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RESUMO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) ocorre em proporção estimada de 1% 

da população infantil, afetando de forma significativa o indivíduo, sua família e a 

sociedade, com consequentes prejuízos nas inter-relações. É caracterizado por 

déficits significativos e persistentes na interação e comunicação social e por padrões 

restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. As atuais 

diretrizes sugerem que o TEA seja rastreado a partir dos 18 meses, porém é comum 

crianças com este transtorno atingirem idades avançadas sem um diagnóstico, 

dificultando a implementação de estratégias interdisciplinares de intervenção. Por 

outro lado, o nascimento prematuro (antes das 37 semanas completas de gestação) 

é um importante fator de risco para o surgimento de problemas no desenvolvimento 

– incluindo TEA. Assim, é essencial conhecer e avaliar potenciais fatores preditivos 

precoces do desenvolvimento de sintomas de TEA em amostras de baixo e de alto 

risco. Partimos da hipótese que as diferenças em habilidades sociocomunicativas 

(linguagem expressiva e receptiva), sociointeracionais (atenção compartilhada) e 

comportamentais (comportamentos atípicos) aos 12 meses (idade corrigida) serão 

preditoras longitudinais (aos 18 meses de idade corrigida) de sintomas no espectro 

autista. Dada evidência prévia, esperamos igualmente que os bebês prematuros e 

os bebês de termo se distingam no nível de desempenho nessas habilidades. Para 

tal, foram avaliados 26 bebês prematuros (grupo de risco) e 21 bebês de termo 

(baixo risco). O estudo é de natureza longitudinal e está dividido em Momento A e 

Momento B, nos quais foram realizadas avaliações comportamentais e 

observacionais dos dois pilares que compõe o diagnóstico de TEA – comunicação e 

interação social e presença de comportamentos atípicos. No Momento A (12 meses) 

foram utilizadas as Escalas de Comunicação Social Precoce para avaliação da 

atenção compartilhada; as Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – III, que 

oferecem informações sobre o nível de desenvolvimento da linguagem receptiva e 

expressiva; bem como o Questionário de Comportamentos Repetitivos e um 

questionário de informações sócio demográficas. No Momento B (18 meses) além 

destas, foi acrescentado o Modified Checklist for Autism in Toddlers – M-CHAT. Os 

procedimentos foram realizados no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social 

do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie. Os principais resultados apontam para a existência de sinais precoces 
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de alterações da linguagem receptiva e expressiva aos 12 meses, como fator 

preditivo do nível de sintomas compatíveis com TEA aos 18 meses. As comparações 

entre os grupos mostraram diferenças nas habilidades de linguagem, resposta à 

atenção compartilhada, bem como no nível de sintomas de autismo, sendo o grupo 

de prematuros mais prejudicado do que o grupo a termo. Foram ainda verificadas 

associações entre maior prematuridade (associada a baixo peso) e pior nível de 

desenvolvimento psicomotor, menores habilidades de iniciação de atenção 

compartilhada e mais interesses sensoriais incomuns. O estudo contribui com 

importantes informações sobre as eventuais alterações precoces neste grupo de 

elevado risco, contribuindo para o entendimento de trajetórias atípicas precoces em 

crianças que venham a desenvolver TEA. 

Palavras-chaves: Prematuridade. Transtorno do Espectro Autista. Atenção 

Compartilhada. Linguagem. Comportamentos Atípicos. 
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ABSTRACT 

 

The Autism Spectrum Disorder (ASD) occurs in an estimated proportion of 1% of the 

child population, significantly affecting the individuals, their families and the society, 

with consequent problems to social interactions. ASD is characterized by significant 

and persistent deficits in social interaction and communication and by restrictive and 

repetitive patterns of behaviors, interests and activities. Recent guidelines suggest 

that ASD should be screened from 18 months, but it is not uncommon for children 

with this disorder to reach older ages without a diagnosis, hindering interdisciplinary 

intervention strategies. Furthermore, preterm birth (before 37 full weeks of gestation) 

is an important risk factor for developmental problems - including ASD. Thus, it is 

essential to recognize and assess potential early predictive factors for the 

development ASD symptoms in low-risk and high-risk samples. We hypothesize that 

difference in social-communication (expressive and receptive language), social-

interaction (joint attention) and behavioral (atypical behavior) abilities at 12 months 

corrected age will be longitudinal predictors (at 18 months corrected age) of 

symptoms in the autistic spectrum. For this aim, we assessed 26 preterm and 21 

term infants. The study is longitudinal in nature and divided into Moment A and 

Moment B, during which the two pillars that make up the ASD diagnosis –

communication and social interaction problems and presence of atypical behaviors – 

were be assessed. In Moment A (12 months), infants were assessed using The Early 

Social Communication Scales, to evaluate joint attention; The Bayley Scales of Infant 

and Toddler Development–III, which offer information on the development of 

expressive and receptive language abilities; the Repetitive Behavior Questionnaire-2, 

RBQ-2 and a socio-demographic questionnaire. In Moment B (18 months) we added 

the Modified Checklist for Autism in Toddlers – MCHAT. The procedures were carried 

out in the Cognitive and Social Neuroscience Laboratory. Overall, results point to 

early signs of receptive and expressive language alterations at 12 months, as 

predictive factors of the level of symptoms compatible with an ASD at 18 months. 

Between group comparisons showed differences in language skills, response to joint 

attention, as well as in the level of autistic symptoms, with the preterm group being 

more impaired than the term group. Associations between greater prematurity 

(associated with low birth weight) and lower level of psychomotor development, less 
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initiation of joint attention and more unusual sensorial interests were also verified. 

Our study contributes with important information about the possible early changes in 

this high-risk group, contributing to the understanding of early atypical trajectories in 

children who develop ASD. 

Keywords: Prematurity. Autistic Spectrum Disorder. Joint Attention. Language. 

Atypical Behaviors. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

A prematuridade é um fator de risco para problemas nas capacidades 

cognitivas, afetivas, sociais, motoras e comportamentais dos bebês, podendo causar 

déficits que poderão persistir até a adolescência e idade adulta, originando 

importantes repercussões sociais e educacionais (BILDER, 2009; 

LIMPEROPOULOS, 2008). Alguns estudos populacionais apontam para a 

prematuridade, associada ao baixo peso, como importante fator de risco perinatal 

para o Transtorno do Espectro Autista - TEA (BILDER, 2009; LIMPEROPOULOS, 

2008; SCHENDEL e BHASIN, 2008). 

Partindo da hipótese que as diferenças nas habilidades sociocomunicativas 

(linguagem expressiva e receptiva), sociointeracionais (atenção compartilhada) e 

comportamentais (comportamentos atípicos) aos 12 meses serão preditoras 

longitudinais (aos 18 meses) de sintomas no espectro autista, este estudo tem como 

objetivo principal verificar sinais preditivos de desenvolvimento de TEA, em 26 bebês 

prematuros e 21 bebês nascidos a termo.  

Os dois pilares que compõe o diagnóstico de TEA – alterações na 

comunicação e interação social, e presença de comportamentos atípicos – foram 

avaliados aos 12 meses de idade corrigida (Momento A) utilizando as Escala de 

Comunicação Social Precoce (MUNDY, 2003); as Escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil – III (BAYLEY, 2005), o Questionário de Comportamentos 

Repetitivos (LEEKAM, 2007) e um questionário de informações sócio demográficas, 

criado pela autora em conjunto com a orientadora, na ocasião desta pesquisa. Aos 

18 meses (Momento B) além destes, acrescentamos a Modified Checklist for Autism 

in Toddlers – M-CHAT (KLEINMAN, 2008). Além disso, realizaremos comparações 

entre os grupos para verificar a existência de diferenças ao nível das habilidades 

referidas.  

Finalmente, e no sentido de melhor caracterizar o grupo de prematuros (em 

maior risco de desenvolvimento de TEA), iremos investigar as relações entre 

prematuridade (associada à variável peso no nascimento) e o nível de sintomas de 

TEA aos 18 meses, bem como as habilidades de linguagem, atenção compartilhada 

e comportamentos repetitivos, aos 12 e 18 meses. 
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Entendemos que as comparações com uma amostra a termo (ou seja, de 

baixo risco) permitirão um maior conhecimento sobre as alterações precoces no 

grupo de risco, ajudando a elucidar as trajetórias atípicas precoces em crianças 

prematuras que venham a desenvolver TEA. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 PREMATURIDADE 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017) estabelece que é prematura a 

criança nascida de uma gestação com tempo inferior a 37 semanas, a contar da 

data da última menstruação. As crianças prematuras se subdividem em 

subcategorias conforme a idade gestacional: a criança nascida entre 32 e <37 

semanas de gestação é considerada prematura moderada à tardia; a criança 

nascida entre 32 e <28 semanas de gestação é considerada muito prematura; e a 

criança nascida antes das 28 semanas é considerada prematura extrema (OMS, 

2012; STEPHENS e VOHR, 2009).  

 

Figura 1 - Classificação da prematuridade conforme idade gestacional ao 
nascimento considerada para esta pesquisa 

CLASSIFICAÇÃO 
IDADE GESTACIONAL (IG) 

EM SEMANAS 

Pós–termo  ≥42 semanas de gestação.  

A termo 371/7 a 416/7 semanas de gestação.  

Pré-termo (prematuro) 
Inferior a 37 semanas, a contar da data da 
última menstruação – DUM. 

Prematuro moderado Entre 321/7 e 366/7 semanas. 

Muito prematuro Entre 316/7 e 281/7 semanas.  

Prematuro extremo <28 semanas.  

Fonte – Com base na OMS (2017). 

 

A prematuridade é relatada em estudos conduzidos por todo o mundo, sendo 

decorrente de circunstâncias diversas e frequentemente imprevisíveis (CALIL, 2001; 

RAMOS e CUMAN, 2009), acarretando às famílias e à sociedade em geral um custo 

social e financeiro de difícil mensuração (RAMOS e CUMAN, 2009; SILVEIRA, 

MATIJASEVICH, et al., 2013). Para, além disso, o complexo processo do 

nascimento de um bebê prematuro afeta diretamente a estrutura familiar, alterando 
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as expectativas e anseios que permeiam a perinatalidade (BALBI, CARVALHAES e 

PARADA, 2016; RAMOS e CUMAN, 2009). 

A prematuridade, particularmente quando associada ao baixo peso, ocasiona 

alterações em processos neuronais tais como a neurogênese, migração, 

mielinização e sinaptogênese, implicando complicações específicas no 

desenvolvimento neurológico (AYLWARD, 2005). Por sua vez, acreditam-se que tais 

processos alterados contribuam para um maior risco de disfunções motoras e 

visuais, déficits de linguagem, de funcionamento executivo, déficit de atenção e 

hiperatividade, dificuldades de aprendizagem e disfunções comportamentais 

(AYLWARD, 2005). 

De acordo com relatório da OMS, mais de 1 em cada 10 bebês no mundo 

nascidos em 2010 foram prematuros, originando uma estimativa de 15 milhões de 

nascimentos prematuros nesse ano. Desses, mais de um milhão morreram em 

consequência de sua prematuridade, sendo que esta é a segunda principal causa de 

morte em crianças com menos de cinco anos e a causa mais importante de morte no 

primeiro mês de vida (OMS, 2012). Para os bebês que sobrevivem, muitos 

enfrentam uma vida de incapacidade significativa, com prejuízos em diversos 

domínios do desenvolvimento, com consequentes efeitos sobre as famílias, a 

sociedade e o sistema de saúde (AYLWARD, 2005; UNICEF, 2013; SAIGAL e 

DOYLE, 2008). 

Entre os dez países responsáveis pela maior parte do total mundial de bebês 

prematuros, o Brasil ocupava em 2010, o 10º lugar, com 279.300 bebês nascidos 

antes das 37 semanas de gestação (BLENCOWE, 2012). Autores como Goldenberg 

(2008) e Passini Jr (2014) afirmam que a taxa de nascimento de prematuros tem 

aumentado em muitos países, predominantemente devido ao aumento da 

prematuridade indicada - quando é sugerido o nascimento, por indicação médica, 

com base na história gestacional, do feto e materna tais como infecção bacteriana 

assintomática, medida de colo do útero - e, parto prematuro de gravidez múltipla 

concebida artificialmente.  

Em alguns países desenvolvidos, como por exemplo, na França, a incidência 

de prematuros situa-se entre 5-9% (MEDEIROS e GOUVEIA, 2005). Nos EUA, a 

frequência de nascimentos prematuros é de cerca de 12-13%. Desde 1981 foi 

verificado um aumento de 31% na taxa de parto prematuro nos EUA, dos quais dois 
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terços foram pré-termo tardios (de gestação 34-36 semanas completas) 

(GOLDENBERG, 2008; SAIGAL e DOYLE, 2008). No Brasil, o Ministério da Saúde, 

através do SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), já havia 

apontado um aumento de 6.8% para 7.2% no percentual de prematuridade 

registrado entre os anos de 2000 e 2010. Entretanto, um estudo divulgado em 

agosto de 2013 atualizou a prevalência de partos de crianças nascidas prematuras 

em 2011, para o valor de 11.8% (VICTORA, 2013; SILVEIRA, MATIJASEVICH, et 

al., 2013). Este aumento nas taxas de prematuridade, com maior incidência nos 

estados de Minas Gerais, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande 

do Sul, tem impactado o sistema de saúde brasileiro, uma vez que segundo os 

mesmos autores, a maioria dos indicadores de saúde materno-infantil está 

apresentando melhorias (VICTORA, 2013; SILVEIRA, MATIJASEVICH, et al., 2013). 

A prematuridade tem sido estudada em diferentes países, e dentre as causas 

que levam um bebê a nascer prematuro, estão as relacionadas ao aparelho genital 

feminino: infecção bacteriana vaginal assintomática, alteração estrutural uterina 

(PASSINI JR, 2014), alterações placentárias (placenta prévia e descolamento 

prematuro), excesso de líquido amniótico, a idade materna (maior incidência em 

mães jovens, menores que 15 anos), infecções maternas e primariedade (RAMOS e 

CUMAN, 2009). O nascimento do bebê prematuro pode ser em decorrência do 

trabalho de parto espontâneo com membranas intactas; rotura prematura das 

membranas; ou eletivamente por indicação médica, com indução de trabalho de 

parto, ou cesariana decorrente de intercorrências maternas ou fetais 

(GOLDENBERG, 2008). Especificamente dentre as razões mais comuns para 

indicação de parto prematuro estão: pré-eclâmpsia ou eclampsia, distúrbios 

hipertensivos, hemorragia, e comprometimento fetal agudo ou crônico (sofrimento 

fetal ou restrição do crescimento intrauterino); cerca de 30-35% de nascimentos 

prematuros são indicados, 40-45% são trabalho de parto prematuro, e 25-30% 

seguem em trabalho de parto por rotura da membrana (GOLDENBERG, 2008). As 

causas de nascimentos prematuros diferem entre os grupos étnicos, na medida em 

que o nascimento prematuro espontâneo é a causa mais comum de partos pré-

termos em mulheres brancas, enquanto que a rotura da membrana é a causa mais 

comum em mulheres negras (GOLDENBERG, 2008). Alguns fatores de estilo de 

vida que contribuem para o nascimento prematuro espontâneo incluem estresse e 
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trabalho físico excessivo, tabagismo, consumo excessivo de álcool, bem como a 

doença periodontal (LAWN, 2010; PASSINI JR, 2014). 

O nascimento prematuro é ligeiramente mais comum para bebês do sexo 

masculino, com cerca de 55% de todos os nascimentos prematuros, e está 

associado com um risco mais elevado de morte em comparação com as meninas 

nascidas de uma gestação semelhante (KENT, 2012; RAMOS e CUMAN, 2009). O 

neonato prematuro pode sofrer comprometimento ou intercorrências ao longo do seu 

desenvolvimento, pois a imaturidade, segundo Ramos e Cuman (2009), pode levar à 

disfunção em qualquer órgão ou sistema corporal. Comumente, os recém-nascidos 

prematuros têm maiores taxas de instabilidade da temperatura, desconforto 

respiratório, apneia, hipoglicemia, icterícia, dificuldades de ser alimentando, além de 

estarem mais susceptíveis à morte (GOLDENBERG, 2008; RAMOS e CUMAN, 

2009; SAIGAL e DOYLE, 2008). Especificamente no que se referem às alterações 

neurológicas, bebês prematuros apresentam maior risco de leucomalácia 

periventricular (necrose de substância branca), paralisia cerebral, hidrocefalia, 

convulsões e déficits sensoriais (ex. cegueira, surdez) (BHUTTA, 2002; SAIGAL e 

DOYLE, 2008). 

Os recém-nascidos prematuros podem ser classificados de acordo com a 

idade gestacional, como anteriormente descrito, mas também de acordo com o peso 

ao nascimento e ainda com a adequação do peso de nascimento à idade 

gestacional (CALIL, 2001; OMS, 2012). O peso de nascimento é o primeiro peso do 

feto ou recém-nascido obtido preferencialmente na primeira hora de vida, após o 

nascimento (ROJAS, 2013;TAVARES e REGO, 2007). De acordo com o peso ao 

nascimento tem-se que Baixo Peso ao Nascer (BPN) é definido como menos de 

2.500g; Muito Baixo Peso (MBP) é inferior a 1.500g e Extremo Baixo Peso (EBP) 

para os recém-nascidos com peso de nascimento inferior a 1.000g (CALIL, 2001; 

LEONE, 2002; OMS, 2012; TAVARES e REGO, 2007; WARDLAW, 2005).  

Quanto às classificações de peso relativo à idade gestacional, no presente 

estudo tomamos como base as curvas de Fenton e Kim (2013) atualizadas e 

utilizadas como referência para o acompanhamento clínico e científico do 

crescimento de bebês ainda no útero, incluindo aqueles com restrição do 

crescimento fetal. As curvas de Fenton e Kim consistem em instrumento estatístico 

robusto, construídas com informações recentes de uma revisão sistemática e 
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metanálise que incluem valores de peso, perímetro cefálico e comprimento de 

recém-nascidos de vários países. Além de permitirem a avaliação do crescimento 

por três parâmetros (peso, perímetro cefálico e comprimento), os diferenciam 

conforme o sexo.  

 As curvas de Fenton e Kim possuem seus dados harmonizados com a curva 

da OMS de 2006 a partir da 40ª semana, e possibilita o acompanhamento do 

crescimento, se iniciam nas 24 semanas e vão até 50 semanas de idade gestacional 

corrigida; considerando ideal nascer com 40 semanas de idade gestacional, 

subtraem-se da idade cronológica as semanas que faltam para atingir 40 semanas.  

De acordo com as curvas citadas, os recém-nascidos pré-termo Adequados para a 

Idade Gestacional (RNPT-AIG) possuem peso de nascimento entre os percentis 10 

e 90 para a sua idade gestacional. Os recém-nascidos pré-termo Pequenos para a 

Idade Gestacional (RNPT-PIG) possuem peso de nascimento situado abaixo do 

percentil 10 para a sua idade gestacional (CALIL, 2001; LEONE, 2002;OMS, 2006); 

enquanto os recém-nascidos pré-termo Grandes para a Idade Gestacional (RNPT-

GIG) estão acima do percentil 90 (FENTON e KIM, 2013; OMS, 2006). Vide 

ANEXOS 1 e 2 

O baixo peso ao nascer pode ser consequência tanto da prematuridade 

quanto da restrição de crescimento fetal, porém pode resultar de condições clínicas 

quantitativa e qualitativamente diferentes; nos países desenvolvidos, o baixo peso 

ao nascer é consequência principalmente da prematuridade; enquanto que nos 

países em desenvolvimento, é secundário à restrição do crescimento fetal (ROJAS, 

2013). Mais de 20 milhões de crianças em todo o mundo, representando 15.5% de 

todos os nascimentos anuais, nascem com baixo peso; sendo que 95.6% delas 

encontram-se em países em desenvolvimento (WARDLAW, 2005). Em 2000, a 

proporção de recém-nascidos de baixo peso no Brasil era de 7.6%, variando de 

6.2% na região Norte a 8.5% na região Sudeste. O baixo peso ao nascimento está 

relacionado ao sexo da criança, idade, desnutrição e tabagismo maternos, 

condições socioeconômicas e aos cuidados pré-natais (MEDEIROS e GOUVEIA, 

2005).  

No estudo nacional “Nascer no Brasil”, realizado entre fevereiro de 2011 e 

outubro de 2012, dentre os 24.061 nascidos vivos prematuros e com baixo peso ao 

nascer (81.7% e 82%), em grandes hospitais (500 ou mais leitos) das cinco 
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macrorregiões brasileiras, aproximadamente 12.45 eram do sexo masculino em 

detrimento de 11.60 do sexo feminino (SILVEIRA, MATIJASEVICH, et al., 2013; 

LANSKY, 2014). 

Os resultados das análises sobre baixo peso ao nascer nestas macrorregiões 

do Brasil, já com o fator de correção proposto pelo relatório da UNICEF Brasil 

(2013), têm apontado para uma tendência (2000-2010) de aumento em mães de 

todas as categorias de escolaridade, apresentando um maior risco em mães jovens 

(idade menor que 15 anos) ou maiores que 35 anos (>35). Além disso, esta revisão 

demonstra um aumento de nascimentos de prematuros com baixo peso, tanto em 

partos vaginais, como por cesariana (sendo que 56.7% das crianças nasceram por 

parto tipo cesariano) (LANSKY, 2014). 

 

2.1.1 Prematuridade e transtornos do desenvolvimento 

 

A diminuição da mortalidade em bebês nascidos prematuros, em parte 

proveniente dos avanços nos cuidados intensivos neonatais, não foi acompanhada 

por uma diminuição proporcional nos problemas de desenvolvimento neurológico a 

longo-prazo (KUZNIEWICZ, 2014; PIZZANI, 2012; SAIGAL e DOYLE, 2008; 

STEPHENS e VOHR, 2009). Estas tendências culminam em crianças com 

problemas de desenvolvimento cujas consequências se manifestam de forma 

evidente na idade escolar nas áreas como o funcionamento executivo (cerca de 50% 

das crianças nascidas prematuras apresentam problemas de inibição, flexibilidade 

cognitiva ou memória de trabalho), bem como de atenção e comportamento 

(LIMPEROPOULOS, 2008; SAIGAL e DOYLE, 2008; STEPHENS e VOHR, 2009). 

Um estudo com crianças britânicas mostrou que, aos 7 anos de idade, até um terço 

das crianças nascidas prematuras entre 32-35 semanas de gestação apresentaram 

(segundo relatos dos seus professores) dificuldades nas habilidades motoras, fala, 

escrita, matemática e alterações de comportamento (SAIGAL e DOYLE, 2008). Um 

comprometimento grave comumente visto em prematuros de muito baixo peso e 

extremo baixo peso nos primeiros anos de vida é o prejuízo cognitivo, definido a 

partir de pontuações dois ou mais desvios-padrão abaixo da média para a idade 

considerada em testes cognitivos padronizados (LIMPEROPOULOS, 2008). 

