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RESUMO

A prematuridade constitui‐se em um fator de risco para morbidade neonatal,
na primeira infância e a longo prazo, podendo esta afetar o comportamento e a
funcionalidade. Objetivo: Avaliar as alterações comportamentais em crianças que
nasceram prematuras e que estão inseridas em um ambiente escolar, assim como a
associação com a funcionalidade. Métodos: Estudo transversal, com a participação
de crianças de 5 a 7 anos de idade e seus cuidadores, dividido em dois grupos:
Grupo prematuro- GPT (54 crianças) e o Grupo a termo- GAT (51crianças). Para
avaliar a funcionalidade foi utilizado o Inventário de Avaliação Pediátrica de
Incapacidade (PEDI) e o comportamento foi avaliado pelo Questionário de
Capacidades e Dificuldades (SDQ), ambos respondidos pelos pais. Em relação à
análise estatística foi realizado Teste T para amostras independentes entre os
grupos GPT e GAT para verificar as diferenças entre as variáveis contínuas e teste
Qui-quadrado para as variáveis categóricas; regressão binária para verificar
diferença entre grupos em relação ao comportamento e para verificar a diferença no
comportamento entre os grupos de acordo com as condições de Normal ou Alterado
em relação ao desempenho funcional foi realizada regressão linear. Para todas as
análises estatísticas o nível de significância foi considerado como α = 0,05.
Resultados: No SDQ Conduta foi encontrada uma diferença significativa entre os
grupos (p = 0,022), no qual o GAT apresentou mais crianças alteradas sendo que
esta diferença foi somente evidenciada quando controlou-se a idade da criança. No
que se refere à funcionalidade e ao comportamento foi encontrada diferença
significativa entre os grupos e pior média do GPT Alterado no questionário PEDI na
parte de HFM e no SDQ Conduta (p = 0,032), assim como na parte de ACAC em
relação ao SDQ Hiperatividade e ao Total de Dificuldades (p = 0,002 e p = 0,013,
respectivamente) e na parte ACFS referente ao SDQ Total de Dificuldades (p =
0,020). Conclusão: Os resultados do presente estudo sugerem que as diferenças
relacionadas às capacidades e dificuldades comportamentais entre os GPT e GAT
foram pontuais, sendo evidenciado maior número de crianças alteradas no GAT no
domínio Conduta quando controla-se a idade da criança. Com isso, foi observado

que não há uma relação da prematuridade com o comportamento no GPT. Em
relação à associação com a funcionalidade, os resultados apresentados também
foram pontuais. Crianças do GPT consideradas alteradas em relação ao domínio
Conduta no questionário SDQ apresentaram pior média no questionário PEDI na
parte de HFM. Assim como nos domínios do SDQ de Hiperatividade na parte de
ACAC e Total de Dificuldades na parte de ACAC e ACFS.
Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; HFM: Habilidades
funcionais mobilidade; ACAC: Assistência do cuidador auto-cuidado; ACFS:
Assistência do cuidador função social.
Palavras-chave: Comportamento. Prematuridade. Idade escolar.

ABSTRACT

Prematurity constitutes a risk factor for neonatal morbidity, early childhood and
long-term, which may affect the behavior and functionality. Objective: To evaluate
the behavioral changes in premature infants that are inserted in a school setting, as
well as the association with functionality. Methods: Cross-sectional study, with the
participation of children between 5 and 7 years and their caregivers, divided into two
groups: Premature Group- PTG (54 children) and the Term Group- TG (51children).
For the assessment of the functionality of the children, the Pediatric Evaluation of
Disability Inventory (PEDI) was used and the behavior was evaluated by the
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) both answered by parents. It
conducted t test for independent samples between PTG and TG groups to check the
differences between continuous variables and chi-square test for categorical
variables. Binary regression was performed to verify differences between groups
regarding the behavior and to detect differences in behavior between the groups
according to Normal conditions or changed in relation to functional performance,
linear regression was performed. For all statistics analyzes the level of significance
was considered α = 0.05. Results: In the Conduct SDQ was found a significant
difference between groups (p = 0.022), in which TG had more Anormal children, this
difference was only evident when the children’s age was controlled. With regard to
the functionality and behavior significant differences were found between the groups
and the worse average of Anormal PTG in the PEDI questionnaire at the Conduct
SDQ (p = 0.032), at ACSC part relative to Total Difficulties and Hyperactivity SDQ (p
= 0.013 and p = 0.002, respectively) and at ACSF part related to Total Difficulties
SDQ (p = 0.020). Conclusion: The results of this study suggest that differences
related to capabilities and difficulties behavioral between PTG and TG were punctual,
being evidenced more Anormal children in the TG Conduct domain when controls to
the children's age. Thus, it was observed that there isn’t a relation of prematurity with
the behavior in PTG. Regarding the association with the functionality, the results
were also punctual. Children of PTG considered Anormal for the Conduct domain in
SDQ questionnaire had a worse average in PEDI questionnaire on the FMA. As in

the SDQ domains Hyperactivity on the SCCA and Total Difficulties on the SCCA and
CSSF.
Legend: PTG: Premature Group; TG: Term group; FMA: functional mobility abilities;
SCCA: self-care caregiver assistance; CSSF: Caregiver support social function.

