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RESUMO 
 

 

 

Introdução: O avanço no cuidado obstétrico e neonatal tem proporcionado a 
sobrevivência de recém-nascido cada vez mais pré-termo, que são passíveis de 
possíveis sequelas inerentes a essa condição. Existem evidências consideráveis de 
que essas crianças apresentam maior prevalência para dificuldades cognitivas e 
problemas de comportamento, as quais são mais evidenciadas na idade escolar e 
podem persistir na idade adulta. Objetivo: Avaliar aspectos cognitivos e 

comportamentais de escolares que ao nascer prematuramente apresentaram 
hemorragia intracraniana (HIC). Material e Métodos: Foi realizado estudo 

transversal envolvendo crianças que nasceram pré-termo egressas da Unidade de 
Tratamento Intensivo Neonatal e que foram acompanhadas no Ambulatório de 
Seguimento do Recém-nascido de Alto Risco do Hospital Universitário Antônio 
Pedro-UFF. Os participantes, com idade entre seis e oito anos, foram divididos em 
dois grupos (com e sem HIC). A avaliação cognitiva foi feita pela Escala de 
Inteligência Wechsler para Crianças (WISC III); para avaliar a competência social e 
problemas de comportamento foi usado o Questionário de Capacidades e 
Dificuldades (SDQ), respondido pelos pais e professores. Foram, também, coletados 
dados socioeconômicos. Na análise estatística foi usado o teste Mann-Whitney para 
comparar os grupos e o Qui-quadrado de Pearson para verificar a associação entre 
os grupos e as variáveis qualitativas. Adotou-se nível de significância de 0,05. 
Resultados: A avaliação através do WISC III demonstrou que os participantes do 

estudo apresentaram bom desempenho intelectual. Não foi observada diferença 
significativa entre os dois grupos em relação ao QI Total, QI Verbal e QI de 
Execução (p>0,05) Os dados colhidos por meio do SDQ apontaram para alterações 
comportamentais relatadas mais por pais. Conclusão: Crianças nascidas pré-termo 

que tiveram HIC não diferem daquelas que não a apresentaram quando avaliadas 
pelo WISC III. As alterações do comportamento, obtidas através da avalição pelo 
SDQ revelaram diferenças entre as crianças que apresentaram ou não HIC. 
 
 
 
Palavras-chave: Recém-nascido Prematuro, Hemorragia Intracraniana, Inteligência,                                                                                   
Comportamento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 
 
Introduction: Advances in obstetric and neonatal care has provided the survival of 
newborn increasingly preterm, which are subject to possible consequences inherent 
in this condition. There is considerable evidence that these children have higher 
prevalence of cognitive and behavioral problems, which are more evident at school 
age and can persist into adulthood. Objective: To assess cognitive and behavioral 
aspects of school that birth prematurely showed intracranial hemorrhage (ICH). 
Material and Methods: A cross-sectional study of children born preterm graduates 
of the Neonatal Intensive Care Unit and were accompanied by the Follow-up Clinic 
Newborn High-Risk University Hospital Antonio Pedro-UFF. The participants, aged 
between six and eight years, were divided into two groups (with and without ICH). 
Cognitive assessment was made by the Wechsler Intelligence Scale for Children 
(WISC III); to assess the social competence and behavior problems was used 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ), answered by parents and teachers. 
They were also collected socioeconomic data. Statistical analysis was used the 
Mann-Whitney test to compare the groups and the chi-square test to verify the 
association between groups and qualitative variables. It was adopted 0.05 
significance level. Results: The evaluation through the WISC III showed that study 
participants showed good intellectual performance. Was observed no significant 
difference between the two groups in relation to full scale IQ, Verbal IQ and 
performance IQ (p>0.05) The data collected through the SDQ pointed to reported 
behavioral changes more by parents. Conclusion: preterm children who had ICH not 
differ from those that did not present when evaluated by WISC III. Changes in 
behavior, obtained through evaluation by SDQ revealed differences between children 
who presented or not HIC. 
 
 
 
Keywords: Premature Newborn, Intracranial Hemorrhage, Intelligence, Behavior. 
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1..INTRODUÇÃO 

 

     A evolução tecnológica e científica e a mudança nos cuidados obstétricos 

e neonatais, nas últimas três décadas, resultaram em aumento da taxa de 

sobrevivência de recém-nascidos pré-termo. No entanto, os que resistem às 

intercorrências perinatais podem tornar-se propensos a uma série de complicações 

a longo prazo, em comparação com os que nasceram a termo (Heinonen et al., 

2013; Ballot et al., 2012; Johnson et al., 2009; Marlow et al., 2005). Esses problemas 

variam desde deficiências graves, tais como paralisia cerebral, déficit cognitivo, 

cegueira e perda auditiva, até atraso de linguagem, dificuldade de aprendizagem e 

distúrbios de comportamento (Delobel-Ayoub et al., 2009; Espírito Santo, Portuguez 

e Nunes, 2009; Moster, Lie e Markestad, 2008; Aylward, 2005). 

Uma em cada dez crianças nascidas no mundo em 2010 eram pré-termo. Isso 

representa, aproximadamente, 15 milhões de crianças. Nos Estados Unidos da 

América, em torno de 12% de todos os nascimentos são através de partos 

prematuros e, na Europa, a prevalência estimada de nascimentos pré-termo é de 

7,4% (Vogel et al., 2015; Sutton e Darmstadt, 2013; Blencowe et al., 2012; WHO, 

2012). No Brasil, a incidência de crianças que nasceram prematuramente em 2011 

foi de 11,8 %, variando entre 10,2% e 12,9% nas regiões norte e sudeste, 

respectivamente. Tem sido fonte de preocupação o aumento do nascimento dessas 

crianças em cidades de maior porte, tais como o Rio de Janeiro, cuja incidência foi 

de 12,3%, Minas Gerais, de 12,9%, e São Paulo de 12,7% (UNICEF, 2013). 

     A influência do nascimento prematuro no desenvolvimento infantil continua 

sendo tema de estudo, de grande interesse, na literatura nacional e internacional 

(Moreira, Magalhães e Alves, 2014; Aarnoudse-Moens et al., 2011; Rodriguez et al., 

2011; Deloubel-Ayoube et al., 2009; Jonhson, 2007; Rugolo, 2005; Bhutta et al., 

2002), principalmente pelo impacto causado na qualidade de vida dessas crianças, 

da primeira infância até a idade adulta. A prematuridade é decorrente de 

circunstâncias diversas e, às vezes, imprevisíveis, em todos os lugares e classes 

sociais e, apesar do sucesso proporcionado pelos avanços na medicina neonatal, 

ainda é responsável pela alta incidência de mortalidade e morbidade neonatal, além 

de trazer elevado custo social e financeiro (Ballot, et al., 2012; Blencowe et al., 2012; 

Saigal e Doyle, 2008). 
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Existem evidências consideráveis de que crianças que nasceram prematuras 

apresentam maior prevalência das incapacidades cognitivas, dificuldades de 

moderada a grave no desempenho escolar e função executiva pobre (Sutton e 

Darmstadt, 2013; Rodrigues et al., 2012; Aarnoudse-Moen et al., 2009; Moster, Lie e 

Markestad, 2008; Rugolo 2005) as quais, na adolescência e na idade adulta, 

persistem em relação a seus pares nascidos a termo (Van Lieshout et al., 2015; 

Talge et al., 2014; Heinonen et al., 2013; Allin et al., 2006). 

O nascimento prematuro, também, está associado a problemas de 

comportamento em crianças e morbidades psiquiátricas na adolescência e na idade 

adulta, sendo o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) o mais 

frequentemente encontrado (Ghandour et al. 2012; Nosarti et al., 2012; Guellec et al. 

2011; Anselmi et al., 2010; Saigal e Doyle, 2008; Aylward, 2005). 

Entre as várias complicações neonatais associadas à prematuridade, 

destaca-se a hemorragia intracraniana (HIC), citada na literatura como preditora de 

alterações no desenvolvimento neurológico e reduzida competência cognitiva 

(Brouwer et al., 2010; McCrea e Ment, 2010; Mercier et al., 2010; Aylward et al., 

2005;  Vasileiadis et al., 2004). Apesar da sua incidência ter diminuído nas últimas 

décadas, essa condição clínica  ainda permanece como importante fator de risco 

para mortalidade e morbidade em pré-termo extremo (Ballabah, 2014; Lim et al., 

2011; Fanaroff et al., 2007). 

Além dos fatores biológicos que interferem no desenvolvimento de crianças 

nascidas pré-termo, fatores ambientais e psicossociais também estão envolvidos 

nesse processo. Na medida em que as crianças crescem, esses fatores podem 

influenciar no desenvolvimento infantil, tanto quanto os fatores biológicos, a que elas 

ficam expostas no período neonatal (Rodrigues et al., 2012; Vieira e Linhares, 2011 

Mancini et al., 2004).  

Diversos estudos consideram que um número significativo de crianças que 

nasceram prematuramente, apresenta distúrbios sutis do desenvolvimento, os quais, 

muitas vezes, não são percebidos ou são diagnosticados tardiamente (Aarnoudse-

Moen et al., 2009; Kessel-Feddema et al., 2007). Desta forma, investigar e 

acompanhar o desenvolvimento dessas crianças é relevante, uma vez, que as 

dificuldades de aprendizagem e problemas do comportamento, tornam-se mais 

evidentes no início da idade escolar e podem comprometer seu desempenho 
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acadêmico e trazer consequências desfavoráveis para sua vida (Johnson et al., 

2009; Salt e Redshaw, 2006; Rugolo, 2005; Bhutta et al., 2002).  

O uso de instrumentos padronizados para avaliação do desenvolvimento 

infantil, adaptados e validados para a realidade brasileira, tem sido recomendado 

como estratégias para promoção da saúde infantil, pois permite identificar, 

quantificar e monitorar possíveis problemas (Santos et al., 2008; Cunha, 2003). 

Com base nessas considerações, o presente estudo, abordou a questão da 

prematuridade como condição de risco biológico, que associada a outras variáveis, 

como condições clínicas, em particular a hemorragia intracraniana, e a fatores 

socioeconômicos, podem influenciar os desfechos apresentados por crianças em 

idade escolar. A avaliação do desempenho cognitivo e comportamental das crianças 

é importante, pois os resultados obtidos poderão auxiliar no planejamento de ações 

na assistência à saúde e uma melhor trajetória educacional e social. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa para a presente investigação relaciona-se à necessidade de 

detectar na idade escolar, se crianças que nasceram prematuramente e 

desenvolveram hemorragia intracraniana, apresentaram alteração na avaliação 

cognitiva e comportamental, pois é nessa fase que esses problemas são mais 

facilmente detectados, em virtude do aumento das demandas relativas                                 

à aprendizagem e ao comportamento, permitindo encaminhá-las para 

acompanhamento especializado o mais precoce possível.    
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Prematuridade 

 

 

A prematuridade é definida como nascimento antes de 37 semanas completas 

ou 259 dias de gestação (WHO, 1961), o que resulta em um grupo heterogêneo de 

crianças com idades próximas ao termo ou mesmo com idade gestacional menor 

que 32 semanas. Desta forma, de acordo com valores de referência da WHO (2012) 

a prematuridade pode ser dividida em subcategorias em função da idade 

gestacional: extremamente prematuro (< 28 semanas), muito prematuro (28 a < 32 

semanas) e prematuridade de moderada (32 a < 34 semanas) a tardia (34 a                           

< 37semanas). 

O nascimento prematuro é a segunda maior causa direta de óbito em crianças 

com menos de cinco anos de idade, só perdendo para a pneumonia. Em 2010, 

estimou-se que 14,9 milhões de crianças nasceram antes de completar 37 semanas 

de idade gestacional (IG), sendo que as complicações causadas pela prematuridade 

alcançam cerca de 35% dos 3,1 milhões de mortes neonatais anuais do mundo 

(Vogel et al., 2015; Sutton e Darmastadt, 2013; Liu, Johnson e Cousens, 2012). 

Em estudo sobre as estimativas de taxas de prematuridade em 184 países, 

Blencowe et al. (2012) indicam que 11,1% de todos os nascidos vivos no mundo em 

2010, eram pré-termo, variando entre 5% em vários países da Europa a 18,1% em 

alguns países da África Oriental. Mais de 60% dos recém-nascidos pré-termo 

nasceram no sul da Ásia e na África Subsaariana. Apontam, ainda, que o 

nascimento prematuro afeta tanto os países ricos como os pobres. Os Estados 

Unidos da América, por exemplo, é um dos dez países com o maior número de 

crianças que nasceram prematuramente. Os meninos estão em maior risco de parto 

prematuro do que as meninas. As taxas de parto prematuro aumentaram ou 

mantiveram-se estáveis em todos os países pesquisados, e apenas três, Croácia, 

Equador e Estônia, apresentaram redução nas taxas de partos prematuros 

estimados entre 1990 a 2010. 

Tradicionalmente, as pesquisas clínicas têm dado maior ênfase aos pré-termo 

com idade gestacional (IG) de 32 semanas ou menos, que continuam sendo os que 

apresentam maior risco de mortes e complicações no período neonatal e uma causa 
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importante destes desfechos na infância. Os pré-termo, com IG acima de 34 

semanas, só recentemente estão sendo analisados com maior atenção. Estudos 

mais recentes têm mostrado que apesar de apresentarem riscos menores que os 

pré-termo com menor IG, as crianças que nasceram entre 34 e 36 semanas de 

gestação, têm risco de morte e complicações muito maiores que os recém-nascidos 

a termo (Brown et al. 2014; Machado et al., 2013). Além disso, como o número de 

partos nesta faixa de IG é maior que nas idades anteriores, o número absoluto de 

mortes e complicações também pode ser maior (Talge et al., 2010; Barros et al., 

2008). Evidencia-se ainda que, em comparação com crianças nascidas a termo, as 

crianças nascidas pré-termo tardio estão em risco de atraso de desenvolvimento e 

pior desempenho acadêmico (Woythaler et al., 2011;Talge et al., 2010; Chyi et al., 

2008).  

As causas de um parto prematuro são inúmeras, conhecidas ou não. Entre as 

principais causas conhecidas estão as síndromes hipertensivas e hemorrágicas da 

gestação, infecções genitais, doenças crônicas pré-existentes, malformações 

uterinas, gestações múltiplas, fatores sociais, entre outros (Beck et al., 2010; Bettiol, 

Barbieri e Silva, 2010). Eles podem ocorrer de forma espontânea, que representa a 

maioria dos partos pré-termo, ou induzidos, que acontecem em situações onde há 

necessidade de interrupção da gravidez, devido ao comprometimento materno ou 

fetal. (Blencowe et al. 2012; Morken, 2012; Goldenberg et al., 2008).  

Apesar das taxas de sobrevivência de recém-nascidos pré-termo e com muito 

baixo peso ao nascer (< 1500g), terem aumentado nas duas últimas décadas, não 

houve uma correspondente diminuição nas taxas de comprometimento funcional do 

neurodesenvolvimento, como alertam Johnson (2007) e Msall e Park (2008). 

Crianças nascidas antes de 33 semanas de gestação estão em risco particularmente 

elevado para uma série de deficiências no desenvolvimento neurológico, incluindo 

paralisia cerebral (PC), deficiências sensoriais, cognitivas e comportamentais, sendo 

que a prevalência da PC nessas crianças diminuiu ou, pelo menos, nivelou-se ao 

longo da última década (Saigal e Doyle, 2008). No entanto, o predomínio de  

deficiências  cognitivas e comportamentais continua a ser elevado, o que tem 

levantado preocupações de que essas crianças podem ter dificuldades em lidar com 

a vida adulta (Marret et al., 2013; Larroque et al., 2011; Moster, Lie e Markestad, 

2008; Marlow et al., 2005; Bhutta et al., 2002). 
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Neste sentido, considerando essas preocupações e interesse por crianças 

que nasceram prematuramente, diversos estudos que investigam os desfechos 

comportamentais, cognitivos e a qualidade de vida dessas crianças, foram 

incentivados e encontram-se disponíveis (Moreira, Magalhães e Alves, 2014; Sutton 

e Darmstadt, 2013; Rodrigues et al., 2012; Aarnoudse-Moen et al., 2009; Msall e 

Park, 2008; Ayward, 2005; Mikkola et al., 2005; Rugolo 2005). Alguns desses 

estudos com recém-nascido pré-termo extremo e com muito baixo peso ao nascer 

foram seguidos até a idade adulta e demonstraram redução de escores em testes 

cognitivos e psicológicos, em comparação com os que nasceram a termo com peso 

de nascimento normal (Allin et al., 2006; Cooke, 2004). Outros estudos de 

acompanhamento mostraram resultados mais encorajadores, como o de 

Lindström et al. (2007) e o de Saigal et al. (2006), onde verificaram que a maioria 

significativa de crianças que nasceram pré-termo tem superado suas dificuldades 

anteriores para se tornar adultos funcionais. Porém, ainda não se sabe o suficiente 

sobre as associações entre os resultados de nascimento prematuro, a longo prazo, 

em diferentes domínios de desenvolvimento. 

Estudo de revisão na literatura realizado por Moreira, Magalhães e Alves 

(2014), investigou os efeitos do nascimento prematuro no desenvolvimento de 

crianças na idade escolar nos últimos dez anos. De uma maneira geral, os estudos 

revisados indicaram que crianças que nasceram pré-termo são mais suscetíveis a 

prejuízos no desenvolvimento das áreas motoras, de comportamento e de 

desempenho escolar, em longo prazo, quando comparadas a crianças nascidas a 

termo. Apontam, ainda, que os diferentes tipos de agravos, cujos efeitos se 

manifestam durante a vida da criança podem ser prevenidos precocemente, através 

de orientação aos pais, acompanhamento dos profissionais especializados e 

intervenção. 

Ao realizar a avaliação comportamental em jovens com idade entre 18 e 19 

anos, nascidos com IG inferior a 33 semanas, Allin et al. (2006) encontraram 

diferenças de estilos de personalidade em comparação aos nascidos a termo. Os 

autores observaram tendência ao comportamento mais introvertido, sinalizando 

aumento do risco de quadros psiquiátricos em adultos jovens nascidos pré-termo. 

Bhutta et al. (2002), em uma meta-análise com 3.276 crianças com mais de 

cinco anos de idade, verificaram que as nascidas de parto prematuro tiveram 

menores escores nos testes de inteligência, maior incidência de TDAH e distúrbios 
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de comportamento. Vários estudos confirmaram esses resultados e mostraram que o 

nível cognitivo global dessas crianças é inferior aos das crianças nascidas a termo 

(Doyle e Anderson, 2010; Aylward, 2005). 

 

3.2 Hemorragia Intracraniana 

 
O aumento das chances de sobrevivência de recém-nascidos muito pré-

termo, nas últimas décadas, foi acompanhado por maior incidência de algumas 

morbidades a longo prazo, entre elas o risco de lesões cerebrais, uma vez que 

esses recém-nascidos são mais vulneráveis a processos isquêmicos e hemorrágicos 

no período intraparto e neonatal (Schmid et al, 2013; Luu et al, 2009; Volpe, 2009; 

Sherlock, Anderson e Doyle, 2005; Silveira e Procianoy, 2005;).  