Ademais, vários relatórios publicados sobre comprometimentos graves do 
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desenvolvimento neurológico decorrentes da prematuridade, apontam para maiores 

incidências de deficiência intelectual, paralisia cerebral, epilepsia, cegueira e perda 

auditiva (BUCHMAYER, 2009; STEPHENS e VOHR, 2009). 

Por outro lado, a prematuridade e o baixo peso ao nascer foram identificados 

como fatores de risco perinatal importantes para distúrbios na interação social, 

comunicação e comportamento, tais como problemas de comportamento 

internalizantes e externalizantes, bem como dificuldades de atenção e 

hiperatividade, dificuldades de integração social, incluindo timidez excessiva, 

comportamento retraído e habilidades sociais deficitárias (LIMPEROPOULOS, 2008; 

CASSIANO, GASPARDO, et al., 2016). Especificamente, alguns estudos com 

crianças nascidas prematuramente (BUCHMAYER, 2009; JOHNSON, 2010; 

LIMPEROPOULOS, 2008) evidenciaram maior risco de rastreamento positivo para 

características no espectro autista. Embora ainda não tenha sido abordado 

sistematicamente com medidas de padrão de ouro e, dada a escassez de dados em 

relação à clínica, Johnson e Marlow (2014) conceitualizaram o que chamaram de 

"Fenótipo comportamental do pré-termo", que tem sobreposição com as 

manifestações comportamentais do fenótipo do transtorno do espectro autista, e 

caracteriza-se por dificuldades na regulação da interação, linguagem, atenção, 

processamento sensorial e controle motor. 

 

2.2 TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é considerado um distúrbio grave do 

neurodesenvolvimento (ATLADÓTTIR, SCHENDEL, et al., 2016) caracterizado por 

um quadro comportamental que envolve alterações significativas nas áreas da 

interação e da comunicação social e do comportamento em graus variados de 

severidade, presentes desde a infância (anteriormente aos 36 meses de idade) 

(DSM-5, 2013). Estas dificuldades sociais co-ocorrem com padrões restritos de 

interesse e comportamentos repetitivos (APA, 2014; MCPARTLAND, LAW e 

DAWSON, 2016). Indivíduos com TEA apresentam déficits na reciprocidade 

socioemocional, sendo que até podem ter alguma interação social sustentada, mas 

não são hábeis para iniciar uma conversa, ou conversam apenas sobre tópicos de 
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seu próprio interesse (APA, 2014; MCPARTLAND, LAW e DAWSON, 2016). 

Demonstram ainda déficits na comunicação não verbal, ou seja, apresentam um 

pobre contato ocular e possuem dificuldade no entendimento da linguagem corporal 

e das expressões faciais. Possuem dificuldade nos relacionamentos interpessoais e 

em ajustar o comportamento nas diferentes situações sociais (APA, 2014; 

MCPARTLAND, LAW e DAWSON, 2016). Comumente são encontrados nos 

indivíduos com TEA padrões de comportamentos restritivos e repetitivos, como 

movimentos repetitivos ou repetição de frase em tempo verbal não usual. Podem 

exibir rigidez comportamental perceptível quando são realizadas pequenas 

mudanças no ambiente, vivenciando um estado de estresse, além de poderem 

demonstrar alterações na sensibilidade sensorial, evitando texturas e sons 

específicos, ou aparentando certa indiferença à dor física (APA, 2014). 

Os atuais critérios específicos para diagnóstico de TEA tomam como 

prioridade as diretrizes da quinta edição do Diagnostic and Statistical Manual for 

Mental Disorders (DSM-5), publicado em maio de 2013 nos Estados Unidos 

(BRENTANI, PAULA, et al., 2013; BRUNONI, et al.,  2014; DSM-5, 2013): 

 

a) Deficiências na interação e comunicação social 

b) Interesses restritos, fixos e intensos e comportamentos repetitivos.  

 

Os sintomas do transtorno do espectro autista estão presentes nas primeiras 

etapas do desenvolvimento infantil e, embora possam não serem tão evidentes ou 

serem mascarados por estratégias aprendidas, estes sintomas limitam e/ou 

prejudicam as atividades de vida diária; causando prejuízo significativo no 

funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do 

indivíduo - evidências estas dos respectivos critérios C e D (DSM-5, 2013). O 

desenvolvimento pode apresentar uma evolução atípica desde cedo, ou ocorrer uma 

regressão de habilidades previamente adquiridas; de qualquer forma, os sintomas 

de TEA devem estar presentes no desenvolvimento precoce e o diagnóstico pode 

seguramente ser realizado por volta de 2 anos, embora seja feito em média por volta 

dos 4 anos de idade (DSM-5, 2013). 
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A fim de cumprir os critérios para TEA, o indivíduo deve ter evidência dos 

critérios esquematizados (BRENTANI, PAULA, et al., 2013; BRUNONI e 

SCHWARTZMAN, 2014; DSM-5, 2013), conforme figura seguinte: 

 

Figura 2 – Critérios descritivos para o autismo 

CRITÉRIOS PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (DSM-5) 

Déficits persistentes na comunicação social recíproca e na interação social  

(Critério A) 

1. Limitação na reciprocidade social e emocional;  

2. Limitação nos comportamentos de comunicação não verbal utilizados para 
interação social;  

3. Limitação em iniciar, manter e entender relacionamentos, variando de dificuldades 
com adaptação de comportamento para se ajustar as diversas situações sociais. 

Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades.  

(Critério B) 

1. Movimentos repetitivos e estereotipados no uso de objetos ou fala;  

2. Insistência nas mesmas coisas, aderência inflexível às rotinas ou padrões 
ritualísticos de comportamentos verbais e não verbais;  

3. Interesses restritos que são anormais na intensidade e foco;  

4. Hiper ou hiporreativo a estímulos sensoriais do ambiente. 

Critério C 

Os sintomas devem estar presentes nas primeiras etapas do desenvolvimento. Eles 
podem não estar totalmente manifestos até que a demanda social exceder suas 
capacidades ou podem ficar mascarados por algumas estratégias de aprendizado ao 
longo da vida. 

Critério D 

Os sintomas causam prejuízo clinicamente significativo nas áreas social, ocupacional 
ou outras áreas importantes de funcionamento atual do paciente. 

Critério E 

Esses distúrbios não são melhores explicados por deficiência cognitiva ou atraso 
global do desenvolvimento. 

Fonte – Com base em DSM-5 (2013). 

 

Desde a primeira descrição publicada sobre o autismo por Kanner em 1943, 

as estimativas de prevalência aumentaram de forma significativa, chegando a 1 em 

68 indivíduos nos Estados Unidos estimados com TEA (MCPARTLAND, LAW e 

DAWSON, 2016). Em um estudo com crianças britânicas, Baird et al. (2006), 
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reportaram 116.1 casos de TEA em cada 10.000 crianças avaliadas, ou um caso em 

cada 86 pessoas, o que, segundo esses pesquisadores, resulta na proporção 

estimada de 1% da população infantil apresentando algum tipo de Transtorno do 

Espectro Autista. Zablotsky, Black, et al. (2015) publicaram dados coletados em 

2014 pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, 

revelando uma prevalência de TEA de 2.24% nesse país.   

Algumas pesquisas (OZONOFF et al., 2011; ROSENBERG et al., 2009; 

SANDIN, LICHTENSTEIN, et al., 2014) sugerem que o TEA resulta de uma 

combinação tanto de fatores genéticos quanto ambientais. Estudos familiares 

demonstraram que há um forte componente genético; por exemplo, para os gêmeos 

monozigóticos; se o primeiro apresenta TEA, por sua vez o segundo apresenta entre 

36-95% de probabilidade de também ser diagnosticado com TEA (OZONOFF et al., 

2011; ROSENBERG et al., 2009). O estudo desenvolvido por Ozonoff et al. (2011), 

considerado como uma das principais investigações do potencial de recorrência de 

TEA em irmãos reportou uma taxa substancialmente maior do que as investigações 

anteriores, ou seja, enquanto as estimativas anteriores de recorrência variavam de 

3% a 14%, o estudo em questão apontou para 18.7% das crianças com pelo menos 

um irmão mais velho com TEA. A autora verificou ainda que os dois preditores mais 

fortes de um diagnóstico de TEA foram o sexo da criança e o número de irmãos 

mais velhos afetados. O sexo masculino e situação familiar múltipla foram preditores 

significativos e independentes de um resultado TEA, com um aumento de 2.8 vezes 

no risco de TEA para crianças do sexo masculino (25.9% das crianças do sexo 

masculino de alto risco contra 9.6% das crianças do sexo feminino de alto risco) e 

uma duplicação do risco se houvesse mais do que um irmão mais velho afetado 

(13.5% do simples contra 32.2% dos múltiplos) (OZONOFF et al. , 2011). 

 

2.3 TEA E PREMATURIDADE 

 

Vários estudos realizados no final da infância e adolescência revelaram uma 

maior prevalência de características compatíveis com TEA em bebês pré-termos em 

comparação com a população em geral (JOHNSON, 2010; JOHNSON e MARLOW, 

2014; KUZNIEWICZ, 2014; LIMPEROPOULOS, 2008; WONG, 2015). Quanto mais 
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curto o período gestacional, maior o risco de TEA (KUZNIEWICZ, 2014; 

LIMPEROPOULOS, 2008; VERHAEGHE, 2016; WONG, 2015). 

Johnson et al. (2011) investigaram a presença de sintomas de TEA em 219 

crianças de 11 anos, nascidas prematuras extremas (idade gestacional inferior a 26 

semanas) no Reino Unido e Irlanda. Os autores relataram que 16% foram triadas 

positivamente para o TEA, com utilização do Social Communication Questionnaire 

(SCQ), enquanto 6.4% foram posteriormente diagnosticadas com TEA por equipe 

multidisciplinar. Por seu lado, Buchmayer et al. (2009) avaliaram a associação entre 

prematuridade e risco de TEA em um estudo com amostra de base populacional, 

conduzido na Suécia com 1216 pacientes com distúrbios autísticos (nascidos entre 

1987 e 2002) e 6080 indivíduos controles. Os autores concluíram que o aumento do 

risco de transtornos autistas relacionados à prematuridade é mediado principalmente 

por complicações pré-natais e neonatais que ocorrem com maior frequência entre os 

prematuros. 

Recentemente Atladóttir et al.  (2016) analisaram a associação entre idade 

gestacional e TEA ao longo do tempo em uma amostra populacional de 19.020 

crianças dinamarquesas, nascidas entre 1980 e 2009, verificando um aumento do 

risco de diagnóstico de TEA associado a menor idade gestacional, sendo que 1.1% 

da população estudada foram diagnosticados com TEA. Entretanto, quando os 

autores analisaram a associação entre idade gestacional e TEA ao longo do tempo, 

em todas as semanas gestacionais, encontraram estimativas estatisticamente 

significativas de maior risco entre os nascimentos de 1980 a 1989, em comparação 

com os nascimentos de 1990 a 1999 e 2000 a 2009, respectivamente (ATLADÓTTIR 

et al., 2016). Segundo os autores, esta tendência de tempo observada no risco de 

TEA pós-parto prematuro pode refletir uma mudança no perfil de risco de pessoas 

com TEA devido ao alargamento dos critérios de diagnóstico TEA ao longo do 

tempo; ou cuidados neonatais melhorados para bebês com baixa idade gestacional, 

o que reduziu o risco de desfechos adversos como TEA em crianças prematuras 

(ATLADÓTTIR et al., 2016). Todavia este estudo não invalida os achados anteriores 

em que a prevalência relatada de TEA tem aumentado acentuadamente nas últimas 

três décadas; variando de 30 a 60 por 10 000 (FOMBONNE et al., 2003); chegando 

a porcentagens tão altas quanto 2.6% (KIM et al., 2011). 
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Para além da questão da idade gestacional, diversos autores têm apontado 

para a prematuridade associada ao baixo peso como um fator de risco 

particularmente importante. Conforme Schendel et al. (2008), o nascimento antes 

das 33 semanas de gestação e o peso ao nascimento inferior a 2.500g 

encontravam-se associados a risco aproximadamente duas vezes maior para TEA; 

sendo ainda, 3.5 vezes maior o risco entre as meninas prematuras com baixo peso e 

um aumento significativo de 5.4 vezes do risco de TEA entre as meninas prematuras 

de gestação inferior a 33 semanas. Limperopoulos et. al. (2008) coletaram dados 

usando a Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), a Escala Vineland de 

Comportamento Adaptativo (VABS) e a Child Behavior Checklist (CBCL) em 

crianças (idade média de 22 meses) nascidas extremamente prematuras e com 

peso igual ou inferior a 1500 g. De 91 crianças no estudo, 23 (25%) tiveram 

resultados positivo no teste de triagem M-CHAT (pontuação em pelo menos 2 itens 

críticos ou quaisquer 3 itens). Os autores também descreveram uma forte correlação 

entre o rastreio positivo no M-CHAT, detecção de problemas comportamentais 

internalizantes, de socialização e déficits de comunicação. Além, disso 21 (23%) 

apresentavam déficits de comunicação e 26 (29%) experimentaram dificuldades de 

socialização.  

No seu conjunto, estes dados fornecem evidência de uma maior prevalência 

de comportamentos do espectro do autismo em crianças nascidas prematuras 

(particularmente aquelas com baixo peso associado), comparativamente a crianças 

nascidas a termo, e reforçam a importância de realizar rastreio precoce de sinais de 

autismo nessa população de risco, no sentido de implementar intervenções 

atempadas. Os primeiros anos de vida são considerados críticos para o 

desenvolvimento infantil, já que há maior plasticidade cerebral, o que favorece o 

desenvolvimento das potencialidades da criança (DSM-5, 2013; MERCURI, RICCI e 

ROMEO, 2012). A plasticidade neuronal é reforçada no cérebro em desenvolvimento 

e a experiência apropriada neste período é fundamental para a adequada função e 

até recuperação dos sistemas neurais (GUARDIOLA, EGEWARTH e ROTTA, 2001). 

Dado o consenso na literatura (ex., DSM-5, 2013; AYLWARD et al., 2005; 

BUCHMAYER et al., 2009; LIMPEROPOULOS et al., 2008; MERCURI et al., 2012) 

de que o diagnóstico precoce dos distúrbios do desenvolvimento é fundamental, 

uma vez que possibilita a antecipação das ações de intervenção, podendo reduzir os 
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riscos de alterações neuropsicomotoras, enfatizamos a importância de nosso estudo 

contribuir com a identificação precoce de sinais preditivos para desenvolver o TEA. 

 

2.4 ATENÇÃO COMPARTILHADA, LINGUAGEM E ALTERAÇÕES 

COMPORTAMENTAIS EM AMOSTRAS TÍPICAS E ATÍPICAS 

 

O surgimento das habilidades de comunicação social pré-verbal no 

desenvolvimento típico têm sido um estímulo importante para o estudo do 

comportamento social em crianças pequenas com autismo; as habilidades de 

comunicação pré-verbal segundo (MUNDY e CROWSON, 1997) referem-se à 

capacidade de o bebê usar ou responder ao contato visual e sinais gestuais em 

interações sociais. Vários tipos de habilidades foram diferenciadas no início dos 

estudos sobre os fundamentos do desenvolvimento da linguagem. Bruner (1974) 

descreveu a capacidade das crianças se envolverem com o som ou no vai-e-vem de 

objetos - habilidades de interação social; além da capacidade do bebê para 

responder à linha visual do outro e usar gestos para coordenar a atenção visual a 

eventos ou objetos com outra pessoa – habilidades de atenção compartilhada. 

A partir década de 1970, diversos teóricos propuseram três tipos principais de 

habilidades de comunicação social não verbal emergentes no desenvolvimento 

típico entre 9 e 12 meses (BRETHERTON e BATES, 1979; MUNDY e CROWSON, 

1997): 

 

a) Habilidades de interação social ou comportamentos comunicativos 

usados para iniciar ou manter os turnos de vai-e-vem (turn-taking); 

b) Pedidos, ou habilidades protoimperativas, envolvendo o uso de ações 

gestuais para direcionar a atenção para solicitar ajuda na obtenção de 

objetos ou eventos;  

c) Atenção compartilhada, ou habilidades protodeclarativas ou o uso de 

ações gestuais para direcionar a atenção a fim de compartilhar a 

experiência de um objeto ou evento com outra pessoa. 
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O déficit nas habilidades de atenção compartilhada tem sido associado aos 

processos cognitivos, afetivos e motivacionais atípicos que caracterizam o 

desenvolvimento das crianças com autismo (BARON-COHEN, ALLEN e GILLBERG, 

1992; MUNDY, SIGMAN e KASARI, 1990; MUNDY e CROWSON, 1997). 

A atenção compartilhada (AC) tem sido definida como o conjunto de 

comportamentos infantis revestidos de intencionalidade, com um propósito 

declarativo, envolvendo sons/vocalizações, gestos e contato ocular para dividir a 

experiência em relação às propriedades dos objetos e/ou eventos a seu redor 

(BAKEMAN e ADAMSON, 1984; BOSA, 2002;  DAWSON, TOTH, et al., 2004; 

MUNDY e CROWSON, 1997).  

Dentre outras pesquisas, Mundy et al. (2007) e Osório, Martins et al. (2011) 

referem-se a dois tipos de comportamentos de atenção compartilhada: 

  

a) Iniciação da atenção compartilhada, que reporta as tentativas 

espontâneas da criança em direcionar a atenção do adulto (por 

exemplo, mostrando-lhe ou apontando para objetos ou eventos) e; 

b) Resposta à atenção compartilhada -  relativa às respostas da criança 

em relação às sugestões do outro para atenção compartilhada (por 

exemplo, seguir com o olhar o gesto de apontar). 

 

Quando nos referimos aos bebês com desenvolvimento típico, observamos 

que estes mostram uma sequência confiável de aparecimento de habilidades sociais 

precoces (AKHTAR e GERNSBACHER, 2007; CARPENTER, PENNINGTON e 

ROGERS, 2002) indicando um nível crescente de compreensão social e cognitiva 

antes de completarem 12 meses de idade (CARPENTER, 1998; CARPENTER, 

PENNINGTON e ROGERS, 2002). Carpenter e colaboradores (CARPENTER et al., 

1998; CARPENTER, PENNINGTON E ROGERS, 2002) realizaram um estudo 

longitudinal sobre o padrão de desenvolvimento das habilidades sócio cognitivas em 

uma amostra com 24 crianças com desenvolvimento típico entre 9 a 15 meses de 

idade, e descobriram que, de uma forma global, primeiramente, as crianças 

desenvolvem a capacidade de alternar o olhar entre o objeto e um adulto 

interacional; então seguem a atenção do outro, olhando onde o outro estava olhando 
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ou apontando. Depois seguem o comportamento do outro através da imitação e, 

finalmente, direcionam a atenção e comportamento do outro através da respectiva 

utilização de gestos tais como o apontar. 

A habilidade de AC emerge no segundo semestre de vida do bebê e, envolve 

seguir e direcionar a atenção de um parceiro comunicativo com a intenção de 

compartilhar um evento/situação (MUNDY e CROWSON, 1997), determinando 

assim o sucesso na maturação e desenvolvimento social  (VAUGHAN VAN, 

MUNDY, et al., 2007) e a subsequente aquisição da linguagem. Dadas as evidências 

de que essa capacidade tem distinguido grupos de crianças com autismo daqueles 

com outros transtornos do desenvolvimento, justifica-se a sua posição como um 

importante e fidedigno indicador precoce de autismo (MUNDY e CROWSON, 1997). 

A atenção compartilhada está particularmente prejudicada em crianças com autismo 

(CARPENTER, PENNINGTON e ROGERS, 2002; FREEMAN, GULSRUD e 

KASARI, 2015). Em comparação com crianças com outros problemas do 

desenvolvimento, as crianças com autismo iniciam menos episódios de interação 

com o outro (cerca de 25% menos início de interação que crianças com deficiência 

mental, pareadas em QI) (CARPENTER et al., 2002, DSM-5, 2013) e têm mais 

dificuldade em seguir a direção do olhar e gestos de apontar dos outros (LEEKAM, 

PRIOR e ULJAREVIC, 2011). Ainda que sejam capazes de produzir gestos 

imperativos ou de pedidos tão frequentemente quanto as crianças com 

desenvolvimento típico, as crianças com TEA fazem muito menos gestos para 

partilha de atenção, ou interesse em relação a objetos ou eventos (BARON‐COHEN 

et al., 1989; SIGMAN et al., 1986). Conforme verificado no DSM-5 (2013) a atenção 

compartilhada é um aspecto precoce que deve ser considerado no momento de 

investigação de um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Os prejuízos de 

AC no TEA manifestam–se por falta do gesto de apontar, mostrar ou trazer objetos 

para compartilhar o interesse com outros, ou ainda dificuldade para seguir o gesto 

de apontar ou o olhar indicador de outras pessoas. Os indivíduos podem aprender 

alguns poucos gestos funcionais, mas seu repertório é menor do que o de outros e 

costumam fracassar no uso de gestos expressivos com espontaneidade na 

comunicação (APA, 2014). 

Evidência aponta ainda para um padrão de desenvolvimento sócio 

comunicativo diferente de crianças com desenvolvimento típico, com as habilidades 
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de atenção compartilhada surgindo depois de outras habilidades sócio cognitivas 

(ex. fala), ao invés de antes. No sentido de aprofundar a sequência do 

desenvolvimento das habilidades de atenção compartilhada, Carpenter et al. (2002) 

verificaram que a maioria (67%) das crianças com autismo da sua amostra 

mostraram o seguinte padrão: seguir o comportamento → compartilhar a atenção → 

direcionar o comportamento → seguir a atenção → direcionar a atenção. Assim, de 

acordo com os autores, embora as crianças com autismo apresentem déficits 

importantes de atenção compartilhada, quando elas desenvolvem as habilidades de 

atenção compartilhada, aparentemente fazem-no na ordem típica. Outros autores 

sugerem certa heterogeneidade nesta trajetória, já que algumas crianças com 

autismo parecem compreender os gestos dos outros antes de seus próprios, 

enquanto outras crianças com autismo produzem gestos antes de compreender os 

gestos dos outros (CARDOSO, 2012; CARPENTER, 1998; FARIA, 2009; 

LOVELAND e LANDRY, 1986; MUNDY, 2003;TOMASELLO e FARRAR, 1986). 

Porém, Carpenter et al. (2002) argumenta que tais diferenças no grupo de crianças 

com TEA podem ser também influenciadas pelos intensos treinamentos e 

intervenções em contexto familiar e terapêutico. Os resultados dos estudos de 

Carpenter (2002) contribuem ainda para o entendimento dos processos de 

desenvolvimento da linguagem em crianças típicas e com TEA; embora os bebês 

em desenvolvimento típico se envolvam em episódios de iniciação da atenção 

compartilhada vários meses antes de proferir suas primeiras palavras, essa 

sequência pode estar invertida em crianças com autismo. Os resultados obtidos 

sugerem que essas crianças podem começar a produzir palavras referenciais antes 

mesmo da interação em eventos de atenção compartilhada não linguística. 

