descrever 

detalhadamente aspectos relativos à apresentação dos estímulos – por exemplo, apresentando 

dados sobre a distância dos bebê em relação ao equipamento (que deverá ser mantida 

constante), o tamanho das imagens apresentadas e o ângulo visual total da área de visualização; 

b) Fornecer detalhes sobre o sistema de rastreamento ocular usado – os sistemas diferem 

significativamente ao nível de variáveis muito importantes, como a taxa de amostragem (um 

equipamento que registra dados a uma taxa de 50 Hz fornece informação de qualidade muito 

distinta de um equipamento de 2000 Hz) ou como o sistema retoma o registro perdido devido 

a movimentos de cabeça, piscar de olhos ou outras situações muito comuns na avaliação de 

amostras infantis; c) Descrever detalhadamente o procedimento de calibração – por exemplo, 

indicando o número de pontos de calibração usados, o tipo de estímulo utilizado (ex. uma bola 

vermelha, o desenho de uma estrela do mar) e a sua posição; d) Apresentar procedimentos 

usados para lidar com dados ausentes – por exemplo, aplicação de filtros para corrigir dados 

ausentes devidos a piscar de olhos; e) Apresentar informação sobre como os dados oculares 

foram processados – que tipo de filtros foram aplicados previamente às análises e em que 

momento foram aplicados (ex. no momento da coleta, ou após a mesma); f) Especificar 

procedimentos e parâmetros de redução dos dados – dada a enorme quantidade de dados 

resultantes, os pesquisadores deverão especificar se recorreram a alguma estratégia de seleção 

e redução de dados; g) Fornecer informação sobre como as áreas de interesse foram definidas 

– por exemplo, se as áreas foram desenhadas manualmente ou definidas de acordo com a 

esquadria de pixels, se são formas regulares ou irregulares, se são as mesmas para cada 

estímulo; e h) Fornecer informação detalhada sobre os critérios de exclusão – por exemplo, 
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definir casos excluídos por não ter sido atingido o número mínimo de ensaios válidos, qual o 

tempo mínimo de fixação/número mínimo de sacadas para um ensaio ser considerado válido, 

etc.  

CONCLUSÕES  

Desde os primeiros estudos dirigidos ao rastreio ocular até os dias atuais, é notável a 

evolução dos equipamentos e da tecnologia envolvida, sendo crescente e vasta sua utilização. 

Dentre os diferentes tipos de rastreadores oculares disponíveis, aqueles que utilizam a técnica 

de reflexão da córnea são os mais utilizados por serem não invasivos e indolores, além de serem 

mais precisos e automatizados, permitindo uma boa interface homem-computador. Os 

rastreadores oculares utilizados em bebês podem ser remotos ou montados na cabeça, e cada 

modalidade possui suas vantagens e desvantagens. A escolha do equipamento e do método a 

ser utilizado irá depender do objetivo do estudo, da população alvo e obviamente da relação 

custo-benefício. 

Considerando que em âmbito nacional as pesquisas com rastreio ocular em bebês e 

crianças são escassas, este levantamento teórico buscou fornecer informações para estimular e 

auxiliar pesquisadores na tomada de decisões metodológicas, pontuando itens importantes a 

serem considerados nas pesquisas com bebês, a fim torná-la mais aplicável e disponível a outros 

pesquisadores, propiciando uma maior e melhor utilização desta tecnologia. 

Publicada com o apoio do Fundo Mackenzie de Pesquisa. 
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ANEXO B: Parecer Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. 
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ANEXO C: Parecer Comitê de Ética em Pesquisa da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo 
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ANEXO D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO   

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo sujeito de pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa 

“DESENVOLVIMENTO SOCIOCOGNITIVO E PSICOMOTOR EM BEBÊS 

PREMATUROS: AVALIAÇÕES COMPORTAMENTAIS E DE RASTREAMENTO 

VISUAL AOS 12 MESES DE IDADE” que se propõe a avaliar e acompanhar o 

desenvolvimento de bebês prematuros em vários aspectos.  