A hemorragia intracraniana (HIC) é a mais frequente lesão neurológica do 

recém-nascido, com enorme impacto na mortalidade, na morbidade e no 

neurodesenvolvimento a longo prazo (Bolisetty et al. 2014; Ehrhard e Zimmer, 2013; 

Marba et al., 2011; Ballabh, 2010; Gabriel, Piatto e Souza, 2010; Bassan, 2009). Em 

recém-nascidos a termo, na maioria das vezes, ocorre durante o parto, como 

resultado de fatores mecânicos. No entanto, nos recém-nascidos pré-termo pode 

ocorrer mesmo antes do parto ou mais tarde, como na segunda semana de vida, 

geralmente, como resultado de um quadro clínico que evolua com instabilidade 

hemodinâmica (Ballabh, 2010). A incidência da HIC em recém-nascidos a termo é 

muito baixa (4,6%) em relação ao recém-nascido pré-termo (50%), provavelmente 

devido a uma maior maturidade do cérebro, além da etiologia, o local da HIC, a 

apresentação clínica e a evolução neurológica, que também diferem no termo e pré-

termo (Brouwer et al., 2010; McCrea e Ment, 2010; Vasileiadis et al., 2004). 

 

3.2.1 Classificação 

 
Para a classificação da gravidade das HIC é tradicionalmente utilizada a de 

Papile et al. (1978), que se baseia na localização topográfica da hemorragia e na 

presença de dilatação ventricular. Desta forma, têm-se: grau I, onde ocorre 

hemorragia limitada à matriz germinal; grau II, onde há o extravasamento da 

hemorragia para o sistema ventricular; no grau III já existe aumento do sistema 
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ventricular e no grau IV há hemorragia no parênquima encefálico. A hemorragia foi 

considerada leve nos graus I e II e grave nos graus III e IV. 

O período mais comum para o desenvolvimento da HIC é nas primeiras 24 

horas após o nascimento, porém, podem progredir ao longo de 48 horas ou mais. 

Deste modo, no final da primeira semana pós-natal, em torno de 90% das HIC 

podem ser detectadas em toda sua extensão, logo, a maioria dos recém-nascidos 

pré-termo é diagnosticado nos primeiros sete dias de vida (Luque et al., 2014; 

Ehrhardt e Zimmer, 2013; Bassan, 2009;  McCrea e Ment, 2008). 

Estudos mostram que recém-nascidos com HIC graus I e II, geralmente se 

recuperam bem, mas estão em maior risco de atraso no neurodesenvolvimento, em 

comparação com aqueles sem HIC. No entanto, a presença de HIC graus III e IV 

está associada a um pior prognóstico (Ehrhardt et al., 2013; Payne et al., 2013; 

Ballabh, 2010; McCrea e Ment, 2010; Volpe, 2008). 

 

3.2.2 Patogênese 

 
Entre as HIC, a hemorragia peri-intraventricular (HPIV) é a lesão cerebral 

mais comum entre os recém-nascidos, sendo quase exclusiva de pré-termo e está 

intimamente relacionada a uma lesão multifatorial da matriz germinativa (Bolisetty et 

al., 2014; Payne et al., 2013; Schmid et al, 2013; Volpe, 2008). As outras lesões da 

HIC, menos frequentes, são a hemorragia subdural, a subaracnoide e a cerebelar. 

A patogênese da HPIV é multifatorial, complexa e heterogênea. Trata-se de 

uma combinação de imaturidade vascular-anatômica e fatores hemodinâmicos 

complexos. O parto vaginal, o baixo índice de Apgar, a síndrome grave do 

desconforto respiratório, o pneumotórax, a hipóxia, a hipercapnia, as convulsões, a 

persistência do canal arterial (PCA), a trombocitopenia e as infecções, parecem 

aumentar, principalmente, as flutuações no fluxo sanguíneo cerebral e, portanto, 

representam fatores de risco importantes para o desenvolvimento de HPIV (Ballabh, 

2014; Luque et al., 2014; Brouwer et al., 2010; McCrea e Ment, 2008). 

A HPIV no recém-nascido pré-termo é geralmente subependimária e 

assintomática, diagnosticada por exames de rotina de ultrassonografia 

transfontanelar (USTF) em 25-50% dos prematuros com menos de 1.500 g de peso 

ao nascer e gestação inferior a 32 semanas (Ballabh, 2014; Luque et al., 2014; 

Bassan, 2009).  
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3.2.3 Diagnóstico 

 
A modalidade de imagem tradicional para o diagnóstico da HIC é a 

ultrassonografia transfontanelar (USTF) devido à sua disponibilidade, baixo custo e 

alta resolução para a detecção de sangramento. Ela pode ser usada para visualizar 

as lesões isquêmicas e hemorrágicas, bem como alargamento ventricular e 

anormalidades do plexo coroide. A tomografia computadorizada (TC) tem melhor 

resolução que a USTF e pode ajudar no diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, 

lesões parenquimatosas disseminadas e pequenas hemorragias intraventriculares, 

porém, seu uso não é incentivado, porque o efeito da radiação sobre o sistema 

nervoso central (SNC) imaturo ainda não é totalmente conhecido. A ressonância 

magnética (RM) muitas vezes pode detectar petéquias e lesões menores, no 

entanto, seu uso é limitado pelo alto custo, questões de transporte, e a preocupação 

com a sedação da criança. (Bolisetty et al., 2014; Gabriel, Piatto e Souza, 2010; 

Bassan, 2009; Farage e Assis, 2005). 

 

3.2.4 Consequências  

 

A cada ano nos EUA, aproximadamente, 12.000 recém-nascidos pré-termo 

desenvolvem HIC (Ballabah, 2014). A incidência de HIC graus III-IV permaneceu 

quase estacionada nas duas últimas décadas, porém, continua sendo um problema 

grave em crianças que nasceram prematuramente, com um grande número delas 

desenvolvendo sequelas neurológicas (McCrea e Ment, 2008; Fanaroff et al., 2007; 

Sherlock, Anderson e Doyle, 2005; Vohr et al, 2003). Cerca de 50-75% dos recém-

nascidos pré-termo com HIC desenvolvem paralisia cerebral, retardo mental e/ou 

hidrocefalia, 25% apresentam distúrbios e problemas psiquiátricos e 

comprometimento nas funções executivas (Ballabrh, 2014; Indredavik et al., 2010; 

Mercier et al., 2010). Assim, a HIC e o que pode derivar dela, tais como problemas 

neurológicos, déficits cognitivos e sequelas psiquiátricas continuam a ser uma 

grande preocupação de saúde pública mundial.  

Neste sentido, verificou-se que são vários os estudos disponíveis que 

investigam o impacto da condição da HIC, associada à prematuridade, nos 

desfechos comportamentais, físicos, cognitivos e escolares (Wy et al. 2015; Payne 

at al., 2013; Sherlock, Anderson e Doyle, 2005; Vollmer et al., 2003). Em parte 
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desses estudos, constatou-se que quanto menor a IG maiores são os riscos, como o 

realizado por Looney et al. (2007) que, baseando-se em imagens, mostraram que 

existe uma relação inversa entre a idade gestacional ao nascimento e a incidência 

de HIC, variando de 40-50% dos recém-nascidos em uma gestação de menos de 26 

semanas para menos de 5% dos recém-nascidos em mais de 32 semanas de 

gestação.  

O estudo de coorte realizado por Bolisetty et al. (2013), com 1.472 recém-

nascidos pré-termo (23 a 28 semanas de IG) e internados em Unidade de 

Tratamento Intensivo  Neonatal (UTIN) entre 1998 e 2004, com idade corrigida entre 

dois e três anos, mostrou que as crianças com HIC graus III e IV (n=93) tiveram 

maiores taxas de atraso de desenvolvimento (17,5%), paralisia cerebral (30%), 

surdez (8,6%), e cegueira (2,2%). As crianças com HIC grau I e II (n =336) também 

apresentaram aumento das taxas de comprometimento neurossensorial (22% vs 

12,1%), atraso de desenvolvimento (7,8% vs 3,4%), paralisia cerebral (10,4% vs 

6,5%) e surdez (6.0% vs 2.3%), em comparação com o grupo sem hemorragia 

intraventricular (n =1043). Os autores concluíram que HIC graus I e II, mesmo sem 

lesão da substância branca ou outras anormalidades ultrassonográficas, está 

associada a resultados adversos no desenvolvimento neurológico em pré-termo 

extremo. 

Payne et al. (2013) em estudo de coorte multicêntrico, avaliaram o impacto 

dos diferentes graus de HPIV no neurodesenvolvimento de pré-termo extremos aos 

18-22 meses de idade corrigida. Para isso foram comparadas crianças que 

apresentaram HPIV com baixo grau (grau I ou II) com as crianças com nenhuma 

hemorragia ou com HPIV grave (graus III ou IV). Participaram do estudo 1.472 

crianças nascidas com IG < 27 semanas, entre janeiro de 2006 a dezembro de 2008, 

com resultados de USTF dentro dos primeiros 28 dias de vida. 30,6% destas 

crianças tinham HPIV: 140 com grau I, 130 com grau II e 181 com graus III ou IV. Os 

resultados obtidos revelaram que hemorragia com baixo grau (graus I e II) não foi 

associada a qualquer resultado do desenvolvimento neurológico adverso em 

comparação como crianças sem HPIV, já o aumento das taxas de déficit cognitivo e 

de linguagem foi associada à HPIV graus III ou IV, em comparação com crianças 

com HPIV graus I e II. Os autores concluíram que aos 18-22 meses de idade 

corrigida, os resultados do desenvolvimento neurológico dos recém-nascidos pré-
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temo extremos, com HIPV graus I ou II, não são significativamente diferentes 

daqueles sem hemorragia. 

Schmid et al. (2013), realizaram um estudo de coorte observacional 

prospectivo (agosto de 2010 a julho de 2012) e retrospectivo (janeiro de 2008 a julho 

de 2010) para comparar a incidência de HIC em recém-nascidos pré-termo (média 

de 28 semanas de IG), com peso de nascimento abaixo de 1500g. Após a 

introdução de um pacote de medidas para prevenir a HIC (incluíam medidas 

relativas ao parto, aos cuidados imediatos na sala de parto e nos primeiros dias de 

internação na UTIN, priorizando a manipulação mínima), observou-se uma queda de 

50% na taxa de todos os graus de HIC, em todas as categorias de peso e idade 

gestacional, ou seja, caiu de 22,1% para 10,5% (p=0,002). Concluíram que a taxa de 

HIC em recém-nascido pré-termo pode ser reduzida consideravelmente com 

acompanhamento prospectivo de fatores de risco.  

Em estudo brasileiro de coorte, Marba et al. (2011), investigaram a incidência 

de HPIV em recém-nascidos de muito baixo peso. Avaliaram 1.381 crianças, dessas, 

289 (20,9%) apresentaram HPIV. O estudo realizado por 15 anos mostrou uma 

queda de 50,9% em 1991 para 11,9% em 2005. No total de HPIV a prevalência foi 

de recém-nascidos com peso menor que 750g (32,6%) e os com peso de 

nascimento entre 1.250-1.499g apresentaram menor incidência da doença. 

Considerando-se a distribuição por graus de HPIV em I e II (forma leve) e III e IV 

(forma grave) observou-se uma queda estatisticamente significativa nos dois grupos. 

Analisando possíveis fatores de risco associados à queda na incidência de HPIV, os 

autores observaram que alguns eventos geralmente associados à doença, como 

idade materna, pré-natal e parto vaginal não apresentaram diferença significativa, 

porém, um aumento na proporção de recém-nascidos de muito baixo peso e uma 

diminuição de crianças do sexo masculino foi observado ao longo dos 15 anos do 

estudo. Apontam ainda que a queda nas taxas de incidência da HPIV pode ser 

atribuída a uma melhoria no cuidado global do recém-nascido, embora algumas 

práticas não tenham relação direta com a ocorrência da doença. 

Para quantificar o efeito de HIC graus I e II no desenvolvimento 

neurossensorial e resultados cognitivos dos pré-termo de extremo baixo peso ao 

nascer, Patra et al. (2006) investigaram 362 crianças, aos 20 meses de idade 

corrigida, sendo que, 258 com USTF normal e 104 apresentaram HIC graus I e II. Os 

dois grupos tinham peso ao nascer (808 vs 801 gramas) e idade gestacional (26,5 vs 
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26,3 semanas) semelhantes. Os resultados indicaram que as crianças com HIC 

graus I e II apresentaram escores significativamente menores na escala Bayley de 

desenvolvimento para índice de desenvolvimento mental, comparadas com as 

crianças que tiveram USTF normal. Também, mostraram maiores alterações 

neurológicas (13% vs 5%) e comprometimento do desenvolvimento neurológico 

(47% vs 28%). 

Vollmer et al. (2003), investigaram o efeito da idade gestacional ao 

nascimento sobre a frequência de lesões cerebrais detectadas por USTF em recém-

nascidos pré-termo. Para analisar se há relação entre o diagnóstico obtido através 

da USTF e se o neurodesenvolvimento aos oito anos de idade foi independente da 

IG, avaliaram 847 recém-nascidos com IG< 33 semanas, que nasceram em um 

único centro de referência terciário, entre 1983 e 1988. Foram utilizados os 

seguintes instrumentos para avaliar o desenvolvimento: exame neurológico 

estruturado, WISC III, testes de integração visomotora (Beery) e teste de 

comprometimento motor (Henderson-Stott). As crianças foram subdivididas em um 

grupo com IG <28 semanas e outro grupo de crianças nascidas com IG entre 28 e 

32 semanas.  HPIV e infarto hemorrágico do parênquima foram mais frequentes em 

crianças nascidas com IG<28 semanas. Não houve diferença na frequência de 

leucomalácia periventricular cística entre os dois grupos. Quando o desenvolvimento 

neurológico para cada diagnóstico de USTF foi comparado, não se encontrou 

diferença significativa entre a idade gestacional dos dois grupos.  Sendo assim, os 

autores concluíram que na série de idade gestacional estudada, o 

neurodesenvolvimento desfavorável depende principalmente do tipo de lesão 

intracraniana e não  da idade gestacional. 

 

3.3 Desenvolvimento infantil e Prematuridade 

 

O desenvolvimento de uma criança ocorre em várias áreas, muitas das quais 

se encontram interligadas e são influenciadas por fatores orgânicos, maturacionais e 

ambientais, sendo que, a interação entre eles é responsável por um 

desenvolvimento saudável (Bee, 2003). Porém, esses mesmos fatores podem ser 

responsáveis por alterações no desenvolvimento global quando causas genéticas ou 

adquiridas (lesões pré, peri ou pós-natais), resultarem em condições limitantes em 

áreas estruturais e funcionais do sistema nervoso, como pode acontecer com as 
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crianças nascidas prematuramente, que tem as fases do desenvolvimento e 

crescimento cerebral interrompidas (Zomignani, Zambelli e Antônio, 2009; Marlow et 

al., 2005; Bhutta et al.. 2002). 

Considerando esse contexto, uma questão importante enfrentam os 

profissionais que trabalham com recém-nascidos pré-termo e suas famílias: a 

identificação de crianças que estão em maior risco para futuros problemas do 

desenvolvimento e que podem beneficiar-se de serviços de intervenção precoce. 

Estudos apontam que muitas dificuldades escolares, comportamentais, motoras e 

psicossociais só começam a serem evidenciadas na idade escolar, como o realizado 

por Watts e Saigal (2006) que mostra no seguimento de escolares que nasceram 

pré-termo, crescimento deficiente, doenças crônicas, atraso educacional, transtornos 

comportamentais e emocionais.  

 
 
3.3.1 Avaliação cognitiva 

 

A avaliação cognitiva possui um papel fundamental na compreensão do 

desenvolvimento global da criança. Uma vez identificado, precocemente, alguma 

deficiência  cognitiva, as intervenções podem ser iniciadas mais rapidamente. 

Garlick (2003) assinala que a plasticidade neuronal é maior durante a infância, em 

relação às fases mais tardias do desenvolvimento e desta forma, a intervenção 

precoce possibilita um desenvolvimento mais adequado e, assim, favorece uma 

plasticidade neuronal mais significativa. 

Desse modo, é relevante compreender como se apresentam as funções 

cognitivas nas crianças através de avaliações criteriosas. A avaliação cognitiva deve 

levar em consideração o contexto familiar e escolar onde a criança está inserida, 

como também, é preciso caracterizar adequadamente o perfil cognitivo e identificar 

as habilidades que estão comprometidas e preservadas (Ferreira et al., 2010; 

Cunha, 2003).   

Para a avaliação do desenvolvimento cognitivo em crianças, utilizam-se testes 

de inteligência, os quais, originalmente, foram criados para medir o desempenho 

acadêmico, mas com o tempo seu uso foi estendido e, atualmente, a avaliação de 

problemas de aprendizagem, o diagnóstico diferencial de desordens neurológicas e 
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psiquiátricas e sua utilização em pesquisas, estão entre suas principais aplicações 

(Costa et al., 2004; Cunha, 2003).  

A avaliação da inteligência geral resulta num índice, o quociente de 

inteligência (QI), que corresponde ao desempenho intelectual do individuo. O QI não 

é um dado fixo e imutável, é uma medida do nível atual de funcionamento, medido 

através de várias tarefas solicitadas num teste para essa finalidade. Sendo assim, 

pode variar de acordo com os fatores ambientais, psicopatológicos e outros que 

afetam as funções cognitivas, como também, podem ser influenciados por variáveis 

envolvidas no desempenho das tarefas do teste como compreensão das instruções 

e motivação (Cunha, 2003). 

Entre os testes utilizados em crianças para a avaliação da inteligência, 

destacam-se o Stanford-Binet (hoje na versão IV) e as Escalas de Inteligência 

Wechsler. A Escala de Inteligência Stanford-Binet foi adaptada das escalas originais 

de Binet-Simon, baseia-se no desempenho verbal, abrange dos dois aos 23 anos de 

idade e fornece uma idade mental e um quociente de inteligência.  As escalas 

Wechsler fundamentam-se em um modelo de cognição que enfatiza habilidades 

verbais e não verbais, as quais estão frequentemente associadas à aprendizagem 

anterior e às oportunidades vividas pelo indivíduo. São subdivididas pelas idades: a 

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence- Fourth Edition - WPPSI – IV 

(Escala de Inteligência Wechsler para Pré-Escolares e Primário) é utilizada para 

crianças com idade entre dois anos e seis meses a sete anos e sete meses e a 

Wechsler Intelligence Scale for Children - WISC-III (Escala de Inteligência Wechsler 

para Crianças – 3ª edição) é usada para avaliar crianças entre seis anos e 16 anos e 

11 meses e 29 dias (Costa et al., 2004; Cunha, 2003; Nascimento e Figueiredo, 

2002; Wechsler, 2002). 

A Escala de Inteligência Wechsler para Crianças - WISC-III, encontra-se entre 

os instrumentos mais respeitados e utilizados mundialmente e adaptados para ser 

usado em outras culturas e países, é voltada para os contextos clínicos, 

psicoeducacionais e de pesquisa, possibilitando a avaliação detalhada das 

capacidades cognitivas de crianças. Teve sua primeira edição (1949) traduzida para 

a língua nacional por Ana Maria Poppovic, em 1964. Na tradução foram introduzidas 

pequenas modificações e adaptações, não sendo, entretanto, estabelecidas normas 

brasileiras. O WISC III  foi validado e adaptado por Vera Lúcia Marques Figueiredo e 

publicado em 2002 (Wechsler, 2002).  
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David Wechsler, ao idealizar o WISC III levou em consideração à concepção 

da inteligência como um construto, referindo-se a ela como uma entidade agregada 

e global, ou seja, a maneira como a criança pensa, age e relaciona-se com o seu 

meio ambiente (Nascimento e Figueiredo, 2002; Wechsler, 2002). Consiste em uma 

série de perguntas e respostas padronizadas que medem o potencial da criança em 

áreas intelectuais diferentes, como o nível de informações sobre assuntos gerais, a 

interação com o meio ambiente e a capacidade de solucionar problemas cotidianos. 