Na mesma linha, os estudos de Baron‐Cohen (1989) e de Baron‐Cohen, 

Baldwin e Crowson (1997) sugeriram que as crianças com autismo não usam 

atenção compartilhada para aprender novas palavras do mesmo modo que as outras 

crianças, no entanto, muitas dessas crianças adquirem extensos vocabulários. 

Ingersoll (2008), apoiando-se nos estudos de Rogers e Pennington (1991), sugere 

que outra habilidade - a imitação – mas não a atenção compartilhada seria essencial 

para o processo de aquisição da linguagem no TEA. O que inclusive atende a muitas 

das características atípicas da linguagem das crianças com TEA: como a ecolalia, 
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"discurso metafórico", reversão do pronome e uso de entoação interrogativa em 

afirmações. 

Hellendoorn et al. (2015) afirmaram que para entender as trajetórias típicas e 

atípicas do desenvolvimento, é importante verificar como os pontos fortes ou fracos 

de um domínio (ou habilidade) podem estar afetando o desempenho de outros 

domínios. Neste sentido, habilidades de interação e comunicação social não verbal – 

nomeadamente a atenção compartilhada - podem ser preditivas de aspectos 

importantes no desenvolvimento em crianças com autismo; o que é muito claro em 

relação à linguagem (MUNDY e CROWSON, 1997). Vários estudos (ex., 

BRETHERTON e BATES, 1979; MUNDY e CROWSON, 1997; MUNDY, SIGMAN e 

KASARI, 1990) relacionaram o desenvolvimento de habilidades de atenção 

compartilhada com a previsão para o desenvolvimento da linguagem em crianças 

com autismo. 

Paralelamente, pesquisas realizadas com amostras de bebês prematuros 

evidenciam a existência de alterações nos domínios de AC e linguagem, 

comparativamente aos bebês a termo; Barre et al. (2011) realizaram uma meta-

análise para caracterizar diferenças na habilidade de linguagem entre crianças 

nascidas muito prematuras (MPT, idade gestacional < de 32 semanas), com muito 

baixo peso (MBP<1.500 g), ou ambos, e crianças nascidas a termo. Os autores 

encontraram que o grupo MPT e com MBP apresentaram scores significativamente 

menores para Linguagem Expressiva e Receptiva, em comparação com crianças do 

grupo controle. Além disso, quando os autores realizaram análises de subgrupos 

considerando apenas os resultados de crianças em idade escolar, os déficits de 

linguagem permaneciam, indicando a sua persistência durante estágios tardios de 

desenvolvimento da linguagem. Todavia são necessários os estudos longitudinais 

para examinar as trajetórias referentes à linguagem nesta população. 

Em seu estudo longitudinal, Suttora e Salerni (2012) analisaram o 

desenvolvimento motor, linguístico e de gestos comunicativos espontâneos (apontar, 

dar, mostrar, pedir) aos 12, 18 e 24 meses de idade, comparando crianças 

prematuras e a termo. Participaram 16 crianças prematuras (9 do sexo masculino), 

com idade gestacional média de 30 semanas e peso ao nascer de 1360g (bem como 

16 crianças termo), avaliadas durante três sessões de 20 minutos de observação 

semiestruturada mãe-filho. Foram utilizadas as escalas Bayley de Desenvolvimento 
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Infantil (BAYLEY,  1993) para obtenção do Índice de desenvolvimento cognitivo e do 

Índice de desenvolvimento motor das crianças aos 12 e 24 meses de idade 

corrigida. Os autores verificaram que aos 18 e 24 meses, as crianças a termo 

produziram significativamente mais combinações gesto-palavra do que as crianças 

prematuras. Para as crianças prematuras, a produção de apontar aos 12 meses 

encontrava-se positivamente associada às habilidades lexicais aos 24 meses, e o 

uso de combinações gesto-palavra aos 18 meses estava associado com as 

habilidades morfossintáticas aos 24 meses (SUTTORA e SALERNI, 2012). De fato, 

Sansavini (2010); Suttora e Salerni (2012) investigando o papel da qualidade da 

atenção compartilhada para o desenvolvimento da linguagem, têm apontado para a 

importância da relação entre esses dois domínios. A aquisição e desenvolvimento da 

linguagem estão ligadas à integridade das estruturas cerebrais (anatomia e 

fisiologia), bem como dependem das experiências sociointeracionais da criança 

desde o nascimento. Deste modo, com base nos estudos publicados, consideramos 

a importância dos aspectos biológicos, mas enfatizamos também que a linguagem 

resulta das interações entre as dimensões orgânica e psicossocial, sendo 

influenciada por diversos fatores. 

 As autoras Silva, Couto E Molini-Avejonas (2013) desenvolveram um estudo 

para identificar os principais fatores de risco relacionados à criança e seus pais 

associados às alterações fonoaudiológicas que disponibiliza informações sobre os 

fatores de risco nos períodos pré, peri e pós-natal de uma amostra de 170 crianças, 

de zero até 5 anos de idade, agrupadas por faixas etárias, atendidas na Clínica de 

Fonoaudiologia do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia 

Ocupacional da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

entre março de 2010 a julho de 2012. Metodologicamente agruparam os fatores de 

risco por períodos, sendo período Pré-natal (alterações de linguagem em 

antecedentes familiares, drogas, fumo, álcool, medicamentos durante a gravidez, 

intercorrências); Peri natal (prematuridade, baixo peso ao nascimento, apgar abaixo 

de 4 no 1ºminuto e abaixo de 6 no 5ºminuto) e, Pós-natal (internações, síndromes 

genéticas, neurológicas, psiquiátricas, exposição às violências, hábitos orais 

deletérios). 

No período pré-natal, os fatores de risco predominantes foram a presença de 

intercorrências durante a gestação, 38.2% de ocorrência (p<0,001) e os 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#9
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antecedentes familiares (p<0,001). No período perinatal, o fator prematuridade foi 

significativo (p<0,001) em relação aos outros fatores: baixo peso ao nascimento e 

apgar abaixo de 4 no 1° minuto e abaixo de 6 no 5° minuto. No período pós-natal, 

81.2 % das crianças apresentaram fatores de risco, sendo os hábitos orais deletérios 

significativos (p<0,001) em relação a todos os outros fatores do mesmo período; 

ainda neste período pós-natal, as internações por longos períodos, apresentaram 

diferença significativa (p<0,001) em relação aos outros fatores menos ocorrentes no 

respectivo período (SILVA, COUTO e MOLINI-AVEJONAS, 2013). 

Em conjunto com a equipe (geneticista, neurologista, psiquiatra dentre 

outros), o estudo de Silva, Couto E Molini-Avejonas (2013) possibilitou a 

caracterização de alterações da linguagem encontrada e, foram obtidos diagnóstico 

a partir de cruzamento de hipótese diagnóstica e demais variáveis; o número de 

sujeitos com diagnóstico para Alteração de linguagem característica do espectro do 

autismo (ALCEA) foi de 33 (n = 28 meninos) em um total de 125 crianças 

consideradas.  

Para Silva, Couto E Molini-Avejonas (2013), Carniel, Furtado, et al.(2017) os 

três primeiros anos na vida de uma criança correspondem a uma fase do 

desenvolvimento caracterizada pela alta plasticidade cerebral, em que ocorrem à 

aquisição de novas funções e habilidades: motoras, cognitivas e sociais, dentre elas 

a aquisição e domínio de linguagem. Carniel, Furtado, et al.(2017) cita que as 

crianças com desenvolvimento típico começam a praticar suas primeiras palavras 

por volta de 12 meses, no entanto, antes de chegar a essa linguagem verbal, elas 

desenvolvem uma comunicação mais geral, não verbal, pré-linguística, que são 

consideradas essenciais para o desenvolvimento da linguagem gramatical e bem 

estruturada.  

Neste sentido, a revisão bibliográfica conduzida por Carniel, Furtado, et al. 

(2017) selecionou 29 estudos, 20 deles publicados no Brasil (n= 20; 41.4%), que 

relatam a influência de fatores de risco no desenvolvimento da linguagem e 

ressaltam a necessidade da intervenção precoce em grupos específicos. Alguns 

fatores, tais como os fatores de riscos ambientais, socioeconômicos, biológicos 

exercem influências sobre o desenvolvimento da criança alterando as habilidades 

cognitivas e o desenvolvimento de linguagem. Dentre estes, os fatores pré, peri e 

pós-natal, incluindo: prematuridade, pontuação de apgar, baixo peso ao nascer e 
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complicações durante gravidez e parto apresentam risco potencial para surgimento 

de  problemas de linguagem que podem variar desde as habilidades pré-verbais até 

a adolescência.  Em suas análises, os estudos prévios encontraram alterações em 

diversas áreas da linguagem, seja ela, pré-verbal, aquisição ou desenvolvimento; os 

recém-nascidos prematuros apresentaram menores pontuações nos domínios 

avaliados: linguagem receptiva e expressiva, cognição, habilidades 

neuropsicológicas, vísuo-motoras e espaciais, memória de curto prazo, habilidades 

motoras finas e grossas e aspectos comportamentais. Quando o parto prematuro 

estava associado ao baixo peso, foram encontrados piores resultados em avaliações 

padronizadas para a linguagem. E, neonatos com Apgar <7 em 5 minutos são 

considerados de alto risco para os problemas de linguagem. 

Referindo se às alterações comportamentais, estudos observacionais 

mostram que comportamentos estereotipados repetitivos, tais como balanço, bater 

as mãos e bater objetos fazem parte do desenvolvimento infantil típico, são 

relativamente frequentes durante o primeiro ano de vida e podem ter uma 

importância funcional no desenvolvimento de lactentes para ganho do controle 

neuromuscular, facilitando a execução de ações mais complexas (ARNOTT et al., 

2010; LEEKAM, PRIOR e ULJAREVIC, 2011). Embora estas estereotipias sejam 

normais e frequentes durante a infância, elas são também um dos vários tipos de 

comportamento repetitivos observados em casos clínicos de TEA (ARNOTT et al., 

2010). 

De entre os subtipos de comportamento restrito e repetitivos identificados 

pelos sistemas internacionais de classificação DSM-5 e CID-10 estão os 

comportamentos estereotipados, preocupações com objetos parciais ou elementos 

não funcionais de objetos (por exemplo, os seus aspectos sensoriais), preocupações 

com padrões restritos, circunscritos de interesse e adesão compulsiva às rotinas ou 

rituais. E, embora tenham recebido menos atenção na pesquisa sobre a 

sintomatologia do TEA, comparativamente aos déficits sociais e comunicativos, 

Arnott et al. (2010 e 2011) e Wolff ( 2014) descrevem que estudos observacionais 

recentes mostraram que as primeiras diferenças entre irmãos de crianças com TEA 

(grupo de alto risco) e as crianças de baixo risco – aos 12 meses - se verificavam ao 

nível da ocorrência de comportamentos repetitivos; as crianças posteriormente 
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diagnosticados com TEA tiveram maior frequência e duração de movimentos 

motores repetitivos e fixações sensoriais do que outras crianças da amostra. 

O domínio dos comportamentos restritivos e repetitivos inclui movimentos 

repetitivos, respostas sensoriais incomuns, interesses restritos, rotinas e rituais. Os 

comportamentos restritivos e repetitivos são caracterizados pela 

alta frequência, repetição de forma invariante, e insistência para que o ambiente 

permaneça igual, para que as coisas em casa fiquem sempre da mesma forma. A 

rigidez evidencia-se na inflexibilidade e na perseverança em interesses e atividades. 

A repetição manifesta-se em estereotipias motoras rítmicas, fala repetitiva, rotinas e 

rituais (DSM-5, 2013; LEEKAM, 2007; LEEKAM, PRIOR e ULJAREVIC, 2011). 

Tal como afirmado anteriormente, embora os comportamentos restritivos 

repetitivos sejam uma parte essencial para o diagnóstico de TEA, comumente estes 

comportamentos também são observados em crianças em desenvolvimento típico, 

bem como em outros transtornos do desenvolvimento (ARNOTT et al., 2010; DSM-5, 

2013; LEEKAM, 2007; WOLFF, 2014). Em crianças com desenvolvimento típico, os 

comportamentos restritivos e repetitivos possuem uma flexibilidade, ocorrendo em 

cadeia de eventos, até a aquisição de comportamentos com padrões mais 

complexos e elaborados (ARNOTT et al., 2010; WOLFF, 2014). Na criança em que 

há maior probabilidade de desenvolver o TEA, esta sequência de desenvolvimento 

pode estar consideravelmente alterada; havendo evidências de múltiplos 

comportamentos restritivos e repetitivos presentes já aos 12 meses em crianças 

posteriormente diagnosticadas com TEA (ARNOTT et al., 2010; WOLFF, 2014). As 

primeiras evidências disponíveis indicaram que em crianças com desenvolvimento 

típico, os comportamentos repetitivos aparecem no primeiro ano de vida, aumentam 

aos 3 anos de idade e diminuem após a idade de 4 anos (THELEN, 1979). No 

entanto, as crianças com TEA possuem frequência e persistência aumentada de 

comportamentos repetitivos, comparativamente com crianças com desenvolvimento 

típico ou crianças com atraso no desenvolvimento - mesmo com 2 a 3 anos de idade 

(BODFISH, 2000; OZONOFF et al, 2011; THELEN, 1979; WOLFF, 2014). 

De acordo com o DSM-5, o critério diagnóstico (critério B) relativo aos 

padrões de comportamento restritivos, repetitivos e estereotipados elenca 

exaustivamente vários aspectos, dentre os quais podemos citar: 

a) Estereotipias motoras (ex.: alinhar brinquedo); 
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b) Adesão a rotinas não funcionais (ex.: necessidade de ingerir os 

mesmos alimentos, fazer o mesmo caminho); 

c) Interesses circunscritos (ex.: apego excessivo com objetos incomuns); 

d) Hiper ou hipo-reatividade a estímulos sensoriais (ex.: dor/temperatura, 

sons, texturas específicas, luzes, movimento). 

 

No autismo, as estereotipias motoras e preocupação persistente com 

partes de objetos são frequentemente descritas em conjunto – como nível de 

comportamentos repetitivo (LEEKAM, PRIOR e ULJAREVIC, 2011).  Segundo os 

autores, a maioria das crianças com TEA apresenta esses tipos de comportamentos 

motores estereotipados em algum momento de seu 

desenvolvimento, seja com suas próprias partes do corpo, como tronco e membros, 

ou movimento das mãos e dos dedos, balanço ou com o envolvimento de objetos 

(tais como rodas giratórias). Com frequência, os comportamentos motores repetitivos 

possuem forte componente sensorial (tal como rodar em torno de si). Esta classe de 

comportamentos sensoriais e motores é caracterizada por ações repetitivas que 

possuem um feedback sensorial (LEEKAM, PRIOR e ULJAREVIC, 2011). Todavia, 

os comportamentos motores repetitivos não 

necessariamente incluem feedback sensorial; pois podem envolver repetições como 

alinhar objetos, empilhar ou usá-los de maneira não funcional. Da mesma forma, 

os comportamentos sensoriais atípicos não são universalmente repetitivos (por 

exemplo: preferência por objetos brilhantes, ou aversão ao toque) (LEEKAM, PRIOR 

e ULJAREVIC, 2011).  

Com relação à socialização, supõe-se que altas frequências de 

comportamentos repetitivos estejam ligadas a menores habilidades sociais 

esperadas para a idade. As crianças com mais comportamentos repetitivos podem 

ter menos oportunidades de comportamentos necessários à interação social 

adaptativa (WOLFF, 2014). Por outro lado, as dificuldades de socialização 

contribuem para precário repertório comportamental da criança e, esta criança, por 

sua vez, passa a expressar cada vez mais comportamentos repetitivos.  

Relativamente às crianças prematuras, existem poucos estudos direcionados 

especificamente à investigação da ocorrência de comportamentos repetitivos neste 

grupo, sendo que os poucos disponíveis fizeram uma avaliação com instrumentos de 
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largo-espectro que incluíam itens ou domínios relacionados com o comportamento 

repetitivo. Johnson et al. (2010), por exemplo, compararam crianças nascidas antes 

das 26 semanas de gestação (prematuras extremas) e crianças a termo com 

aproximadamente 10 anos de idade. Foi administrado aos pais o Social 

Communication Questionnaire – um questionário de rastreio de sintomas de autismo 

que inclui os fatores Interação Social, Comunicação e Comportamento 

Repetitivo/Estereotipado. Curiosamente, após controlarem o efeito do QI, apenas 

foram verificadas diferenças significativas entre os grupos ao nível dos dois 

primeiros fatores, mas não do fator de comportamento repetitivo. Mais recentemente, 

Wong e colaboradores (2014) verificaram que a sua amostra de crianças nascidas 

antes das 30 semanas de gestação (prematuras extremas e muito prematuras) 

pontuou significativamente acima dos valores normativos do questionário 

Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT), aos 24 meses de idade. 

Mais concretamente, as crianças obtiveram as pontuações mais elevadas nas 

categorias relativas ao comportamento restrito, repetitivo e estereotipado, anomalias 

sensoriais, bem como comunicação. No entanto, o estudo de Wong e colaboradores 

não incluiu um grupo de comparação a termo – o que dificulta conclusões mais 

robustas. 

A presente tese de doutorado configura primeira iniciativa, no cenário 

nacional, para analisar a capacidade preditiva de habilidades sociocomunicativas 

(linguagem expressiva e receptiva), sociointeracionais (atenção compartilhada) e 

comportamentais (comportamentos atípicos) em uma amostra de idade precoce, ou 

seja, aos 12 meses de idade corrigida, e posteriores sintomas de TEA aos 18 

meses, contribuindo para a identificação de sinais de TEA nos primeiros dois anos 

de vida em crianças nascidas prematuramente.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Verificar sinais preditivos de desenvolvimento do transtorno do espectro 

autista, em bebês prematuros e de termo, durante o período crítico do 

desenvolvimento sócio comunicativo, sócio interacional e comportamental. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Testar se as habilidades de atenção compartilhada, de linguagem e os 

comportamentos atípicos aos 12 e 18 meses serão preditoras do nível de sintomas 

de TEA aos 18 meses. 

Avaliar e comparar o desempenho de bebês prematuros e bebês nascidos a 

termo relativamente às suas habilidades de atenção compartilhada, de linguagem e 

a presença de comportamentos atípicos nos dois momentos, bem como ao nível de 

sinais compatíveis com TEA, aos 18 meses. 

Especificamente para o grupo de prematuros, analisar a relação entre as 

habilidades acima indicadas, aos 12 e 18 meses, e o grau de prematuridade 

associada ao peso. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 AMOSTRA 

 

Trata-se de um estudo longitudinal, prospectivo, com amostra não 

probabilística. Os participantes que constituíram a amostra para o grupo de 

prematuros (GPT) foram elegíveis a partir da análise dos prontuários de lactentes 

nascidos entre os meses de janeiro de 2015 até março de 2016 na Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo (FSCMSP), localizada na Vila Buarque - Santa Cecília. 

Foram contatadas mães cujos bebês estavam agendados no seguimento 

ambulatorial do Departamento de Pediatria e Puericultura da Fundação Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo (FSCMSP), e também, aquelas que mesmo não 

estando em rotina, aceitaram fazer parte da coleta de dados para a pesquisa. 

A amostra para o grupo de bebês de termo (GT) foi constituída por bebês 

advindos de contatos sociais externos ao ambulatório, que não institucionalizados e 

que permaneciam a maior parte do tempo com um mesmo cuidador (mãe, babá). 

Ambos os grupos tiveram como critério de inclusão a história de 

acompanhamento pré-natal durante a gravidez e o português brasileiro como língua 

materna. O grupo GPT teve como critério de inclusão adicional a prematuridade 

(nascimento antes de 366/7semanas de gestação). Estamos cientes que os bebês 

nascidos com menos de 32 semanas de gestação, possuem elevada incidência de 

problemas físicos, sensoriais e cognitivos, todavia após análise individualizada de 

seus respectivos desempenhos nas escalas de desenvolvimento psicomotor, 

optamos por inseri-los na amostra. 

Os critérios de exclusão comuns aos dois grupos foram: presença de doença 

genética associada a sintomas de TEA (já diagnosticada), deficiência visual, 

deficiência auditiva e/ou deficiência intelectual. Estes critérios foram adotados 

conforme os exames de triagem neonatal realizado rotineiramente por diversos 

especialistas nos serviços ambulatoriais do Hospital da Santa Casa de São Paulo, 

no caso do grupo prematuro. Para o grupo termo os resultados da triagem neonatal 

foram inspecionados na Caderneta de Saúde da Criança. Os exames consistem de 

Teste do reflexo vermelho; Teste do pezinho (triagem para fenilcetonúria, 
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hipotireoidismo congênito, anemia falciforme/ outras hemoglobinopatias, fibrose 

cística, hiperplasia adrenal congênita) e Triagem auditiva.  

O grupo GT teve como critério adicional de exclusão o peso ao nascimento 

menor que 2.500g. Especificamente para o grupo GPT, foi critério de exclusão a 

presença de retinopatia da prematuridade, conforme inspecionado nos resultados de 

exames presentes no prontuário do lactente. 

A amostra total considerada para este estudo foi constituída por 47 bebês (30 

meninos, 63.8%); (Vide p.75). Sendo 26 bebês prematuros (17 meninos, 65.4%), 

constituindo o grupo de risco (GPT) e 21 bebês nascidos a termo (13 meninos, 61.9 

%), constituindo o grupo de baixo risco (GT). Na Tabela 1 podem ser encontrados os 

dados descritivos de cada grupo. 

 

Tabela 1 - Descrição dos bebês participantes 

                    Grupo pré-termo (n = 26) Grupo termo (n = 21) 

 
N Min-Max Média (DP) N Min-Max Média (DP) 

IG (sem) 26 26-36 32.19 (2.30) 20*¹ 37-42.43 39.01 (1.40) 

Idade 12 
mesesa 
 

26 11.8-12.9 12.25 (0.26) 21 11.06-12.87 12.05 (0.48) 

Idade 18 
mesesa 
 

16 17.4-18.5 17.63 (1.70) 18 17.6-18.9 18.10 (0.39) 

Idade da 
mãe (anos) 
 

26 18-43 29.46 (6.71) 21 16-46 28.48 (9.16) 

Peso  
RN (gramas) 
 

26 870-2900 1798 (598) 19²* 2500-3960 3277 (377.8) 

Comprimento 
RN (cm) 
 

26 35-47 41.62 (3.82) 19²* 46-51 48.63 (1.47) 

APGAR  
1 min 
 

26 1-9 6.38 (2.30) 18*³ 7-10 8.78 (0.65) 

APGAR  
5 min 

26 4-10 8.46 (1.24) 18 8-10 9.44 (0.62) 

a
Idade corrigida para o grupo de prematuros e idade cronológica para o grupo de termos;*

¹
Dado 

ausente de 1 bebê, porém IG=38 SIC., ²*Dado ausente de dois bebês e *³Dado ausente de três 
bebês. 
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A amostra de bebês prematuros foi composta maioritariamente por meninos 

(n = 17, 65.4%), tendo o mesmo padrão sido verificado na amostra de bebês a termo 

(n = 13 meninos, 61.9%). 