Keywords: Behavior. Prematurity. School-age.
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1 INTRODUÇÃO

Alterações de comportamento são frequentemente encontradas como
dificuldades na idade escolar (FERREIRA e MARTURANO, 2002). Podem ser
classificadas como padrões de comportamento externalizantes (hiperatividade,
impulsividade, oposição, agressão e manifestações antissociais) ou como padrões
internalizantes

(disforia,

retraimento,

medo

e

ansiedade)

(FERREIRA

e

MARTURANO, 2002). Os problemas externalizantes tendem a ser mais estáveis,
porém apresentam um curso e prognóstico menos favorável (ESSER, SCHMIDT e
WOERNER, 1990; FERGUSSON, HORWOOD e LYNSKEY 1996; HINSHAW, 1992).
Com isso, os componentes de agressividade, impulsividade e tendências
antissociais representam as formas mais comuns e persistentes de desordens na
infância e são precursores de distúrbios de condutas na adolescência (ESSER,
SCHMIDT e WOERNER, 1990; FERGUSSON, LYNSKEY e HORWOOD, 1996;
HINSHAW, 1992).
Os problemas de comportamento podem estar relacionados ao ambiente
familiar das crianças, e essas alterações geram consequências na vida escolar que
podem ser percebidas através da dificuldade de aprendizagem (FERREIRA e
MARTURANO, 2002). As condições do ambiente familiar podem atuar de modo
significativo na atenuação ou agravamento no impacto do risco da prematuridade e
do baixo peso ao nascimento (BPN) no desenvolvimento da criança (LINHARES et
al., 2005). Define-se como prematuro todo nascimento que ocorre com idade
gestacional (IG) inferior a 37 semanas e recém-nascidos com baixo peso são
aqueles que nasceram com peso menor que 2.500 gramas. (WHO, 2010). A IG,
juntamente com o peso ao nascer é reconhecida como um padrão de referência
para a evolução e o prognóstico do prematuro (MOUTQUIN, 2003). Diversos
estudos têm abordado a prevalência de alterações do comportamento em crianças
que nasceram prematuras e/ou com baixo peso na idade escolar (VIEIRA e
LINHARES, 2011). Outro importante resultado dos estudos é que as modificações
de fatores de risco ambientais e socioeconômicos podem melhorar o comportamento
de crianças nascidas prematuras (LINDESTROM et al., 2011; GRAY et al., 2004;
WHITESIDE et al., 2009).
Crianças prematuras carregam um histórico de vulnerabilidade biológica,
tendo

um

risco

maior

de

apresentarem

problemas

de

desenvolvimento

(JEYASEELAN et al., 2006; KIRKGAARD et al., 2006). Muitas dessas crianças,
consideradas “aparentemente normais”, exibem mais dificuldades escolares, além
de mostrarem pior repertório motor e problemas de comportamento, quando
comparadas a crianças nascidas a termo (JEYASEELAN et al., 2006; KIRKGAARD
et al., 2006). Deve-se considerar que, em muitos casos, os prematuros podem estar
expostos a múltiplos riscos, e que o contexto em que estão inseridos pode ser
decisivo para efeitos positivos ou negativos em seu desenvolvimento (VIEIRA e
LINHARES, 2011). Pesquisas em todo o mundo têm demonstrado preocupação com
os efeitos a longo prazo do nascimento prematuro (NATIONAL SCIENTIFIC
COUNCIL ON THE DEVELOPING CHILD, 2007). Esse receio deveria se estender
também aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil, na
medida em que as condições precárias de vida podem se tornar um agravante da
vulnerabilidade

biológica

(NATIONAL

SCIENTIFIC

COUNCIL

ON

THE

DEVELOPING CHILD, 2007). Contudo, há poucos estudos nacionais que se
dedicam a investigar o desenvolvimento dessas crianças em idade escolar
(LINHARES et al., 2005).
Magalhães et al. (2003) avaliaram o desenvolvimento global de crianças na
idade escolar, incluindo aquelas que obtiveram maior número de intercorrências no
período neonatal (IPP) associado à prematuridade e BPN. Essas crianças
apresentaram desempenho abaixo do esperado para a idade, sugerindo que a
associação de fatores de risco torna a criança mais vulnerável a problemas do
desenvolvimento. Observaram ainda que todas as crianças que apresentaram o
desempenho abaixo da normalidade conviviam em ambiente socioeconomicamente
baixo (MAGALHÃES et al., 2003). As crianças avaliadas neste estudo apresentaram
sinais de baixo tônus que ainda persistiam aos 6 e 7 anos com desempenho inferior
em provas de controle postural e em testes perceptual-motor. Tais resultados
chamam atenção para a importância de acompanhar o desenvolvimento de recémnascidos pré-termo até a idade escolar (MAGALHÃES et al., 2003).
De acordo com os resultados de Lemos et al. (2012) crianças prematuras e
com BPN demonstram importante atraso no desenvolvimento funcional em
habilidades para execução de atividades de vida diárias (AVDs) e em independência
nas áreas de autocuidado, mobilidade e função social. Neste estudo, 25% das
crianças apresentaram atraso em habilidades funcionais e 32,7% em independência
(LEMOS et al., 2012). Estes indivíduos apresentam médias a baixo da população

normativa brasileira em testes funcionais, mostrando que mesmo estando dentro
destes padrões, eles apresentam desempenho funcional inferior a crianças sem
essa condição (LEMOS et al., 2012). Contudo, de acordo com os autores, quando
são