Por essa razão, os 13 subtestes que compõe a escala foram selecionados com o 

objetivo de investigar várias capacidades mentais diferentes, que se originam nas 

escalas de QI e nos índices fatoriais, mas que juntas oferecem uma estimativa da 

capacidade intelectual da criança (Cunha, 2003).  

Vários estudos têm procurado compreender as consequências da 

prematuridade no desenvolvimento infantil. O aspecto cognitivo tem sido 

amplamente estudado por se configurar um indicador importante do 

desenvolvimento psicológico (Johnson, 2007; Rodrigues et al., 2006; Bhutta et al., 

2002), tornando-se um aspecto ainda mais presente na idade escolar devido ao 

aumento das demandas acadêmicas inerentes a essa fase (Rodrigues et al., 2012; 

Aylward, 2005). 

Aarnoudse-Moens et al. (2011), estudaram o desempenho acadêmico e 

cognitivo de crianças com menos de 30 semanas de IG. Foram avaliadas 200 

crianças, entre quatro e 12 anos, provenientes de uma coorte holandesa e 

comparadas a 230 crianças nascidas a termo. Para a avaliação cognitiva utilizou-se 

o subteste “Vocabulário” e “Block Design” do Wechsler Intelligence Scale for 

Children-III ou o Wechsler Preschool and Primary Scale-Revised, dependendo da 

idade no momento da avaliação. Para o desempenho acadêmico utilizou-se uma 

série de testes padronizados que fazem parte do Sistema Nacional Holandês de 

Monitoramento de alunos. Os resultados relativos ao desfecho cognitivo indicaram 

que as crianças nascidas muito pré-termo apresentaram menores médias no QI 

(escala total). Quanto ao desempenho escolar, os resultados indicaram que, na 

idade pré-escolar essas crianças foram piores em testes de raciocínio, mas tiveram 

um bom desempenho em linguística em comparação às crianças nascidas a termo. 

Na idade escolar, as crianças pré-termo tiveram pior desempenho em leitura e 

matemática/aritmética, mas foram bem em ortografia quando comparadas ao grupo 

controle. Observaram ainda que 12% das crianças prematuras necessitavam de 
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educação especial, comparadas a 4,8% da população geral. Significativamente mais 

crianças prematuras tinham reprovação (25,2%) comparadas a 2,3% do grupo 

controle. Os autores concluíram que as crianças nascidas muito prematuras 

apresentaram déficits no desempenho escolar e cognitivo. 

Em um estudo de coorte realizado no Reino Unido e Irlanda, Wolke et al. 

(2008), utilizaram testes formais (cognição padrão, língua, fonética e fala) para 

avaliar 241 crianças, nascidas com 25 semanas ou menos de gestação e idade 

média de seis anos e quatro meses. Para o grupo controle considerou 160 colegas 

de classe dessas crianças. Os autores encontraram diferenças consideráveis na 

capacidade cognitiva geral (QI), língua, fonética, sensibilização, articulação e 

desempenho escolar, das crianças nascidas pré-termo extremos, em comparação 

com seus colegas da mesma idade que nasceram a termo. Concluíram, ainda, que 

essas diferenças eram mais enunciadas nessa população que aqueles observados 

em outros estudos de pré-termo mais maduro. 

Johnson (2007), em estudo de revisão da literatura, observou os 

desempenhos cognitivos e comportamentais de crianças nascidas muito 

prematuramente, com idade entre cinco e 11 anos. Os resultados indicaram que 

crianças pré-termo extremo apresentaram um risco maior para desenvolvimento de 

sequelas cognitivas e comportamentais. A autora ressalta que, apesar dos escores 

de QI dessas crianças serem, significativamente, mais baixos que os das crianças a 

termo, eles se encontravam na faixa média e as crianças nascidas com IG < 33 

semanas revelavam maior comprometimento cognitivo. Apontou, também, que as 

crianças pré-termo extremos encontram-se em risco para problemas do 

comportamento com prevalência para déficit de atenção, hiperatividade e autismo. 

Um estudo de revisão da literatura realizado por Rodrigues et al. (2006), teve 

como objetivo investigar, na idade escolar, a associação do muito baixo peso ao 

nascer e da prematuridade com dificuldades de aprendizagem e aspectos 

cognitivos. Foram selecionados 114 artigos, em diversas bases de dados, sendo que 

um total de 18 artigos foi estudado. Os resultados mostraram pior desempenho 

acadêmico e maior índice de repetência no grupo de crianças prematuras e com 

muito baixo peso ao nascer (≤ 1500g), quando comparadas ao grupo de crianças 

nascidas a termo ou com peso > 2500g. As áreas de realização acadêmica em que 

se constatou pior desempenho foram a matemática, seguida da leitura. Os autores 

verificaram, também, associação entre o muito baixo peso ao nascer e 



31 

 

comprometimentos cognitivos e que em cerca de 80% dos artigos analisados foram 

observados maiores índices de crianças com hiperatividade no grupo de crianças 

prematuras. Constataram ainda que a interferência de fatores socioeconômicos nas 

dificuldades específicas de aprendizagem foi citada por cerca de 80% dos artigos 

analisados. O baixo nível de escolaridade materna relacionou-se a atrasos nas 

habilidades de leitura e necessidade de educação especial, mostrando-se 

significativamente menor nos prematuros de extremo baixo peso ao nascer, em 

relação aos nascidos a termo com peso normal. 

Marlow et al. (2005), em estudo de coorte (EPICure Study) investigaram 

problemas no neurodesenvolvimento de crianças nascidas com menos de 26 

semanas de IG na Inglaterra e Irlanda em 1995. O seguimento ocorreu do 

nascimento até seis anos de idade e mostrou que apenas 8% destas crianças eram 

avaliadas como normais aos seis anos de idade. Observou-se, também, uma 

elevada prevalência de deficiência em idade escolar precoce, sendo o 

comprometimento cognitivo a deficiência mais relevante dos quatro domínios 

avaliados (neuropsicomotor, cognição, audição e visão), não evidenciados em 

muitas crianças que tinham sido avaliadas aos 30 meses de idade corrigida para a 

prematuridade. 

 

3.3.2 Avaliação comportamental 

 

Os problemas de saúde mental na infância e na adolescência são comuns e 

podem se manifestar por dificuldades comportamentais, emocionais, sociais e 

escolares, prejudicando o desenvolvimento e a aprendizagem. Estudos revelam que 

a prevalência de transtornos mentais em crianças e adolescentes, em amostra 

populacional geral, varia de 3% a 18% (Stone et al, 2010; Zwirs et al, 2007; Egger e 

Angold, 2006; Bourdon et al., 2005), sendo os transtornos opositivo desafiador, 

transtorno de conduta, TDAH e distúrbios emocionais como ansiedades os mais 

frequentes (Egger e Angold, 2006; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004).  

Estudo de coorte, realizado por Anselmi et al. (2010) com crianças nascidas 

no sul do Brasil, com idade entre 11 e 12 anos, mostra que pelo menos 10,8% 

apresentaram um transtorno psiquiátrico de acordo com o DSM-IV ou CID-10. Os 

distúrbios mais prevalentes foram o comportamento disruptivo (8,5%) e transtorno de 
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ansiedade (6,2%). Em estudo transversal, nacionalmente representativo, realizado 

nos Estados Unidos da América, cerca de 8% das crianças e adolescentes entre 

seis e 17 anos já foram diagnosticados com depressão ou ansiedade e 5,4% com 

problemas de comportamento ou conduta (Ghandour et al. 2012). Entretanto, a 

maioria das crianças com problemas de saúde mental não recebem tratamento 

adequado, o que pode aumentar o risco de transtornos psicossociais na vida adulta 

(Stone, 2010; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004).  

Para melhor compreender o desenvolvimento infantil e auxiliar no diagnóstico 

de problemas mentais, existem instrumentos organizados em forma de escalas e/ou 

questionários que permitem rastrear, precocemente, características emocionais, 

comportamentais e sociais de crianças e adolescentes. Dentro deste contexto, se 

faz necessário o uso de instrumentos válidos e confiáveis para identificar, com 

segurança, as crianças com risco elevado de apresentar distúrbios 

comportamentais. Dentre eles se destacam o questionário de Rutter (1967) e o Child 

Behaviour Checklist – CBCL (Achenbach, 1991). Embora amplamente utilizados, 

estes questionários apresentam como principal limitação a sua grande extensão.  

Em 1997, Goodman, levado por estas questões, desenvolveu o Strengths and 

Difficulties Questionnaire (SDQ) ou Questionário de Capacidades e Dificuldades, um 

instrumento de triagem relativamente curto, simples, clinicamente útil e bem aceito 

pelos respondentes (Cury e Golfeto, 2003; Fleitlich, Cartázar e Goodman, 2000; 

Goodman, 1997). 

Desde o seu desenvolvimento, o Questionário de Capacidades e Dificuldades 

(SDQ), se tornou um instrumento particularmente atraente para estudos nacionais e 

internacionais e comparações interculturais. Traduzido em mais de sessenta idiomas 

tem sido amplamente utilizado como uma ferramenta de triagem e de pesquisa, 

como também, para avaliação clínica. Caracteriza-se como um questionário de 

rastreamento de problemas de saúde mental, que avalia a presença ou ausência de 

indicadores comportamentais de acordo com critérios estabelecidos pelo Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais- 4ª edição (DSM-IV), em crianças e 

adolescentes de quatro a 17 anos de idade. É apresentado em três versões, 

indicadas para serem respondidas pela própria criança com idade entre 11 e 16 

anos, que podem relatar suas próprias dificuldades e pontos fortes; por seus pais ou 

responsáveis e pelos professores (Stone et al., 2010; Cury e Golfeto, 2003; 

Goodman, 1997). 
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No Brasil, foi traduzido para o português e adaptado às características 

socioculturais brasileiras por Fleitlich, Cartázar e Goodman (2000) e encontra-se 

disponível gratuitamente (www.sdqinfo.com). As propriedades psicométricas do 

SDQ, adaptadas para a população brasileira, foram apresentada em estudo 

realizado por Woemer et al. (2004), que verificaram resultados satisfatórios em 

relação à validade, confiabilidade e consistência interna do instrumento, altamente 

correlacionado a questionários tradicionais de avaliação do comportamento, tais 

como, o Child Behaviour Checklist (CBCL) (r=0.87) e a Escala Rutter (r=0,88) (Stone 

et al., 2010; Goodman e Scott, 1999). 

A maioria dos instrumentos disponíveis para avaliação comportamental 

concentra-se sobre as dificuldades das crianças, o SDQ está de acordo com o atual 

paradigma na avaliação dos problemas psicossociais, em que o foco é expandido 

para abranger competências ou pontos fortes, além de avaliar os problemas. Outras 

vantagens evidenciadas relacionam-se a melhores informações sobre déficit de 

atenção e hiperatividade, relação com colegas e comportamento pró-social (Stone et 

al., 2010; Cury e Golfeto, 2003; Fleitlich, Córtaza, Goodman, 2000). 

A análise de estudos sobre as taxas de prevalência de transtornos 

psiquiátricos e de identificação de problemas comportamentais apontou para vários 

índices, sugerindo a influência de fatores biológicos e aspectos culturais e o uso de 

instrumentos para determinar o desfecho em relação às crianças que nasceram 

prematuramente. Desta forma, a seguir encontram-se relacionados alguns desses 

estudos. 

Rodriguez et al. (2011), investigaram o impacto de condições perinatais, como 

o baixo peso ao nascer e a prematuridade, e fatores socioeconômicos, para a saúde 

mental de 805 crianças com idade entre sete e nove anos, nascidas na cidade de 

São Luiz-MA. Para a avaliação da saúde mental, utilizou-se o SDQ, na versão 

respondida pelos pais ou responsáveis. Os resultados indicam que a prevalência de 

problemas de saúde mental geral da amostra foi de 47,7%. A prevalência de 

problemas emocionais e de conduta foi, respectivamente, de 58,2% e 8,8%. Em 

relação aos fatores sociodemográficos investigados, a idade paterna inferior a 20 

anos mostrou associação com problemas de saúde mental, quando associados pelo 

escore total do SDQ. Quanto às outras escalas do instrumento, crianças nascidas de 

mães solteiras com peso ao nascer de 2500g a 2990g apresentaram um alto risco 

para problemas emocionais. Para o desenvolvimento de problemas de conduta e 
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hiperatividade os meninos apresentaram maior risco em comparação com as 

meninas. A conclusão dos autores é de que as variáveis sociodemográficas foram 

melhores preditoras de problema de saúde mental do que as condições perinatais, 

como o baixo peso ao nascer e a prematuridade. 

Gallo et al. (2011), em um estudo de coorte com 4.357 crianças provenientes 

do sul do Brasil, avaliaram a associação entre tamanho ao nascer e problemas de 

saúde mental aos 11 anos de idade. A avaliação comportamental foi realizada pelo 

SDQ. Os autores verificaram que a prevalência geral para problemas de saúde 

mental foi de 32%, sendo 35% do sexo masculino e 29,2% para o sexo feminino. 

Atribuíram, também, que índices antropométricos ao nascimento (escores-z de peso, 

perímetro cefálico e índice de massa corporal) revelaram-se associados a problemas 

de saúde mental. Os resultados indicaram que em crianças prematuras, restrição de 

crescimento foi associada à mortalidade, aos resultados cognitivos e 

comportamentais, bem como dificuldades escolares. 

Guellec et al. (2011), para determinar se a restrição de crescimento leve e 

grave no nascimento de bebês pré-termo está associada com a mortalidade 

neonatal, paralisia cerebral e com o desempenho cognitivo e comportamental aos 

cinco anos de idade e desempenho escolar aos oito anos de idade, realizaram 

avaliação de 2.846 crianças que nasceram pré-termo (24 a 32 semanas de 

gestação), em nove regiões da França. O estudo de seguimento contou com 1.535 

crianças aos cinco anos de idade com avaliação psicológica completa e 1.677 com 

avaliação comportamental. Aos oito anos de idade foram incluídas 1.459 avaliações 

sobre o desempenho escolar. A avaliação cognitiva foi realizada com a versão 

francesa do “Kaufmam Assessment Battery for Children” e o SDQ, versão francesa, 

respondido pelos pais, foi empregado para a avaliação do comportamento. A 

avaliação do desempenho escolar foi realizada através de um questionário enviado, 

pelo correio, aos pais com questões referentes à necessidade de educação especial 

e repetências escolares. Os resultados indicaram que nas crianças nascidas pré-

termo, o peso ao nascimento não estava associado a resultados cognitivos, motores, 

comportamentais ou ao desempenho escolar. Já, ser pequeno para a idade 

gestacional (PIG) estava associado à mortalidade, aos resultados cognitivos e 

comportamentais, bem como às dificuldades escolares. 

O estudo realizado por Deloubel-Ayoubet et al. (2009), comparou a frequência 

de problemas comportamentais de 1.102 crianças nascidas pré-termo (22 a 32 
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semanas de gestação) e 375 crianças de um grupo controle nascidas a termo, aos 

cinco anos de idade. Foi usado o SDQ, respondido pelos pais para avaliar os 

problemas comportamentais. Os resultados sugeriram que as crianças nascidas pré-

termo apresentaram, significativamente, mais dificuldades que as crianças a termo 

nas escalas de hiperatividade, sintomas emocionais e problemas de relacionamento 

com colegas. Concluíram também que os problemas comportamentais estavam 

associados ao baixo desempenho cognitivo, atrasos do desenvolvimento e idade 

materna jovem.  
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo geral 

 

        Avaliar o desempenho cognitivo e comportamental de escolares que nasceram 

        prematuramente e apresentaram hemorragia intracraniana. 

 
 
4.2 Objetivos específicos 

 
 
Descrever as características socioeconômicas, clínicas e obstétricas da 

população estudada. 

 

Comparar na idade escolar os resultados obtidos na avaliação cognitiva de 

crianças pré-termo  com e sem HIC. 

 

Comparar na idade escolar os resultados obtidos na avaliação 

comportamental de crianças  pré-termo com e sem HIC. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Delineamento.  

 

Trata-se de um estudo transversal, cuja população estudada foi de crianças 

nascidas nos anos de 2006 a 2008, egressas da Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal (UTIN) e atendidas no Ambulatório de Seguimento do Recém-nascido de 

Alto Risco do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense (HUAP/UFF), que nasceram pré-termo e apresentaram hemorragia 

intracraniana no período neonatal.  

 

5.2  Local do estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Ambulatório de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense-HUAP/UFF, localizado na cidade de Niterói-RJ. Na hierarquia do 

Sistema Único de Saúde (SUS) o HUAP é considerado como hospital de nível 

terciário e quaternário. Funciona como hospital de referência, não apenas para a 

cidade de Niterói, como também para as outras cidades que compõe a Região 

Metropolitana II (São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá).  

Além da assistência, desenvolve o ensino, a pesquisa e a extensão dentro dos 

conceitos da UFF. 

O Ambulatório de Psiquiatria da Infância e Adolescência é especializado para 

o diagnóstico e tratamento de crianças e adolescentes com quadros clínicos de 

transtornos psiquiátricos, com atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e em 

risco biopsicossocial. Atende na faixa etária do nascimento aos 17 anos completos. 

 

5.3  Participantes 

 

Foram aceitas no presente estudo, crianças com idades variando entre seis e 

oito anos no momento da avaliação cognitiva (realizada no ano de 2015), 

distribuídas em dois grupos: crianças nascidas pré-termo e com hemorragia 

intracraniana, que constituíram o grupo de estudo (GE) e crianças nascidas pré-
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termo sem hemorragia intracraniana, que formaram o grupo controle (GC). Os 

grupos foram selecionados de forma não probabilística, por conveniência. 

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídas no estudo crianças nascidas com IG menor que 37 semanas, 

estimada pelo exame New Ballard (Ballard et al., 1991), ter exame de USTF 

realizado durante o período neonatal e estar em situação clinica estável, orientada e 

capaz de manter a atenção necessária para a execução das tarefas solicitadas, 

referentes ao WISC-III, na idade escolar.  O GE, além dos critérios relacionados 

acima, incluiu crianças que apresentaram HIC ao exame de USTF no período 

neonatal, independente do grau. Considerou-se para fins deste estudo somente a 

primeira USTF realizada. 

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídas do estudo as crianças portadoras de síndromes genéticas, 

de malformações congênitas, de doença neurológica desenvolvida durante ou após 

o período neonatal, crianças com perda visual e/ou auditiva que impediam a 

realização dos procedimentos propostos. 

 

 

5.4 Instrumentos 

 

 

5.4.1 Instrumentos de coleta de dados 

 

5.4.1.1 Protocolo para caracterização clínica 

 

Para a seleção e caracterização da amostra dos participantes do estudo foi 

elaborado um instrumento (APÊNDICE A), na forma de protocolo, contendo 

informações sobre identificação (nome, data de nascimento, sexo, endereço), dados 

da gestação (problemas apresentados pela mãe, medicação usada), informações do 

parto e nascimento (tipo de parto, peso, idade gestacional, índice de Apgar, relação 

entre peso ao nascer (PN) e IG, problemas no período neonatal (asfixia, hemorragia 
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intracraniana, alterações na USTF, sepse, icterícia, doença da membrana hialina 

(DMH), displasia broncopulmonar (DBP) e retinopatia da prematuridade (ROP) e, 

ainda, informações pós-natal (internações, tratamentos, doenças, uso de 

medicação). Os dados foram coletados no prontuário geral da criança considerando 

os diagnósticos dados pelos médicos assistentes. 