Quando os classificamos de acordo com a idade gestacional, encontramos 

que 10 bebês foram muito prematuros (n = 10, 38.5%); 15 foram prematuros 

moderados, ou seja, a maioria de entre os bebês (n = 15, 57.7%) e apenas um foi 

prematuro extremo, correspondendo a 3.8% do total de 26 bebês do GPT. Todos os 

bebês prematuros foram avaliados de acordo com sua idade corrigida para a 

prematuridade (considerando 40 semanas gestacionais).  

As mães tinham, em sua maioria, entre 18 e 43 anos de idade (e apenas uma 

mãe com idade de 16 anos). As mães dos bebês nascidos a termo apresentaram a 

idade mínima de 16 e máxima de 45 anos; porém a idade média foi semelhante em 

ambos os grupos (GPT: M = 29.46; DP = 6.71 e GT: M = 28.48; DP = 9.16).  

As mães dos bebês nascidos prematuros possuíam em sua maioria o ensino 

médio completo ou técnico (n = 11, 44%), eram solteiras (n = 14, 56%), com apenas 

um filho (n = 17, 65.4%). Entre as mães do grupo de bebês termo, oito delas (38.1%) 

possuíam o ensino médio incompleto, a maioria era casada (n = 12, 57.1%), com um 

filho (n = 14, 66.7%). 

Os resultados das análises nos mostram que a maioria dos bebês que 

compôs o GPT eram ainda primogênitos, sem irmãos (n = 17, 65.4%). E, entre os 

nove bebês do grupo prematuro com irmãos, vimos que em média, cinco bebês 

(55.6%) tinham um irmão, um bebê (11.1%) possuía dois irmãos e três bebês 

(11.5%) possuíam três irmãos. 

Quanto à descrição sobre a quantidade de irmãos informadas para o GT, 

vimos que a maioria também não possuía irmãos (n = 14, 66.7%). Entre os sete 

bebês que possuem irmãos, cinco deles (71.4%) possuem apenas um irmão e dois 

bebês (28.6%) possuem dois irmãos. Na Tabela 3 podemos verificar os dados 

descritivos sobre o pré-natal e gestação das mães dos bebês que participaram de 

nossa amostra. 

Verificamos que as mães eram as cuidadoras principais dos bebês, n = 

20(76.9%) e n = 17(81%), respectivamente no GPT e GT. As mães de bebês que 

nasceram prematuros passavam em média 21.04 horas (DP = 4.61) diárias com a 
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criança, e as mães de bebês termos passaram em média 19.81(DP = 5.99) horas 

diárias com seu bebê.  

 

Tabela 2 - Descrição das mães participantes e dados sócio demográficos aos 12 
meses 

 Grupo pré- termo  
(n = 26) 

Grupo termo (n = 21) 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Estado civil   

Solteira 
 

14 (56) 5 (23.8) 

Casada 
 

6 (24) 12 (57.1) 

União estável 
 

5 (20) 3 (14.3) 

Divorciada 
 

0 (0) 1 (4.8) 

Escolaridade   

Fundamental incompleto 
 3 (12) 0 (0) 

Ensino médio incompleto 
 

3 (12) 8 (38.1) 

Ensino médio completo 
 ou técnico 
 

11 (44) 5 (23.8) 

Ensino universitário incompleto 
 

2 (8) 3 (14.3) 

Ensino universitário completo 
 

6 (24) 3 (14.3) 

Pós-graduação 0 (0) 2 (9.5) 

Nota: Dados de estado civil e escolaridade não informados para n = 1 do GPT e de estado civil para n 

= 1 do GT. 

 

Quatro mães do GPT e duas do GT não amamentaram seus bebês. As 

demais amamentaram seu bebê durante o primeiro ano de vida (GPT: M = 7.43 em 

meses, DP = 4.74; GT: M = 8.61 em meses, DP = 4.03).  
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Tabela 3 - Descrição sobre dados de pré-natal e gestação 

 Grupo pré- termo (n = 26) Grupo termo (n = 21) 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Mãe fez pré-natal?   

Sim 25*¹(100) 21(100) 

Intercorrências 

 na gestação? 
  

Não 
 

4 (16) 17 (81) 

Sim 
 

21 (84) 4*² (19) 

Quais intercorrências?   

Placenta 
 

4 (17.4) 1 (33.3) 

Colo uterino 
 

2 (8.7) 0 (0) 

Pré-eclampsia 
 

5 (21.7) 0 (0) 

Infecções aparelho 
reprodutor/urinário 

 
3 (13) 1 (33.3) 

Infecções de outra ordem 
 

9 (39.1) 1 (33.3) 

Tipo de parto   
Fórcipes 
 

1 (3.8) 1 (4.8) 

Cesárea 
 

16 (61.5) 8 (38.1) 

Vaginal com anestesia 
 

9 (34.6) 12 (57.3) 

Nota: *¹Gestação gemelar para n = 1 em GPT; *² Não informado qual o tipo de intercorrência para n = 

1 em GT. 
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A Tabela 4 apresenta informações sobre aspectos pós-natais aos 12 meses. 

 

Tabela 4 - Descrição sobre os dados pós-natais aos 12 meses 

 Grupo pré- termo (n = 26) Grupo termo (n = 21) 

 Frequência (%) Frequência (%) 

Cuidador (a) principal   

Mãe 
 

20*¹ (76.9) 17 (81) 

Familiar direto  
(ex. avó) 
 

3 (11.5) 2 (9.5) 

Familiar afastado (ex. tia) 
 

1 (3.8) 2 (9.5) 

Pessoa não familiar (ex. 
creche/ama) 

 
2 (7.7) 0 (0) 

Aleitamento do bebê   

Leite materno 
 

9 (36) 8 (38.1) 

Fórmula e leite materno 
 

6 (24) 4(19) 

Fórmula  
 

4 (16) 6 (28.6) 

Leite de vaca e leite 
materno 

 
2 (8) 0 (0) 

Leite de vaca e fórmula 
 

2 (8) 0 (0) 

Leite de vaca 
 

2 (8) 3 (14.3) 

*¹ Gestação gemelar 

 

4.2 INSTRUMENTOS  

 

O estudo foi dividido em dois momentos para avaliações e procedimentos. No 

Momento A, ou seja, aos 12 meses de idade, foram utilizados os instrumentos 

descritos a seguir. 

 

4.2.1 Escalas de Comunicação Social Precoce 
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As Escalas de Comunicação Social Precoce (Early Social Communication 

Scales - ESCS) têm como objetivo a avaliação (entre outros indicadores) da Atenção 

compartilhada, que conforme Mundy et al.(2003) implica iniciação de atenção 

compartilhada pelo bebê, bem como as suas respostas às sugestões de partilha de 

atenção pelo pesquisador. Trata-se de escalas de observação estruturada, filmada e 

administrada em15 a 25 minutos. São verificadas medidas de comunicação não 

verbal expressadas em crianças de 8 a 30 meses de idade.  

A codificação dos níveis de comportamento verificados nas modalidades de 

Atenção Compartilhada, Pedidos Comportamentais e Interação Social são 

designados em comportamentos de nível inferior e comportamentos de nível 

superior, conforme a frequência dos mesmos, na verificação minuciosa das 

filmagens. Por fim, uma medida de Imitação de comunicação social pode ser obtida, 

somando o número de vezes em que a criança imita espontaneamente os gestos de 

apontar e/ou aplaudir exibidos pelo examinador. 

Os comportamentos são elucidados nas tarefas propostas pelas ESCS, 

aonde os brinquedos de corda e os brinquedos manuseados manualmente, exceto 

aqueles apresentados com a jarra de plástico, são mostrados pelo menos três vezes 

à criança, de modo a que esta tenha oportunidade de lhes responder. Cada tarefa é 

realizada em dois momentos, devendo todos os brinquedos serem apresentados. 

As ESCS foram aplicadas na íntegra. No entanto, no âmbito do presente 

trabalho apenas foram analisadas as variáveis IAC e RAC. 

Para a cotação considera-se que Comportamentos de Nível Inferior são 

comportamentos comunicativos menos complexos tais como: Contato Ocular; 

Alcançar; Alternar; Provocar (Provocar nível inferior deve ser acompanhado apenas 

com o olhar, sem o sorriso). Comportamentos de Nível Superior são aqueles melhor 

elaborados, tais como: Apontar; Dar; Mostrar; Provocar (Provocar nível superior 

deve ser acompanhado de sorriso). 

Em relação às medidas obtidas, temos que IAC (nível inferior e nível 

superior), corresponde à quantidade de eventos realizados em cada nível, ao longo 

da interação. O valor de IAC total corresponde a somatória do resultado obtido em 

cada nível (inferior mais nível superior). E para RAC, também temos a quantidade de 

acertos realizados durante as oito possibilidades de tentativas, porém para efeito 
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deste estudo, em concordância com demais pesquisas, optamos em utilizar a 

porcentagem de RAC, que corresponde à quantidade de acertos divida pelo número 

de eventos (8 situações, em que o bebê se envolveu em atenção compartilhada 

após um pedido do pesquisador) multiplicado por cem. 

 

Figura 3 - Distribuição das categorias e comportamentos observados nas ESCS 
 

CATEGORIAS E COMPORTAMENTOS DAS ESCS 

1 Atenção Compartilhada: habilidades não verbais para prestar atenção, 

compartilhar a experiência de objetos ou eventos com outros: 

1.1 Iniciação da Atenção Compartilhada (IAC) refere-se à frequência com que uma 

criança usa contato ocular, aponta ou mostra no sentido de iniciar atenção compartilhada 

para objetos ou eventos; 

1.2 Resposta à Atenção Compartilhada (RAC) refere-se à capacidade da criança em 

seguir a linha do olhar e gestos de apontar do examinador. 

2 Pedidos Comportamentais: habilidades não verbais para solicitar ajuda ou 

obter um objeto ou evento: 

2.1 Iniciação de Pedidos Comportamentais (IPC) refere-se à capacidade da criança 

em usar contato ocular, tentar alcançar, dar ou apontar com a intenção de obter um objeto, 

ou evento relacionado ao objeto; 

2.2 Resposta a Pedidos Comportamentais (RPC) refere-se à capacidade da criança 

em responder aos gestos do examinador ou comandos verbais simples para obter um objeto 

ou ação da criança. 

3 Comportamentos de Interação Social: envolvimento da criança em 

brincadeiras, tais como, vai-e-vem (turn-taking), de maneira positiva e afetiva com um 

parceiro social: 

3.1 Iniciação de Interação Social (IIS) refere-se à habilidade da criança em iniciar 

sequências de vai-e-vem e tendência para estimular o examinador; 

3.2 Resposta à Interação Social (RIS) refere-se à frequência de contato ocular, 

gestos, e vai-e-vem realizados pela criança em resposta a interações de vai-e-vem iniciadas 

pelo examinador. 

Fonte – A autora, com base em Mundy (2003). 

Nota. As variáveis descritas nos itens 1, 1.1 e 1.2 são analisadas na presente pesquisa. 
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Na figura seguinte vemos as tarefas realizadas durante a ESCS. 

 

Figura 4 – Distribuição das tarefas, objetos e elucidação das categorias 

TAREFAS OBJETO/EVENTO CATEGORIA ESCS 

“Vai-e-vem” 

(Turn-taking) 
(bola, carro) 

Iniciação e Resposta a 

Interação Social 

Objeto Espetáculo 

brinquedo mecânico 

manuseado manualmente, 

brinquedo mecânico de 

corda, balão 

Iniciação de Atenção 

Compartilhada (IAC), 

Iniciação de Pedidos, 

Comportamentais (IPC), 

Resposta aos Pedidos 

Comportamentais (RPC). 

Resposta ao Convite (óculos, chapéu e pente) 
Iniciação e Resposta à 

Interação Social 

Interação Social música 
Iniciação e Resposta a 

Interação Social 

Seguir a Linha do Olhar (apontar para os pôsteres) 
Resposta a Atenção 

Compartilhada 

Apresentação de Livro livro 
Iniciação e Resposta a 

Atenção Compartilhada 

Tarefa da Jarra de Plástico 
jarra com dois brinquedos 

mecânicos 

Iniciação e Resposta a 

Pedidos Comportamentais 

Fonte - A autora, com base em Mundy (2003). 

Nota. A negrito as variáveis que são analisadas na presente pesquisa. 

 

A análise dos vídeos, a cotação e a codificação consistiram em registrar no 

Excel 2007 a frequência de ocorrência dos comportamentos de Atenção 

Compartilhada que ocorreram durante as tarefas.  

Inicialmente, era identificado em qual destas categorias citadas, se encaixava 

o comportamento observado. A seguir, verificava-se se era um comportamento de 

Iniciação ou Resposta. Em sequência, assinalava-se o tipo de comportamento 
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utilizado (exemplo: Contato Ocular, Mostrar, Alcançar), registrando o momento em 

que ocorreu. Os comportamentos obscuros, duvidosos, ocluídos pelo movimento da 

observadora ou responsável não foram cotados, bem como os causados por ruídos 

adversos. 

Para a codificação de cada vídeo era necessário, em média, 2h30. 

As figuras seguintes referem-se aos comportamentos observados. 

 

Figura 5 - Iniciação da Atenção Compartilhada - Contato Ocular 

 

 

Fonte - A autora (2017). 
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Figura 6 - Iniciação de atenção compartilhada – Alternar 

 

 

 

 

 

Fonte - A autora (2017). 
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Figura 7 - Iniciação da Atenção Compartilhada – Apontar 

 

 

Fonte - A autora (2017). 

 

 

Figura 8 - Iniciação da Atenção Compartilhada – Mostrar 

 

 

Fonte - A autora (2017). 
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Figura 9 – Resposta à Atenção Compartilhada - Segue o Apontar 

 

 

Fonte - A autora (2017). 
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Figura 10 - Resposta à Atenção Compartilhada - Segue a Linha de Referência 

 

 

 

Fonte - A autora (2017). 

 

Para efeito de confiabilidade dos resultados obtidos no registro das avaliações 

das categorias e dos comportamentos das ESCS, utilizamos o coeficiente de Kappa, 

proposto por Cohen (1960). Este é um método estatístico utilizado para avaliar o 

nível de concordância ou reprodutibilidade entre dois conjuntos de dados; 

comumente utilizado quando é necessário classificar dados em categorias nominais 

(CHEN & KRAUSS, 2004). 

Obtivemos um índice de acordo Inter juízes, representado pela proporção de 

casos em que dois juízes concordavam relativamente à classificação de um conjunto 
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de comportamentos em uma mesma categoria, fornecendo deste modo a fiabilidade 

dos comportamentos e categorias, tal como sugerido pelo pressuposto de Kappa-

Cohen. 

Os pressupostos básicos para o cálculo do coeficiente de Kappa são:  

 

a) as unidades em análise são independentes; 

b) as categorias da escala nominal são independentes, mutuamente 

exclusivas e exaustivas; 

c) os juízes atuam independentemente. 

 

Sendo assim, cada juiz pôde distribuir as unidades de análise pelas diferentes 

categorias livremente, partindo-se do princípio que ambos os juízes são 

considerados igualmente aptos para a realização da tarefa. 

O limite máximo de κ é 1, representando o acordo perfeito entre os juízes; 

quanto mais próximo de 0 estiver o valor de κ, mais este sugere que o grau de 

acordo entre os juízes se deve ao acaso (FONSECA, SILVA e SILVA, 2013). 

Conforme os autores, segue a classificação dos diferentes níveis de concordância 

(ou reprodutibilidade):  

 

a) < 0 Não existe Concordância  

b) 0 – .20 Concordância Mínima  

c) .21 – .40 Concordância Razoável  

d) .41 – .60 Concordância Moderada  

e) .61 – .80 Concordância Substancial  

f) .81 – 1.00 Concordância Perfeita 

 

Visando diminuir o viés na classificação das categorias e comportamentos 

observados nas filmagens das ESCS, utilizamos o recurso de dois juízes para 

categorização dos dados analisados. Inicialmente optamos por uma primeira fase de 

treino de categorização e codificação dos comportamentos observados nos vídeos, 

com base no Manual ESCS detalhado de codificação. Este treino consistiu de 

análise dos vídeos enviados por Peter Mundy, e, posteriormente, análise e 
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codificação de vídeos enviados pela pesquisadora da Universidade do Minho até a 

obtenção do acordo.  

Enfim, ambas treinadas, iniciamos o treino presencial de uma terceira juíza, 

para participar da análise dos vídeos do corrente estudo, até obtermos uma 

semelhança na análise das diversas categorias das ESCS, com concordância entre 

todas as três avaliadoras. Para efeito deste estudo, foi considerada apta a avaliar os 

vídeos somente após concordância substancial ou perfeita entre dois juízes (κ acima 

de  .61) durante o treino. 

Para efeito final de codificação dos comportamentos nas devidas categorias 

da ESCS, a pesquisadora distribuiu os vídeos, de cada grupo (prematuros e termos 

aos 12 e 18 meses) entre as juízas após a obtenção do índice de fiabilidade das 

classificações-acordo. Cada uma das juízas não tinha conhecimento sobre a que 

grupo pertencia os vídeos sobre o qual estava fazendo a respectiva codificação para 

o acordo (exceto a pesquisadora). Em cada um dos quatro grupos formados havia 

uma cotadora principal e uma cotadora para acordo, que codificou aproximadamente 

25% dos vídeos, em seu respectivo grupo. A distribuição foi feita de forma a que 

cada cotadora não avaliasse o mesmo bebê nos dois momentos (12 e 18 meses), 

para evitar possíveis vieses de avaliação. 

A tabela demonstra o índice de kappa registrado para o acordo entre os juízes 

dos grupos prematuros e termos aos 12 e 18 meses. Especificamente, refere-se aos 

comportamentos evidenciados de Atenção Compartilhada: Iniciação à Atenção 

compartilhada (Contato ocular, alternar, apontar, apontar com contato ocular e 

mostrar) e Resposta à Atenção Compartilhada (nível inferior – livro e nível superior – 

pôsteres). 

 

Tabela 5 – Coeficiente de Concordância Kappa Cohen para o acordo entre os 
grupos prematuros e termos 

 Acordo Inter juízes Classificação 

GPT 12M κ de Cohen = .70 Concordância Substancial 

GPT 18M κ de Cohen = .70 Concordância Substancial 

GT 12M κ de Cohen = .92 Concordância Perfeita 

GT 18M κ de Cohen = .61 Concordância Substancial 

Nota. Índices obtidos entre os juízes com base em Fonseca, Silva e Silva (2013). 
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4.2.2 Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil 

 

As Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – III (BAYLEY, 2005) permitem 

avaliar o nível de desenvolvimento de bebês entre 1 mês e 42 meses de idade, em 

quatro dimensões: cognitiva, linguagem, motora, socioemocional e comportamento 

adaptativo.  

A Bayley-III é composta por três escalas nas quais os itens são realizados 

pela criança:  

 

a) Escala Cognitiva;  

b) Escala da Linguagem (formada pelos subtestes de comunicação 

receptiva e comunicação expressiva);  

c) Escala Motora (formada pelos subtestes das áreas motoras fina e 

grossa).  

 

É composta também por dois questionários (administrados ao cuidador): 

 

a) Escala Socioemocional; 

b) Questionário de Comportamento Adaptativo. 

 

A Escala Cognitiva é composta por 91 itens que analisam a forma como a 

criança pensa, reage e aprende sobre o contexto em que está inserida; evidencia o 

desenvolvimento sensório-motor, exploração e manipulação de objetos, bem como 

formação de conceitos e memória. 

Para tanto, são apresentadas tarefas que verificam o seu interesse em coisas 

novas, a sua atenção para objetos familiares e novos, e como elas brincam e 

exploram diferentes tipos de brinquedos. Vide exemplo de um item da escala 

cognitiva a seguir, em que é apresentado o sino à criança, badalando-o e a seguir 

colocando-o sobre a mesa; a criança recebe um ponto caso repita a ação. 
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A Escala de Linguagem, subitem Comunicação Receptiva, é composta por 49 

itens, identifica o quão bem o bebê reconhece sons, objetos e pessoas no ambiente, 

como compreende palavras e instruções faladas (dar tchau, brincar de esconde-

esconde).  

A Escala de Linguagem, subitem Comunicação Expressiva, composta por 48 

itens, identifica o quão bem a criança se comunica usando sons, gestos ou palavras. 

Para isto, os bebês são observados ao longo da avaliação quanto às suas formas de 

expressão não verbal como sorrir, tagarelar de forma expressiva, e rir. 

A Escala Motora, subitem Fina, composta por 66 itens, analisa como a criança 

usa as suas mãos e os dedos durante as atividades. Os bebês são avaliados quanto 

ao controle muscular, seguir o movimento com os olhos, trazer uma mão à boca, e 

alcançar ou segurar um objeto. As crianças têm a oportunidade de demonstrar a sua 

capacidade de executar tarefas como empilhar blocos, desenhar formas simples, e 

colocando pequenos objetos como moedas em uma fenda.  

Na Escala Motora, subitem Grossa, composta por 72 itens, verifica-se o quão 

bem a criança consegue mover seu corpo. Nesta, são avaliadas o controle de 

cabeça, o desempenho em atividades como rolar, sentar e se deslocar. São 

administrados itens que avaliam sua capacidade de engatinhar, fazer movimentos 

de deslocamento do peso corporal, ortostatismo e andar sem ajuda.  

O Questionário Socioemocional identifica marcos Socioemocionais 

interacionais e de comportamento adaptativo que são normalmente alcançados ao 

longo dos primeiros anos de vida. O cuidador principal do bebê responde questões 

sobre o nível de interesse da criança a objetos coloridos ou brilhantes, facilidade de 

chamar a atenção da criança, a facilidade de acalmar a criança, e quantas vezes a 

criança responde ao outro, fazendo sons ou alterando a expressão facial. São 

também registradas a capacidade da criança em agir para obter as suas 

necessidades satisfeitas, a capacidade de imitar os outros durante as brincadeiras 

ou jogos de imaginação, e como a criança usa palavras para se comunicar. 

Os itens relacionados à Escala de Comportamento Adaptativo avaliam, 

conforme a idade da criança, a capacidade da criança de se adaptar às diversas 

demandas da vida diária nas seguintes áreas, elucidadas em Figura 13. 
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Figura 11 – Exemplificação do item 31 da Escala Cognitiva: série do sino 

 

 

Fonte – Ilustração da autora (2017) em que segundo Bayley (2005) a criança segura o sino pela 
haste e o toca intencionalmente. 

 

Figura 12 – Exemplificação do item 34 da Escala Cognitiva: procura objetos 
desaparecidos 

 

 

Fonte – Ilustração da autora (2017) em que segundo Bayley (2005) a criança olha dentro da xícara 
em busca dos cubos que foram retirados. Na imagem, o bebê realiza contato ocular após não os 
encontrar. Observe que a criança segura a xícara pela alça, evidenciando o item 25 da Escala Motora 
Fina. 
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A pontuação das Escalas Bayley está disponível para todos os subtestes, em 

uma faixa de 1-19, com uma média de 10. O score composto é obtido pela soma dos 

scores brutos de cada subteste, consultando a tabela normativa para a idade 

respectiva (M = 100, DP = 15) e possibilita uma classificação descritiva. O percentil 

está disponível para as cinco escalas (cognitiva, linguagem expressiva, linguagem 

receptiva, motora fina e motora global) e, indica a porcentagem de indivíduos na 

amostra padronizada, em determinada idade, que obtiveram pontuação igual ou 

inferior ao score da escala ou score composto. Varia de 1 a 99 com média 50. 