excluídos

os casos

de

maiores alterações no

desenvolvimento,

as

características de IG e peso ao nascimento (PN), parecem não explicar
isoladamente os resultados encontrados quanto às AVDs e independência (LEMOS
et al., 2012). Em relação ao nível de assistência do cuidador estas crianças
apresentam maior atraso na área de mobilidade (LEMOS et al., 2012; MANCINI et
al., 2004). Possivelmente estes resultados estão relacionados ao fato de cuidadores
de crianças prematuras subestimarem suas capacidades nesta área (MANCINI et
al., 2004).
O nascimento prematuro pode afetar o desempenho escolar através de
problemas cognitivos e comportamentais, principalmente transtornos perceptivos de
atenção e hiperatividade (COOKE e FOULDER-HUGHES, 2003 apud SANTO,
PORTUGUEZ e NUNES, 2009). Recém-nascidos prematuros e com BPN, mesmo
apresentando peso predominantemente entre 1.500 e 2.500 gramas, possuem
prevalência alta de transtornos cognitivos e comportamentais em idade pré-escolar
(SANTO, PORTUGUEZ e NUNES, 2009), além de atraso na aquisição da linguagem
e déficits de desempenho motor (SANTO, PORTUGUEZ e NUNES, 2009). Esses
fatores geram consequências no desenvolvimento, principalmente durante a fase
escolar, podendo afetar também na qualidade de vida dessas crianças (SANTO,
PORTUGUEZ e NUNES, 2009). As alterações de comportamento podem ser
evidenciadas também através das queixas das mães em relação a esse fator que é
sugestiva de acompanhamento psicológico dessas crianças (LINHARES et al.,
2005).
Os problemas comportamentais do tipo internalizante e externalizante têm
sido observados entre 22 e 37%, respectivamente nas crianças classificadas como
prematuras extremas (< 28 semanas de IG) em idade pré-escolar, em 13% entre as
crianças muito prematuras (29 a 34 semanas de IG) e em 60% de prematuros
tardios (34 a 36 semanas de IG) que também nasceram com baixo peso na mesma
faixa etária (WHO, 2010).
Muitas dificuldades encontradas na idade escolar que geram alterações no
desenvolvimento estão relacionadas aos problemas comportamentais, com isso é
importante avaliar as consequências desses fatores na vida das crianças que

nasceram prematuras, sabendo-se que há uma alta prevalência de alterações
comportamentais neste grupo de acordo com a literatura (VIEIRA e LINHARES,
2011; FERREIRA e MARTURANO, 2002). A partir dessa realidade e com base no
aumento da sobrevida de prematuros, nos comprovados efeitos adversos dos
fatores da prematuridade sobre o desenvolvimento, assim como o baixo índice de
pesquisas nacionais sobre este assunto, o presente estudo tem como objetivo
avaliar as alterações de comportamento dessas crianças que estão atualmente na
idade escolar, além de verificar se a funcionalidade é um fator associado às
alterações comportamentais.

2 OBJETIVOS

2.1

OBJETIVO GERAL

Avaliar

as

alterações

comportamentais

em

crianças

que

nasceram

prematuras e que estão inseridas no ambiente escolar, assim como a associação
com a funcionalidade.

2.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Comparar o grupo prematuro (GPT) e a termo (GAT) em relação à

prevalência de alterações comportamentais;


Verificar se há relação entre as alterações de comportamento e o

desempenho funcional de crianças nascidas prematuras em ambiente escolar.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1

PARTICIPANTES

Este estudo caracteriza-se como do tipo transversal, e fez parte de um estudo
maior intitulado “QUALIDADE DE VIDA E FUNCIONALIDADE DE CRIANÇAS QUE
NASCERAM

PREMATURAS:

associação

com

a

prematuridade

e

fatores

relacionados”. Esse estudo contou com a participação de crianças que nasceram
prematuras e a termo, na cidade de Juiz de Fora – Minas Gerais (MG), residentes no
mesmo local e que estavam com idade entre 5 e 7 anos inseridas no ambiente
escolar.
Os participantes foram selecionados a partir do banco de dados da pesquisa
“MORBIMORTALIDADE DOS NEONATOS EGRESSOS DE UTI NEONATAL EM
JUIZ DE FORA” (SILVA, 2010). Foram incluídas todas as crianças que atenderam
aos critérios de inclusão do presente estudo. Além disso, também foram incluídas
através das indicações das mães dos participantes citados anteriormente, crianças a
termo do mesmo sexo e idade (considerando a idade em anos, permitindo assim o
intervalo de até 11 meses), porém se estas também fossem crianças prematuras,
também eram incluídas. Foram convidados também outros participantes buscados
em escolas e centros de atividades voltadas para crianças desta faixa etária.
Foram incluídos no estudo de Silva (2010) 258 neonatos nascidos e
residentes em Juiz de Fora – MG que haviam sido internados em 2009 em uma das
três Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs) que atendiam ao Sistema
Único de Saúde (SUS). São elas: Hospital Regional João Penido, Hospital
Maternidade Therezinha de Jesus e Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.
No presente estudo as crianças foram separadas em dois grupos. O GPT
apresentava crianças que nasceram com IG inferior a 37 semanas. Já o grupo GAT
foi formado por crianças que nasceram com IG superior a 37 semanas e inferior a
42, e com PN maior que 2500 gramas. Os participantes do GAT foram selecionados
preferencialmente no mesmo ambiente das crianças do GPT (vizinhos, parentes,
conhecidos ou alunos da mesma creche ou escola), com objetivo de possibilitar a
equivalência em relação a exposição às condições sociais e ambientais .