  

5.4.1.2 Protocolo para caracterização socioeconômica 

 

A caracterização socioeconômica das famílias foi realizada de acordo com os 

dados do protocolo socioeconômico (APÊNDICE B), construído para essa finalidade, 

coletados em entrevista com os pais ou responsáveis pela criança. O formulário 

abordou características como idade, grau de instrução e ocupação das mães, 

situação conjugal, número de pessoas que residem com a criança e nível 

econômico. 

Para a realização da classificação econômica foi empregado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil (CCEB), adotado pela Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa [ABEP] (2013) e utilizado pela maioria dos institutos de 

pesquisa. Trata-se de um instrumento de segmentação econômica que utiliza o 

levantamento de características domiciliares (presença e quantidade de alguns 

itens domiciliares de conforto e grau de instrução do chefe de família) para 

diferenciar a população. Não tem a pretensão de classificar a população em termos 

de “classes sociais”, e sim considerar o poder de compra das pessoas e famílias 

urbanas. 

Para estabelecer as diferentes classes econômicas o CCEB se baseia no 

poder de consumo, representado por bens materiais (televisão em cores, rádio, 

automóvel, máquina de lavar, videocassete e/ou DVD, geladeira e freezer) e 

serviços (empregada mensalista e banheiro), além da escolaridade do chefe da 

família. A partir dos escores alcançados onde a pontuação mínima é de zero ponto e 

a máxima de 46 pontos, as famílias foram distribuídas nas classes A1, A2, B1, B2, 

C1, C2, D e E, onde a classe A representa melhor situação, seguida das classes B, 

C, D consideradas intermediárias e a classe E representando a pior situação 

econômica. 

As informações sobre a história atual da criança como seu desenvolvimento, 

escolaridade, relacionamentos, características comportamentais e emocionais, 
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hábitos, interesses, intercorrência e intervenções foram obtidas através de uma 

entrevista semiestruturada (APÊNDICE C), previamente construída, realizada pela 

pesquisadora, com a mãe ou responsável. 

 

5.4.2 Instrumento para avaliação cognitiva 

 

 

5.4.2.1 Escala de Inteligência Wechsler para Crianças  
 

 

Todas as crianças que participaram do presente estudo foram submetidas à 

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças- 3ª edição [WISC-III]1 (ANEXO A) 

adaptada e padronizada de uma amostra brasileira, que avalia a inteligência de 

crianças dos seis a 16 anos e 11 meses de idade, é aplicada individualmente e 

permite traçar o perfil cognitivo de cada participante, considerando um modelo que 

enfatiza as habilidades verbais e não verbais (Wechsler, 2002). 

O WISC III é formado por 13 subtextos, organizados em dois grupos: escala 

verbal (Informação, Semelhanças, Aritmética, Vocabulário, Compreensão e Dígitos) 

e escala de execução ou não verbal (Completar Figuras, Código, Arranjo de Figuras, 

Cubos, Armar Objetos, Procurar Símbolos e Labirintos). A partir dos escores 

ponderados chega-se ao quociente de inteligência Total (QIT) resultante de dois 

grupos de subtestes, o escore verbal que deriva em QI Verbal (QIV) e o escore 

executivo que resulta em QI de Execução (QIE). Os subtestes oferecem também os 

quatro Índices Fatoriais associados a competências especificas: Compreensão 

Verbal, abrangendo os subtestes Informação, Semelhanças, Vocabulário e 

Compreensão; Organização Perceptual, composto dos subtestes: Completar 

Figuras, Arranjo de Figuras e Armar Objeto; Resistência a Distração que 

compreende os subtestes de Aritmética e Dígitos e Velocidade de Processamento 

que inclui os subtestes Códigos e Procurar Símbolos. Os  resultados  são expressos 

                                                
1
Embora já tenha sido publicada a 4ª edição da Escala de Inteligência Wechsler para criança- WISC IV,  

(Wechsler, D. Escala Wechsler de Inteligência para  crianças (WISC IV): manual de instruções p/ aplicação e 

avaliação/ David Wechsler: [tradução do manual original Maria de Lourdes Duprat] 1ª ed. São Paulo. Casa do 

Psicólogo, 2013),  seu uso ainda é recente, sendo poucos os estudos publicados com o seu uso, principalmente 

no Brasil. Desta forma, optou-se por utilizar a Escala de Inteligência Wechsler para criança- 3ª edição- WISC III, 

com validade para uso no Brasil até junho de 2018,  pois muitos estudos com esse instrumento são 

encontrados, tanto nacionais como internacionais, facilitando a comparação com os resultados obtidos no 

presente estudo. 
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como quociente de inteligência (QI) e estão distribuídos em sete categorias: muito 

superior(≤ 129), superior (120-128), média superior (110-119), média (90-109), 

média inferior (80-89), limítrofe (70-79) e pontuações abaixo de 70 sugerem 

intelectualmente deficientes (Wechsler, 2002). 

 Quanto às propriedades psicométrica do WISC III, o manual apresenta 

indicadores de fidedignidade para os subtestes, para as escalas em QI e para os 

índices fatoriais e, também, estudos sobre teste-reteste e da consistência entre 

examinadores. As escalas em QI apresentaram coeficientes de fidedignidade entre 

0,81 e 0,93 e os índices fatoriais entre 0,74 e 0,9. Para os subtestes, os valores 

obtidos permaneceram entre 0,63 e 0,83. Cada uma das distribuições das 

pontuações em QI verbal, Execução e Total, como também, dos quatro dos Índices 

Fatoriais, têm média 100 e desvio padrão (DP) 15. (Cunha, 2003; Wechsler, 2002). 

As respostas foram registradas em protocolos do próprio instrumento para 

posterior análise e interpretação. Nesse estudo não foi considerado o subteste 

Labirinto, uma vez que não foi padronizado e normatizado para a população 

brasileira. 

 

5.4.3 Instrumento para avaliação comportamental 

 

5.4.3.1 Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) 

 

A avaliação  comportamental dos participantes foi realizada por meio do SDQ 

Pa 4-17 (ANEXO B), respondido pelo pai, mãe ou responsável e SDQ Pr 4-17 (ANEXO 

C) respondidos pelos professores. Os dados obtidos pelas respostas fornecidas por 

eles, relativos às escalas que compõe o questionário, foram apurados através de 

crivos de apuração e codificados de acordo com as proposições de Goodman 

(1997). 

  Dos 25 itens que compõe o SDQ, 15 são negativamente formulados e 10 

são formulados de forma positiva. As escalas de sintomas do questionário são 

divididas em cinco subescalas, com cinco itens cada: sintomas emocionais, 

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

comportamento pró-social. A soma das primeiras quatro subescalas fornece uma 
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pontuação total de dificuldades que é considerada quando no mínimo 12 dos 20 

itens do questionário foram respondidos.  

Para cada um dos 25 itens que forma o SDQ os pais e professores 

assinalaram falso, mais ou menos verdadeiro e verdadeiro, só podendo assinalar 

uma opção por sentença. As respostas foram codificadas em zero, um e dois pontos 

e a pontuação para cada uma das subescalas foi obtida somando-se o escore dos 

itens que compõem cada uma, variando de zero a 10 (Cury e Golfeto, 2003; 

Goodman, 1997). 

Nas versões do SDQ utilizadas (SDQ Pa 4-17 e SDQ Pr 4-17), além dos 25 itens 

sobre os pontos fortes e sobre as dificuldades, disponíveis na primeira página, 

encontrava-se, também, na segunda página o “Suplemento de Impacto” que é 

composto por cinco questões. A primeira pergunta é se o respondente achava que a 

criança tinha um problema, as questões pendentes avaliaram a cronicidade, a 

angústia, o prejuízo social, e os encargos para os outros. A partir dessas questões 

foi determinado um resultado que varia de zero a 10 na versão preenchida pelos 

pais, e de zero a seis na versão preenchidas pelos professores. É considerado 

anormal se a pontuação for igual ou maior que dois, se o resultado for de um é 

limítrofe e se a pontuação for de zero é considerado normal. (Cury e Golfeto, 2003; 

Goodman, 1999). 

A interpretação do SDQ é baseada nas pontuações do total das dificuldades e 

das capacidades e nas obtidas pelo suplemento de impacto.  A pontuação das 

dificuldades varia de zero a 40 e foi obtida somando-se as subescalas de 

hiperatividade, problemas emocionais, conduta e relacionamento. Foi  considerado c 

comportamento normal a criança que obteve pontuação entre zero e 13, limítrofe 

entre 14 e 16 e anormal entre 17 e 40, sendo assim, uma pontuação elevada é 

menos favorável. A pontuação da escala comportamento pró-social não é 

incorporada na pontuação total de dificuldades, desta forma, é considerada normal a 

pontuação entre seis e 10; cinco é considerada limítrofe e alterada, quando os 

escores variam entre zero e quatro. Essa escala fornece informações sobre fatores 

de proteção da criança, sendo que pontuações mais elevadas indicam maior 

frequência de comportamentos que contribuem para a socialização da criança 

(Goodman, 1997; Stone et al. 2010). 

A respeito da interpretação dos resultados obtidos no SDQ, considerando os 

objetivos deste estudo, foram adotados dois critérios para a classificação dos 
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participantes, tanto para o escore total de dificuldades, como para as subescalas e, 

também, para o suplemento de impacto. As crianças que apresentaram 

desenvolvimento na categoria “normal” e “limítrofe” foram classificadas como “sem 

dificuldades” (SD) e aquelas que tiveram o desenvolvimento na categoria “anormal”, 

foram classificadas “com dificuldade” (CD).  

 

5.5 Procedimento 

 

Inicialmente, procedeu-se uma busca a partir dos registros das crianças, que 

após a alta da UTIN foram encaminhadas ao Ambulatório de Seguimento do Recém- 

nascido de Alto Risco do HUAP/UFF e compareceram pelo menos a uma consulta. 

Nestes registros haviam dados de identificação das crianças, como nome, data de 

nascimento, idade gestacional, peso ao nascimento e outros, desta forma, foi 

possível fazer uma triagem inicial entre as crianças que nasceram nos anos de 

2006, 2007 e 2008. 

Em seguida, para compor os grupos GE e GC, a partir da referida triagem e 

de acordo com os critérios de inclusão expostos no item 5.3.1, foram coletados 

dados do prontuário geral do HUAP/UFF de cada criança. 

Posteriormente, essas crianças juntamente com seus pais, foram convidadas 

para participar do estudo através de contato telefônico e, caso isso não fosse 

possível foram enviadas cartas para os endereços que constavam nos prontuários. 

Na ocasião do contato foram expostos o objetivo e o caráter voluntário do estudo e 

apresentada garantia do sigilo das informações coletadas.  

O próximo passo foi um encontro com os pais ou responsável legal, 

previamente agendado, onde foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido [TCLE] (APÊNDICE D), obtido informações sobre a situação 

atual da criança e coletado dados socioeconômicos da família. Nesta oportunidade, 

os pais receberam informações mais detalhadas dos procedimentos que seriam 

adotados, sobre a importância e finalidade do estudo, como também, o 

agendamento para a avaliação cognitiva da criança. 

O primeiro encontro com a criança aconteceu na presença do responsável 

(geralmente a mãe). Inicialmente foi realizada uma conversa informal considerando  

seus interesses e suas atividades, para deixá-la à vontade e tranquila. As crianças 

também foram informadas sobre os objetivos e procedimentos da pesquisa e a 
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relação com o seu processo de desenvolvimento e aprendizagem. Em seguida foi 

feito o convite para assinar o Termo de Assentimento (APÊNDICE E) e introduzido 

os esclarecimentos sobre a aplicação do WISC III.  

Os participantes do estudo foram avaliados individualmente, entre os meses 

de maio a setembro de 2015, em uma sala de atendimento do Ambulatório de 

Psiquiatria da Infância e Adolescência - HUAP/UFF, com iluminação e ventilação 

adequadas e com pouco ruído, onde possuia, também, mesa e cadeira adequadas 

para sentar-se confortavelmente, sendo, portanto, apropriada para a realização da 

avaliação cognitiva.  

O WISC III foi aplicado em uma única sessão, que variou de 80 a 110 

minutos, com pequenos intervalos entre os subtestes para um descanso, caso a 

criança desejasse. Concomitante à realização da avaliação, o responsável que 

acompanhava a criança (geralmente a mãe), respondeu às questões do                 

SDQ  Pa 4-17, em outra sala do mesmo ambulatório. 

Concluída a aplicação do WISC III, o responsável pela criança recebeu um 

envelope contendo carta convite (APÊNDICE F) e o SDQ Pr 4-17, para ser entregue 

ao professor da criança. O questionário, após ser preenchido pelos professores, foi 

entregue à pesquisadora pelos próprios pais ou enviado por e-mail para um 

endereço eletrônico previamente fornecido. 

Convém salientar que todas as crianças foram avaliadas pela pesquisadora e 

que todos os WISC III aplicados foram revistos por uma psicóloga da área. 

 

5.6  Análise dos dados  

 

Os dados coletados nos instrumentos usados foram organizados na planilha 

eletrônica Excel®. Posteriormente, os dados individuais foram transferidos e tratados 

no pacote estatístico IBM-SPSS (Versão 18.0, SPSS Inc.©, Chicago, Illinois). 

Na análise descritiva foi calculado a média, desvio padrão (DP), mediana, 

valores mínimo e máximo para as variáveis contínuas e as frequências absolutas e 

relativas para as variáveis discretas. 

O teste Mann-Whitney foi utilizado para comparar os resultados dos dados não 

paramétricos dos dois grupos nos testes aplicados. Para verificar a associação entre 

os grupos para os resultados obtidos no WISC III e no SDQ, foi utilizado o teste do 
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Qui-quadrado de Pearson. Para todos os testes foi considerado um nível de 

significância de 5%. 

 

5.7 Aspectos Éticos 

 

Este estudo respeitou todos os quesitos que regem a resolução 466/2012 sobre 

ética em pesquisa com seres humanos do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP). A pesquisa foi iniciada após ter seus aspectos éticos apreciados e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense sob o parecer número 1.103.474 

(ANEXO D).    

Os pais ou responsáveis legais autorizaram a participação das crianças na 

pesquisa, através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As 

crianças também concordaram em participar assinando o Termo de Assentimento. 
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6. RESULTADOS 

 

Cento e quarenta e uma crianças que nasceram pré-termo foram convidadas 

a participar do estudo. Dessas,  27 foram excluídas, sendo que 12 por terem sido 

diagnosticadas com síndrome genética, malformação congênita, déficit visual ou 

doença neurológica desenvolvida após o período neonatal e 15 por residirem a mais 

de 80 km do local da pesquisa. Das 114 crianças restantes, 63 não foram 

localizadas, quatro não aceitaram participar do estudo, e oito não compareceram ao 

primeiro agendamento. Assim, a amostra final do estudo foi composta de 39 

participantes, sendo que 21 correspondem às crianças que nasceram pré-termo e 

apresentaram HIC e constituíram o grupo de estudo (GE) e 18 são crianças que 

nasceram pré-termo e não tiveram HIC e constituíram o grupo controle (Figura 1). 

Os resultados serão apresentados em três partes, a primeira será a análise 

descritiva contendo a caracterização dos participantes, a segunda parte o desfecho 

do teste WISC III e a terceira os resultados do SDQ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxo de seleção dos participantes do estudo 
GE= grupo de estudo; GC= grupo controle 
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6.1 Caracterização da população estudada 

  

Na tabela 1, estão apresentadas as características clínicas da população 

estudada, considerando-se os dois grupos. Com relação à variável sexo, observou-

se predomínio de crianças do sexo feminino no GE (71,4%), já no GC constatou-se 

uma distribuição idêntica de meninos e meninas. Quanto à variável IG, verificou-se 

que no GE, a maioria (57,1%) das crianças nasceu com IG menor que 32 semanas e 

no grupo GC o predomínio (50%) foi de crianças com IG entre 32 e 33 semanas e 

seis dias. Por outro lado, observou-se que, nos dois grupos, a maioria das crianças 

apresentou peso ao nascer na faixa de 1000 a 1499 g. Quanto à relação entre peso 

e idade gestacional, houve uma prevalência de crianças nascidas adequadas para a 

idade gestacional (AIG), tanto no GE (81,0%) como no GC (72,2%). Três crianças 

não tiveram o índice de Apgar anotado, uma devido a parto domiciliar e duas os 

índices não estavam registrados nos prontuários, não sendo possível obter 

informações a respeito. Sendo assim, para 93% das crianças da amostra, 

predominou o índice de Apgar igual ou superior a seis, em ambos os grupos, no 

primeiro e quinto minutos, totalizando 66,7% e 85,7%, respectivamente, para o GE e 

55,6% e 77,8% no GC. 

A respeito da inferência estatística dos dados descritos acima, não foram 

encontradas diferenças significativas em relação ao sexo, idade gestacional, peso 

ao nascer, relação entre PN/IG e índice de Apgar, entre os dois grupos estudados, 

não havendo, portanto, associação entre HIC e os achados apresentados na tabela 

1.  
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Tabela 1: Características da população estudada  

                                   Grupos             GE  GC   

Variáveis N (21) f (%)                      N (18)       f (%)     p 

Sexo       

    Feminino 15 71,4  9 50,0 0,203 

    Masculino 6 28,6  9 50,0  

Idade gestacional (semanas/dias)       

    < 28 1 4,8  1 5,6  

    28 -31+6 12 57,1  5 27,8 0,557 

    32-33+6 5 23,8  9 50,0  

    34-35+6 3 14,3  3 16,6  

Peso ao nascer (g)       

    < 1000 2 9,6  2 11,1  

    1000-1499 12 57,1  10 55,6 0,978 

    1500-2499 7 33.3  6 33,3  

Relação PN/IG       

    PIG 4 19,0  5 27,8 0,706 

    AIG 17 81,0  13 72,2  

Índice Apgar (1º minuto)       

    < 6 6 28,6  6 33,3 0,673 

    ≥ 6 14 66,7  10 55,6  

Índice Apgar (5º minuto)       

    < 6 2 9,6  2 11,1 0,461 

    ≥ 6 18 85,7  14 77,8  

 

 

Na tabela 2, encontram-se representadas as morbidades no período neonatal, 

o uso de ventilação mecânica e o tempo de hospitalização. Todas as crianças da 

amostra apresentaram algum tipo de intercorrência no período neonatal. Verificou-se 

no grupo GE que a sepse ocorreu em 38,1%, asfixia em 19,0%, DMH em 4,8% e 

que PCA, icterícia e DMH estiveram presentes em 9,5% das crianças.  Nas crianças 

do grupo GC a asfixia se apresentou em 27,8%, a DMH em 16,7% e PCA, sepse e 

icterícia ocorreram em 11,1%.  