 

Figura 13 - Habilidades avaliadas na Escala de Comportamento Adaptativo - Bayley 

HABILIDADES AVALIADAS NA ESCALA DE COMPORTAMENTO ADAPTATIVO 

Comunicação  
Fala, linguagem, audição e habilidades de 

comunicação não verbal. 

Funcionais Pré-Acadêmicas  
Habilidades, tais como o reconhecimento de letras e 

contagem. 

Auto Direção  

 

Habilidades, tais como autocontrole, seguir as 

instruções e fazer escolhas. 

Lazer  Atividades como jogar e seguir as regras. 

Social  

Conviver com outras pessoas, incluindo habilidades 

tais como a utilização de modos sociais, auxiliando 

outros, e reconhecendo emoções. 

Uso Comunitário  Interesse em atividades fora de casa. 

Home Living  
Ajudar adultos com tarefas domésticas e cuidar dos 

pertences pessoais. 

Saúde e Segurança  

 

Conhecimento das atividades básicas de saúde 

(exemplo vestir o casaco quando está frio) e afastar-

se de perigos físicos (fogão quente). 

Autocuidado  Atividades como comer, ir ao banheiro e tomar banho. 

Motor  Locomoção e manipulação de objetos. 

Fonte – A autora, com base em BAYLEY (2005). 
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Conforme a pontuação alcançada nas escalas, é possível obter uma 

classificação qualitativa, visualizada na tabela abaixo. 

 

Figura 14 - Classificação descritiva das escalas Bayley 

SCORE COMPOSTO CLASSIFICAÇÃO 

130 ou superior Muito superior 

120 – 129 Superior 

110 – 119 Médio superior 

90 – 109 Médio 

80 – 89 Médio inferior 

70 – 79 Limítrofe 

69 ou abaixo Muito inferior 

Fonte – Bayley (2005). 

 

 

4.2.3 Questionário de Comportamentos Repetitivos 

 

O Questionário de Comportamentos Repetitivos (Repetitive Behaviour 

Questionnaire-2, RBQ-2) - (LEEKAM, 2007), vide ANEXO 5, é uma medida parental, 

um questionário com 20 itens usado para investigar a presença de comportamentos 

repetitivos em quatro dimensões:  

 

a) Estereotipias motoras repetitivas (ex. Mexe de forma repetitiva em 

brinquedos ou outros objetos (roda, gira, bate, dá tapas, torce ou 

vira)?); 

b) Interesses sensoriais atípicos (ex. Tem um interesse especial pelo 

cheiro de pessoas ou objetos?); 

c) Restrição de interesses (ex. Insiste em comer as mesmas comidas - ou 

uma variedade muito restrita de alimentos – em cada refeição?); 

d) Rituais e rotinas atípicos (ex. Fica transtornado com pequenas 

alterações nos objetos, tais como pequenas manchas na roupa ou 

pequenos riscos nos brinquedos?).  
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O questionário permite o cálculo de um Score Total de Comportamentos 

Repetitivos com o mínimo de 20 e o máximo de 60 pontos, bem como scores 

organizados em quatro fatores (ARNOTT et al., 2010; HONEY, 2012):  

 

a) Fator 1: Movimentos Repetitivos Motores; 

b) Fator 2: Rigidez/Adesão à Rotina;  

c) Fator 3: Preocupação com Padrões Restritos de Interesses;  

d) Fator 4: Interesses Sensoriais Incomuns. 

 

Os fatores 1, 2, 3 e 4 também podem ser agrupados em dois fatores (quando 

a avaliação é feita na escala 1-3). Os itens dos fatores 1 e 4 se agrupam para formar 

o Fator 1 e os itens dos fatores 2 e 3 se agrupam para formar o Fator 2, 

respectivamente aqui classificados em Fator A e Fator B, respectivamente: 

a) Fator A – Comportamentos Motores/Sensoriais 

b) Fator B – Rigidez/Rotinas/Preocupação com Itens Restritos 

 

Coleta de informações relativas à família, a gravidez e ao parto, ao estado de 

saúde do bebê foi realizada com a anamnese. Terminando assim a coleta de dados 

do Momento A (ANEXO 6). 

 

4.2.4 Modified Checklist for Autism in Toddlers – M-CHAT 

 

O Modified Checklist for Autism in Toddlers – M-CHAT, traduzido e adaptado 

por Losapio e Pondé (2008) (KLEINMAN, 2008), administrado no Momento B na 

ocasião do presente estudo, consiste em um relatório obtido por informações 

parentais composto por 23 itens de resposta dicotômica sim/não para rastrear sinais 

de autismo em crianças de idade precoce (dos 18aos 24meses). O M-CHAT 

(ANEXO 7) avalia a capacidade de resposta sensorial (apresenta reação exagerada 

ao som ou toque), linguagem e comunicação (se responde quando seu nome é 

chamado), relacionamento social (se a criança imita os pais), e atenção 
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compartilhada (se a criança segue a linha do olhar ou aponta para um objeto) 

(ROBINS, 2014). 

O M-CHAT é simples de ser administrado, leva apenas alguns minutos para 

ser preenchida e é de baixo custo. A resposta aos itens da escala leva em conta as 

observações dos pais com relação ao comportamento da criança. 

Para a cotação do M-CHAT, considera-se que resultados superiores a 3 (falha 

em 3 itens no total) ou em 2 dos itens considerados críticos (2, 7, 9, 13, 14,15), 

justificam uma avaliação formal por especialistas de neurodesenvolvimento para 

verificação de eventual diagnóstico de TEA. As respostas Sim/Não são convertidas 

em passa/falha (KLEINMAN, 2008). 

 

4.2.5 Materiais utilizados 

 

Para a administração das ESCS, foi utilizada uma filmadora da marca Sony 

modelo HDR-SR550V com 12.00 megapixels apoiada em tripé modelo HDR.  

A câmara era estrategicamente posicionada na sala, cuidadosamente 

organizada para a administração, conforme instruções do manual, ou seja, de 

maneira a filmar três quartos da face da criança e o perfil da pesquisadora.  

Na figura seguinte são demonstrados os brinquedos necessários para a 

aplicação das ESCS.  
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Figura 15 - Brinquedos utilizados para administração das tarefas ESCS 

 

 

Fonte - A autora (2017). 

 

Com base no manual ESCS, segue relação dos brinquedos/materiais 

utilizados: 

 

a) 5 brinquedos mecânicos de corda (3 brinquedos para a Tarefa do 

Objeto de Entretenimento e 2 para a Tarefa da Jarra de Plástico); 

b) 3 brinquedos mecânicos de mão (objetos ativados por uma corda de 

puxar); 

c) Bola (aproximadamente10-15 cm de diâmetro); 

d) Carro (carro de plástico de tamanho médio, 10-15 cm de comprimento); 

e) Livro de imagens (grande, com imagens distintas); 

f) Chapéu; 

g) Pente; 

h) Óculos; 

i) Jarra de plástico transparente com tampa de enroscar 

(aproximadamente 15 cm de altura). 

 



69 
 

Para administração das escalas Bayley, utilizamos o Kit Bayley-III, original 

que inclui as seguintes materiais: 

 

a) Manual de administração; 

b) Manual técnico; 

c) Livro de estímulo; 

d) Formulário de registro; 

e) Questionário Socioemocional e de comportamento adaptativo; 

f) Relatório do cuidador; 

g) Cronômetro. 

 

Foi necessária a utilização de argolinhas de cereais comestíveis (ex. 

Cheerios), que não estão incluídos no kit, mas foram fornecidas pela examinadora – 

conforme orientação técnica para administração de algumas tarefas. Para realização 

de algumas tarefas da escala motora global foi utilizada a escada de entrada 

principal do próprio edifício em que se realizou o estudo. Toda a leitura foi realizada 

na língua de publicação original da Bayley-III, porém para melhor viabilidade e 

aplicabilidade utilizamos a versão traduzida e adaptada por Madaschi (2012). 

A utilização de brinquedos da Bayley III variava conforme o desempenho do 

bebê nas escalas, quanto mais tarefas a criança pontuava, mais brinquedos X 

tarefas lhe eram apresentados, concomitantemente maior complexidade.  

Segue relação de itens utilizados para administração da Bayley-III: 

 

a) Cubos sem furo 

b) Sino 

c) Livro de figuras, livro de estímulo  e livro de estória 

d) Xícara e copos plásticos 

e) Prancha amarela, azul e rosa 

f) Carrinho 

g) Pulseira de glitter 

h) Toalhas de pano pequenas e lenços de papel 
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i) Argola com barbante 

j) Argolinhas de cereais 

k) Vasilhame pequeno com tampa 

l) Caixa transparente 

m) Brinquedo de borracha 

n) Boneca e urso de pelúcia 

o) Bola grande e pequena 

p) Lápis, giz de cera e folha de papel em branco sem pauta 

q) Patinhos coloridos, leves e pesados 

r) Quebra cabeça de bola e de sorvete 

s) Conjunto de blocos de conectar 

t) Pista de caminhada 

 

Outros brinquedos/materiais, apesar de fazerem parte do kit Bayley III, não 

foram necessários para administração em nossa amostra. 

 

4.3 PROCEDIMENTOS  

 

4.3.1 Estudos-Pilotos 

 

As Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – III (BAYLEY, 2005) foram 

administradas em uma bebê aos 12.17 meses de idade corrigida, nascida prematura 

(IG=31.86 semanas). Os resultados foram devidamente anotados e codificados nas 

planilhas para registro “Record Form”, que permitem a obtenção de score bruto, 

padronizado e percentil encontrado na amostra padronizada. Consequentemente 

obtivemos a visualização gráfica das habilidades demonstradas pela criança e 

avaliadas pelas escalas e questionários Bayley. 

Para efeitos de treinamento na aplicação e codificação das Escalas de 

Comunicação Social Precoce (MUNDY, 2003) foram realizadas três administrações 

das ESCS, em dois bebês, do sexo masculino, nascidos a termo de parto normal, 

adequados para o tamanho gestacional, sem intercorrências pré, peri e pós-natais 
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até o momento da filmagem. O primeiro bebê foi filmado aos 12 e aos 16 meses; o 

segundo bebê foi filmado aos 12 meses. 

Estes bebês, advindos de amostra de conveniência, não tinham diagnósticos 

de alteração do desenvolvimento ou outras síndromes, não apresentavam 

malformação genética ou problemas auditivos ou visuais, conforme resumo de alta e 

anotações do Cartão SUS de acompanhamento. 

Os vídeos destes bebês, considerados para treinamento, foram 

compartilhados com uma pesquisadora apta para a avaliação e codificação das 

escalas ESCS. Ela fez as observações e orientações, que foram integradas na 

administração e análise dos vídeos seguintes. 

 

4.3.2 Procedimento para seleção e composição da amostra 

 

Para convidar as mães e seus bebês, foi realizada uma primeira 

apresentação sobre os objetivos da pesquisa, no dia agendado para a consulta 

pediátrica no ambulatório do Departamento de Pediatria e Puericultura da FSCMSP 

às segundas e sextas-feiras, no período das 13 às 17h. 

Após anotados e confirmados os contatos, foi agendada a data para a coleta 

de dados no período em que a criança completava 12 meses de idade corrigida, 

respeitando o intervalo de até quinze dias antes ou após completar 12 meses. O 

formulário de agendamento da coleta era entregue à mãe com dados de local e 

horário da coleta (ANEXO 4). 

A seguir, com até três dias de antecedência, era enviada à mãe mensagem 

de confirmação da coleta. Embora redundante, no dia anterior ao agendamento, era 

encaminhada nova mensagem com o lembrete da coleta e realizava ligação para 

esclarecimentos de eventuais dúvidas e confirmação da presença do bebê.  
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Figura 16 - Seleção de bebês para participação no estudo 

 

Fonte - A autora (2017). *¹Vide nota
1
 

                                            
 

 

1
 Convido você que tem ou conhece bebês entre 08 e 12 meses, para participar 

voluntariamente de uma pesquisa de avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor! Trata-se de 

Seleção de bebês para o 
estudo (n=107). 

Bebês prematuros: 

UTI e Ambulatório de 
Pediatria (Santa Casa) 

(n=67). 

Bebês não elegíveis 

(n=41). 

Bebês elegíveis  

(n=26). 

Explanação e convite para 
participação no estudo. 

Agendamento da Coleta de 
Dados no Mackenzie 

(Anexo). 
 

Confirmação de presença! 

No dia anterior à coleta; 
ligação e envio de 

mensagem confirmando 
horário, local e data. 

Bebês termos: 

Contatos pessoais: agenda 
telefônica, amigos, vizinhos 

(n=40). 

Visita domiciliar, 
explanação e convite para 

participação no estudo. 

Envio de convite*¹ via SMS, 
Whats App. 
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Ao chegar no Laboratório de Neurociência Cognitiva e Social da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, local em que foi realizada a coleta de dados, em sala, 

previamente reservada e de acordo com as orientações citadas no manual das 

ESCS, a mãe era recepcionada na entrada, para que pudéssemos ter outro 

momento de interação com a mãe e percepção da criança, bem como de 

habilidades intencionalmente observadas. A seguir as mães eram esclarecidas 

sobre os riscos da pesquisa. 

Inicialmente eram administradas as Escalas de Comunicação Social Precoce 

com duração máxima de 25 minutos (Early Social Communication Scales – ESCS; 

MUNDY, 2003). Durante a administração das ESCS, a criança permanecia sentada 

no colo do responsável (geralmente a mãe), enquanto a pesquisadora realizava as 

tarefas com os brinquedos, conforme sugestão de sequência de atividades e 

utilização dos mesmos. 

A mãe foi orientada conforme indicação do manual: 

 

“Vou mostrar ao seu filho/a uma variedade de brinquedos e queremos ver 
como ele usa gestos, contato ocular e linguagem para comunicar-se 
comigo. Nós reconhecemos que seu filho/filha preferiria interagir com você 
do que com uma pessoa menos familiar; no entanto, é importante tentar 
manter a atenção do seu filho/filha em mim. Se o seu filho/filha tentar 
interagir com você, reconheça com acenos da cabeça ou dizendo alguma 
coisa como “Eu estou vendo”, e depois direcione a atenção dele/dela de 
volta para mim. Também é importante que não ajude o seu filho a manipular 
os brinquedos. Não é esperado que a criança seja capaz de manipular os 
brinquedos sozinha. Este não é um teste e não há formas certas ou erradas 
de agir. Pode ajudar-me mantendo o seu filho na cadeira e pegando os 
brinquedos se eles caírem no chão.”(MUNDY, 2003). 

 

Uma menor adesão das mães participantes foi verificada no segundo 

momento, quando o bebê estava com 18 meses de idade (corrigida para os 

                                                                                                                                        
 

 

tarefas/brincadeiras que evidenciam aspectos cognitivos, motor, de linguagem em bebês de 12 
meses, nascidos a termo. Para que tenhamos um perfil sobre o que é esperado encontrar neste 
grupo. Local: laboratório de Neurociência – Universidade Mackenzie – Rua Piauí, 181, 10 andar – 
Higienópolis. Grata. 
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nascidos prematuros). Dentre os motivos que justificaram a ausência de participação 

no segundo momento, podemos citar:  

 

a) Início da escolarização da criança - período em que os bebês iniciavam 

no CEI (Centro de Educação Infantil - creches);  

b) Volta da mãe às atividades laborais; 

c) Indisponibilidade de horário. 

 

Após breve intervalo, até 5 minutos, era iniciada a administração das Escalas 

Bayley – 3ª edição, na íntegra, com duração de cerca de 90 minutos, incluindo 

pausas para lanche, e breves intervalos, caso a criança apresentasse choro, 

irritabilidade ou necessidades fisiológicas. 

Em um terceiro momento foram aplicados ao responsável o Questionário 

Socioemocional e o Questionário de Comportamento Adaptativo, ambos 

pertencentes às escalas Bayley; seguido da administração do Questionário de 

Comportamentos Repetitivos (RBQ2). 

Para o GPT foi preenchido o Questionário de Informações sociodemográficas 

a partir da anamnese com a responsável e, outras informações, constando dados do 

histórico pré, peri e pós-natal obtidas do prontuário do bebê, disponibilizado no 

Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa por ocasião do estudo. Para o GT foram 

realizadas a anamnese com a mãe/responsável e coletadas as informações do 

Resumo de Alta Hospitalar e Cartão SUS de Acompanhamento da criança. 

Ao retornar para a segunda fase da coleta de dados, aos 18 meses, as mães 

de ambos os grupos receberam o relatório Bayley de desempenho nas habilidades 

avaliadas no primeiro momento, com dicas e orientações sobre o desenvolvimento 

neuropsicomotor. 

O projeto foi sujeito ao Comitê de Ética e Pesquisa de ambas instituições. Da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie, CAAE: 48241115.8.0000.0084 e, sob o 

número do parecer: 1.073.173, foi aprovado em 21/05/2015. O mesmo projeto 

também foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de São Paulo, CAAE: 49340115.4.0000.5479, que sob o número do 

parecer: 1.290.300 foi aprovado em 21 de outubro de 2015. 
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Figura 17 - Organograma de bebês nascidos prematuros participantes na pesquisa 

 

 

 

Figura 18 - Organograma de bebês nascidos a termo participantes na pesquisa 

 

 

 

Fonte - A autora (2017). 

18 meses 

12 meses 

Convidados 
40 bebês 

Elegíveis para 
o GT. 

21 bebês  
(52.50%) 

Participantes. 

15 bebês 
(71.43%) 

Participantes. 

19 bebês 

Não 
participantes. 
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Os representantes legais dos bebês que participarem do estudo foram 

informados de todos os detalhes do mesmo antes de assinarem o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO 3). 

 

4.3.3 Procedimento para análise: criação de um compósito de prematuridade 

 

Outras pesquisas têm desenvolvido scores de gravidade para avaliar e 

acompanhar de forma sistematizada o comprometimento clínico dos recém-nascidos 

internados em unidades neonatais (SILVEIRA, SCHLABENDORFF e PROCIANOY, 

2001). Para tanto, os autores se basearam nos valores mais críticos de medidas 

fisiológicas, peso de nascimento, dados da história perinatal, como o escore de 

Apgar e a classificação do recém-nascido como pequeno para a idade gestacional 

(PIG). Com base nessa informação, alcançaram uma classificação objetiva que 

reflete a severidade da doença ou quadro clínico e sua contribuição para, por 

exemplo, o risco de mortalidade. 

Em nosso estudo realizamos o cálculo de um “Compósito de prematuridade” 

com o objetivo de analisar as suas associações com o desempenho de bebês 

prematuros nas habilidades avaliadas (desenvolvimento psicomotor, atenção 

compartilhada, linguagem, comportamentos repetitivos e sintomas de TEA). Dado 

que o peso ao nascimento e a idade gestacional encontravam-se altamente 

correlacionados (r = .66, p < .001), este compósito congrega informação sobre as 

duas variáveis, e foi calculado exclusivamente para o grupo de bebês prematuros. 

Em primeiro lugar, procedemos ao cálculo da média dos Z scores de idade 

gestacional e peso ao nascimento. Por último, invertemos a média, multiplicando o 

resultado obtido no compósito por -1. Assim sendo, pontuações mais altas refletiam 

simultaneamente mais prematuridade e menor peso - portanto mais riscos à saúde 

neonatal. (As relações entre o compósito de prematuridade e as variáveis que 

propusemos a investigar podem ser vista mais adiante na p.94). 

Os dados foram analisados com o auxílio do programa IBM SPSS-22 

(Statistical Package for the Social Sciences) e do Microsoft Office Excel e foi 

adotado o valor de significância de p ≤ .05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

 

5.1.1 Desenvolvimento psicomotor 

 

Os scores brutos das escalas Bayley foram calculados a partir da soma dos 

itens pontuados pela criança, considerando sua idade cronológica (GT) ou corrigida 

para a prematuridade (GPT). Estes foram convertidos em escores compostos; que 

representam o desempenho do bebê em determinado subteste em relação a outras 

crianças de mesma idade.   

As tabelas seguintes apresentam dados descritivos relativos aos scores 

compostos e percentis para cada uma das Escalas, separadamente por grupo, aos 

12 e 18 meses. 
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Tabela 6 - Desempenho nas escalas Bayley-III aos 12 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 26) 

12 meses 

Grupo termo (n = 21) 

12 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

Score composto 
da escala 
cognitiva 
 

55-135 107.31 (18.40) 80 - 145 119.52 (17.39) 

Percentil da 
escala cognitiva 
 

1.0 - 99.0 64.12 (31.22) 9.0 – 99.9 81.29 (24.95) 

Score composto 
linguagem 
 

65 – 121 95.69 (13.83) 83 – 135 118.29 (13.60) 

Percentil da 
escala de 
linguagem 
 

1.0 – 92.0 41.69 (27.35) 13.0 – 99.0 82.29 (24.58) 

Score composto 
total da escala 
motora 
 

67 – 124 94.77 (15.35) 85 – 145 114.67 (17.21) 

Percentil da 
escala motora 
 

1.0 – 95.0 39.62 (29.75) 16.00 – 99.90 71.24 (28.89) 

Score composto 
da escala sócio-
emocional 
 

75 – 130 103.08 (15.03) 65 – 140 113.33 (17.27) 

Percentil da 
escala sócio-
emocional 
 

5.0 – 98.0 53.31 (26.82) 1.00 – 99.60 74.28 (24.14) 

Score composto 
da escala de 
comportamento 
adaptativo 
 

72 – 133 101.46 (12.810) 84 – 130 112.43 (13.34) 

Percentil da 
escala de 
comportamento 
adaptativo 

3.0 – 99.0 53.12 (26.376) 14.00 – 98.00 73.24(24.57) 
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Tabela 7 - Desempenho nas escalas Bayley-III aos 18 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 17) 

18 meses 

Grupo termo (n = 15) 

18 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

Score composto 
da escala 
cognitiva 
 

90 – 130 105.59 (11.44) 95 – 140 116.33 (14.94) 

Percentil da 
escala cognitiva 
 

25.00 – 98.00 60.76 (23.11) 37.00 – 99.60 77.41 (22.57) 

Score composto 
linguagem 
 

83 - 132 98.00 (14.90) 9. – 150 115.93(16.50) 

Percentil da 
escala de 
linguagem 
 

13.00 – 98.00 41.59 (27.46) 27.00 – 99.90 75.93(23.00) 

Score composto 
total da escala 
motora 
 

79 – 133 110.71 (15.68) 85 – 151 119.67(19.256) 

Percentil da 
escala motora 
 

8.00 – 99.00 69.76 (30.03) 16.00 – 99.90 78.72(27.54) 

Score composto 
da escala sócio-
emocional 
 

80 – 140 115.88 (17.61) 70 – 145 128.67(21.10) 

Percentil da 
escala sócio-
emocional 
 

9.0 – 99.6 75.92 (28.25) 2.0 – 99.9 86.51(27.18) 

Score composto 
da escala de 
comportamento 
adaptativo 
 

82 - 124 105.24 (12.00) 70 – 135 111.40(15.63) 

Percentil da 
escala de 
comportamento 
adaptativo 

12.00 – 95.00 61.29 (25.80) 2.00 – 99.00 72.73 (25.18) 
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5.1.2 Atenção compartilhada 

 

A Tabela 8 e Tabela 9 apresentam os dados descritivos relativos aos distintos 

índices de atenção compartilhada obtidos com as ESCS, separadamente por grupo, 

aos 12 e 18 meses. 