3.1.1 Critérios de Inclusão

Os grupos foram constituídos de crianças entre 5 e 7 anos inseridas no
ambiente escolar. As crianças do GPT deveriam apresentar histórico de
prematuridade. Já o GAT foi constituído de crianças com nascimento a termo e com
peso acima de 2500 gramas.

3.1.2 Critérios de Exclusão

Crianças

que

apresentavam

malformação

congênita

e/ou

alterações

cromossômicas, crianças com diagnóstico médico de paralisia cerebral (PC) e as
que não se enquadravam nos critérios de inclusão e/ou que seus pais ou
responsáveis não concordarem em participar do estudo.

3.1.3 Critérios de Não Inclusão

Não foram incluídas no estudo durante o contato com as famílias do banco de
dados do estudo anterior, ou por contato dos participantes incluídos, crianças que
nasceram pós-termo (IG > 42 semanas) e a termo com BPN (PN < 2500g), aquelas
que não eram mais residentes da cidade de Juiz de Fora ou que nasceram em outro
município.

3.1.4 Seleção da População em Estudo

As seleções, inclusões, não inclusões e exclusões dos participantes do
estudo estão ilustradas no organograma.

Organograma: Fluxo de seleção dos participantes

3.2

VARIÁVEIS DO ESTUDO

3.2.1 Variável Dependente Primária

3.2.1.1 Comportamento

Para avaliar o comportamento foi utilizado o Questionário de Capacidades e
Dificuldades (SDQ) na versão dos pais (Anexo 1). Trata-se de uma medida de
problemas de saúde mental em crianças com idade entre 4 e 17 anos, que contém
25 itens, divididos em 5 subescalas: hiperatividade, problemas emocionais,
problemas de conduta, relacionamento interpessoal e comportamento pró-social
(GOODMAN e GOODMAN, 2012; CURY e GOLFETO, 2003). Cada item pode ser
respondido como falso, mais ou menos verdadeiro e verdadeiro. O escore de cada
item varia entre 0 e 2 (GOODMAN e GOODMAN, 2012; CURY e GOLFETO, 2003).
A pontuação para cada uma das subescalas é obtida somando-se o escore dos itens
que compõem cada uma, com escore variando de 0 a 10 (GOODMAN e

GOODMAN, 2012; CURY e GOLFETO, 2003). A pontuação de dificuldades varia de
0 a 40 e é obtida somando-se as subescalas de hiperatividade, problemas
emocionais, conduta e relacionamento (GOODMAN e GOODMAN, 2012; CURY e
GOLFETO, 2003). A pontuação da escala pró-social não é incorporada na
pontuação total de dificuldades, pois a ausência de comportamentos pró-sociais é
conceitualmente diferente da presença de dificuldades psicológicas. O suplemento
de impacto é aplicado se a criança apresenta dificuldades, perguntando-se sobre a
sua cronicidade, sobre o sofrimento causado por tais dificuldades, interferência na
rotina diária e prejuízo (GOODMAN e GOODMAN, 2012; CURY e GOLFETO, 2003).
A pontuação varia de 0 a 10 na versão para pais e de 0 a 6, na versão de
professores (GOODMAN e GOODMAN, 2012; CURY e GOLFETO, 2003). O
instrumento com as traduções autorizadas encontram-se disponíveis no site
www.sdqinfo.com, assim como os pontos de corte que definem as pontuações
“anormais”, “normal”, “marginal”. Para a classificação dos sujeitos em cada escala e
do Total de dificuldades utilizou-se o manual, classificando os participantes em
normal, limítrofe e anormal.
O SDQ é um dos instrumentos mais utilizados mundialmente para
rastreamento de distúrbios comportamentais em crianças e adolescentes entre 4 e
17 anos (WOERNER et al., 2004). Está disponível em mais de 40 idiomas, inclusive
o português, tornando este instrumento particularmente atraente para colaborações
internacionais

e

comparações

interculturais

epidemiológicas (WOERNER et al., 2004).

sobre

questões

clínicas

e

Embora a maioria dos estudos que

utilizaram o SDQ como instrumento de avaliação das alterações comportamentais
em crianças e adolescentes foram realizados na Europa, algumas evidências
relacionadas à aplicação do SDQ também foram observadas em outras partes do
mundo (WOERNER et al., 2004). Através de uma enorme variedade de culturas e
línguas, a experiência adquirida com o SDQ em outros continentes apoiou evidência
na Europa de boas propriedades psicométricas e utilidade clínica deste questionário
(WOERNER et al., 2004). Pode ser esperado um aumento mundial do uso do SDQ
no futuro, desde que uma maior coordenação internacional seja incentivada, a fim de
explorar plenamente as potencialidades promissoras deste instrumento de avaliação
versátil e sistematicamente investigar diferenças culturais e semelhanças de
comportamento em criança e adolescente (WOERNER et al., 2004).
No estudo de Woerner et al. (2004), foram descritos os dados psicométricos