Na amostra total, 41% das crianças não ficaram sob ventilação mecânica 

(VM). Dentre as que necessitaram deste suporte respiratório, observou-se que a 

maioria, nos dois grupos, permaneceu menos de seis dias. Sendo que, no grupo GE 

19% ficou de seis a 15 dias e 4,8% mais de 15 dias. Dos participantes que formam o 

GC, 16% esteve sob VM por menos de seis dias e o mesmo número de crianças 

(5,6%) permaneceu de seis a 15 dias e mais que 15 dias. Quanto ao tempo de 

hospitalização, verificou-se que a maioria das crianças, em ambos os grupos, ficou 

mais de 30 dias internadas, seguido pela categoria de 15 a 30 dias de internação. 
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A análise comparativa não indicou associação entre HIC e as variáveis, 

asfixia, DMH, DBP, PCA, sepse, icterícia, ventilação mecânica e tempo de 

hospitalização. 

 

Tabela 2: Características da população estudada em relação à morbidade, uso de 
ventilação mecânica e tempo de hospitalização  
 

 
 
 

Na tabela 3 tem-se a distribuição das hemorragias intracranianas por graus, 

de acordo com a classificação de Papile et al. (1978). Os casos mais frequentes 

foram de crianças com HIC II (42,9%), seguidas do grau I (28,6%) e as HIC III e IV, 

consideradas mais graves, foram observadas em 28,6% dos participantes do estudo. 

 
 
Tabela 3: Distribuição dos participantes do grupo de 
 estudo por grau de hemorragia intracraniana 
 
      USTF N (21) % 

    HIC grau I 6      28,6 

    HIC grau II 9      42,9 

    HIC grau III 3      14,3 

    HIC grau IV 3      14,3 

 

                           Grupos  GE   GC  

    Variáveis N (21)          f (%)   N (18)        f (%) p 

Morbidades       

    Asfixia 4 19,0  5 27,8 0,521 

    DMH 2 9,5  3 16,7 0,508 

    DBP 1 4,8  0 0,0 0,352 

    PCA 2 9,5  2 11,1 0,871 

    Sepse 8 38,1  2 11,1 0,064 

    Icterícia 2 9,5  2 11,1 0,871 

Ventilação mecânica (dias)       

    ≤ 5 5 23,8  3 16,7  

    6 –15 4 19,0  1 5,6 0,855 

    > 15 1 4,8  1 5,6  

Tempo hospitalização (dias)       

    1 –14 2 9,5  1 5,6  

    15 – 30 7 33,3  7 38,9 0,746 

    > 30 12 57,1  10 55,6  
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Na tabela 4 podem ser observadas as características obstétricas. Verificou-se 

que 87% das mães das crianças da amostra total apresentaram algum tipo de 

intercorrência no período gestacional. No GE, a prevalência foi de infecção urinária 

(57,1%), seguida de hipertensão arterial (52,4%).  Já no GC, a maior parte das 

mães, apresentou hipertensão arterial (61,1%) e a variável infecção urinária foi 

observada em 16,7%%. Verificou-se que o uso de corticoide pré-natal esteve 

presente em 42,9% das mães das crianças que formam o GE e em 33,3% das mães 

do GC. O tipo de gestação que prevaleceu foi única, embora tenha sido observado 

que 14% das crianças que formam o GE e 16% do GC nasceram de gestação dupla. 

Quanto ao tipo de parto a grande maioria (90,4% do GE e 77,8% do GC) das 

crianças nasceu de parto cesáreo. 

Foi verificada diferença estatisticamente significativa entre a variável infecção 

do trato urinário no período gestacional entre os dois grupos, ou seja, associação 

entre essa intercorrência e presença de HIC no RN. 

 

 
Tabela 4: Características obstétricas da população estudada 
 
                   Grupos  GE           GC   

Varáveis N (21)       f (%)   N (18)         f (%) P 

Morbidades       

    Hipertensão Arterial 11 52,4  11 61,1 0,590 

    Diabetes 4 19,0  1 5,6 0,218 

    Infecção Urinária 12 57,1  3 16,7 0,010 

    Hemorragia 1 4,7  1 5,6 0,900 

Uso de corticoide 9 42.9  6 33,3 0,544 

Tipo gestação       

    Única 18 85,7  15 83,4 0,839 

    Dupla 3 14,3  3 16,6  

Tipo parto       

    Vaginal                                                        2 9,6  4 22,2 0,280 

    Cesáreo 19 90,4  14 77,8  

 

 

A tabela 5 apresenta as características socioeconômicas das famílias das 

crianças participantes do estudo. Foram analisados: idade materna no período do 

parto, situação conjugal, escolaridade e ocupação materna, classificação econômica 

e número de moradores na casa. Para a classificação econômica utilizou os critérios 

da ABEP. 
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Observou-se maior ocorrência da idade materna na faixa de 20 a 29 anos em 

ambos os grupos, sendo 47,6% para as mães dos participantes do GE e 44,4% do 

grupo GC, as mães com idade entre 15 a 19 anos totalizaram 23,85% e 22,25%, 

respectivamente nos GE e GC. Em relação à variável situação conjugal, a maioria 

das mães encontrava-se casada ou em união estável no GE (57,1%) e no GC 

(77,8%). No que se refere à escolaridade materna, observou-se que a prevalência 

foi de mães que possuíam o ensino médio completo e superior incompleto nos dois 

grupos, seguido de mães com ensino fundamental completo e médio incompleto no 

GE (28,0%) e no GC a mesma porcentagem de mães (27,8%) tinham o ensino 

fundamental completo e incompleto, as mães com ensino superior constituíram o 

grupo de menor percentual da amostra estudada. Quanto à ocupação materna, a 

maioria das mães das crianças do GE encontrava-se na categoria atividade 

remunerada (52,4%), já as mães das crianças do GC a prevalência foi de mães que 

não exerciam atividade remunerada (61,1%).  

Verificou-se, de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil 

(ABEP, 2012), que a maioria das famílias, nos dois grupos, foi incluída nas classes 

C1 e C2, que somando-se à classe D, tem-se 72% das famílias, dos dois grupos, em 

classes econômicas consideradas menos favorecidas. Por outro lado, 28% das 

famílias foram incluídas nas classes B1 e B2 (classes mais favorecidas), essa 

proporção manteve-se homogênea tanto no GE, como no GC. De acordo com a 

variável número de moradores que residiam com a criança, 100% dos participantes, 

do GE, referiu morar com até cinco pessoas. Enquanto que no GC 89% das crianças 

residiam com até cinco pessoas e 11% com mais de cinco. 

Na comparação entre os grupos foi observada diferença estatisticamente 

significativa no que se refere às variáveis idade e escolaridade materna, situação 

conjugal, classificação econômica e número de moradores que residem com a 

criança. 
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Tabela 5: Características socioeconômicas da população estudada 

 

 

As características atuais das crianças participantes do estudo encontram-se 

representadas na tabela 6. Quanto à variável idade, 76,2% das crianças do GE 

encontravam-se na faixa etária de seis anos a seis anos e 11 meses na época da 

avaliação do WISC III, seguida de crianças com sete anos e 11 meses de idade 

(14,3%), um pequeno número de crianças tinham oito anos de idade. No GC a 

distribuição entre as três categorias foi a seguinte: 27,8% das crianças foram 

avaliadas com idade de seis anos a seis anos e 11 meses, 44,4% encontravam-se 

na faixa etária de sete anos a sete anos e 11 meses e 27% com oito anos a oito 

anos e 11meses de idade.  

                            Grupos       GE  GC   

Variáveis  N (21)       f (%)                       N (18)         f (%)       p 

Idade materna (gestação/ anos)       

    15 – 19 5 23,8  4 22,2  

    20 – 29 10 47,6  8 44,4 0,005 

    30 -34 3 14,3  5 27,8  

    ≥ 35 3 14,3  1 5,6  

Situação conjugal       

    Casada/ união consensual 12 57.1  14 77,8  

    Solteira 3 14,3  3 16,6 <0,001 

    Divorciada/separada 6 28,6  1 5.6  

Escolaridade materna       

    Sem instrução/Fundamental incompleto 4 19,0  5 27.8  

    Fundamental completo/ Médio incompleto 6 28,6  5 27,8 <0,001 

    Médio completo/ Superior incompleto 11 52,4  7 38,9  

    Superior 0 0,0  1 5,6  

Ocupação materna       

    Atividade remunerada 11 52,4  7 38,9 0,873 

    Dona de casa 10 47,6  11 61,1  

Classificação econômica       

    Classe B1 0 0,0  1 5,6  

    Classe B2 6 28,6  4 22,2  

    Classe C1 7 33,3  7 38,9 0,003 

    Classe C2 7 33,3  5 27,8  

    Classe D 1 4,8  1 5,6  

    Classe E 0 0,0  0 0,0  

Nº de moradores na casa       

    3 – 5 21 100,0  16          88,89 0,005 

    > 5 0 0,0  2 11,1  
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Todos os participantes estavam frequentando regularmente a escola, na 

ocasião da avaliação. Em relação à escolaridade, a maioria das crianças do GE 

cursava o primeiro ano do Ensino Fundamental (71,4%). No grupo GC a prevalência 

foi de crianças que cursavam o segundo ano do Ensino Fundamental (44,4%). No 

que diz respeito ao tipo de escola frequentada pelos participantes do estudo, a 

maioria, nos dois grupos frequentava escolas públicas. 

Na comparação entre os dois grupos foram observadas diferenças 

estatisticamente significativas no que se refere à idade e escolaridade das crianças. 

 

 

Tabela 6: Características atuais dos participantes e tipo de escola à época do estudo 

 

 

 

6.2 Dados obtidos na avaliação cognitiva dos participantes do estudo 
 

 
Nas tabelas 7 e 8 encontram-se os resultados obtidos na avaliação realizada 

com o WISC III para examinar os coeficientes de inteligência e compreender o 

funcionamento intelectual de crianças que nasceram prematuramente e 

apresentaram HIC (GE) em comparação com as crianças que nasceram 

prematuramente e não apresentaram HIC (GC) no período neonatal. 

A média, desvio padrão e o índice de significância obtido pelo teste Mann-

Whitney, dos pontos ponderados por subteste, obtidos a partir da análise com os 39 

participantes, divididos nos GE e GC, encontram-se representados na tabela 7. 

                         Grupos   GE   GC  

 Variáveis   N (21)     f (%)                        N (18)             f (%)        p 

Idade (anos/meses)       

    6+11 16 76,2  5 27,8  

    7+11 3 14,3  8 44,4 0,005 

    8+11 2 9,5  5 27,8  

Escolaridade       

    1º ano Ensino fundamental 15            71,4  5 27,8  

    2º ano Ensino fundamental 5 23,8  8 44,4 0,012 

    3º ano Ensino fundamental 1 4,8  5 27,8  

Tipo de escola       

    Pública 13 61,9  12 66,7 0,078 

    Privada 8 38,1  6 33,3  



54 

 

Considerando que nas escalas Wechsler o escore médio é dez e o desvio 

padrão é três, os resultados obtidos mostraram que pontuações acima de 10 pontos 

ponderados foram observadas em todos os subtestes, de ambos os grupos, com 

exceção do subteste informação (escala verbal) obtido pelos participantes do GE, 

cuja média foi inferiores a 10 pontos ponderados. Nos dois grupos estudados os 

melhores escores foram obtidos no subteste completar figuras, que pertence à 

escala de execução. 

Observando-se o desvio padrão, os menores valores se referem ao subtestes 

informação e procurar símbolos realizados pelos participantes do GE e 

compreensão, aplicado ao GC, indicando maior homogeneidade no desempenho 

dos participantes em tais subtestes. Em contrapartida, os subtestes que 

apresentaram maior desvio padrão foram vocabulário (escala verbal) e cubos 

(escala execução) do grupo GE e os subtestes aritmética, vocabulário e dígito 

(escala verbal) realizados pelos participantes do GC. 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa nos subteste entre 

os dois grupos estudados. 

 

Tabela 7: Resultados obtidos nos subtestes do WISC III das crianças dos GE e GC 

               Grupos GE GC p 

Subtestes Média ± DP Média ± DP  

Informação         9,52 ± 1,77 10,05 ± 2,41 0,977 
Semelhanças 11,90 ± 2,40 11,94 ± 2,33 0,932 
Aritmética 11,61 ± 2,47 10,55 ± 3,11 0,054 
Vocabulário 10,52 ± 3,54 11,38 ± 3,14 0,977 
Compreensão 10,52 ± 2,65 11,16 ± 1,79 0,820 
Dígitos 11,00 ± 2,77 11,94 ± 3,18 0,403 
Completar Figuras 12,33 ± 2,12 12,66 ± 2,08 0,864 
Código 11,47 ± 2,04 11,55 ± 2,59 1,000 
Arranjo de Figuras 10,04 ± 2,67 10,04 ± 2,54 0,561 
Cubos 10,23 ± 3,03 10,83 ± 2,59 0,523 
Armar Objetos 10,33 ± 2,55 10,27 ± 2,53 0,383 
Procurar Símbolos 11,38 ± 1,83 11,55 ± 2,59 1,000 

 

 

 

Na tabela 8 estão os resultados dos quocientes de inteligência Total, Verbal e 

Execução e dos Índices Fatoriais do WISC III, Nota-se que as crianças provenientes 

dos dois grupos obtiveram resultados na média e acima da média da amostra 

normativa, onde uma pontuação de 100 em qualquer uma das três escalas define o 

desempenho médio de uma criança numa determinada idade. 
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Os dados revelam ainda, que os participantes que formam o grupo GC 

obtiveram médias maiores para QI Verbal, QI de Execução e QI Total, como 

também, melhor desempenho nas dimensões compreensão verbal e organização 

perceptual em comparação com os valores obtidos pelos participantes que formam o 

GE. Nos participantes do grupo de estudo, a média do QIE foi superior à do QIV, 

discrepância nesse mesmo sentido foi encontrada nos índices fatoriais compreensão 

verbal e organização perceptual (QICV>QIOP).  A amostra de crianças do GC 

apresentou o mesmo desempenho nas dimensões compreensão verbal, 

organização perceptual e velocidade de processamento. O melhor desempenho do 

GE foi obtido na dimensão velocidade de processamento.   

Não foram observadas diferenças significativas entre os dois grupos para 

nenhum dos escores, ao considerar o nível de significância, valores menores que 

0,05. 

 

Tabela 8: Escores do QI Total, Verbal e de Execução e dos Índices Fatoriais do 
WISC III dos GE e GC.  
                          Grupos          GE GC  

     WISC III      Média ± DP Média ± DP p 

QI Total 103,54± 11,71 107,33 ± 12,14 0,877 

QI Verbal 105,00± 9,69 106,27± 19,09 0,822 

QI Execução 106,23 ± 9,26 107,83 ± 12,78 0,800 

Índice Compreensão Verbal 101,95 ± 10,63 106,16 ± 11,44 0,526 

Índice Organização Perceptual 103,71 ± 10,80 106,11 ± 11,27 0,855 

Índice Resistência à Distração 105,76 ± 12,80 105,83 ± 17,44 0,612 

Índice Velocidade Processamento 106,28 ± 9,29 106,94 ± 15,51 0,821 

 

 

 

A tabela 9 compara os percentuais dos escores do WISC III encontrados na 

amostra representada pelos GE e pelo GC relativos às categorias de quociente de 

inteligência. Observa-se que a maioria dos participantes, nos dois grupos, ficou 

distribuída na categoria considerada média, seguidos pela categoria média superior 

em relação ao QI total. Agrupando-se as classificações pode-se observar que 90,5% 

das crianças do GE foram classificadas nos níveis médio, médio superior e superior 

e 9,5% das crianças apresentaram desenvolvimento intelectual abaixo da média, 

classificadas no nível médio inferior. 
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Quanto ao desempenho nas áreas verbal e de execução, a maioria das 

crianças, nos dois grupos, apresentou resultado classificado na categoria média. 

Observou-se que 85,7% do GE obteve classificação na média ou acima da média, 

9,5% com desempenho na média inferior e 4,8 % classificado como limítrofe no QIV. 

Em  relação ao QIE, 100,0% das crianças do GE ficaram com classificação na média 

ou acima da média. No GC, quanto ao QIV, 88,9% alcançaram desempenho na 

média ou acima dela e o mesmo número de crianças (5,6%) obteve desempenho 

considerado insatisfatório, classificados na categoria média inferior e limítrofe. 

  

Tabela 9: Percentuais de escores do WISC III relativos às diferentes categorias do 
QI Total, QI Verbal e QI de Execução nos grupos estudados. 
 

Categorias     QI 
 

GE      GC   

do QI*    Índices* QIV QIE QIT QIV QIE QIT 

Muito superior (≥ 129)   0,0   0,0   0,0 5,6   5,6   0,0 

Superior 
 

(120-128)   0,0   4,8   4,8  0,0 11,1 16,7 

Média superior (110-119) 38,1 33,3 28,6      38,9 33,3 33,3 

Média  
 

(90-109) 47,6 61,9 57,1      44,4 44,4 44,4 

Média inferior (80-89)   9,5   0,0   9,5 5,6   5,6   0,0 

Limítrofe   (70-79)   4,8  0,0   0,0 5,6   0,0   5,6 
Nota. *Reproduzido de Wechsler (2002) 

 

 

6.3 Dados obtidos na avaliação comportamental  

 

A seguir serão apresentados os resultados referentes ao instrumento 

Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ), usado para definir o perfil 

comportamental dos participantes do estudo. 

Considerou-se para o cálculo dos escores o número total de SDQ 

respondidos. Todos os pais ou responsáveis responderam o questionário, quanto 

aos professores, 21 questionário do GE foram entregues e três não foram devolvidos 

e no GC um não foi devolvido dos 18 entregues. A amostra final teve 21 (GE) e 18 

(GC) respondido  pelos pais e 18 (GE) e 17 (GC) respondidos pelos professores. 

Na tabela 10 estão representadas as taxas de ocorrências de problemas de 

comportamento das crianças avaliadas, identificadas por meio do SDQ, na categoria 

“com dificuldade”, de acordo com os escores obtidos nas cinco subescalas, no total 

de dificuldades e no suplemento de impacto, respondidos pelos pais e professores. 
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A prevalência de problemas de saúde mental expressa pelo Total de Dificuldades, 

que representa a pontuação geral do SDQ, foi observada em 28,6% dos 

participantes do GE segundo a percepção dos pais e, em 11,1% na avaliação do 

professor. Enquanto que no GC, o total de dificuldades, de acordo com os pais, foi 

de 38,9% e os professores avaliaram que 23,6% das crianças apresentavam pelo 

menos alguma dificuldade do comportamento. 

Além do escore geral, foi possível verificar as prevalências de cada 

subescala, na categoria “com dificuldade”. A subescala “sintomas emocionais” foi a 

mais pontuada pelas crianças, de acordo com os pais tanto no GE (38,1%) como no 

GC (38,9%), seguida por “problemas de conduta”, “hiperatividade” e “problemas de 

relacionamento com colegas”.  Segundo avaliação dos professores o maior escore 

foi da subescala “hiperatividade” no GE (11,1%) e no GC (17,7%), seguida por 

“sintomas emocionais” e “problemas de relacionamento com colegas”, ainda na 

percepção dos professores nenhuma criança apresentou “problemas de conduta”. 

Quanto à subescala “comportamento pró-social” todos os participantes receberam 

pontuação positiva dos pais e professores. 

Em relação “ao suplemento de impacto”, observa-se uma prevalência das 

crianças avaliadas pelos pais no GE (19,0%) e no GC de crianças avaliadas pelos 

professores (35,3%). Isso significa que essas crianças têm um problema e que este 

causa impacto negativo no contexto familiar e escolar. 