 

Tabela 8 - Resultados para a administração das ESCS aos 12 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 26) 

12 meses 

Grupo termo (n = 21) 

12 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

IAC inferior 
 

4 - 47 25.86 (12,55) 7 - 45 23.48 (9.35) 

IAC superior 
 

0 - 7 1.73 (2,10) 0 - 14 2.81 (4.21) 

Total IAC  
 

5 - 50 27.59 (12.88) 9 - 47 26.29 (10.72) 

Total RAC (%) 
 

7.14 – 92.86 39.29 (22.02) 14.29 – 92.86 55.10 (23.27) 

 

 

 

Tabela 9 - Resultados para a administração das ESCS aos 18 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 17) 

18 meses 

Grupo termo (n = 15) 

18 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

IAC inferior 
 

5 - 34 20.35 (10.86) 7 - 40 20.43 (10.57) 

IAC superior 
 

0 - 24 5.53 (7.21) 0 - 17 4.00 (5.58) 

Total IAC  
 

6 - 38 25.88 (8.59) 8 - 44 24.43 (12.61) 

Total RAC (%) 
 

14.29 – 100.00 68.57 (25.17) 64.29 – 100.00 83.67 (11.70) 
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5.1.3 Comportamentos repetitivos 

 

Na Tabela 10 e Tabela 11 podem ser observados os dados descritivos 

relativos às pontuações obtidas nos quatro fatores do RBQ, bem como nos dois 

fatores principais, separadamente por grupo, aos 12 e 18 meses. 

 

Tabela 10 - Resultados para o RBQ2 aos 12 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 21) 

12 meses 

Grupo termo (n = 21) 

12 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

Fator 1 - Movimentos 
repetitivos motores  
 

1.17 – 2.50 1.95 (0.43) 0.83 – 2.33 1.60 (0.53) 

Fator 2 - Rigidez/Adesão à 
rotina  
 

1.00 - 1.71 1.30 (0.23) 1.00 – 2.00 1.25 (0.30) 

Fator 3 - Preocupação com 
padrões restritos de 
interesse  
 

1.29 - 2.57 1.74 (0.38) 1.00 – 2.29 1.53 (0.38) 

Fator 4 – Interesses 
sensoriais incomuns 
 

1.00 -2.25 1.49 (0.34) 1.00 – 2.50 1.45 (0.40) 

Fator A - Comportamentos 
motores/sensoriais  
 

1.33 - 2.67 1.99 (0.34) 1.11 – 2.67 1.72 (0.46) 

Fator B - 
Rigidez/Rotina/Preocupação 
com itens restritos 
 

1.00 -1.88 1.40 (0.26) 1.00 – 2.00 1.30 (0.31) 

Nota. Não foi possível coletar dados com o RBQ2 de 5 crianças do GPT. 
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Tabela 11 - Resultados para o RBQ2 aos 18 meses 

 
Grupo pré-termo (n = 17) 

18 meses 

Grupo termo (n = 15) 

18 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

Fator 1 - Movimentos 
repetitivos motores  
 

.83 – 2.17 1.36 (0.4) .83 – 1.83 1.21 (0.32) 

Fator 2 - Rigidez/Adesão à 
rotina  
 

1.00 – 1.86 1.34 (0.30) 1.00 – 1.71 1.15 (0.19) 

Fator 3 - Preocupação com 
padrões restritos de 
interesse  
 

1.14 – 2.57 1.60 (0.45) 1.00 – 2.00 1.33 (0.25) 

Fator 4 – Interesses 
sensoriais incomuns 
 

1.00 – 1.50 1.25 (0.22) 1.00 – 2.00 1.67 (0.31) 

Fator A - Comportamentos 
motores/sensoriais  
 

1.00 – 2.22 1.49 (0.37) 1.00 – 2.00 1.33 (0.28) 

Fator B - 
Rigidez/Rotina/Preocupação 
com itens restritos 
 

1.00 – 2.00 1.43 (0.31) 1.00 – 1.75 1.20 (0.21) 

 

 

5.1.4 Sintomas de TEA 

 

Na Tabela 12 constam os dados descritivos relativos às pontuações obtidas 

no M-CHAT, separadamente por grupo, aos 18 meses. 

 

Tabela 12 - Descrição de resultados encontrados para o M-CHAT 

 
Grupo pré-termo (n = 18) 

18 meses 

Grupo termo (n = 18) 

18 meses 

 Min-Max Média (DP) Min-Max Média (DP) 

Classificação em M-CHAT 
Total 
 

0.00 – 7.00 1.89 (2.08) 0.00 – 4.00 1.11 (1.45) 

Classificação em M-CHAT 
Ítens Críticos  
 

0.00 – 2.00 .22 (0.55) 0.00 – 2.00 .11 (0.47) 

Nota. Não foi possível coletar dados com o M-CHAT em 1 bebê do GT. 
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5.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL 

 

5.2.1 Modelo de regressão linear: preditores do M-CHAT aos 18 meses 

 

Considerando o número de potenciais preditores, bem como o tamanho da 

amostra, procedemos a análises de correlação prévias no sentido de apurar quais, 

de entre as variáveis teoricamente relacionadas com maior incidência de 

comportamentos do espectro autista, aquelas que se mostravam associadas à 

pontuação do M-CHAT da nossa amostra. 

Podemos observar o padrão de associações entre o M-CHAT e variáveis de 

controle (Idade Gestacional, Peso ao nascimento, Compósito de Prematuridade e 

Sexo) bem como variáveis teoricamente relevantes aos 12 e 18 meses na Tabela 

13. Menor Idade Gestacional e menor Peso ao nascimento mostraram-se 

significativamente associados com maior pontuação no M-CHAT.  

Aos 12 meses, apenas menor pontuação na escala de linguagem receptiva e 

expressiva da Bayley se mostrou associada a maior pontuação no M-CHAT. Aos 18 

meses, menor porcentagem de respostas a pedidos de atenção compartilhada 

(RAC) e maior pontuação no Fator B do RBQ mostraram-se marginalmente 

associadas a maior pontuação no M-CHAT, e menor pontuação na escala de 

linguagem mostrou-se significativamente associada a maior pontuação no referido 

questionário. 

Considerando a correlação próxima de .90 entre as variáveis Idade 

Gestacional e Peso ao Nascimento (r = .88, p< .001), e no sentido de evitar 

multicolinearidade, optou-se por incluir apenas a variável com a correlação mais 

forte com a pontuação do M-CHAT. Assim, dado que a correlação com Idade 

Gestacional foi de r = -.371 e com Peso foi de r = -.366, optou-se por incluir apenas 

a primeira no modelo de regressão. 
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Tabela 13 - Associações entre M-CHAT aos 18 meses e variáveis de relevância ao 

nascimento, 12 e 18 meses 

 
M-CHAT 

(18 meses) 

Variáveis controle  

Idade gestacional -.37* 

Peso ao nascimento -.37* 

Compósito de prematuridadea .25 

Sexob - .21 

Variáveis 12 meses  

Atenção Compartilhada: IAC - .06 

Atenção Compartilhada: RAC -.07 

Linguagem (Bayley) -.49** 

      RBQ Fator A -.16 

      RBQ Fator B -.25 

Variáveis 18 meses  

Atenção Compartilhada: IAC .14 

Atenção Compartilhada: RAC -.35+ 

Linguagem (Bayley) -.44* 

       RBQ Fator A .25 

       RBQ Fator B .33+ 

+
p< .10; *p< .05. 

Legenda: RAC – Responsividade à Atenção Compartilhada; IAC – Iniciação de Atenção 

Compartilhada; RBQ Fator A: Comportamentos Motores; RBQ Fator B: Rigidez/Rotina/Preocupação 

com itens restritos 

Nota: 
a
Apenas disponível para a amostra de prematuros;

 b
0 = Masculino; 1 = Feminino (correlação 

ponto-bisserial). 
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De acordo com a Tabela 14, podemos observar as variáveis introduzidas no 

modelo de regressão hierárquica. No nível 1 foi introduzida a variável de controle 

Idade Gestacional. No nível 2 foi introduzida a variável Linguagem aos 12 meses. 

Finalmente, no nível 3, foram introduzidas as seguintes variáveis aos 18 meses: 

Linguagem, RAC e RBQ Fator B. 

 

Tabela 14 - Modelo de Regressão linear para M-CHAT 

Níveis e variáveis R
2
 (R

2
Aj.) F β 

Mudança 

de F 

Nível 1 (gl 1,29) .13 (.10) 4.10
+
  4.10

+
 

Idade gestacional   -.36
+
  

Nível 2 (gl 2,29) .25 (.19) 4.40*  4.22* 

Idade gestacional   -.16  

Linguagem (12 meses)   -.40*  

Nível 3 (gl 5,29) .30 (.15) 2.04  0.60 

Idade gestacional   -.09  

Linguagem (12 meses)   -.30  

Linguagem (18 meses)   -.07  

RAC (18 meses)   -.19  

RBQ – Fator B (18 meses)   .09  

+
p< .10; *p< .05. 

Legenda: RAC – Responsividade à Atenção Compartilhada; RBQ Fator B: 

Rigidez/Rotina/Preocupação com itens restritos. 

 

O modelo foi marginalmente significativo no nível 1, F (1,29) = 4.10, p = .052, 

explicando 13% da variância. Menor Idade Gestacional constituiu-se como um 

preditor marginalmente significativo de maior pontuação do M-CHAT, β = -.36, t = -

2.03, p =.052. 

Seguidamente, o modelo tornou-se significativo no nível 2, F (2,29) = 4.40, p = 

.022, explicando agora 25% da variância da pontuação do M-CHAT (aumento 

significativo do valor de F, p = .050). A Idade Gestacional não alcançou significância 

como preditor, β = -.16, t = -0.83, p =.413, sendo que a linguagem aos 12 meses foi 
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um preditor significativo do nível de sintomas do espectro autista, β = -.40, t = -2.06, 

p =.050. Pior desempenho na escala de linguagem (receptiva e expressiva) da 

Bayley foi preditor de maior pontuação no M-CHAT. 

Finalmente, o modelo não foi significativo no nível 3, F (5,29) = 2.04, p = .110 

(também não se registraram aumentos significativos do valor de F, p = .626), 

explicando 30% da variância. Nenhuma das variáveis no terceiro nível se revelou um 

preditor significativo: Idade Gestacional, β = -.09, t = -0.43, p =.670; linguagem aos 

12 meses, β = -.30, t = -1.34, p =.194; linguagem aos 18 meses, β = -.07, t = -0.29, p 

=.774; RAC aos 18 meses, β = -.19, t = -0.98, p =.335; e RBQ Fator B aos 18 meses, 

β = -.09, t = -0.43, p =.429. 

 

5.2.2 Testes de diferenças entre grupo Prematuridade e grupo Termo 

 

5.2.2.1 M-CHAT – 18 meses 

 

Dado que apenas no segundo momento foi possível coletar dados com o M-

CHAT (pela idade mínima do instrumento), procedemos a uma análise de diferenças 

entre os grupos separadamente para esta variável. Assim sendo, o teste-t para 

amostras independentes revelou que o grupo de bebês nascidos prematuramente 

esteve mais propenso a pontuar mais alto no M-CHAT do que o grupo termo, t (29) = 

1.82, p = .078.  

Na Tabela 15 pode verificar-se o valor médio bem como o desvio-padrão 

obtido por cada grupo no M-CHAT. 

 

Tabela 15 - Resultados obtidos com o M-CHAT Total em GPT e GT(18m) 

Grupo  N M (DP) Min-Max 

M-CHAT TOTAL Prematuro 17 1.94 (2.14) 0.00 – 7.00 

Termo 14 0.79 (1.12) 0.00 – 3.00 

 

Testes de chi-quadrado não revelaram associações significativas entre 

pertencer ao grupo (Prematuro ou Termo) e o rastreio de TEA (positivo ou negativo) 
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usando o ponto de corte do total do MCHAT, Teste de Fisher p = .664, ou usando o 

ponto de corte dos itens críticos, Teste de Fisher p = .999.  

A Figura 19 apresenta graficamente as distribuições dos rastreios por grupo. 

 

Figura 19 - Classificação em M-CHAT total GPT 
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5.2.2.2 Atenção Compartilhada: IAC e RAC 

 

No que se refere às variáveis de atenção compartilhada, primeiramente 

verificamos que não houve efeito principal de grupo ou de momento, nem efeito de 

interação grupo x momento ao nível da variável IAC. Estes resultados mostram que 

os grupos não se distinguiram ao nível da IAC (independentemente do momento), F 

(1,29) = 0.06, p = .814, bem como que não houve diferenças significativas de IAC 

entre o momento 1 e 2 (independentemente dos grupos), F (1,29) = 0.56, p = .461, 

nem interação significativa entre grupo e momento, F (1,29) = 0.07, p = .788. 

 

Figura 20 – IAC em ambos os momentos 
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Foi igualmente verificado um efeito principal de momento, F (1,29) = 44.27, p< 

.001. Teste-t post-hoc (para amostras em pares) mostrou que as percentagens de 

RAC foram significativamente mais elevadas aos 18 do que aos 12 meses, t(30) = -

6.74, p< .001. 

Não foi verificado um efeito de interação significativo entre grupo e momento, 

F (1,29) = 0.16, p = .689. 

 

Figura 21 - RAC em prematuro e termos 
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comparativamente aos bebês a termo aos 12 meses, t(45) = -5.61, p<.001, e aos 18 

meses, t(30) = -3.23, p = .003. 

 

Figura 22 - Média de score composto para linguagem em GPT e GT 

 

 

 

5.2.2.4 Comportamentos repetitivos 
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Quanto ao Fator A - Comportamentos Motores/Sensoriais, Figura 23, 

observamos que não houve efeito principal de grupo, nem efeito de interação grupo 

x momento. Assim, não houve diferenças significativas nesta variável entre o grupo 

de bebês prematuros e termos (independentemente do momento da avaliação), F 

(1,27) = 0.45, p = .508, nem interação grupo x momento, F (1,27) = 0.11, p = .743. 

Pelo contrário, verificamos um efeito principal de momento, F (1,27) = 47.89, p< 

.001.Teste-tpost-hoc (para amostras em pares) mostrou que a ocorrência de 

Comportamentos Motores ou Sensoriais repetitivos diminuiu dos 12 para os 18 

meses, t(28) = 7.03, p< .001. 

 

Figura 23 - Trajetória de Fator A - Comportamentos Motores Sensoriais aos 12 e 18 
meses em GPT e GT 
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verificaram diferenças entre as pontuações aos 12 e 18 meses, F (1,27) = 1.46, p = 

.237, nem uma interação significativa entre grupo e momento, F (1,27) = 2.79, p = 

.106. 

 

Figura 24 - Trajetória de Fator B – Rigidez/rotina/preocupação com itens restritos 
aos 12 e 18 meses em GPT e GT 
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de prematuridade estava também marginalmente associado a menor IAC de nível 

inferior, r = -.36, p = .099, bem como a menor IAC (total), r = -.37, p = .089.  

Finalmente, maior compósito de prematuridade mostrou-se marginalmente 

associado a mais interesses sensoriais incomuns (Fator 4 - RBQ), r = .41, p = .066. 

Quanto às associações aos 18 meses, podemos verificar que crianças com 

maior score de prematuridade tenderam a apresentar menor score na escala 

cognitiva da Bayley, r = -.45, p = .071 e a apresentar menor escore  na escala de 

linguagem, r = -.49, p = .048. Tal como aos 12 meses, também aos 18 meses  maior 

score no compósito de prematuridade estava marginalmente associado a menor 

ocorrência de IAC de nível inferior, r = -.45, p = .071, bem como ao IAC total, r = -

.45, p = .067. 
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Tabela 16 - Associações entre compósito de prematuridade e variáveis principais 
aos 12 e 18 meses (apenas GPT) 

 12 meses 18 meses 

Desenvolvimento Psicomotor (Bayley) 
  

Cognitiva 
-.25 -.45+ 

Linguagem 
-.18 -.49* 

Motora -.35+ -.13 

Socioemocional .16 .32 

Comportamento Adaptativo -.06 -.17 

Atenção Compartilhada (ESCS)   

IAC Inferior -.36+ -.45+ 

IAC Superior -.12 .13 

IAC Total -.37+ -.45+ 

RAC Total .21 .08 

Comportamentos Repetitivos (RBQ)   

Fator 1 – Movimentos repetitivos motores -.15 .09 

Fator 2 – Rigidez/Adesão à rotina -.08 .18 

Fator 3 – Preocupação com padrões restritos de 
interesses 

.26 .35 

Fator 4 – Interesses sensoriais incomuns .41+ .40 

Fator A – Comportamentos motores/sensoriais .07 .23 

Fator B – Rigidez/Rotina/Preocupação com itens .03 .31 

M-CHAT Total --- .25 

+p< .10; *p< .05 

Legenda: IAC – Iniciação de atenção compartilhada; RAC – Resposta à atenção 
compartilhada 
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6 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo teve como meta principal a investigação de potenciais 

preditores de sintomas de TEA, em uma amostra de bebês prematuros e de termo, 

entre os 12 e os 18 meses - período crítico do desenvolvimento sócio comunicativo, 

sócio interacional e comportamental. Mais efetivamente, este trabalho possuiu três 

objetivos específicos: 

 

1) Testar um modelo de regressão no qual as habilidades de atenção 

compartilhada, de linguagem e os comportamentos atípicos aos 12 e 

18 meses seriam preditoras do nível de sintomas de TEA aos 18 

meses; 

2) Avaliar e comparar o desempenho de bebês prematuros e bebês 

nascidos a termo relativamente às suas habilidades de atenção 

compartilhada, de linguagem e a presença de comportamentos atípicos 

nos dois momentos, bem como ao nível de sinais compatíveis com 

TEA, aos 18 meses; 

3) Analisar a relação entre as habilidades acima indicadas, aos 12 e 18 

meses, e o grau de prematuridade associada a baixo peso. 

 

Os objetivos partiram de um foco mais abrangente, incorporando a totalidade 

da amostra (bebês prematuros e bebês a termo), passando a uma comparação e 

contraste entre o grupo de bebês prematuros e o grupo de bebês a termo 

(explorando a existência de diferenças nas variáveis sob análise), finalizando com 

uma análise correlacional apenas dentro do grupo de bebês prematuros (procurando 

clarificar as relações entre o compósito de prematuridade e as variáveis principais). 

Ressaltamos a natureza longitudinal do estudo (com dados coletados em dois 

momentos 12 e 18 meses), em grupos de risco elevado e baixo para TEA, bem 

como a caracterização da amostra com base principalmente em medidas 

observacionais (para além de questionários). 

No que diz respeito ao primeiro objetivo, os preditores de sintomas de TEA 

que nos propusemos a observar foram: atenção compartilhada (iniciação e resposta 
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a pedidos de atenção compartilhada), linguagem (score total composto para 

habilidades expressivas e receptivas) e comportamentos atípicos (comportamentos 

repetitivos nas esferas Comportamentos motores/sensoriais e 

Rigidez/Rotina/Preocupação com itens restritos). Em um momento inicial, 

procedemos a análises de correlação no sentido de apurar, de entre as variáveis 

acima indicadas, quais as que apresentavam associação significativa com a 

pontuação no M-CHAT. De uma forma geral, constatamos a existência de 

associações significativas, na direção esperada, entre o M-CHAT e diversas 

variáveis de interesse. 

Primeiramente, verificamos que menor idade gestacional e menor peso ao 

nascimento estavam significativamente associados a níveis mais elevados de 

sintomas de TEA avaliados pelo M-CHAT, aos 18 meses de idade dos bebês. 

Relativamente às variáveis de atenção compartilhada, foi observado que apenas 

menor responsividade do bebê aos pedidos do pesquisador (RAC) aos 18 meses 

estava marginalmente associada a mais sintomas concorrentes de TEA. Piores 

competências de linguagem nos dois momentos – 12 e 18 meses, estavam 

significativamente associadas a um maior nível de sintomas de TEA. Finalmente, 

maior presença de comportamentos relacionados a rigidez e insistência para que 

aspectos de rotinas sejam sempre os mesmos ou que as coisas em casa estejam 

sempre da mesma forma ou preocupação com itens restritos (Fator B do RBQ – 18 

meses) estava marginalmente relacionada com maior sintomatologia concorrente de 

TEA.  

Todas as correlações significativas foram na direção esperada e permitiram 

assim a testagem do modelo de regressão linear, que incorporou então as seguintes 

variáveis como preditores da pontuação de TEA aos 18 meses: idade gestacional, 

linguagem aos 12 e 18 meses, responsividade do bebê aos pedidos de atenção 

compartilhada feitos pelo pesquisador aos 18 meses e Rigidez/Rotina/Preocupação 

com itens restritos (Fator B RBQ), também aos 18 meses de idade. A testagem do 

modelo mostrou que apenas o desempenho inferior no domínio Linguagem das 

Escalas Bayley (que engloba linguagem receptiva e expressiva) se destacou como 

um preditor significativo do nível de sintomas do espectro autista 6 meses depois. 

Estes resultados apontam para a existência de sinais precoces de alterações da 
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linguagem receptiva e expressiva que estão associados a pontuações mais elevadas 

de M-CHAT aos 18 meses.  

Referente aos resultados que concernem à linguagem, podemos afirmar que 

estão de acordo com estudos anteriores que documentaram que a capacidade inicial 

de linguagem está entre os mais fortes preditores de sintomas posteriores de TEA 

(MITCHELL et al., 2006; YIRMIYA & CHARMAN, 2010; SILVA, COUTO e MOLINI-

AVEJONAS, 2013; ZWAIGENBAUM et al., 2013). Alguns estudos que levantaram a 

possibilidade de déficits precoces de linguagem no TEA foram principalmente de 

natureza retrospectiva, com base em relatos parentais (tais como queixas atrasos na 

aquisição da fala) (ZWAIGENBAUM et al., 2009) ou vídeos familiares (MARS et al., 

1998). Por seu lado, Mitchell e colaboradores (2006) coletaram informação sobre o 

nível de desenvolvimento das habilidades de comunicação e linguagem precoces 

(por relato parental, usando o MacArthur Communicative Development Inventory) 

aos 12 e 18 meses de idade das crianças. Os resultados mostraram que as crianças 

que vieram mais tarde a receber o diagnóstico de TEA mostraram atrasos 

significativos nas habilidades de linguagem e comunicação, comparativamente às 

crianças sem o diagnóstico (tanto crianças de alto-risco – com irmãos 

diagnosticados com TEA – ou de baixo risco). Mais precisamente, aos 12 meses de 

idade, as crianças do grupo TEA compreendiam menos palavras e produziam 

menos gestos comunicativos. Aos 18 meses, este grupo apresentou ainda atrasos 

na compreensão e produção de palavras, na compreensão de frases e no uso de 

gestos. Zwaigenbaum e colaboradores (2005) avaliaram o desempenho das 

crianças aos 12 meses usando as Mullen Scales of Early Learning, tendo 

encontrado que as crianças posteriormente diagnosticadas com TEA aos 24 meses 

obtiveram scores inferiores de linguagem expressiva e receptiva, comparativamente 

a crianças de alto-risco e de baixo risco sem o diagnóstico. 