Em cada fase de avaliação, você e o bebê serão convidados a visitar o nosso 

laboratório duas vezes. Na primeira visita, será avaliado o nível de desenvolvimento 

psicomotor, sócio-cognitivo e comportamental do bebê, por meio de questionários e 

observações do comportamento, com duração aproximada de 60 minutos. Na segunda visita 

será avaliado o rastreamento visual dos bebês e para tanto será utilizado um equipamento 

instalado em uma tela de computador, que não necessita a colocação de qualquer aparelho 

na cabeça ou rosto do bebê, sendo totalmente não invasivo e indolor. Nessa etapa, o bebê 

irá visualizar 16 pequenos clipes de vídeo nos quais três figuras geométricas se 

movimentam e em seguida 24 sequencias de fotos com finais congruentes ou incongruentes. 

Durante os procedimentos de rastreio visual o bebê será mantido no seu colo e essa tarefa 

terá duração total aproximada de 15 minutos. Os procedimentos a realizar apresentam 

apenas riscos mínimos para o bebê, sendo considerados seguros. 

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

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

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

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

participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade dos dados 

coletados, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas a Pesquisadora Responsável 

terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  
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Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da 

pesquisa, poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Universidade 

Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 896 – Ed. João Calvino, Mezanino. 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

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

esclarecidas pela Pesquisadora Responsável. Estou ciente de que a participação é 

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

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

ou prejuízo. 

 Nome do Sujeito de Pesquisa 

________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:  

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa:  

________________________________________ 

 

São Paulo,_____de___________________de_________. 

 

___________________________________________________  

Pesquisadora: Prof. Dra. Ana Osório (ana.osorio@mackenzie.br) 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, Rua Piauí, nº181, 10º andar 
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ANEXO E: Tabela descritiva dos participantes (grupo prematuros) 

 

 

Nome 

(iniciais) 

IG 

(sem) 

Peso 

(gramas) 

Escala 

Cog. 

Escala 

Ling. 

Escala 

Mot. 

Escala 

S.E  

Escala 

C.A.  

Tempo 

V. A. 

(ms)  

Tempo 

V. S . (ms) 

Tempo 

I. C. (ms) 

Tempo 

I. I. 

(ms) 

Somatório de 

riscos médicos 

(Compósito) 