 
 
 

Tabela 10: Frequência dos participantes na categoria “com dificuldade” de acordo 
com a pontuação do SDQ, respondido pelos pais e professores. 
 
                   Grupos    GE   GC 

Escalas  
do SDQ 

Pais 
N (%) 

Professor  
N (%) 

 Pais  
N (%) 

Professor 
N (%) 

      
Sintomas emocionais 8 (38,1)     1(5,6)  7 (38,9) 2 (11,8) 

Problemas de conduta 6 (28,6) 1 (5,6)  3 (16,6) 0 (0,0) 

Hiperatividade 4 (19,0) 2 (11,1)  2 (11,1) 3 (17,7) 

Relacionamento com colegas 3 (14,3) 0 (0,0)  1 (5,6) 1 (5,6) 

Comportamento pró-social 0 (0,0) 0 (0,0)  0 (0,0) 0 (0,0) 

Total de dificuldades 6 (28,6) 2 (11,1)  4 (22,2) 4 (23,8) 

Suplemento de impacto 4 (19,0) 1 (5,6)  1 (5,6) 6 (35,3) 
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A tabela 11 apresenta a relação entre os resultados obtidos através do SDQ, 

considerando as categorias sem dificuldade (SD) e com dificuldade (CD) e o valor p 

da comparação entre a pontuação obtida pelos participantes do GE e do GC, 

respondido pelos pais. 

A escala de sintomas emocionais foi a que recebeu maior pontuação, sendo 

que o mesmo numero de crianças do GE e do GC (38%), apresentou problemas 

emocionais. Observou-se que aproximadamente o dobro de crianças do GE (28,6%) 

apresentou problemas de conduta em comparação com o GC (16,6%). Na escala de 

hiperatividade a frequência de criança apresentando dificuldade nessa área foi 

menor que 20% nos dois grupos, segundo relato dos pais, variando de 19,0% (GE) a 

11,1% (GC).  Não foi constatada diferença significativa na comparação entre os 

resultados das escala de sintomas emocionais, problemas de conduta e 

hiperatividade e os dois grupos. 

Quanto à escala de comportamento pró-social (única que avalia uma 

habilidade da criança), observou-se que todas as crianças foram classificas na 

categoria sem problemas. Considerando o escore total do SDQ, observou-se que 

nos dois grupos o número de crianças com dificuldades comportamentais foi bem 

próximo, variando entre 28,6% GE e 22,2 % GC. Na escala relacionamento com 

colegas os pais perceberam que mais crianças do GE (14,3%) apresentaram 

dificuldades em relação ao GC (5,6). No suplemento de impacto, que avalia as 

dificuldades no cotidiano familiar e escolar, observou-se que o número de crianças 

do GE (19,0%) é bem maior que o de GC (5,6%). Na análise comparativa foram 

constatadas diferenças significativas entre o escore de dificuldade no 

relacionamento com colegas e na distribuição percentual do escore do suplemento 

de impacto entre os dois grupos. 
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Tabela 11: Perfil comportamental das crianças do GE e GC, avaliadas por meio do 
SDQ, preenchido pelos pais 

SD= sem dificuldade; CD= com dificuldade 

 

A frequência e porcentagem obtidas no SDQ, respondido pelos professores 

das crianças do GE e GC, considerando a categoria “sem dificuldade” (SD) e “com 

dificuldade” (CD), estão representadas na tabela 12. 

 No que diz respeito à escala de sintomas emocionais, observou-se que o 

dobro de crianças do GC (11,1%) apresentou problemas em comparação com o GE 

(5,6%).  A escala que recebeu maior pontuação foi dificuldade total, obtendo 11,1% 

no GE e 23,6% no GC, seguida da escala hiperatividade, com 11,1% no GE e 17,7% 

no GC. De acordo com os professores em relação às escalas problemas de conduta 

e comportamento pró-social, todos os participantes do estudo foram classificados na 

categoria sem problemas. Na escala de problemas de relacionamento com colegas 

a frequência de crianças apresentando dificuldade nessa área foi de 5,6% no GC, 

porém, no GE não foi verificada dificuldade segundo relato dos professores.   

Quanto ao suplemento de impacto, observou-se que o número de crianças do 

GC (35,6%), que manifesta dificuldades relacionadas ao cotidiano familiar e escolar, 

é bem maior que o numero de crianças que representa o GE (5,6%). 

 Na comparação entre os dois grupos, verificou-se que o GC obteve escores 

maiores que o GE, de acordo com os professores. Foram verificadas diferenças 

significativas entre os escores das escalas de problemas emocionais e de 

                     Grupos   GE   GC  

Escalas  
do SDQ 

   
Categorias 

N %  N % p 

Sintomas emocionais SD 
CD 

13 
8 

61,9 
38,1 

 11 
7 

61,1 
38,9 

0,873 

Problemas de conduta SD 
CD 

15 
6 

71,6 
  28,6 

 15 
3 

83,4 
16,6 

0,631 

Hiperatividade SD 
CD 

17 
4 

81,0 
19,0 

 16 
2 

88,9 
11,1 

0,087 

Relacionamento com 
colegas 

SD 
CD 

18 
3 

85,7 
14,3 

 17 
1 

94,1 
  5,6 

 <0,001 

Comportamento pró-
social 

SD 
CD 

21 
0 

  100,0 
  0,0 

 18 
0 

  100,0 
   0,0 

 ___ 

Dificuldade Total SD 
CD 

15 
6 

 71,6 
  28,6 

 14 
4 

 77,3 
 22,2 

0,423 

Suplemento de Impacto SD 
CD 

17 
4 

 81,0 
 19,0 

 17 
1 

 94,4 
   5,6 

 0,006 
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relacionamento com colegas, hiperatividade, total de dificuldades e suplemento de 

impacto e os grupos. 

 

Tabela 12: Perfil comportamental das crianças do GE e GC, avaliadas por meio do 
SDQ, preenchido pelo professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Grupos   GE   GC  

Escalas 
Do  SDQ 

Categorias* N %  N % p 

Sintomas emocionais SD 
CD 

17 
1 

94,4 
5,6 

 15 
2 

88,2 
11,8 

0,002 

Problemas de conduta SD 
CD 

 18 
  0 

100,0 
0,0 

 17 
0 

100,0 
0,0 

____ 

Hiperatividade SD 
CD 

16 
 2 

88,9 
11,1 

 14 
3 

82,3 
17,7 

0,001 

Relacionamento com 
colegas 

SD 
CD 

18 
 0 

100,0 
0,0 

 16 
1 

94,1 
5,9 

0,004 

Comportamento pró-
social 

SD 
CD 

18 
0 

100,00 
0,0 

 17 
0 

100,0 
0,0 

____ 

Dificuldade Total SD 
CD 

16 
 2 

88,9 
11,1 

 13 
4 

76,6 
23,6 

0,016 

Suplemento de Impacto SD 
CD 

17 
1 

94,4 
5,6 

 11 
6 

64,7 
35,3 

   0,006 
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7. DISCUSSÃO 

 

Muito se tem avançado no tratamento e acompanhamento das crianças que 

nasceram prematuramente, mas pouco se conhece sobre os efeitos dessa condição 

na idade escolar. Há evidências que, embora com atuações de natureza diversas 

para minimizar os efeitos da prematuridade, essas crianças, mesmo sem apresentar 

problemas graves, por si só, apresentam distúrbios sutis do desenvolvimento, os 

quais, muitas vezes, não são percebidos ou são diagnosticados tardiamente. 

Mesmo em se tratando de uma amostra de tamanho pequeno, a importância 

deste estudo é ter investigado o desempenho cognitivo e comportamental de um 

grupo de crianças com histórico de prematuridade e hemorragia intracraniana no 

período neonatal, que se encontravam inseridas no ambiente escolar e, de maneira 

geral, apresentaram inteligência normal. Além disso, as alterações comportamentais 

ocorreram apenas pontualmente. 

Na literatura consultada, observou-se resultados controversos sobre questões 

relacionadas à associação entre prematuridade e/ou HIC e aspectos cognitivos e 

comportamentais. Foi demonstrado, em muitos estudos (Sutton e Darmstadt, 2013; 

Rodrigues et al., 2012; Mercier et al., 2010; McCrea e Ment, 2008), 

comprometimento intelectual e comportamental de crianças nascidas nessas 

condições. Entretanto, outros autores (Payne et al., 2013; Lindstron et al., 2007; 

Saigal et al., 2006) apontaram a capacidade de superação de determinadas 

crianças, mesmo diante de fatores de risco para o desenvolvimento. Aliada a essa 

questão, alguns autores (Johnson, 2007; Bhutta et al., 2002) referem sobre a 

dificuldade de comparação dos resultados, devido a grande diversidade encontrada 

entre eles, às diferentes idades na ocasião da avaliação, a um pequeno número de 

participantes, à variedade de instrumentos utilizados e às diversas definições 

conceituais. Sendo assim, para a discussão dos dados, foi necessário comparar os 

resultados, obtidos na literatura, de forma indireta, com estudos que analisam, em 

conjunto ou isoladamente, os aspectos investigados no presente estudo.  

Uma questão importante que pode auxiliar a compreender como a condição 

prematuridade e/ou HIC podem ser preditora para desfechos cognitivos e 

comportamentais está na caracterização dos grupos, tanto nos aspectos 

relacionados aos fatores biológicos e clínicos, como socioeconômicos. 
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Considerando o período neonatal, foi possível verificar que alguns resultados 

foram bem próximos entre os dois grupos, indicando certa homogeneidade entre 

eles. Observou-se uma prevalência de crianças que nasceram com muito baixo peso 

(a média de peso ao nascer no GE foi de 1395g e no GC de 1416g) e muito 

prematura (média da IG no GE foi de 31 semanas e no GC de 32 semanas). Estes 

resultados encontraram consonância com grande parte da literatura consultada, a 

respeito da caracterização da amostra, incluindo os estudos de Ballot et al. (2012), 

Aarnoudse-Moens et al. (2009), Johnson et al. (2009) e Bhutta et al. (2002). 

Quanto ao crescimento intrauterino, predominou na amostra o nascimento 

adequado para a idade gestacional. Apesar de ter sido verificado um percentual 

maior de crianças PIG no GC, as porcentagens de crianças nascidas AIG, nos dois 

grupos, foi bastante elevada, indicando uma condição biológica favorecedora nos 

pré-termo. Com relação ao Índice de Apgar, tanto no primeiro como no quinto 

minuto, a maioria das crianças apresentou índice considerado satisfatório (> 6).  O 

período de internação mostrou-se mais frequente acima de 30 dias, a condição de 

muito pré-termo associada ao muito baixo peso justificam, de certa forma, o longo 

período de internação que sucedeu ao nascimento dessas crianças. A respeito da 

necessidade de ventilação mecânica observou-se que, aproximadamente, o dobro 

de crianças do GE precisou desse suporte em relação às do GC. Em estudo de 

revisão da literatura realizado por Vieira e Linhares (2011), a duração prolongada de 

ventilação mecânica no período neonatal estava associada à disfunção para o 

desenvolvimento de problemas neurológicos. 

Convém ressaltar que vários estudos apontam que criança com essas 

características são consideradas de risco para o desenvolvimento, podendo 

apresentar inúmeras complicações a longo prazo (Marret et al., 2013; Larroque et 

al., 2011; Aarnoudse-Moens et al., 2009; Marlow et al., 2005; Bhutta et al., 2002). Já 

outros autores mostraram que essas crianças podem evoluir com pequenas 

alterações ou sem comprometimento do desenvolvimento (Brevaut-Malaty et al., 

2010; Anderson e Doyle; 2008; Lindstron et al., 2007; Saigal et al., 2006). Ou seja, 

os fatores biológicos são considerados capazes de intensificar ou predizer déficits no 

desenvolvimento, ou melhorar o prognóstico na ausência destes (Luu et al. 2009). 

Um aspecto que deve ser destacado em relação ao GE e GC, diz respeito ao 

sexo, ou seja, no GE a predominância foi do sexo feminino e no GC observa-se o 

mesmo número de participantes, tanto do sexo feminino quanto masculino, o que de 
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certa maneira pode influenciar, em especial, o desfecho comportamental, uma vez 

que diferenças de comportamento são apontadas pela literatura entre meninos e 

meninas (Gallo et al. 2011; Rodriguez et al., 2011; Anselmi et al., 2010; Indredavik et 

al., 2010; Anderson e Doyle, 2008). 

Neste estudo, a hemorragia intracraniana foi usada como critério para 

desfechos cognitivo e comportamental. Sua distribuição no GE, segundo a 

classificação de Papile et al. (1978), foi que a maioria das crianças apresentou HIC 

graus I e II, considerados mais leves. Verificou-se que quanto menor o grau da HIC 

maior o percentual e o maior grau foi encontrado em menor número de crianças. 

Estes dados encontram consonância com os resultados obtidos por Farage e Assis 

(2005), onde 86% da amostra era HIC grau I e II e por Bolisetty et al. (2013), que em 

estudo com pré-termo, também observaram que quanto maior o grau da HIC menor 

é o numero de participantes e vice versa.  

Considerando que as crianças pré-termo com HIC I e II tendem a se 

recuperar bem, mas podem apresentar comprometimento do desenvolvimento 

quando comparadas às que não apresentam HIC (Ehrhard et al., 2013; Payne et al., 

2013; Ballabh, 2010; McCrea e Ment, 2010; Volpe, 2008), no persente estudo 

observou-se que os resultados obtidos pelo WISC III, mostraram pequena 

discrepância, onde crianças do GE obtiveram menores escores nos QI Verbal, QI de 

Execução e QI Total em comparação como o GC, ainda que, a maioria das  crianças 

nos dois grupos, tenha apresentado nível intelectual normal.  

Quanto ao histórico obstétrico, foram pesquisados alguns fatores de risco ou 

de proteção para a prematuridade e/ou HIC, como o tipo de parto, o tipo de 

gestação, o uso de corticoide pré-natal e complicações maternas neste período. Na 

amostra, a grande maioria nasceu de parto cesáreo, tanto no GE como no GC, esse 

percentual elevado de cesáreas pode ser explicado pelas características do 

HUAP/UFF, que atua como referência para gestação de risco. Estudos mostram o 

parto vaginal como o de maior risco para HIC que o parto cesáreo (Schmid et al., 

2013; Xu et al., 2012; Lee et al., 2010; Silveira e Procianoy, 2005,).  O número de 

partos gemelares encontrados na amostra foi inferior ao verificado no estudo de 

Bittar e Zugaib (2009) onde a gemelaridade correspondeu de 2 a 3% de todos os 

nascimentos, sendo que, o parto duplo está presente em 17% dos pré-termo com IG 

< 37 semanas e em 23% dos pré-termo com IG<32 semanas.   
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A maioria das mães apresentou intercorrências no período gestacional, que 

podem ter contribuído para o parto prematuro (Blencowe et al., 2012; Bertiol, 

Barbieri e Silva, 2010; Bittar e Zugaig, 2009; Goldenberg et al., 2008), entre elas 

destacou-se a infecção urinária, que neste estudo foi responsável pelo aumento na 

frequência de HIC, achado semelhante foi encontrado no estudo de Xu et al. (2012) 

e Lee et al. (2010). 

O uso de corticoide pré-natal tem sido consistentemente associado a uma 

redução tanto na incidência de HIC, como na síndrome do desconforto respiratório e 

nas taxas de mortalidade geral (Luque et al., 2014; Margotto et al, 2011; Ballabh, 

2010; Luu et al., 2009; McCrea e Ment, 2008). Neste estudo, não foi observada 

diferença estatística entre os grupos e o uso de corticoide pré-natal. Verificou-se que 

as mães das crianças do GE usaram mais corticoides pré-natal em comparação com 

as mães do GC, entretanto, o número de mães que usaram esse medicamento foi 

inferior àquele publicado por estudo nacional, que foi de 50,3% (Margotto et al., 

2011).  

Fatores socioeconômicos associados ao impacto da prematuridade no 

desenvolvimento infantil foram estudados por vários autores (Brown et al., 2014; Kim 

e Saad, 2013; Rodriguez et al., 2011; Vieira e Linhares, 2011; Luu et al., 2009; 

Saigal, 2008; Santos et al., 2008; Khan et al., 2006; Andrade et al., 2005; Aylward, 

2005; Halpern e Figueiras, 2004; Mancini et al., 2004). Constatou-se que algumas 

variáveis podem tanto proteger como potencializar os riscos para o desenvolvimento 

cognitivo e comportamental. Sendo assim, determinadas variáveis foram 

investigadas no presente estudo enquanto possíveis fatores de risco. Observou-se 

semelhança entre as oportunidades ambientais oferecidas ao GE e GC, diversos 

fatores estão associados a este achado, soma-se a isto, a seleção dos grupos para 

compor a amostra, que foi realizada a partir de crianças que tinham sido usuárias do 

mesmo serviço de saúde pública, portanto, com características socioeconômicas 

semelhantes e, provavelmente, devido ao estudo ter sido realizado com uma 

amostra de tamanho pequeno.  

A maioria das mães das crianças que compõe os dois grupos possuía mais 

de 20 anos no momento do nascimento. Essa variável pode ter atuado como 

possível fator de proteção para o desenvolvimento dessas crianças, uma vez que, 

mães muito jovens são consideradas como fator de risco para o desenvolvimento 

infantil (Pilz e Schermann, 2007; Andrade et al., 2005). Quanto à situação conjugal, 
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a prevalência foi de mães, tanto do GE como do GC, que estavam casadas ou em 

união consensual, esse resultado indica que essas mães tinham o apoio de um 

companheiro e, portanto, podiam dividir e compartilhar suas responsabilidades, esse 

achado vai ao encontro do resultado obtido por Andrade et al. (2005) que aponta 

essa variável como fator de proteção ao desenvolvimento infantil. 

Os resultados do presente estudo indicaram que a grande maioria das 

crianças nos dois grupos, residia com menos de cinco pessoas, desta forma, pode-

se considerar esse resultado como possível facilitador para o desempenho cognitivo 

e comportamental. Rodriguez et al. (2011), consideram que essa variável pode 

influenciar de maneira indireta no desenvolvimento infantil, uma vez que se encontra 

associada à qualidade de vida da criança e às questões econômicas.  

Evidencia-se na literatura que entre os vários indicadores socioeconômicos, a 

escolaridade materna e a renda familiar, se destacam como variáveis preditoras 

para o desenvolvimento infantil.  Mães com maior nível de escolaridade tem mais 

acesso às informações, se envolvem mais com o processo de aprendizagem dos 

seus filhos e, famílias com melhor poder aquisitivo possuem mais facilidade na 

aquisição de bens, ao acesso à saúde e a educação (Pilz e Schermann, 2007; 

Halpern e Figueiras, 2004; Mancini et al., 2004). Quanto à escolaridade materna, o 

resultado obtido demonstrou que a maioria das mães tinha mais de nove anos de 

estudo (ensino fundamental completo ou mais). Deste modo, esses resultados 

confirmam estudos anteriores que identificam um bom nível de escolaridade materna 

como fator de proteção para o desenvolvimento (Anderson e Doyle, 2009; Luu et al., 

2009; Saigal e Doyle, 2008; Khan et al., 2006; Andrade et al. 2005). Na amostra 

investigada o nível econômico nos dois grupos situou-se em classes semelhantes, 

ou seja, a maioria das famílias do GE e do GC pertencia à classe C (um a cinco 

salários mínimos), consideradas menos favorecidas. Esse resultado não encontrou 

consonância com outros estudos (Rodriguez et al., 2011; Vieira e Linhares, 2011; 

Rodrigues et al., 2006; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004), que apontam que a baixa 

renda familiar favorece o aparecimento de alterações cognitivas e de problemas de 

saúde mental em crianças.  