sobre a validade e fidedignidade do SDQ no Brasil. A tradução em Português do
SDQ foi empregada pela primeira vez em Campos do Jordão – São Paulo (SP),
onde foram coletadas informações com pais e professores, tendo como amostra da
comunidade 898 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, residentes na cidade
(SAUR e LOUREIRO, 2012; WOERNER et al., 2004). Para a amostra clínica, foram
recrutados 87 pacientes de uma clínica em uma universidade na cidade de SP, uma
vez que na referida cidade não havia serviços de saúde mental infantil (SAUR e
LOUREIRO, 2012; WOERNER et al., 2004).
Com relação à validade discriminativa, foram verificadas nesse estudo,
diferenças significativas (p < 0,001) entre a média do escore total da amostra da
comunidade e clínica, para as versões do SDQ respondidas por pais e professores,
embora não tenha sido encontrada diferença significativa para a versão de
autorrelato (SAUR e LOUREIRO, 2012; WOERNER et al., 2004). Quanto à validade
de critério, os participantes da comunidade com SDQ positivo (presença de
transtorno) foram avaliados pelo questionário de Avaliação do Desenvolvimento e
Bem-Estar de Crianças e Adolescentes (DAWBA), utilizado como padrão-ouro,
verificando-se que 56% da amostra apresentaram indicadores confirmados para
algum diagnóstico de psicopatologia infantil, com base no Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders, 4ª edição - DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais - 4ª ed.) (SAUR e LOUREIRO, 2012; WOERNER et al.,
2004). Também foram avaliados participantes da comunidade com SDQ negativo
(ausência de transtorno), dos quais 15% apresentaram indicadores confirmados
para algum diagnóstico do DSM-IV, tendo como referência a avaliação feita pelo
DAWBA (²=13,1; p < 0,001) (SAUR e LOUREIRO, 2012; WOERNER et al., 2004).
Os estudos de fidedignidade do SDQ no Brasil foram definidos pelo cálculo do alfa
de Cronbach e teste-reteste (amostra clínica de 17 participantes e intervalo médio de
20 dias entre as aplicações) (SAUR e LOUREIRO, 2012; WOERNER W. et al.,
2004). Para o índice de consistência interna, o alfa de Cronbach apresentou, para as
três versões utilizadas, valores próximos de 0,80 (valores para o escore total de
dificuldades), sendo para o teste-reteste a correlação de 0,79. (SAUR e LOUREIRO,
2012; WOERNER et al., 2004). Os

dados

indicam

que

o

SDQ

apresentou

adequadas propriedades psicométricas aferidas para a população brasileira (SAUR
e LOUREIRO, 2012; WOERNER et al., 2004). Desse modo, considerado como uma
boa alternativa de uso, tendo se mostrado um instrumento útil na investigação de

problemas de saúde mental em crianças e adolescentes (SAUR e LOUREIRO,
2012; WOERNER et al., 2004).

3.2.2 Variáveis Dependentes Secundárias

3.2.2.1 Desempenho Funcional

Para avaliar o desempenho funcional das crianças foi usado o Inventário de
Disfunção e Incapacidade Pediátrica (PEDI) (Anexo 2). Este instrumento foi
desenvolvido por Haley et al. (1992) e traduzido para o português, validado e
adaptado às características socioculturais do Brasil por Mancini com a colaboração
dos autores estrangeiros (MANCINI, 2005; GONÇALVES et al., 2006). O PEDI tratase de um questionário que pode ser aplicado como uma entrevista estruturada com
o cuidador, sobre o desempenho funcional de crianças de 6 meses a 7 anos e meio
de idade ou que tenham desempenho motor dentro desta faixa etária (MANCINI,
2005). A escolha dos itens do PEDI foi baseada no desenvolvimento funcional
infantil, ou seja, aquilo que a criança é capaz de realizar, não sendo analisada a
forma que é utilizada pela criança para efetivar a atividade (MANCINI, 2005). Assim,
o teste foi elaborado com o intuito de descrever de forma detalhada o desempenho
funcional da criança, ter valor prognóstico e documentar modificações ao longo do
tempo, tendo como objetivo testar as habilidades funcionais da criança em seu
ambiente habitual (MANCINI, 2005). O perfil funcional documentado pelo
instrumento avalia as habilidades funcionais cotidianas disponíveis no repertório da
criança (Parte I), seu nível de independência e a quantidade de ajuda que o cuidador
precisa fornecer (Parte II) e as modificações no ambiente que são necessárias
(Parte III), e em cada uma destas partes são avaliados três domínios, o autocuidado,
a mobilidade e a função social. Na primeira parte, buscam-se dados sobre a
execução de habilidades funcionais realizadas pela criança, podendo esta receber
pontuação 1 (um) se obtiver êxito na tarefa ou 0 (zero) se não for capaz ou se esta
atividade não fizer parte da sua rotina, ou seja, nunca ter sido efetuada
anteriormente. A segunda parte tem como objetivo testar a quantidade de
assistência que é fornecida à criança pelo cuidador, sendo que o nível de
independência da criança é inversamente proporcional à quantidade de auxílio
ofertado pelo cuidador (MANCINI, 2005; CHAGAS e MANCINI, 2008). A pontuação