Para melhor compreensão dos resultados da regressão, que apontaram a 

linguagem aos 12 meses como único preditor significativo de sintomas de TEA, 

importa realizar uma análise mais detalhada dos itens que compõem o M-CHAT – 

medida usada para o rastreio. O M-CHAT abrange avaliações sobre o nível de 

resposta social (interesse em outras crianças e imitação) e atenção compartilhada 

(KLEINMAN et al., 2008). A sua validade tem sido bem estudada no grupo etário 

entre os 16 e os 30 meses, apresentando boa sensibilidade (85%) e especificidade 
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(93%); porém com um baixo valor preditivo positivo que leva a ter alguma atenção 

nos casos com resultado positivo. Os próprios autores recomendam que um rastreio 

positivo seja seguido de uma detalhada avaliação clínica, com a observação da 

criança e esclarecimento das respostas encontradas. 

Cientes desta informação, passamos a olhar especificamente para os 23 itens 

do M-CHAT, e, encontramos que 11 itens entre eles (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 20, 

21) apresentam algumas semelhanças a itens que compõem o domínio de 

linguagem das escalas Bayley. Por exemplo, o item 2. “Seu filho tem interesse por 

outras crianças?”, possui paralelos com circunstâncias também referenciadas, por 

exemplo, pelo item 17 da escala de linguagem expressiva da Bayley – em que a 

criança recebe um ponto caso ela “inicia interação na brincadeira.” Dentre outros 

exemplos, o item 6 (M-CHAT). “Seu filho já usou o dedo indicador dele para apontar, 

para pedir alguma coisa”; item 7. “Seu filho já usou o dedo indicador dele para 

apontar, para indicar interesse em algo?”; item 9. ”Seu filho alguma vez trouxe 

objetos para você (pais) para lhe mostrar este objeto?” que também foram avaliados 

pelo item 9 escala de linguagem expressiva da Bayley – se a criança usa, pelo 

menos, um gesto para tornar seu desejos conhecidos. Já o item 14 do M-CHAT, ”O 

seu filho responde quando você o chama pelo nome?” parece ter associação com o 

item 9 da escala de linguagem receptiva da Bayley – Reage ao nome, ou seja, a 

criança vira a cabeça nas duas vezes em que seu nome é chamado, mas não 

responde ao nome desconhecido. Esta relativa sobreposição evidencia como déficits 

precoces de linguagem expressiva e receptiva são sinais de alerta importantes para 

um eventual rastreio positivo para TEA. Efetivamente, o M-CHAT foi desenvolvido 

com base em evidências prévias de sintomas precoces de autismo – corroboradas 

pelo presente estudo. 

No entanto, e retomando os resultados do modelo de regressão, não foram 

confirmadas as hipóteses que a atenção compartilhada (iniciação ou responsividade) 

e os comportamentos repetitivos seriam preditores da pontuação no M-CHAT. 

Todavia, estudos prévios (FREEMAN et al.,  2015; OZONOFF et al., 2010, ZAQUEU 

et al., 2015) dentre outros, mostraram evidências de que a atenção compartilhada 

está prejudicada no TEA. Recentemente Zaqueu et al. (2015) explorou possíveis 

associações entre a atenção compartilhada: IAC, RAC e ICS (Iniciação de 

Comportamento de Solicitação), obtidas com a Escala de Comunicação da Primeira 
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Infância - Pictorial Infant Communication Scales (PICS)  e possibilidade de rastreio 

positivo para o TEA, usando o M-CHAT em uma amostra de 92 crianças, de uma 

creche da região metropolitana, na faixa etária entre 16 a 24 meses. Os autores 

encontraram associações estatisticamente significativas na pontuação total da PICS 

em dados sobre IAC (p = 0,03) e ICS (p = 0,02), mas não em relação à RAC (p = 

0,21). As análises bivariadas entre cada item da PICS com cada item do M-CHAT, 

demonstrou que os cinco prováveis casos positivos para TEA segundo o M-CHAT 

falharam em provas da PICS, que requeriam gestos tais como: apontar para chamar 

a atenção ou indicar interesse em um objeto; compartilhar o olhar, dar ou pedir 

objetos.  

Apesar do padrão de resultados obtidos na regressão, é de notar a correlação 

marginalmente significativa entre a responsividade à atenção compartilhada e os 

sinais de TEA aos 18 meses, rastreada com o uso do M-CHAT. Tal associação de 

menor magnitude pode porventura estar ligada à menor quantidade de itens do 

instrumento relacionados especificamente a este tópico (10, 15, 17 e 23). Para 

exemplificar, citamos o item 10. “O seu filho olha para você no olho por mais de um 

segundo ou dois”; item 15.” Se você aponta um brinquedo do outro lado do cômodo, 

o seu filho olha para ele?”; 17. “O seu filho olha para coisas que você está 

olhando?”; item 23. “O seu filho olha para o seu rosto para conferir a sua reação 

quando vê algo estranho?”, que estão diretamente relacionados com o contato 

ocular de iniciação de atenção compartilhada; seguir a linha de referência em 

resposta à atenção compartilhada (tal como quando apontamos para os pôsteres); 

seguir a direção do olhar/ ou o apontar em resposta à atenção compartilhada 

(semelhantemente ao apontar/olhar figuras no livro), e o alternar de iniciação à 

atenção compartilhada (similar ao alternar o olhar entre um brinquedo em 

movimento, ou evento, e o examinador) avaliados pelas Escalas de Comunicação 

Social Precoce. 

Pesquisas clássicas de Baron‐Cohen, Baldwin e Crowson (1997), Mundy e 

Crowson (1997), Sigman (1986) sugerem que crianças com autismo (2 - 9 anos) 

tendem a exibir maior dificuldade no desenvolvimento das habilidades de atenção 

compartilhada não verbal, enquanto exibem apenas moderada dificuldade no 

desenvolvimento de habilidades sociais para fazer “turn taking (vai-e-vem)” e ainda 

menos dificuldade com o desenvolvimento de habilidades solicitantes (pedidos 
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comportamentais) não verbais. Embora as ESCS nos forneçam o desempenho da 

presente amostra nas habilidades de pedidos comportamentais e também de 

interação social, para este momento nos atemos apenas aos resultados obtidos para 

a modalidade atenção compartilhada, sendo assim os achados ao nível das 

correlações corroboram com os supracitados, no sentido que menor resposta à 

atenção compartilhada estava concorrentemente (porém, não longitudinalmente) 

associada ao rastreio positivo para o TEA. 

Quando fizemos uma análise sobre os itens do M-CHAT que remetem aos 

comportamentos repetitivos, nomeadamente rigidez/rotina/preocupação com itens 

restritos (Fator B), não os encontramos. Assim, é possível que a falha em encontrar 

um papel preditivo deste tipo de comportamentos repetitivos aos 18 meses (apesar 

da correlação marginalmente significativa obtida),  possa também estar relacionado 

com o tipo de itens incluídos ou não no M-CHAT. Curiosamente, outros 

comportamentos repetitivos avaliados pelo RBQ são referenciados pelo M-CHAT, tal 

como o Fator 4 – Interesses sensoriais incomuns. Embora os comportamentos 

repetitivos possam também estar relacionados à outras desordens neurológicas, 

Leekam et al., (2011) tem dedicado um maior esforço na interpretação da presença 

destes, através da revisão literária da última década, tentando identificar se exercem 

um papel central ou periférico na caracterização do transtorno do espectro autista. E 

concluiu que há vários subgrupos que emergem de forma confiável em crianças com 

TEA, em especial os comportamentos repetitivos sensoriais e motores, agravados 

pela idade e nível de desenvolvimento, e que variam em frequência quando 

presentes em outras condições típicas ou neurológicas. Neste sentido, os 

comportamentos repetitivos, para estes autores, são centrais para o TEA, podem 

estar relacionados ao circuito corticoestriatal, vulnerabilidade genética, 

isolamento social e privação sensorial e, em concomitância com os 

prejuízos sociais e de comunicação, distingue o TEA de outros grupos clínicos.  

Faz sentido pensar os comportamentos repetitivos como respostas imaturas 

que são mantidas dentro do repertório comportamental de indivíduos com TEA, 

interferindo negativamente no desenvolvimento neural e controle motor voluntário 

(sugerindo hipóteses neurobiológica e neuropsicológica). No entanto, sugerem que é 

preciso entender a ligação entre o TEA e a presença do fator referente à 

rigidez/rotina/preocupação com itens restritos, comumente encontrado (LEEKAM et 
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al., 2011). Todavia, Wolff et al.,  (2014) afirmam que a presença de comportamentos 

repetitivo restritivos não são bem caracterizados entre os lactentes de risco para o 

transtorno do espectro autista e, quando presentes são muitos atípicos; seus 

resultados demonstraram que os comportamentos repetitivos restritivos foram 

significativamente correlacionados com o comportamento adaptativo e de 

socialização, além de que acentuada presença nos bebês prematuros aos 12 

meses, estava também associada ao maior risco de rastreio positivo para o TEA. 

Relativamente ao segundo objetivo, primeiramente, e tal como esperado, 

verificamos que o grupo de bebês prematuros, comparativamente com o grupo 

termo, tendeu a apresentar maior nível de sinais compatíveis com autismo aos 18 

meses. Apesar da diferença marginalmente significativa (possivelmente devida ao 

tamanho amostral), o grupo prematuro pontuou em média 2.5 vezes acima do grupo 

a termo. Efetivamente, o número crianças do grupo prematuro que atingiu o ponto 

de corte (M-CHAT – total) foi de quatro, comparativamente a apenas duas crianças 

do grupo a termo. 

Os resultados encontrados no presente estudo para o rastreio positivo no M-

CHAT no grupo de bebês nascidos prematuros - GPT (24%) estão em linha com os 

anteriormente encontrados por diversos autores em amostras com maior 

prematuridade associada a baixo peso. Por exemplo, Limperopoulos (2008) 

encontrou uma taxa de rastreio positivo de 25% na sua amostra de extremos 

prematuros com muito baixo peso. Da mesma forma, Yitzhakn et al. (2016) 

verificaram que a prevalência de risco de TEA em recém-nascidos prematuros 

(idade gestacional ≤29 semanas), com muito baixo peso ao nascer, avaliados aos 8, 

12 e 18 meses de idade corrigida com a AOSI foi semelhante (20%). Convém 

relembrarmos que conforme Yitzhakn et al. (2016), a proporção de crianças 

identificadas em risco aos 12 e 18 meses com instrumentos de observação (8-9%) 

foi inferior às taxas de risco de TEA quando são coletados os relatos dos pais. Este 

aspecto é particularmente relevante se considerarmos que existem importantes 

diferenças culturais nos padrões de relato parental das dificuldades das crianças. 

Por exemplo, no caso da Child Behavior Checklist (CBCL 6/18; ACHENBACH, 1991) 

um importante instrumento de rastreio de problemas emocionais e comportamentais 

através de relato parental, o Brasil integra o grupo de países com o maior índice de 

identificação de problemas emocionais e comportamentais.  
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Curiosamente, as taxas de rastreio positivo encontradas no presente estudo 

são superiores às encontradas por outra pesquisa realizada em contexto nacional. 

Lederman (2016) investigou a presença de sinais suspeitos de TEA, em 60 bebês 

nascidos prematuros e com muito baixo, com idade corrigida de 18 e 24 meses, 

usando o M-CHAT e o Autism Behavior Checklist – ABC (KRUG et al., 1980). No 

rastreamento aos 18 meses de idade, a autora encontrou que quatro bebês nascidos 

prematuros (6.7%) apresentaram rastreamento positivo pelo M-CHAT. No segundo 

rastreamento, aos 24 meses, utilizando ambos questionários M-CHAT e o ABC, 

verificou que três bebês (5.2%), dentre os 58 bebês nascidos prematuros avaliados, 

foram rastreados positivamente para sinais compatíveis com TEA.  

Na análise comparativa entre os grupos ao nível de atenção compartilhada 

(AC), observamos padrões distintos para habilidades de iniciação de atenção 

compartilhada (IAC) ou resposta a atenção compartilhada (RAC). Relativamente à 

iniciação, e contrariamente ao esperado, o grupo de bebês prematuros não 

apresentou pior desempenho do que o grupo de bebês a termo em qualquer dos 

momentos (12 ou 18 meses). Além disso, em ambos os grupos observou-se uma 

relativa estabilidade no número de iniciativas da criança em criar situações de 

partilha de atenção com a pesquisadora, sendo que não se verificou um aumento 

significativo ente os 12 e os 18 meses. Por outro lado, houve diferenças 

significativas ao nível da RAC. De acordo com o esperado, o grupo de bebês 

prematuros respondeu proporcionalmente menos às sugestões de partilha de 

atenção do que o grupo termo, tanto aos 12 como aos 18 meses. Além disso, ambos 

os grupos melhoraram o seu desempenho nesta variável, apresentando proporções 

mais elevadas aos 18 meses. Estes resultados sugerem assim que as dificuldades 

de RAC evidenciadas pelo grupo prematuro aos 12 meses persistiram aos 18 meses 

– dada a trajetória relativamente paralela entre os grupos, na nossa amostra não foi 

possível contatar uma recuperação em termos de responsividade à atenção 

compartilhada aos 18 meses (mesmo tratando-se de idade corrigida).  

Estudos prévios sobre eventuais dificuldades de AC decorrentes de 

prematuridade apresentam resultados relativamente inconsistentes. Yamaoka e 

Takada (2016) compararam um grupo de bebês nascidos prematuramente e com 

muito baixo peso a um grupo de bebês nascidos a termo (com peso adequado à IG) 

recorrendo a um protocolo de avaliação de AC aplicado a filmagens da aplicação da 
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parte B da Checklist for Autism in Toddlers (CHAT). Aos 18 meses, o grupo de 

bebês prematuros apresentou habilidades significativamente inferiores 

(comparativamente aos bebês a termo) em 2 dos 4 itens de IAC e em 6 de 10 itens 

voltados para a RAC. Por seu lado, De Schuymer e colaboradores (2011) 

verificaram que a sua amostra de bebês prematuros apresentou, aos 9 meses de 

idade, menores índices de RAC do que um grupo de bebês a termo. Note-se que 

para avaliação dessa habilidade, os autores desenvolveram um protocolo específico 

destinado apenas à aferição de responsividade. Porém, os autores não observaram 

diferenças entre os grupos (ao nível de RAC ou IAC) quando os bebês foram 

reavaliados aos 14 meses por meio das ESCS de Mundy. Na mesma linha, Suttora e 

Salerni (2012) também não encontraram diferenças entre a sua amostra de bebês 

nascidos prematuramente e a amostra de comparação nascida a termo ao nível de 

comportamentos de IAC (ex. Apontar) realizados em interação com a mãe – aos 12, 

18 ou 24 meses. Mais recentemente, Rowell (2015) verificou que a sua amostra de 

bebês nascidos prematuros com muito baixo peso apresentou significativamente 

menos RAC, mas não IAC, do que a amostra comparativa de bebês nascidos a 

termo e com peso adequado para a idade gestacional. 

Na comparação dos grupos ao nível da linguagem, tal como esperado, o 

grupo prematuro apresentou um desempenho inferior relativamente ao grupo a 

termo, nos dois momentos. Os resultados ampliam os resultados de vasta literatura 

prévia (acima mencionada com maior detalhe), para uma amostra brasileira. Assim, 

os nossos dados corroboram a importância do rastreio de atrasos e déficits de 

linguagem expressiva e receptiva como indicadores precoces de risco na 

prematuridade, e que por isso devem ser alvos de avaliação e intervenção precoce. 

Finalmente, quanto aos comportamentos repetitivos, e contrariamente ao 

esperado, os grupos não se distinguiram significativamente em qualquer das 

dimensões avaliadas: Comportamentos Motores/Sensoriais e 

Rigidez/Rotina/Preocupação com itens restritos. O estudo prévio de Johnson et al. 

(2010) comparou as respostas de pais de crianças de aproximadamente 10 anos de 

idade nascidas antes das 26 semanas de gestação (prematuras extremas) e 

crianças a termo ao Social Communication Questionnaire – um questionário de 

rastreio de sintomas de autismo que inclui os fatores Interação Social, Comunicação 

e Comportamento Repetitivo/Estereotipado. Curiosamente, após controlarem o 
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efeito do QI, apenas foram verificadas diferenças significativas entre os grupos ao 

nível dos dois primeiros fatores, mas não do fator de comportamento repetitivo. Mais 

recentemente, Wang e colaboradores (2014) verificaram que a sua amostra de 

crianças nascidas antes das 30 semanas de gestação (prematuras extremas e muito 

prematuras) pontuou significativamente acima dos valores normativos do 

questionário Quantitative Checklist for Autism in Toddlers (Q-CHAT), aos 24 meses 

de idade. De forma tangível, as crianças obtiveram as pontuações mais elevadas 

nas categorias relativas ao comportamento restrito, repetitivo e estereotipado, 

anomalias sensoriais, bem como comunicação. No entanto, este estudo não 

contemplou um grupo de comparação a termo, que ajudaria a clarificar tais 

discrepâncias. 

Enfim, procuramos analisar com maior detalhe as relações entre o grau de 

prematuridade associada a baixo peso e as variáveis principais do estudo, nos dois 

momentos (apenas para o grupo de bebês prematuros). Para o efeito, foi calculado 

um score compósito que congregou dados relativos à idade gestacional e ao peso 

ao nascer, sendo que quanto maior o score, maior a prematuridade associada ao 

baixo peso. Relativamente aos dados da Bayley, verificamos um padrão de 

associações distinto aos 12 e 18 meses. Enquanto houve uma associação 

marginalmente significativa entre pior desempenho motor e maior score no 

compósito de prematuridade aos 12 meses, 6 meses mais tarde a associação foi 

com pior desempenho cognitivo (marginalmente) e da linguagem expressiva e 

receptiva. Quanto ao desenvolvimento motor, apesar de os bebês do grupo 

prematuro se enquadrarem (em média) no percentil 39, ainda assim pontuaram 

dentro de uma classificação média (M = 94.77), demostrando que para a habilidade 

motora estão dentro do que é esperado para a maioria dos bebês na mesma faixa 

etária, considerando a idade corrigida.  Estes achados estão de acordo com Ribeiro, 

Pachelli, et al.( 2017) que encontraram que, de entre os bebês prematuros com faixa 

etária de 12 a 24 meses, 5% obtiveram escores abaixo do esperado, 90% na média 

e 5% obtiveram escore acima do esperado, verificando que nesta casuística a área 

motora mostrou-se menos alterada. 

Já aos 18 meses, os bebês do grupo prematuro apresentaram escore na 

escala cognitiva Bayley de aproximadamente 105 pontos, e na escala de linguagem 

de 98 pontos, o que os posicionava em uma classificação média (comparativamente 
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com dados normativos). Até o momento os resultados citados estão de acordo com 

o de outras pesquisas; Ribeiro, Pachelli, et al. (2017), ao utilizar o teste de Denver II, 

verificaram que o grupo pré-termo apresentou desempenhos diferentes, com médias 

menores quando comparado com a média dos bebês nascidos a termo em relação 

às habilidades motoras global (M = 15.15 DP = 3.26), fina-adaptativa (M =15.8  DP = 

3.51), domínio  pessoal-social  (M= 15.05 DP = 4.18) e linguagem (M = 12.2 DP =  

2.52). Os resultados dos estudos de Lamônica e Picolini (2008) indicam que a área 

mais defasada do grupo de bebês prematuros, na faixa etária de 6 a 12 meses, 

avaliados com a aplicação do Inventário Portage Operacionalizado (IPO) nas áreas 

de Linguagem, Cognição, Motora, Autocuidados e Socialização, foi a linguística e de 

autocuidados. Já na faixa etária de 12 a 24 meses, as áreas mais defasadas foram 

linguística, cognitiva e de autocuidados. Achados estes que também corroboram 

com o presente estudo, nos aspectos linguagem e cognição, pois no segundo 

momento de nossas avaliações com as referidas escalas Bayley, também 

encontramos pontuações inferiores nas habilidades cognitivas do grupo de bebês 

nascidos prematuros, comparativamente aos termos. 

As associações encontradas (marginalmente significativas) entre maior 

compósito de prematuridade e menor frequência de iniciação de atenção 

compartilhada mantiveram-se aos 12 e 18 meses. Este resultado sugere que, na 

nossa amostra de bebês nascidos prematuros, a prematuridade associada a baixo 

peso poderá constituir-se como um fator de risco para o desenvolvimento da 

capacidade de iniciar situações destinadas a compartilhar a atenção com um 

parceiro social.  

Finalmente, apenas foi encontrada associação marginalmente significativa 

entre o compósito de prematuridade e o Fator 4 do RBQ, aos 12 meses. Assim, no 

seio do nosso grupo de bebês prematuros, quanto maior a prematuridade associada 

a baixo peso, tendencialmente mais elevada foi a pontuação relativa a interesses 

sensoriais incomuns.  
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Limitações da presente pesquisa e sugestões para estudos futuros 

 

Uma das limitações do presente estudo é o fato de contemplar apenas os 12 

e 18 meses de idade. Assim, não foi possível verificar se a partir dos 24 meses, 

idade preconizada para terminar a correção para a prematuridade, as diferenças 

encontradas entre bebês prematuros e termos efetivamente se manteriam. Tal 

acompanhamento permitiria ainda verificar o comportamento das variáveis atenção 

compartilhada, linguagem e comportamentos atípicos ao longo do desenvolvimento 

nos primeiros 2 anos de vida, especificamente aos 12, 18 e 24 meses. Uma outra 

limitação diz respeito ao tamanho amostral reduzido (especialmente no segundo 

momento).  

Assim, consideramos importantes outros estudos que acompanhem 

longitudinalmente amostra com uma maior quantidade de bebês nascidos 

prematuros e por um tempo maior, seguindo assim as especificidades das trajetórias 

de desenvolvimento social e cognitivo. 