Considerando o período em que foi realizada a avaliação, a idade das 

crianças apresentou diferença entre os grupos, possivelmente pela formação dos 

mesmos, já que a tentativa de pareá-los por idade não se concretizou devido à 

dificuldade encontrada para localizar as crianças selecionadas na triagem inicial.  
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Essa diferença pode ter gerado maior porcentagem de crianças do GE frequentando 

o primeiro ano do ensino fundamental quando comparadas às do GC, onde a 

prevalência foi de crianças no segundo ano, uma vez que, só duas crianças não 

apresentavam idade compatível com a escolaridade por terem ingressado mais 

tarde na escola, uma do GE e a outra do GC. O fato das crianças, em função da sua 

idade, estar cursando anos diferentes do ensino fundamental parece não ter afetado 

os resultados dos testes aplicados, uma vez que eles são ajustados para cada 

idade.  

Quanto ao perfil cognitivo, independente do critério de comparação adotado, 

muitas controvérsias foram encontradas. Alguns estudos mostraram que crianças 

nascidas pré-termo apresentaram baixa pontuação em testes que avaliam a 

inteligência. Outros evidenciaram que o desempenho cognitivo foi classificado como 

médio. De acordo com os resultados deste estudo, um número significativo de 

crianças avaliadas pelo WISC III, obteve pontuação dentro da média. Ou seja, 

tiveram resultado dentro da média da amostra normativa, onde uma pontuação de 

100 em qualquer uma das três escalas define o desempenho médio de uma criança 

numa determinada idade (Wechsler, 2002).  A maioria das crianças, tanto do GE 

como do GC, foram incluídas como estando com inteligência na média e media 

superior. Apenas um número reduzido da amostra apresentou classificação média 

inferior e limítrofe, sendo que nenhuma criança foi classificada de intelectualmente 

deficiente, indicando que os participantes do estudo, de modo geral, apresentaram 

um bom desempenho intelectual. 

Não foi observada associação entre HIC e os resultados obtidos nos QIT, 

QIV, QIT e nos índices fatoriais. Porém, quando comparados os resultados entre 

participantes do GE e do GC, verifica-se que os índices de QIT, QIV e QIE foram 

menores no GE, como também, o índice compreensão verbal e organização 

perceptual. Além disso, vale ressaltar que as crianças do GE apresentaram 

melhores escores no QIE, que expressa o desempenho em habilidades não verbais, 

consistindo em uma medida de raciocínio fluido, processamento visual, capacidade 

de planejamento e habilidade para pensar e manipular estímulos visuais com 

rapidez e velocidade. Quanto ao GC não observou discrepância entre o QIV e QI de 

Execução. 

Marlow et al. (2005) defendem o comprometimento generalizado nas funções 

cognitivas dos pré-termo, outros autores (Rodrigues et al., 2006; Bhutta et al., 2002) 
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apontam para alterações cognitivas específicas, sendo que atenção, memória, 

habilidade viso-motora, dificuldade específica com números, velocidade de 

processamento e déficit de função executiva são algumas das funções cognitivas 

alteradas mais frequentemente citadas. Como já referido, não foi encontrado 

comprometimento generalizado das funções cognitivas entre os participantes do 

estudo, somente, no subteste informação, que avalia organização, eficiência de 

memoria e nível de conhecimento, realizado pelos participantes do GE a média foi 

menor que 10 pontos ponderados, nas demais funções cognitivas não foram 

constatadas alterações.  

Estudo realizado na França, por Brevaut-Malaty et al. (2010), mostrou que 

68% das crianças que nasceram com IG menor que 32 semanas, apresentaram 

perfis cognitivos normais aos seis a dez anos de idade, distúrbios menores em 18% 

e perturbações importantes em 14%. Esses resultados concordam parcialmente com 

o presente estudo. 

Johnson (2007) em estudo de revisão com crianças pré-termo (IG < 33 

semanas) na idade escolar (cinco a 11 anos), constatou que os escores de QI das 

crianças nascidas pré-termo se encontravam na faixa cognitiva média, em acordo 

com o resultado observado neste estudo. 

Na literatura consultada verificou-se que os sintomas de problemas 

comportamentais são mais evidentes e preocupantes em crianças em risco 

biopsicossocial, entre ela destacam-se as que nasceram prematuramente, sendo 

essa associação amplamente relatada (Ghandour et al., 2012; Nosarti et al., 2012; 

Gallo et al., 2011; Guellec et al. 2011; Rodriguez et al., 2011; Larroque et al., 2008; 

Moster, Lie e Markestad, 2008; Saigal e Doyle, 2008; Aylward, 2005). 

No presente estudo, de acordo com a percepção dos pais e professores a 

maioria dos participantes apresentou escore “sem dificuldade” para a saúde mental. 

Entretanto, a porcentagem de crianças que foi classificada na categoria “com 

dificuldade”, foi maior do que a encontrada na população geral, onde a prevalência 

de transtornos mentais varia de 3% a 18% (Anselmi et al., 2010; Stone et al., 2010; 

Egger e Angold, 2006; Bourdon et al., 2005). Por ser o SDQ um instrumento 

caracterizado como um questionário de triagem para problemas de saúde mental, 

portanto, não é destinado a ser uma medida padronizada para o diagnostico de 

problemas psiquiátricos e de transtornos de comportamento, a prevalência de 
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problemas de saúde mental encontrada na população estudada pode ter sido 

superestimada. 

O estudo conduzido por Cury e Golfeto (2003), utilizou o SDQ para investigar 

possíveis transtornos psiquiátricos em criança que frequentavam escola pública na 

região sudeste do Brasil, com idade média de oito anos e 18 meses, sendo 63% do 

sexo masculino. Nos questionários respondidos pelos pais, obtiveram-se altas 

pontuações tal como 30,8% para os sintomas emocionais, 17,7% para transtornos 

de conduta, de 16,8% para hiperatividade, 14% para as relações interpessoais, 

18,7% para os escores totais e 10,2% para o suplemento de impacto. Nos  

questionários respondidos pelos professores os escores foram bem menores, teve 

1,83% para os sintomas emocionais, 8,25 para transtornos de conduta e 

hiperatividade, 2,75% para as relações interpessoais, 8,25% para a pontuação total 

e 4,58% para o suplemento de impacto. Os autores concluíram que o SDQ pode ser 

útil para uma triagem preliminar na investigação de possíveis transtornos 

psiquiátricos na infância. 

Outro estudo que investigou a prevalência e os fatores de risco para 

transtornos psiquiátricos foi Johnson et al. (2010).  Avaliaram crianças com IG menor 

que 26 semanas, aos 11 anos de idade, com informações fornecidas pelos pais e 

professores. Observaram que essas crianças eram três vezes mais propensas a ter 

um distúrbio psiquiátrico do que as crianças nascidas a termo (23% vs 9%), o risco 

foi consideravelmente maior para TDAH (11,5% vs 2,9%), distúrbios emocionais 

(9,9% vs 2,1%) e distúrbio do espectro autista (8,0% vs 0,0%). Verificaram, também, 

que transtornos psiquiátricos foram significativamente associados com 

comprometimento cognitivo, esse achado é discordante do presente estudo. 

Uma criança pode apresentar diferentes comportamentos, de acordo com o 

lugar em que se encontra, por isso, houve a preocupação em avaliar o 

comportamento de crianças pré-termo com e sem HIC no contexto familiar e escolar. 

Para isso, foi utilizado o SDQ na versão para pais e professores. Os questionários 

respondidos por mais de um informante podem fornecer resultados mais precisos e 

fidedignos (Johnson et al., 2014; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004; Cury e Golfeto, 

2003; Godmam, 2000). No presente estudo, os resultados indicaram que as 

respostas dos pais preencheram mais critérios para a categoria “com dificuldade” do 

que as respostas dos professores, em todas as subescalas do SDQ, em ambos os 

grupos. Outros estudos também apontaram para a falta de concordância entre vários 
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informantes sobre a presença dos mesmos comportamentos em uma mesma 

criança (Johnson et al., 2014; Stone et al., 2011; Fleitlich-Bilyk e Goodman, 2004; 

Cury e Golfeto, 2003; Goodman, 1997).  

O estudo permitiu, ainda, identificar as taxas de prevalência de cada 

subescala do SDQ. “Sintomas emocionais” foi a subescala mais pontuada pelas 

crianças segundo seus pais, seguida pelos “problemas de conduta” e 

“hiperatividade” nos dois grupos. Esse achado relativo aos problemas emocionais 

indica que um número significativo de crianças, tanto do GE como do GC, vivencia 

com frequência, em seu cotidiano familiar sintomas como: tristeza, ansiedade, medo, 

preocupação e sintomas psicossociais.  Na ótica dos professores a prevalência nos 

dois grupos foi de sintomas de hiperatividade. Na sala de aula a criança fica mais 

exposta a regras e os compromissos são mais controlados e o fato dos professores 

se comportarem de forma menos protetora e flexível diante dos comportamentos 

indesejáveis com crianças que nasceram pré-termo, em comparação com seus pais, 

pode ter contribuído para esse resultado. A subescala “comportamento pró-social”, 

foi a única que recebeu a classificação “sem dificuldade” na avaliação dos pais e 

professores, sendo assim, todos os participantes do estudo são capazes de se 

comportar de forma pró-social. Esse resultado pode ser explicado pela idade das 

crianças, que estão na fase escolar, ou seja, estão vivenciando novos desafios 

relacionados principalmente à escolarização e à socialização (Bee, 2003). Outra 

análise possível refere-se ao fato de que o resultado obtido pode indicar um 

potencial das crianças para o desenvolvimento saudável.  

Ainda em relação às taxas obtidas no SDQ, o “suplemento de impacto” 

merece destaque, uma vez que, no GE foram os pais que perceberam que os 

problemas apresentados por seus filhos estão causando prejuízo social, já no GC 

foram os professores que identificaram que os problemas estão interferindo no 

cotidiano escolar e familiar das crianças. Uma hipótese para esse resultado é que, a 

maioria das crianças do GC frequentava a escola há mais tempo que as crianças do 

GE e assim os professores tiveram mais tempo para observar seu comportamento. 

Outra questão se refere à escala “hiperatividade” que na amostra estudada as taxas 

ficaram abaixo dos “sintomas emocionais” e “problemas de conduta”, discordando 

dos estudos de Johnson (2007), Rodriques et al. (2006) e Bhutta et al. (2002), que 

verificaram a prevalência de sintomas de hiperatividade, em relação às outras 

alterações do comportamento, no grupo de crianças pré-termo. 
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Dando prosseguimento a analise dos resultados do SDQ, quanto às 

diferenças relacionadas às capacidades e dificuldades de comportamento entre o 

GE e GC, na percepção dos pais, observa-se que as crianças com HIC 

apresentaram mais dificuldades de relacionamento com colegas e maior impacto 

negativo dos problemas no seu cotidiano familiar e escolar. Nos achados obtidos 

pelos questionários respondidos pelos professores verificou-se que em todas as 

subescalas as crianças sem HIC apresentaram mais alterações que as com HIC, 

embora a taxa de alterações tenham sido baixas.  

Um estudo com metodologia semelhante a do presente estudo foi o realizado 

por Rodriguez et al.(2011), que utilizaram o SDQ (versão respondida pelos pais) 

para avaliar a saúde mental de crianças que nasceram pré-termo na faixa etária de 

sete a nove anos. Os resultados indicaram que a prevalência de problemas de 

saúde mental geral da amostra foi de 47,7%, para problemas emocionais a taxa foi 

de 58,2%, para problemas de conduta de 48,8%, para hiperatividade 32,2% e para 

problemas de relacionamento com colega foi 27,2%. Embora com taxas mais 

elevadas e certa diferença entre as idades dos participantes, observou-se que os 

problemas de maior prevalência foram os mesmos encontrados neste estudo. 

Os resultados do presente estudo discordam com os apresentados por 

Deloubel-Ayoubet et al. (2009), que através dos resultados obtidos no SDQ, 

respondido pelos pais, sugeriram que as crianças nascidas pré-termo (22 a 32 

semanas de IG), aos cinco anos de idade, apresentaram, significativamente, 

maiores escores nas escalas de hiperatividade, sintomas emocionais e problemas 

de relacionamento com colegas. Esses autores concluíram ainda que os problemas 

comportamentais estavam associados ao baixo desempenho cognitivo e mães mais 

jovens. Vale ressaltar, que crianças na faixa etária dos cinco anos, já apresentavam 

algum a alteração do comportamento. 

 Foi evidenciado na literatura, que a HIC é a causa mais frequente de lesões 

cerebrais em pré-termo, podendo levar a importantes déficits neurológicos, 

cognitivos e motores (Schmid et al., 2013; Luu et al., 2009; Volpe, 2009; Scherlock, 

Anderson e Doyle, 2005; Silveira e Procianoy, 2005) No entanto, Não foram 

encontrados artigos que associassem diretamente pré-termo com HIC e sem HIC 

com desenvolvimento cognitivo e comportamental. Observou-se que vários estudos 

investigaram a presença de HIC em pré-termo com atraso no neurodesenvolvimento 

(Ehrhadt et al., 2013; Payne et al., 2013; Ballabh, 2010; McCrea e Ment, 2009) e 
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outros autores relacionaram a incidência e gravidade da HIC com prematuridade e 

baixo peso ao nascer (Schmid et al., 2013; Marba et al., 2011;  Ballabh, 2010).  

Outro estudo com metodologia semelhante a do presente estudo foi o de 

Vollmer et al (2003) que avaliaram crianças que nasceram prematuramente (IG< 33 

semanas) aos oito anos de idade e apresentaram lesões cerebrais detectadas por 

USTF. Utilizaram o WISC III para avaliação cognitiva. Concluíram que a HIC foi mais 

frequente em crianças com IG< 28 semanas e que as alterações no 

neurodesenvolvimento tiveram relação com o tipo de lesão intracraniana e não com 

a IG. Verificou-se que os resultados do presente estudo foram discordantes do 

estudo de Vollmer et al. (2003). Uma possível explicação para esta diferença pode 

estar no pequeno número de crianças do GE avaliadas. 

Sherlock, Anderson e Doyle (2005), também investigaram a relação da 

gravidade da HIC com o desenvolvimento cognitivo, em estudo de coorte com 

crianças aos oito anos de idade que nasceram com menos de 1000g e IG menor 

que 28 semanas. Verificaram que PC, dificuldades motoras e grande deficiência 

neurossensorial foram encontradas em crianças com HIC IV, representadas por uma 

pequena parcela da amostra. Apontaram, ainda, que os domínios do funcionamento 

cognitivo foram piores com o aumento da gravidade da HIC. Quanto às crianças que 

apresentaram menores graus de HIC não foi observado comprometimento 

significativo. 

 Estudo que também investigou crianças que nasceram pré-termo e com 

extremo baixo peso ao nascer com HIC e sem HIC no período neonatal, foi Patra et 

al. (2006). Concluíram que as crianças com HIC graus I e II, aos 20 meses de idade 

corrigida, apresentaram escores significativamente menores para o desenvolvimento 

mental em comparação com as que tiveram exame de USTF normal. Considerando 

as devidas proporções, como idade e instrumento usado na avaliação, o resultado 

foi discordante do presente estudo, onde não foram observadas diferenças 

significativas entre os GE e CG em relação ao desenvolvimento cognitivo. 

Luu et al. (2009), avaliaram o impacto da lesão cerebral grave (HIC III e IV e 

leucomoalácia periventricular) e fatores de riscos ambientais em função intelectual 

nas crianças nascidas pré-termo, aos 12 anos de idade. Na avaliação com WISC III 

os pré-termo obtiveram um QI de escala total de 87,9, QI verbal de 90,8, e QI de 

execução de 86,8, os escores foram de seis a 14 pontos mais baixos do que as 

crianças que nasceram a termo. Crianças pré-termo, também apresentado mais 
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problemas de comportamento do que as do grupo controle. Concluíram que grave 

lesão cerebral neonatal foi o mais forte preditor de déficit intelectual. A corticoterapia 

pré-natal e melhor nível de escolaridade materna foram associados com melhor 

cognição.  

Fica evidente por meio desses achados a importância da utilização do WISC 

III e do SDQ como instrumentos para detectar a presença de alterações cognitivas e 

comportamentais e a utilização de fatores biológicos, clínicos e socioeconômicos 

para caracterizar um grupo específico de escolares que nasceu pré-termo. Como 

também, procurou ir além, pesquisando estudos disponíveis na literatura, avaliando 

aspectos cognitivos e comportamentais dessas crianças, o que torna o presente 

estudo mais completo nessa área.   
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8. CONCLUSÕES 

 

A análise da relação entre indicadores socioeconômicos mostrou que foram 

encontradas influências da idade e escolaridade materna, da situação conjugal, 

renda familiar e número de moradores na casa, entre os recém-nascidos com e sem 

HIC. Em relação às características obstétricas, foi observada associação entre 

hemorragia intracraniana no recém-nascido e a ocorrência de infecção urinária 

materna. 

Os resultados obtidos através do WISC III mostraram bom desempenho 

intelectual da população estudada e, ainda, que o desfecho cognitivo não se 

mostrou associado à hemorragia intracraniana. 

A hemorragia intracraniana se mostrou associada ao desfecho 

comportamental. Na avaliação dos pais, estas crianças apresentaram mais 

problemas de relacionamento com colegas, impacto maior das dificuldades no seu 

cotidiano escolar e familiar. Na percepção dos professores o total de dificuldades, os 

problemas emocionais e de relacionamento com colegas, hiperatividade e o impacto 

das dificuldades no cotidiano da criança foram mais frequentes nos participantes 

com hemorragia intracraniana. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os resultados do presente estudo revelam questões importantes a respeito do 

desenvolvimento cognitivo e comportamental de crianças inseridas no ambiente 

escolar em relação à prematuridade e HIC. Através da avaliação pelo WISC III os 

participantes do estudo apresentaram bom desempenho cognitivo. Uma possível 

explicação para os resultados favoráveis obtidos na avaliação cognitiva é que alguns 

indicadores socioeconômicos podem ter funcionado como fator de proteção. 

As avaliações das capacidades e dificuldades realizadas através do SDQ 

apontaram para sinais de alterações comportamentais relatados mais pelos 

responsáveis do que por professores. Esses resultados podem estar relacionados à 

avaliação comportamental feita pelos pais, uma vez que, geralmente, têm uma visão 

dos filhos como mais frágeis devido às condições adversas enfrentadas no 

nascimento. Por outro lado, os professores ficam mais isentos na sua avaliação, pois 

não estão sendo influenciados pela condição da prematuridade.  

Algumas limitações podem ser identificadas neste estudo, uma delas é o fato 

do mesmo ser transversal e retrospectivo, fornecendo dados momentâneos sobre o 

desenvolvimento cognitivo e comportamental dos participantes, não permitindo 

avaliar as mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo. A amostra total foi 

constituída de crianças egressas da UTIN do HUAP/UFF e encaminhadas ao 

Ambulatório de Seguimento de Recém-nascido de Alto Risco na mesma instituição.  