é realizada em uma escala de zero a cinco (onde cinco representa que a criança é
totalmente independente para realizar suas atividades, 4 que requer supervisão, 3
necessita de mínima ajuda, 2 de auxílio moderado, 1 de ajuda máxima e 0 quando
for totalmente dependente), sendo composta de 20 itens (8 de auto cuidado, 7 de
mobilidade e 5 de função social). A terceira parte do PEDI documenta as
modificações necessárias para realizar suas tarefas diárias, sendo que nesta etapa
do teste o avaliador deve pontuar de acordo com o tipo de modificação (N- nenhuma
C- centrada na criança, R- modificação de reabilitação e E- extensiva) (MANCINI,
2005).
Neste estudo foram utilizadas somente as Partes I e II do teste. Para efetuar a
análise dos dados foi considerado o escore contínuo, que reflete o desempenho
esperado de crianças da mesma faixa etária com desenvolvimento normal
(MANCINI, 2005). Esta estratégia controla o efeito da idade dos participantes sobre
a variável (MANCINI, 2005).

3.2.2.2 Nível Econômico

Os participantes também foram caracterizados em relação ao nível
socioeconômico de acordo com a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa
(ABEP) - Critério de Classificação Econômica Brasil 2014 (ABEP, 2014) (Anexo 3).
Por meio deste questionário, avaliasse o grau de escolaridade do chefe da família e
o poder de compra, realizando uma divisão em classes econômicas (A1, A2, B1, B2,
C1, C2, C3, D e E). Os itens quantificados incluem: televisão em cores, rádio,
automóvel, máquina de lavar, videocassete e/ou DVD, geladeira e freezer (aparelho
independente ou parte da geladeira duplex). Questiona-se também sobre a
existência de empregada mensalista e sobre o número de banheiros na residência.
Após o somatório de todos os itens, consideram-se pertencentes à classe A as
famílias cuja pontuação varia de 43 a 100 pontos; a classe B1 encontra-se a
pontuação de 37 a 42 pontos; a classe B2 varia entre valores de 26 a 36 pontos; na
classe C1 inclui o intervalo de 19 a 25 pontos; a classe C2, de 15 a 18 pontos; a
classe D, com pontuação variando de 11 a 14; e a classe E com intervalo de 0 a 7
pontos (ABEP, 2014).

3.2.3 Variável Independente

3.2.3.1 Prematuridade

O nascimento prematuro é definido quando o parto ocorre em menos de 37
semanas completas ou 259 dias de gestação (WHO, 2010; HUDDY; JOHNSON e
HOPE, 2001; WANG et al., 2004).

A Organização Mundial de Saúde (OMS)

classifica prematuro como nascidos com menos de 37 semanas de IG e a termo os
neonatos entre 37 e 42 semanas (OMS, 2010). Os prematuros podem ser
classificados como prematuros extremos - PE (IG até 28 semanas), muito
prematuros - MP (IG de 29 a 32 semanas) e prematuros tardios - PT (IG de 33 a 36
semanas) (OMS, 2010).

3.2.4 Variáveis Descritivas

Os dados gerais da criança e da família serão coletados com o cuidador para
o preenchimento do Protocolo de Registro da Criança e da Família (Apêndice 1).
Neste formulário serão avaliadas as variáveis descritivas a seguir: idade; sexo; nível
socioeconômico; escolaridade; IPP; possíveis doenças, em caso positivo, quais as
medicações utilizadas e/ou tratamentos; atividades laborais dos responsáveis;
composição familiar; condições de moradia; infraestrutura e no final, diagnóstico
médico de problemas de saúde secundários à prematuridade (problemas
respiratórios, déficit visual ou auditivo, atraso na fala, déficit de atenção,
hiperatividade, dificuldade de comunicação).

3.3

PROCEDIMENTOS

Este estudo foi aprovado pelo CEP da UFJF em 12 de novembro de 2014,
segundo o parecer 875.927 (Anexo 4). Após a aprovação no CEP foi iniciado o
treinamento prático nos instrumentos e cálculo da confiabilidade, com aplicação dos
instrumentos em indivíduos que não fizeram parte da amostra final do estudo,
seguido de um estudo piloto com um menor número de participantes.
A coleta de dados somente teve início após os pesquisadores encontrarem-se
devidamente treinados e com índice de confiabilidade intra e interavaliadores

superior a 80% (ICC> 0,80). Para a coleta de dados a equipe foi constituída por uma
fisioterapeuta e seis graduandos do curso de fisioterapia treinados na aplicação dos
instrumentos. Após a obtenção do banco de dados foi realizada a tentativa de
contato telefônico com todos os responsáveis pelas crianças com histórico de
internação em UTIN no ano de 2009 e verificado se estes atendiam aos critérios de
inclusão do presente estudo. Os participantes que não foram encontrados por
telefone, foi realizada a visita diretamente ao domicílio. Quando encontrado o
possível participante foi realizado o convite e mediante a demonstração de interesse
em participar do estudo foi marcada a entrevista em um local de maior conveniência
para o mesmo.
No momento da entrevista foram, primeiramente, explicadas as intenções e
procedimentos do estudo ao cuidador e à criança, e se ambos concordassem em
participar da pesquisa foi realizada a leitura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) pelo cuidador. Para formalizar a participação no estudo, o
cuidador assinou um TCLE em seu nome (APÊNDICE 2) e outro em nome da
criança (APÊNDICE 3), para demonstrar que ambos estavam de acordo em
participar. Em seguida os dados gerais da criança e da família foram coletados com
o cuidador na forma de entrevista para o preenchimento do protocolo de registro
(APÊNDICE 1) e as informações necessárias para que a família fosse classificada
quanto a ABEP (ANEXO 3). Após o processo de preenchimento destes documentos
foi realizada a avaliação com a auto-aplicação do instrumento SDQ (ANEXO 1).
O questionário SDQ foi preenchido no local e na presença do avaliador e caso
o cuidador declarasse não ter condições de realizar a leitura, o examinador fez a
leitura de forma imparcial sem qualquer tipo de tendência diante das opções
oferecidas pelo instrumento. Após isso, foi aplicado pelas acadêmicas o instrumento
PEDI na forma de entrevista estruturada.
Os