Os dados analisados no presente estudo são limitados ao instrumento de 

rastreio M-CHAT, traduzido e disponível para utilização em nosso país. Sugerimos a 

utilização de instrumentos de rastreio para o autismo que considerem os preditores 

analisados com maior especificidade e com quantidade semelhante de itens 

relacionadas à investigação das variáveis de atenção compartilhada, linguagem e 

comportamentos atípicos. O fato de não terem sido usados métodos observacionais, 

constitui-se assim como limitação do estudo. O Sistema Diagnóstico de Observação 

do Autismo (ADOS - Autism Diagnostic Observation Schedule, LORD, et al., 2000) 

poderia nos fornecer resultados de avaliação objetivos sobre a habilidade social, de 

comunicação e o comportamento de indivíduos com um possível diagnóstico de 

TEA.  

Em alternativa, a utilização da Escala de Observação de Autismo infantil 

(AOSI - Autism Observation Scale for Infants (BRYSON, et al., 2008) com evidência 

de excelente confiabilidade na distinção de crianças de risco para desenvolver o 

TEA aos 6, 12 e 18 meses, facilitaria a investigação e monitoramento dos primeiros 

sinais de autismo na amostra de bebês nascidos prematuros e a termo, 

consideradas neste estudo. Outra limitação na aplicabilidade das avaliações 
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consiste na não validação do Questionário de Comportamentos Repetitivos 

(Repetitive Behaviour Questionnaire-2, RBQ-2) e das Escalas de Comunicação 

Social precoce (Early Social Communication Scales, ESCS) em amostras brasileiras. 
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7 CONCLUSÕES 

 

A presente tese de doutorado configura um primeiro esforço sistemático, no 

cenário nacional, para analisar a capacidade preditiva de habilidades 

sociocomunicativas (linguagem expressiva e receptiva), sociointeracionais (atenção 

compartilhada) e comportamentais (comportamentos atípicos) aos 12 meses de 

idade, e posteriores sintomas de TEA aos 18 meses, contribuindo para a 

identificação de sinais de TEA nos primeiros dois anos de vida em crianças nascidas 

prematuramente. Trata-se de um estudo inovador, uma vez que fornece dados 

comparativos, observacionais e de relato parental, em amostras típicas e de alto 

risco, possibilitando um melhor entendimento do comportamento longitudinal das 

variáveis em análise (atenção compartilhada, linguagem e comportamentos 

atípicos), ajudando a esclarecer trajetórias atípicas das mesmas e identificação de 

sinais de TEA nos primeiros dois anos de vida. Entendemos que medidas de 

avaliação em amostra de bebês de risco, durante o período crítico do 

desenvolvimento sociocomunicativo, sociointeracional e comportamental poderão 

contribuir para a identificação de alterações compatíveis com TEA em crianças ainda 

pequenas (antes de 3 anos de idade).  

Concluímos que, na nossa amostra brasileira composta por bebês prematuros 

e a termo, a linguagem aos 12 meses destacou-se como um preditor significativo do 

nível de sintomas do espectro autista aos 18 meses. Além disso, confirmamos que 

bebês prematuros (idade corrigida) apresentaram maior nível de sinais compatíveis 

com TEA aos 18 meses, mais dificuldades em responder a solicitações de atenção 

compartilhada aos 12 e 18 meses e menores habilidades linguísticas nos dois 

momentos, comparativamente ao grupo de bebês a termo. 

Verificamos ainda que, dentro do grupo de bebês prematuros, quanto maior a 

prematuridade associada ao baixo peso, maiores foram as dificuldades para as 

seguintes habilidades: menor motricidade (fina e grossa) aos 12 meses, e 

desenvolvimento cognitivo e da linguagem (expressiva e receptiva) aos 18 meses; 

menos iniciação de atenção compartilhada aos 12 e aos 18 meses; e maior 

incidência de interesses sensoriais incomuns aos 12 meses.  

Com base nos resultados encontrados apontamos para a importância em 

associar os dados de pesquisa sobre preditores de sintomas de TEA em amostras 
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de risco (como a presente amostra de bebês prematuros) com a intervenção 

precoce, uma vez que a investigação de déficits precoces nas habilidades 

consideradas pode ajudar a iluminar os eventuais processos sociocomunicativos, 

cognitivos e comportamentais alterados, facilitando a implementação precoce de 

intervenções específicas.  
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ANEXO 1 

 

FENTON: GRÁFICO PARA PREMATUROS (MENINOS) 

 

Disponível em: http://www.ucalgary.ca/fenton/2013chart/ 
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ANEXO 2 

 

FENTON: GRÁFICO PARA PREMATUROS (MENINAS) 

 

Disponível em: http://www.ucalgary.ca/fenton/2013chart 
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ANEXO 3 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS 

 pelo sujeito de pesquisa 

 

Gostaríamos de convidá-lo a participar do projeto de pesquisa “Trajetórias do 

desenvolvimento social, cognitivo e psicomotor em bebês prematuros: avaliações 

comportamentais e de rastreio ocular” que se propõe a avaliar e acompanhar o 

desenvolvimento de bebês nascidos com diferentes graus de prematuridade, 

comparando-os com bebês a termo em vários aspectos. O estudo divide-se em 2 

fases: aos 12 e aos 18 meses de idade dos bebês (idade corrigida, no caso dos 

bebês prematuros). 

Em cada fase de avaliação, você e o bebê serão convidados a visitar o nosso 

laboratório em datas previamente agendadas. Na primeira visita, o responsável pelo 

bebê irá responder a um questionário sócio demográfico bem como outros dois 

questionários relativos ao desenvolvimento do bebê. Simultaneamente o bebê será 

avaliado ao nível do desenvolvimento cognitivo, da linguagem, motor e 

socioemocional por meio de avaliação direta realizada pelos pesquisadores - 

Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil (duração aproximada de 1h30). Em 

seguida, será avaliado o rastreamento visual dos bebês e para tanto será utilizado 

um equipamento instalado em uma tela de computador, que não necessita 

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 32 sequências de 
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fotos que mostram pessoas realizando ações motoras simples (ex. comer). Durante 

os procedimentos de rastreio visual o bebê será mantido no colo do responsável e 

essa tarefa terá duração total aproximada de 15 minutos. Por fim, a outra atividade 

dessa etapa consiste na aplicação de uma Escalas de Comunicação Social Precoce, 

pela qual são avaliadas as habilidades de atenção compartilhada do bebê, seja para 

iniciar, responder ou mesmo partilhar a atenção sobre objetos e/ou eventos, no 

decurso de uma interação estruturada de 20 minutos com o pesquisador, 

videogravada para posterior análise. 

A duração total aproximada das três atividades dessa etapa será de 2h30 

horas, considerando um período de intervalo conforme a necessidade do bebê. Os 

procedimentos a serem realizados apresentam riscos mínimos para o bebê, sendo 

considerados altamente seguros. 

Na segunda etapa (aos 18 meses), será aplicada novamente a Escala Bayley 

de Desenvolvimento Infantil, bem como iremos pedir que preencha os seguintes 

questionários: a Escala de Comportamentos Aberrantes, que possibilita o registro do 

número de problemas de comportamento; e a Modified Checklist for Autism in 

Toddlers – MCHAT que é um questionário que avalia o nível de risco de Transtorno 

do Espectro do Autismo em bebês e crianças. 

Somente no final do estudo poderemos concluir a presença de algum benefício 

aos bebês, como por exemplo o encaminhamento ao setor de Pediatria caso 

existam sinais de alterações significativas ao nível dos aspectos avaliados. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável, 

que é a Profa. Dra. Ana Alexandra Caldas Osório, que pode ser encontrada no 

endereço e telefone citados abaixo. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 

sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 



125 
 

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

– térreo – fone: (11) 2114-8144 - E-mail: prpg.pesq.etica@mackenzie.br. 

A todos os participantes é garantida a liberdade da retirada de consentimento a 

qualquer momento, deixando assim de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à 

continuidade de seu tratamento na Instituição, havendo ainda a possibilidade de 

exclusão dos seus dados obtidos até o momento no estudo. As informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgada a 

identificação de nenhum participante. 

Os participantes terão o direito de serem mantidos atualizados sobre os 

resultados parciais da pesquisa, bem como de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores. Não haverá custo pessoal para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não haverá compensação financeira relacionada 

à sua participação. 

Os pesquisadores envolvidos neste estudo se comprometem a utilizar os dados 

e o material coletado somente para esta pesquisa. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Trajetórias do desenvolvimento 

social, cognitivo e psicomotor em bebês prematuros: avaliações comportamentais e 

de rastreio ocular”. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar 

do estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste serviço. 
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________________________________________ 

 Nome do Sujeito de Pesquisa 

 

                ________________________________________ 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa 

 

________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa 

 

 

São Paulo,_____de___________________de_________. 
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ANEXO 4 

 
 
AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR 

Folha de marcação de coleta de dados  

Obrigada por participar de nossa pesquisa sobre avaliação precoce do 

desenvolvimento neuropsicomotor do bebê prematuro. 

Mãe:  

Bebê:  

 

Esperamos a sua visita em: 

 

 / /  

 

 
 : horas 

Santa Casa Prédio da PEDIATRIA 

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, nº 112, Vila 

Buarque 

 

 / /  

 

 
 : horas 

Laboratório de Neurociência 

Universidade Mackenzie 

Rua Piauí, 181, 10º andar - Higienópolis. 

Em caso de dúvidas, ligue: 

Elisangela Vieira: (xx)xxxx-xxxx  

 

Responsável pela pesquisa: 
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ANEXO 5 

 

Questionário de Comportamentos Repetitivos (2) 

(Repetitive Behaviours Questionnaire (2); Leekam et al., 2007, traduzido e 

adaptado por Osório e Martins, 2016) 

 

 

O seu 

filho(a): 

Nunca 

ou raramente 

Uma 

ou mais vezes 

ao dia 

15 ou 

mais vezes ao 

dia (ou pelo 

menos 1 vez por 

hora) 

30 ou 

mais vezes ao 

dia (ou duas 

vezes por hora) 

1 

Organi

za brinquedos 

ou outros 

objetos em filas 

ou padrões? 

1 2 3 4 

2 

Mexe 

de forma 

repetitiva em 

brinquedos ou 

outros objetos 

(ex. roda, gira, 

bate, dá tapas, 

torce ou vira)? 

1 2 3 4 

3 

Gira 

repetidamente 

sobre si 

mesmo? 

1 2 3 4 

4 

Balanc

eia o corpo para 

a frente e para 

trás ou para os 

lados quando 

está sentado ou 

de pé? 

1 2 3 4 

5 

Anda 

de um lado para 

o outro de forma 

repetitiva  

(ex. 

fica para lá e 

para cá na sala, 

1 2 3 4 
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rodeando um 

mesmo caminho 

no jardim)? 

6 

Faz 

movimentos 

repetitivos com 

as mãos ou 

dedos (ex. bater, 

agitar, 

balançar)? 

1 2 3 4 

 

 

 

O seu 

filho(a): 

Nunca ou 

raramente 

Às vezes 

ou de forma leve 

(não afeta os outros) 

De forma 

marcante ou 

notável (afeta 

regularmente os 

outros) 

7 

Tem 

fascínio por 

determinados 

objetos (ex. trens, 

sinais de trânsito ou 

outras coisas)? 

1 2 3 

8 

Gosta de 

observar objetos de 

ângulos específicos 

ou incomuns? 

1 2 3 

9 

Tem um 

interesse especial 

pelo cheiro de 

pessoas ou objetos? 

1 2 3 

10 

Tem um 

interesse especial 

pela textura de 

diferentes 

superfícies? 

1 2 3 

11 

Tem 

algum objeto 

especial que gosta 

de carregar para 

todo o lado (ex. um 

ursinho, um 

paninho, um livro ou 

um galho)? 

1 2 3 
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12 

Junta ou 

acumula algum tipo 

de objeto? 

1 2 3 

 
O seu 

filho(a): 

Nunca ou 

raramente 

Às vezes 

ou de forma leve 

(não afeta os outros) 

De forma 

marcante ou 

notável (afeta 

regularmente os 

outros) 

13 

Insiste que 

as coisas em casa 

fiquem sempre da 

mesma forma (ex. 

que a mobília de 

casa esteja sempre 

no mesmo lugar, 

que certos objetos 

fiquem em 

determinados 

lugares ou 

arrumados de 

maneira específica)? 

1 2 3 

14 

Fica 

transtornado com 

pequenas alterações 

nos objetos (ex. 

pequenas manchas 

na roupa ou 

pequenos riscos nos 

brinquedos)? 

1 2 3 

15 

Insiste que 

aspectos da rotina 

diária sejam sempre 

os mesmos? 

1 2 3 

16 

Insiste em 

fazer as coisas de 

uma certa maneira 

ou refaz coisas até 

que elas estejam 

perfeitas? 

1 2 3 
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O seu 

filho(a): 

Nunca ou 

raramente 

Às vezes 

ou de forma leve 

(consegue tolerar 

alternativas quando 

necessário) 

De forma 

marcante ou 

notável (não tolera 

quaisquer 

alternativas) 

17 

Toca a 

mesma música, 

vídeo ou jogo ou lê o 

mesmo livro de 

forma repetitiva? 

1 2 3 

18 

Insiste em 

usar as mesmas 

roupas ou recusa-se 

a usar roupas 

diferentes? 

1 2 3 

19 

Insiste em 

comer as mesmas 

comidas - ou 

umavariedade muito 

restrita de alimentos 

– em cada refeição? 

1 2 3 

 

Que tipo 

de atividade seu 

filho(a) faz 

quandoé deixado 

livre para  escolher 

por conta própria: 

Uma 

variedade de 

atividades diferentes 

e flexíveis 

escolhidas por ele 

mesmo 

Alguns 

interesses flexíveis e 

variados, mas 

geralmente escolhe 

as mesmas 

atividades 

Quase 

sempre escolhe de 

um conjunto 

reduzido de 

atividades 

repetitivas 

20 

 

1 2 

 

3 
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Instruções de codificação 

 

- De modo a permitir comparações entre os comportamentos repetitivos e os seus sub-fatores 
associados, os pesquisadores combinaram as respostas ‘3’ e ‘4’, transformando todo o 
questionário em um questionário com 3 alternativas de resposta. A possibilidade de resposta 
‘4’ foi mantida caso se deseje considerar esta resposta na análise dos dados. 

- Adicionar as respostas dará origem a um Escore  Total de Comportamentos Repetitivos com 
o mínimo de 20 e o máximo de 60 pontos (combinando as respostas ‘3’ e ‘4’) 

- Os escore s podem ser organizados em quatro fatores (medindo os comportamentos em uma 
escala de 1-3). Os escores distribuem-se da seguinte forma: 

o Fator 1 – Movimentos Repetitivos Motores: inclui os itens 2, 3, 4, 5, 6 
o Fator 2 – Rigidez/Adesão a Rotina: inclui os itens 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 
o Fator 3 – Preocupação com Padrões Restritos de Interesses: inclui os itens 1, 7, 8, 

10, 11, 12, 17 
o Fator 4 – Interesses Sensoriais Incomuns: inclui os itens 8, 9, 10, 18 
o Obs: O Item 20 não foi incluído na análise fatorial pois tem uma escala de resposta 

diferente dos itens restantes. 
- As médias de respostas para cada um dos quatro subfatores podem ser obtidas somando as 

respostas e dividindo pelo número de itens desse subfator. 
- Os escore s também podem ser transformados em dois fatores (quando a avaliação for feita 

na escala 1-3). Os escore s agrupam-se da seguinte forma: 
o Fator 1 – Comportamentos Motores/Sensoriais: inclui os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 
o Fator 2 – Rigidez/Rotinas/Preocupação com Itens Restritos: inclui os itens 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19 
- Os itens 7 e 12 não foram incluídos no sumário de dois fatores na medida em que estavam 

significativamente associados a ambos os fatores. 
- As respostas médias de cada um dos fatores são calculadas somando os escore s de cada 

fator e dividindo pelo número de itens que o compõe. 
 

Para mais informações sobre os procedimentos de codificação: 

Leekam, S, Tandos, J., McConachie, H., Meins, E., Parkinson, K., Wright, C., 

Turner, M., ARNOTT et al., B., Vittorini, L., & Le Couteur, A. (2007). Repetitive 

behaviours in typically developing 2-year-olds. Journal of Child Psychology 

and Psychiatry, 48, 11, 1131-1138. 
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ANEXO 6 

 

FICHA DE ANAMNESE 

Identificação 

Nome:___________________________________________ Prontuário: ____________ 

Nome da Mãe:__________________________________________________________ 

Tel contato: ____________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento:____/____/_______  Idade gestacional: ___  __/7 semanas 

Idade corrigida: __________ 

Idade da mãe: ______ Fez pré natal: (  ) sim (  ) não   Quantas consultas: ____________ 

Intercorrências na gestação: (  ) sim  (  ) não 

Quais:_____________________________________________________________________

_______ 

Corticoide ante natal: (  ) sim  (  ) não 

Tempo de bolsa rota: ____________ 

Consumos: 

Tabagista: (  ) sim  (  ) não  Etilista: (  ) sim  (  ) não Uso de drogas: (  ) sim  (  ) não 

Se sim a alguma das questões anteriores, indicar quais as substâncias e/ou a frequência 

de consumo/dia ou semana ou mês: ______________________________ 

 

PARTO: 

(   ) Normal            (   ) Cesáreo     (   ) Fórcipes 

(   ) AIG          (   ) PIG     (   ) simétrico   (   ) assimétrico      (   ) GIG 

Nascimento: 

Peso: _____________ Estatura: ______________  PC:___________ PA:____________ 

Apgar: 1’:           5’:          10’:              15’:           20’:   

FC: _____ Apneia: (  ) sim  (  ) não   Dep. de O2: (  ) sim  (  ) não  IOT: (  ) sim  (  ) não 

Reanimação: (  ) sim  (  ) não            Internação: (  ) sim  (  ) não        Tempo:_________ 

Infecção/sepse neonatal: (  ) sim  (  ) não 
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Crise convulsiva: (  ) sim  (  ) não    Choque séptico: (  ) sim  (  ) não 

Data da alta: ___/___/______ 

 

Outras informações: 

Educação materna: ___________________ Profissão materna: ____________________ 

Educação paterna: ____________________ Profissão paterna: ____________________ 

Renda familiar mensal: __________________________ 

Características da habitação familiar:  

Nºquartos: ____  

Casa com água encanada(  ) sim  (  ) não    Eletricidade(  ) sim  (  ) não     

Rua pavimentada (  ) sim  (  ) não     

Estado civil materno: ___________________ 

Irmãos (incluindo meios-irmãos) da criança: ____(irmãos) ____(meios-irmãos)  

Idades dos irmãos: __________________ 

Quem habita com a criança (adultos e crianças, familiares ou não): _______________ 

_____________________________________________________________________ 

Cuidador de referência da criança: _________________________________________ 

Nº de horas/dia passa com a criança: _____________ 

 

Alimentação do bebê: 

Leite materno exclusivamente (  )   Fórmula exclusivamente (  )  Leite de vaca exclusivamente (  )   

Métodos anteriores em complementaridade – quais: _________________________ 

Amamenta ou amamentou(  ) sim  (  ) não Por quanto tempo: ______________ 

 

Obs. 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 7 

 

Versão Final do M-CHAT em Português 

 

Por favor, preencha as questões abaixo sobre como seu filho geralmente é. Por favor, tente 

responder todas as questões. Caso o comportamento na questão seja raro (ex. você só 

observou uma ou duas vezes), por favor, responda como se seu filho não fizesse o 

comportamento. 

 

1. Seu filho gosta de se balançar, de pular no seu 
joelho, etc.? Sim Não 

2. Seu filho tem interesse por outras crianças? Sim Não 

3. Seu filho gosta de subir em coisas, como 
escadas ou móveis? Sim Não 

4. Seu filho gosta de brincar de esconder e 
mostrar o rosto ou de esconde-esconde? Sim Não 

5. Seu filho já brincou de faz-de-conta, como, por 
exemplo, fazer de conta que está falando no telefone ou 
que está cuidando da boneca, ou qualquer outra 
brincadeira de faz-de-conta? Sim Não 

6. Seu filho já usou o dedo indicador dele para 
apontar, para pedir alguma coisa? Sim Não 

7. Seu filho já usou o dedo indicador dele para 
apontar, para indicar interesse em algo? Sim Não 

8. Seu filho consegue brincar de forma correta 
com brinquedos pequenos (ex. carros ou blocos), sem 
apenas colocar na boca, remexer no brinquedo ou 
deixar o brinquedo cair? Sim Não 

9. O seu filho alguma vez trouxe objetos para você 
(pais) para lhe mostrar este objeto? Sim Não 

10. O seu filho olha para você no olho por mais de 
um segundo ou dois? Sim Não 

11. O seu filho já pareceu muito sensível ao barulho 
(ex. tapando os ouvidos)? Sim Não 

12. O seu filho sorri em resposta ao seu rosto ou ao 
seu sorriso? Sim Não 

13. O seu filho imita você? (ex. você faz 
expressões/caretas e seu filho imita?) Sim Não 

14. O seu filho responde quando você chama ele 
pelo nome? Sim Não 

15.  Se você aponta um brinquedo do outro lado do 
cômodo, o seu filho olha para ele? Sim Não 

16. Seu filho já sabe andar? Sim Não 

17. O seu filho olha para coisas que você está 
olhando? Sim Não 
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18. O seu filho faz movimentos estranhos com os 
dedos perto do rosto dele? Sim Não 

19. O seu filho tenta atrair a sua atenção para a 
atividade dele? Sim Não 

20. Você alguma vez já se perguntou se seu filho é 
surdo? Sim Não 

21 O seu filho entende o que as pessoas dizem? Sim Não 

22 O seu filho às vezes fica aéreo, “olhando para o 
nada” ou caminhando sem direção definida? Sim Não 

23 O seu filho olha para o seu rosto para conferir a 
sua reação quando vê algo estranho? Sim Não 

 
©
 1999 Diana Robins, Deborah Fein e Marianne Barton. 

 

Tradução Milena Pereira Pondé e Mirella Fiuza Losapio. 

 

 

Instruções de codificação 

A cotação do M-CHAT leva menos de dois minutos. Resultados superiores a 3 (falha em 3 
itens no total) ou em 2 dos itens considerados críticos (2,7,9,13,14,15), após confirmação, 
justificam uma avaliação formal por especialistas do neurodesenvolvimento. As respostas Sim/Não 
são convertidas em passa/falha.  

 

A tabela que se segue, registra as repostas consideradas Falha para cada um dos itens do 
M-CHAT.  

 

As questões em “Negrito” representam os itens CRITICOS. 

 

1. Não 6. Não 11. Sim 16. Não 21. Não 

2. Não 7. Não 12. Não 17. Não 22. Sim 

3. Não 8. Não 13. Não 18. Sim 23. Não  

4. Não 9. Não 14. Não 19. Não  

5. Não 10. Não 15. Não 20. Sim  

 

 

 

Referências bibliográficas: 

http://www2.gsu.edu/~psydlr   

Kleinman et al. (2008) ‘The Modified Checklist for Autism in Toddlers: a Follow-up Study 
Investigating the Early Detection of Autism Spectrum Disorders’, Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 38:827-839.   

Robins, D. (2008) ‘Screening for autism spectrum disorders in primary care settings’, Autism, 
vol 12(5) 481-500. 

 