Porém, o não retorno da maioria das crianças a esse ambulatório impossibilitou o 

acompanhamento das mesmas durante seu processo evolutivo, necessitando 

constituir uma amostra de conveniência para a realização do estudo. Desta forma, o 

reduzido tamanho amostral pode ter dificultado a observância de diferença 

estatística. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de estudos de caráter 

longitudinal e prospectivos que possam evitar o não seguimento destas crianças e a 

avaliação sequencial cognitiva e comportamental, que seriam uma proxi do 

desenvolvimento propriamente dito. 

Destacam-se como contribuições do presente estudo, a inclusão de variáveis 

biológicas, clinicas e socioeconômicas e de medidas padronizadas para a população 

brasileira que avalia a inteligência e o comportamento, favorecendo a comparação 

com um grupo típico de referência. 
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Ressalta-se, ainda, que o SDQ foi aplicado aos pais e professores dos 

participantes do estudo, permitindo uma avaliação mais ampla, mais precisa e 

fidedigna sobre as capacidades e dificuldades comportamentais.  No entanto, por 

ser um instrumento de triagem para identificar alteração do comportamento se faz 

necessário usar outros instrumentos de diagnóstico de problemas psiquiátricos e de 

transtornos de comportamento para caracterizar melhor o grupo em relação a esses 

achados. Sugerimos que os estudos acerca deste tema sejam realizados com a 

aplicação de instrumentos a multi-informantes, assim como o presente estudo, para 

ampliar a possibilidade de captar alterações, muitas vezes sutis. 

Desta forma, considera-se que os objetivos foram atingidos e os resultados 

contribuem para a maior compreensão da realidade da situação do desempenho 

cognitivo e da saúde mental de crianças em idade escolar que nasceram prematuras 

e apresentaram HIC no período neonatal, como também, identifica potenciais fatores 

de risco e proteção relacionados ao desenvolvimento cognitivo e comportamental. 

Finalizando, cabe destacar a importância de futuros estudos abrangendo esta 

área, utilizando outros instrumentos que poderiam agregar informações ainda mais 

consistentes sobre os aspectos cognitivos e comportamentais em crianças pré-termo 

na idade escolar, indicando importantes questões a serem enfrentadas pelas 

políticas públicas de saúde e educação para que possam lidar de forma mais efetiva 

e responsável com essa realidade. 
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APÊNDICES 

 

 

  APÊNDICE A: Protocolo de coleta dos dados em prontuário geral 

 

PROTOCOLO DE COLETA DOS DADOS EM PRONTUÁRIO GERAL 
 

 
Prontuário:                                                                                           Identificação: 
 
Nome da criança: __________________________________________________________________ 

Data de nasc.: ____/___/______         idade: _____________          sexo:  M              F    

Endereço: _________________________________________________________________________ 

___________________________Telefone: ______________________________________________ 
Nome da mãe/ responsável: __________________________________________________________ 
 
INTERCORRÊNCIAS NO PRÉ-NATAL: 

(   ) HEMORRAGIA   (   ) HIPERTENSÃO (   ) DIABETES   (   ) TORCHS   Outras:________________ 

Drogas usadas durante a gravidez: _____________________________________________________ 

Tipo de parto:  (  ) vaginal    (  ) cesareo          Tipo de gravidez:   (  ) única    (  ) dupla  

Idade gestacional: __________ semanas         (   ) PE     (   ) MP   (   ) PT 

Peso ao nascimento: _______________    (   ) EBP    (   ) MBP    (   ) BP   

Relação peso/ idade gestacional:  (   )PIG  (  ) AIG   (  ) GIG 

Índice de apgar:  1º min.: _____ 5º min.: _____     Alta Hospitalar: _____/_____/______ 

PROBLEMAS NO PERÍODO NEONATAL: 

 Asfixia neonatal    VM: tempo(em h):              FiO2máx: 

 Hemorragia intracraniana (HIC)  DMH 

 Graus: (   ) I    (   )  II   (   )  III   (   )  IV  DBP 

 Alterações na USGTF  PNEUMONIA 

 Icterícia grave  PCA 

 KERNICTERUS      HPP (hipertensão pulmonar) 

 TORCHS | Qual(is)?  ROP 

 SEPSE  Graus: (   ) I    (   )  II   (   )  III   (   )  IV 

 Outras: 

  

 
PROBLEMAS NO PERÍODO PÓS-NEONATAL: 

1º ano de vida  

2º ano de vida  

3º ano de vida  

4º ano de vida  

5º ano de vida  

6º ano de vida  

7º ano de vida  

8º ano de vida  

 

 

Responsável pela coleta: ______________________________________ data: ____/___/______ 
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 APÊNDICE B: Protocolo para coleta de dos dados socioeconômicos 

 

 

 
PROTOCOLO PARA COLETA DOS DADOS SOCIOECONÔMICOS 

 

 
Prontuário:                                                              identificação: 

 

Responsável pela coleta: ______________________________ data: ____/___/____ 

Nome da criança: ____________________________________________________ 

Data de nasc.: __/___/___         idade: ________(em 2015)     sexo: M              F      

Endereço: __________________________________________________________ 

___________________________________Telefone: ________________________ 

Nome da mãe:_________________________________________ Idade: ____ anos 

Cor ou raça:  1(  ) branca   2(  ) preta  3(  )parda  4(  ) indígena  5(  ) amarela         

Situação conjugal: 1(  ) solteira  2 (  ) casada / convívio com  parceiro 3 (  )viuvo  

                               4( ) divorciada / separada judicialmente  5( ) união estável                                  

Ocupação da mãe:____________________________________________ 

Escolaridade da mãe: __________________________________________ 

Renda familia: 1(  ) até ¼ do SM     2(  ) até ½ SM  3(  ) até 1 SM  4(  ) até 2 SM 

                         5(  ) até 4 SM     6(  ) + de 4 SM 

Número de pessoas que residem com a criança: ___________ 

 

Classificação econômica: 

 

Sistema de Pontos1 

 Quantidade de itens 
0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio  0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Vídeocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer( aparelho independente 
ou parte da geladeira duplex 

0 2 2 2 2 
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Grau de instrução do chefe de familia1 

 
Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual  

Analfabeto/ Primário incompleto Analfabeto/ Fundamental 1 incompleto 0 

Primário completo/ Ginásio incompleto Fundamental 1 completo/ Fundamental 2 incompleto 1 

Ginásio completo/ Colegial incompleto Fundamental 2 completo/ Médio incompleto 2 

Colegial completo/ Superior incompleto Médio completo/ Superior incompleto 4 

Superior completo Superior completo 8 

 
 
 
  

TOTAL DE PONTOS:____________ 
 
CLASSE:___________________ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

1Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa- ABEP. Critério de Classificação Econômica 

Brasil 2014- Base LSE 2012. 
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APÊNDICE C: Entrevista Semiestruturada com os pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM OS PAIS 

 
 

      Prontuário:                                                 Identificação: 
 
Nome da criança: _________________________________________________ 
Data nascimento: ___/___/_____                                        Idade: ____________ 
 
História atual: 
 
► A criança faz algum tratamento especializado? (  ) sim (  )não  Qual (is)? 
________________________________________________________________ 
 
► Faz uso regular de medicação? (  ) não  (  ) sim Qual (is) ?________________ 
_________________________________________________________________ 
 
► Está na escola? (  ) não  (  ) sim  qual?  (  ) pública   (  ) particular   (  ) especial  
Nome:________________________________________ cursando_______ ano 
Idade de ingresso: __________ repetiu alguma série? _____Qual? __________ 
 
Você acha que sua criança vem desenvolvendo como seus outros filhos ou 
outras crianças da mesma idade? (  ) sim  (  ) não  o que você observa de 
diferente?_________ ______________________________________________ 
 
Em relação as tarefas, demonstra: (  ) prazer  (  ) desprazer  (  ) dependência (  ) 
independência  (  ) organização  (  ) desorganização  ______________________ 
 
Interação com o professor: ___________________________________________  
 
► Conduta emocional e social: (  ) tranquila  (  ) alegre (  ) amigável                              
(  ) cooperativa  (  ) extrovertida (  ) independente  (  ) rebelde  (  ) agitada  
(  ) ansiosa (  ) introvertida (  ) desatenta  (  ) agressiva (  ) triste  (  ) outros: 
_________________________________________________________________ 
 
►Características especiais ( hábitos/manias): ____________________________ 
 
►Relacionamento da criança com: 
 
Pais: ____________________________________________________________ 
 
Irmãos: __________________________________________________________ 
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Grupos ( colegas, vizinhos, parentes): ________________________________ 
 
Tempo que os pais passam com os filhos: _____________________________ 
 
Brinca? Quais os brinquedos preferidos? ______________________________ 
 
Com quem brinca?________________________________________________ 
 
►cuidados pessoais (Higiene, como cuida do corpo, escolha de roupas 
dependência/independência,):_______________________________________ 
 
Desenvolvimento: 

 
► Neuropsicomotor: sustentou a cabeça aos ______, sentou-se sozinha aos _ 
________Engatinhou aos _____ ficou em pé aos ______ caminhou aos______ 
 
►Linguagem: 1ª palavras: _____ gagueira? _____troca de letras? _________ 
Descrição de fatos ( início/meio/fim): __________________ coerência: _______ 
_______________________vocabulário: _____________________________ 
dificuldade de linguagem ( comunicação) ? (  ) não  (  ) sim ________________ 
 
►Sono :Como é o sono?  (  ) tranquilo   (   ) agitado.  Dorme em cama própria?  
(  ) sim (  ) não, com quem? _______________________________________                                         
(  ) terror noturno  (  ) bruxismo   (  ) sonilóquio  (  ) sonambulismo. 
 
►Alimentação:  come bem? (  ) sim (  ) não  ____________________________ 
Tem preferências? (  ) não (  ) sim  quais? _____________________________ 
 
►sexualidade: a criança faz perguntas ( demonstra curiosidade?) __________ 
_______________________________________________________________ 
 
►a criança teve alguma doença mais grave ou foi internada nos últimos anos?          
(  ) não  (  ) sim  Motivo: ___________________________________________ 
 
►Você acha que atualmente seu (sua) filho (a) vem se desenvolvendo como 
seus outros filhos ou outras crianças? (  ) sim  (  )não  Motivo: _____________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
Informações prestadas por:________________________________________  
 
 
Entrevistador:___________________________________ Data: ___/___/___ 
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APÊNDICE D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TITULO DO PROJETO: Características do desenvolvimento cognitivo e 
comportamental de escolares que nasceram prematuros e apresentaram hemorragia 
intracraniana.    
 

Pesquisadora responsável: Marcia Salim de Martino – CRP 05/4788  

Instituição: Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP/UFF  

 

 

Prezados pais e responsáveis,  

 

 

Convidamos você e seu (sua) filho (a) para participarem de uma pesquisa que 

estamos realizando com crianças que nasceram prematuras (idade gestacional 

menor que 37 semanas), apresentaram hemorragia intracraniana (HIC) e que 

ficaram internadas na UTI - Neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro- 

HUAP/UFF, nos anos de 2006 a 2008. Nessa pesquisa, serão analisados o nível de 

inteligência, planejamento e controle do comportamento, em duas sessões de uma 

hora, em dias diferentes. Antes dessas sessões, os pais serão entrevistados e 

deverão responder a um questionário, com a ajuda da pesquisadora. Será também 

necessário que você autorize o envio de um questionário sobre o comportamento e 

desempenho escolar para ser preenchido pelo (a) professor (a) de seu (sua) filho 

(a). A pesquisa será realizada no Ambulatório de Psiquiatria da Infância e 

Adolescência do HUAP/UFF. Todos os dados coletados serão arquivados e poderão 

ser utilizados nesta pesquisa, divulgações em eventos científicos e publicações em 

revistas da área de saúde psicologia e educação.  A criança será identificada por um 

número e os responsáveis pela pesquisa se comprometem a manter sigilo sobre a 

identidade das pessoas envolvidas e sobre as informações que possam identificá-

las. Os procedimentos da pesquisa não implicam em nenhum risco adicional para a 

saúde de seu (sua) filho (a) assim como os demais requisitos éticos serão cumpridos 

de acordo com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Ética em 

Pesquisa. Esclarecemos que a participação na pesquisa é voluntária, e que pode se 

recusar ou interromper a participação quando quiser ou precisar, sem nenhum 

prejuízo ou penalidade, para você ou sua criança. Não haverá qualquer despesa 

nem remuneração para os participantes da pesquisa, só o valor do transporte será 

custeado pela pesquisadora.  
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Se você concordar que a criança participe desse estudo, as sessões serão 

agendadas com antecedência. É necessário, também, o preenchimento e a 

assinatura do Termo de Consentimento, que se encontra abaixo.  A participação de 

seu (sua) filho (a) é importante pois, em função dos resultados, sua criança poderá 

ser encaminhada para tratamento especializado e você receberá orientações. Além 

disso, essa pesquisa nos permitirá conhecer o desempenho cognitivo e 

comportamental de crianças nascidas prematuras e que apresentaram HIC e, assim, 

no futuro, poderemos ajudar outras crianças. 

 Agradecemos sinceramente sua colaboração. 

 

Atenciosamente,  

 

______________________________       

          Marcia Salim de Martino        
           Psicóloga – CRP 05/4788  

 
 
 
 

Consentimento pós informação:    

 

 

Eu ______________________________________ RG nº ___________ responsável 

legal por _______________________________, fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa e sua justificativa, de forma detalhada e precisa. Todas as minhas dúvidas 

foram respondidas e sei que posso solicitar novos esclarecimentos a qualquer 

momento, contatando a pesquisadora responsável para esclarecimentos de 

eventuais dúvidas, estando a mesma à disposição para contato pelos telefones: (21) 

9642 3292 e (21) 2629 9336. Declaro, portanto, que autorizo a inclusão do meu 

(minha) filho (a) ou tutelado na pesquisa realizada pela psicóloga Marcia Salim de 

Martino.    

 

 

Niterói, ____de _______________ de _______   

 

Assinatura do responsável ______________________________________________ 
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APÊNDICE E: Termo de Assentimento 
 

 
 

TERMO DE ASSENTIMENTO 

 

 

Você está sendo convidado (a) para participar da pesquisa Avaliação 

cognitiva e comportamental de escolares que nasceram prematuros e apresentaram 

hemorragia intracraniana, sob a responsabilidade da pesquisadora Marcia Salim de 

Martino. 

Esta pesquisa pretende conhecer o desempenho cognitivo e o comportamento de 

crianças com 6 a 8 anos de idade que nasceram prematuras e apresentaram 

hemorragia intracraniana. 

  Seus pais permitiram que você participe. Você não precisa participar da 

pesquisa se não quiser, é um direito seu, não terá nenhum problema se desistir, 

ninguém ficará aborrecido.  A pesquisa será realizada no Ambulatório de Psiquiatria 

da Infância e Adolescência – HUAP/UFF e envolverá você comparecer duas vezes, 

por uma hora, para avaliar seu desenvolvimento cognitivo. Para isso, será utilizada a 

Escala de Inteligência Wechsler para Crianças, também denominada WISC-III, que 

avalia a inteligência, atenção, habilidades viso-construtivas, funções executivas, 

linguagem e memória. Esta pesquisa apresenta risco mínimo, isto é, o mesmo risco 

existente em atividades rotineiras como conversar, ler, montar quebra-cabeça. O uso 

da escala é considerado seguro, mas é possível que, em algum momento, você 

fique cansado. Porém, há coisas boas que podem acontecer, como saber se o seu 

desenvolvimento cognitivo está de acordo com a sua idade e poder ajudar no seu 

aprendizado e também, no futuro auxiliar outras crianças que nasceram prematuras 

e com hemorragia intracraniana. 

Como pode demorar um pouco você receberá um lanche e nós daremos a 

seus pais dinheiro suficiente para o transporte, para que possam comparecer para a 

pesquisa. Ninguém saberá que você está participando, não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Os resultados 

da pesquisa vão ser publicados, mas sem identificar as crianças que participaram. 

Quando terminarmos a pesquisa os resultados serão dados a você e a seus pais. Se 

você tiver alguma dúvida pode me perguntar e/ou entrar em contato comigo caso 

queira conversar sobre a pesquisa, pelos telefones: 996423292 / 26299336. 
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DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

 

 

Eu _______________________________________________ aceito participar da 

pesquisa que pretende conhecer o desempenho cognitivo e o comportamento de 

crianças que nasceram prematuras e apresentaram hemorragia intracraniana. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. Entendi que posso 

dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer “não” e desistir 

que ninguém vai ficar aborrecido.  A pesquisadora tirou minhas dúvidas e conversou 

com os meus responsáveis. Recebi uma cópia deste termo de assentimento e li e 

concordo em participar da pesquisa.         

 

 

Niterói, ____de ____________de ______ 

 

____________________________________ 

Assinatura da criança 

 

____________________________________ 

Assinatura do responsável 

 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

 

 

 

Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar: 
 
CEP – Comitê de Ética em Pesquisa- UFF 
Rua Marques do Paraná, 303 – 4º andar – prédio anexo do HUAP 
Centro – Niterói-RJ 
Tel.: (21) 2629-9189 
 
Pesquisadora responsável: Marcia Salim de Martino 
Psiquiatria da Infância e Adolescência – HUAP/UFF 
Rua Marques do Paraná, 303 – Centro- Niterói-RJ 
Tel.: (21) 996423292 / (21) 2629-9336 
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APÊNDICE F: Carta para professora 
 

 
 
 

Niterói, ____ de ________________de _______ 
 
 
 
 

 
Prezada Professora, 
 
 

O (a) seu (sua) aluno (a) _____________________________________ 
participará de uma pesquisa, com consentimento do responsável, no Hospital 
Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense. 

A pesquisa mencionada faz parte do trabalho de mestrado da psicóloga 
Marcia Salim de Martino, e tem como objetivo conhecer o desenvolvimento cognitivo 
e comportamental de escolares que nasceram prematuros e que apresentaram 
hemorragia intracraniana. 

Você está recebendo, através da mãe ou pai da referida criança, um envelope 
pré-selado, com o Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ) elaborado por 
Goodman R. O SDQ é um questionário de triagem comportamental contendo 25 
itens, composto por cinco subescalas (sintomas emocionais, problemas de conduta, 
hiperatividade / déficit de atenção, problemas de relacionamento com colegas e 
comportamento pró-social). 
 Asseguro que os dados do questionário serão utilizados somente para fins de 
pesquisa e, para garantir a confidencialidade, cada questionário receberá um código 
numérico que substituirá o nome da criança e da professora. 

Sua participação é muito importante, pois as informações fornecidas a 
respeito do comportamento e desempenho escolar da criança vão contribuir para 
caracterizar o desenvolvimento cognitivo e comportamental de escolares que 
nasceram prematuros e que apresentaram hemorragia intracraniana. Desta forma, 
caso seja necessário, a criança poderá ser encaminhada para tratamento 
especializado e, no futuro, poderemos ajudar outras crianças. 

Agradecemos sinceramente sua colaboração. 
 
Atenciosamente, 

 
______________________________ 
     Marcia Salim de Martino 
               CRP 05/4788 

 
 

Mestranda do Mestrado Profissional em Saúde 
Materno-Infantil - Faculdade de Medicina - UFF 
tel.: 2629 9336 / 996423292 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Questionário de Capacidades e Dificuldades (SDQ- Pa 4-17)  
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ANEXO B: Questionário de Capacidades  e Dificuldades  (SDQ –Pr 4-7) 
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ANEXO C: Escala de Inteligência Wechsler para Crianças  (WISC III)* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           * Ficha de registro do WISC III  
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ANEXO D:  Parecer  Consubstanciado do CEP-FM/UFF/HU  
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