instrumentos

foram

entregues

para

outros

dois

pesquisadores,

graduandos do curso de fisioterapia, devidamente treinados no cálculo do escore
dos instrumentos e tabulação dos dados, e que apresentavam ICC>0,80 intra e inter
avaliadores. Após esta etapa, os questionários foram entregues para o pesquisador
responsável que verificou novamente se todos os indivíduos preenchiam os critérios
de inclusão e se respeitavam os critérios de exclusão do estudo. Somente após esta
última etapa os dados foram analisados.

4 ANÁLISE DOS DADOS

O perfil dos participantes nos dois grupos, GPT e GAT, foram apresentados
de acordo com as variáveis descritivas contínuas (média e desvio-padrão) e
categóricas (frequência absoluta e porcentagem). Além disso, foi realizado Teste T
para amostras independentes entre os grupos GPT e GAT para verificar as
diferenças entre as variáveis contínuas (IG; PN; idade da criança e da mãe no parto;
renda familiar e per capta) e teste Qui-quadrado e/ou exato de Fisher para as
variáveis categóricas (Sexo; IPP; Doenças da criança atualmente; Classe econômica
de acordo com a ABEP; Escolaridade da criança e da mãe; situação conjugal dos
pais e emprego da mãe).
Foi realizada regressão binária para verificar diferença entre grupos em
relação ao comportamento, modelo 1 sem controlar a idade e modelo 2 controlando
a idade. No primeiro modelo o GPT e GAT foram considerados como covariável,
enquanto no modelo 2 os grupos e a idade da criança foram considerados
covariáveis.
Para verificar a diferença no comportamento entre os grupos de acordo com
as condições de Normal ou Alterado em relação ao desempenho funcional, foi
realizada regressão linear, considerando os escores de cada dimensão do PEDI
como variáveis dependentes (ou desfechos).
Em todas as análises estatísticas foi considerado o nível de significância α =
0,05, e utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS®, v. 15,0;
2007).
Em relação aos instrumentos, devido ao número de participantes algumas
adequações foram realizadas. Em relação ao SDQ pela característica de triagem do
teste, as classificações limítrofe e alterado foram reunidas em uma única
classificação. Assim, para a análise dos dados do SDQ foram utilizadas as
classificações: Normal e Anormal. A respeito do questionário PEDI, a conversão do
escore bruto em contínuo foi realizada de acordo com as instruções do manual
(MANCINI, 2005). No presente estudo foram considerados os valores: à baixo do
percentil 30 e acima de 30, classificados como Alterado e Normal, respectivamente.
Esta estratégia foi adotada para caracterização da amostra em apenas duas
categorias, devido ao tamanho da amostra. E para a ABEP na análise dos dados as

classes superiores A e B foram unidas e as classes com nível econômico inferior C e
D, formando respectivamente as Classes AB e CD, não tendo sido nenhum
participante classificado como E (ABEP, 2014).

5 RESULTADOS

5.1 CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS DOS GPT E GAT

O presente estudo contou com a participação de 105 crianças entre 5 e 7
anos e seus cuidadores. O GPT foi composto por 54 participantes e o GAT por 51
participantes. As características descritivas dos grupos com relação às variáveis
contínuas são apresentadas na Tabela 1, de acordo com o Teste T. A IG, PN e
idade da criança foram significativamente menores no GPT (p ≤ 0,002). Já a idade
da mãe no parto foi significativamente maior no GPT (p = 0,042). Na tabela 2,
encontram-se as variáveis categóricas, de acordo com a análise através do teste
Qui-quadrado para as variáveis relacionadas à escolaridade da criança e da mãe
e Teste Exato de Fisher para as demais variáveis categóricas. O GPT apresentou
mais IPP (p < 0,001) e mais crianças com doenças atualmente em comparação
ao grupo GAT (p = 0,031). Em relação à escolaridade da criança, o GPT se
encontra mais concentrado nos anos iniciais (1° e 2° períodos) (p = 0,002).
TABELA 1: Características descritivas da amostra, com média e desvio padrão, de
acordo com o GPT e GAT
Variáveis contínuas

GPT (54)

GAT (51)

p valor

IG (semanas)

32,22 (2,79)

38,94 (0,97)

<0,001*

PN (gramas)

1832,89 (710,10)

3224,69 (462,35)

<0,001*

Idade da criança (anos)

5,43 (0,72)

5,90 (0,81)

0,002*

Idade da mãe no parto (anos)

31,75 (6,87)

28,96 (6,95)

0,042*

Renda Familiar (reais)

4114,29 (4098,27)

4660,35 (3933,46)

0,488

Renda per capta (reais)

1046,37 (1050,09)

1371,41 (1333,70)

0,167

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; IG: Idade gestacional; PN: Peso ao
nascimento. Valores apresentados em média e Desvio-padrão (DP) entre parênteses. * p<0.05;
**1,00 > p > 0,05.