1 M.P 31 6/7 1820 95 77 85 95 133 n/a 3.653 n/a n/a 4 

2 L.L.P.S 30 4/7 1620 120 118 94 100 115 3.579 2.922 n/a n/a 7 

3 L.O.L 30 1/7 1485 110 91 110 100 109 n/a 2.546 n/a n/a 3 

4 L.M.S.S 30 3/7 1090 95 100 79 105 87 2.578 5.128 n/a n/a 3 

5 G.L.S 31 1/7 1395 100 77 88 100 72 3.878 n/a n/a 260 4 

6 D.A.A.R 31 6/7 1260 80 65 82 90 95 n/a n/a n/a n/a 4 

7 I.A.M 28 1/7 975 100 77 103 90 105 n/a 4.178 802 783 4 

8 I.M.F.A 30 1/7 1200 130 112 97 105 105 3.039 3.558 n/a n/a 5 

9 B.G.S 30 3/7 1320 130 121 115 105 105 3.409 6.583 594 799 0 

10 D.V.S 34 6/7 2035 100 91 94 105 84 n/a n/a n/a n/a 0 

11 F.M.C.P 34 6/7 2780 115 91 121 90 112 n/a 1.516 n/a n/a 5 

12 V.S.D 32 3/7 2245 110 91 94 105 100 n/a n/a n/a n/a 1 

13 S.S.R.F 34 3/7 2400 115 109 107 95 99 3.109 1.756 n/a n/a 2 

14 E.G.S.N 32 6/7 2680 105 103 82 100 102 n/a 2.175 n/a n/a 2 

15 C.S.S 34 1/7 1380 125 100 121 130 115 n/a n/a n/a n/a 2 

16 A.S.S 34 1/7 2315 120 118 124 130 113 5.833 2.412 n/a n/a 3 

17 I.S.D 33 2/7 2080 125 100 103 75 112 2.989 1.701 708 971 5 

18 M.S.S 32 4/7 1820 90 94 97 130 111 4.455 2.075 180 432 2 

19 L.A.J 34 5/7 2215 120 103 94 100 98 2.869 n/a 1.000 n/a 5 

20 M.J.T.P 32 1/7 2300 115 94 76 95 112 2.115 2.094 n/a 986 4 

21 S.B.L 32 1/7 1230 95 97 97 85 87 n/a n/a n/a n/a 5 

22 M.B 33 2/7 2900 125 106 79 100 93 2.178 n/a 490 465 3 

23 V.S 34 2/7 1065 135 89 94 95 87 3.146 n/a 721 150 2 

24 R.D 36 6/7 2360 95 91 85 95 94 2.576 2.647 661 833 0 

 

Em negrito: valores de escore composto classificados como muito inferior (≤ 69) e/ou limítrofes (70 – 79) 

Legenda: IG: idade gestacional; Escala Cog: escala cognitiva; Escala Ling: escala de linguagem; Escala Mot: escala motora; Escala S.E: escala sócio-emocional; 

Escala C.A: escala de comportamento adaptativo; Tempo V.A: tempo médio de fixações oculares em vídeos aleatórios; Tempo V.S: tempo médio de fixações 

oculares em vídeos sociais; Tempo I.C: tempo médio de fixações oculares em imagens congruentes; Tempo I. I: tempo médio de fixações oculares em imagens 

incongruentes; n/a: dados insuficientes conforme critério de corte ou participantes sem dados válidos por haver participado do estudo piloto. 



115 

 

ANEXO F: Tabela descritiva dos participantes (grupo termos)  

 

 

Nome 

(iniciais) 

IG 

(sem) 

Peso 

(gramas) 

Escala 

Cog. 

Escala 

Ling. 

Escala 

Mot. 

Escala 

S.E  

Escala 

C.A.  

Tempo 

V. A. 

(ms) 

Tempo 

V. S (ms) 

Tempo 

I. C. (ms) 

Tempo 

I. I. (ms) 

1 P.L.N 38 4/7 3370 80 94 85 110 110 8082 8030 626 700 

2 B.H.M 40 3035 120 106 103 100 114 n/a n/a 1.000 n/a 

3 A.C.C 38 3320 100 135 133 115 130 n/a n/a n/a n/a 

4 S.L.A 38 3570 100 94 121 120 103 n/a n/a n/a n/a 

5 W.S.J.C 39 3950 115 115 139 140 124 3388 4814 653 767 

6 M.L.O.S 41 3100 110 127 91 115 103 n/a n/a n/a n/a 

7 E.S.N 38 3250 95 115 110 105 107 5490 11542 812 677 

8 V.S.C 40 3080 115 124 124 105 101 2083 1987 995 732 

9 A.J.G.C 41 5/7 3345 135 121 142 140 102 n/a n/a 104 n/a 

10 L.N.B 37 1/7 2770 125 118 112 110 103 n/a n/a n/a n/a 

11 K.B 38 5/7 3150 130 115 115 110 121 6337 3593 390 1000 

12 M.D.O 28 5/7 2985 140 127 121 130 128 6932 1925 940 938 

13 L.G.C.M 42 4/7 3960 135 121 110 120 92 n/a n/a n/a n/a 

14 T.O.M 39 3045 135 127 124 95 98 n/a n/a 633 n/a 

 

Legenda: IG: idade gestacional; Escala Cog: escala cognitiva; Escala Ling: escala de linguagem; Escala Mot: escala motora; Escala S.E: escala sócio-emocional; 

Escala C.A: escala de comportamento adaptativo; Tempo V.A: tempo médio de fixações oculares em vídeos aleatórios; Tempo V.S: tempo médio de fixações 

oculares em vídeos sociais; Tempo I.C: tempo médio de fixações oculares em imagens congruentes; Tempo I. I: tempo médio de fixações oculares em imagens 

incongruentes; n/a: dados insuficientes conforme critério de corte ou participantes sem dados válidos por haver participado do estudo piloto. 

 