TABELA 2: Características descritivas da amostra, com frequência e porcentagens, de
acordo com o GPT e GAT
Variáveis categóricas
Sexo

IPP

Doenças (atual)

Escolaridade da criança

GPT (54)

GAT (51)

p valor

Feminino

27 (50%)

23 (45,1%)

0,697

Masculino

27 (50%)

28 (54,9%)

Sim

47 (87%)

0 (0%)

Não

7 (13%)

51(100%)

Sim

20 (37%)

9 (17,6%)

Não

34 (63%)

42 (82,4%)

1° período

17 (31,5%)

6 (11,8%)

2° período

27 (50%)

19 (37,3%)

1° fundamental

6 (11,1%)

20 (39,2%)

2° fundamental

4 (7,4%)

6 (11,8%)

Classe econômica-

AB

29 (53,7%)

32 (62,7%)

ABEP

CD

25 (46,3%)

19 (37,3%)

Escolaridade da mãe

Fundamental

19 (35,2%)

8 (15,7%)

Médio

21 (38,9%)

24 (47,1%)

Superior

14 (25,9%)

19 (37,3%)

Sim

44 (81,5%)

37 (72,5%)

Não

10 (18,5%)

14 (28,6%)

Ativa

38 (70,4%)

41 (80,4%)

Inativa

16 (29,6%)

10 (19,6%)

Pais vivem juntos

Emprego da mãe

<0,001*

0,031*

0,002*

0,429

0,069**

0,354

0,265

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; IPP: Intercorrências no período perinatal; ABEP:
Associação brasileira de empresas de pesquisa. Valores apresentados em frequência absoluta e
porcentagens (%) entre parênteses. * p<0.05; ** 1,00 > p > 0,05.

5.2 COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO ENTRE GPT E GAT

Os resultados referentes à regressão logística binária entre os grupos em
relação ao SDQ são apresentados na tabela 3. No SDQ Conduta foi encontrada uma
diferença significativa entre os grupos (p = 0,022), sendo esta diferença somente
evidenciada quando controla-se a idade da criança (Modelo 2). Foi observado nesse
domínio mais crianças alteradas no GAT. Nas demais variáveis do questionário
SDQ, o GPT apresentou maior número de crianças alteradas, porém não foram
encontradas

diferenças

estatisticamente

significativas,

mesmo

quando

considerando-se a idade da criança como covariável.

TABELA 3: Frequência absoluta e porcentagens obtidas no questionário SDQ,
utilizando a classificação normal ou alterado entre os grupos

SDQ
Emocional

Conduta

Hiperatividade

Relacionamento

Pró-social

Total de dificuldades

Suplemento

GPT (54)

GAT (51)

Normal

38 (70,4%)

40 (78,4%)

Alterado

16 (29,6%)

11 (21,6%)

Normal

38 (70,4%)

29 (56,9%)

Alterado

16 (29,6%)

22 (43,1%)

Normal

42 (77,8%)

41 (80,4%)

Alterado

12 (22,2%)

10 (19,6%)

Normal

34 (63,0%)

36 (70,6%)

Alterado

20 (27,0%)

15 (29,4%)

Normal

49 (90,7%)

47 (92,2%)

Alterado

5 (9,30%)

4 (7,80%)

Normal

37 (68,5%)

38 (74,5%)

Alterado

17 (31,5%)

13 (25,5%)

Normal

46 (85,2%)

8 (80,4%)

Alterado

41 (14,8%)

10 (19,6%)

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; SDQ: Questionário de capacidades e
dificuldades; OR: Oddis Ratio; IC: Intervalo de Confiança. Valores representados como frequência
absoluta e porcentagem (%) entre parênteses.

TABELA 4: Modelos: Modelo 1 (sem controle da idade) e Modelo 2 (com controle da idade)
SDQ

MODELO 1

MODELO 2
B

OR

0,405

0,674

32,6%

0,266

1,706

-

0,826

1,069

6,9%

0,592

1,931

0,805

4,030

0,022*

2,915

191,5% 1,164

7,302

-

-

-

0,006** 2,475

147,5% 1,305

4,695

0,854

14,6%

0,332

2,192

0,499

1,429

42,9%

0,508

4,017

-

-

-

-

-

0,008** 3,590

259%

1,406

9,165

GRUPO

0,408

0,708

29,2%

0,313

1,604

0,535

0,763

23,7%

0,324

1,796

IDADE

-

-

-

-

-

0,572

1,172

17,2%

0,676

2,033

GRUPO

0,796

0,834

16,6%

0,211

3,296

0,995

1,004

0,4%

0,238

4,245

IDADE

-

-

-

-

-

0,425

1,519

51,9%

0,544

4,244

TOTAL DE
DIFICULDADES

GRUPO

0,498

0,745

25,5%

0,318

1,746

0,908

0,948

5,2%

0,384

2,342

IDADE

-

-

-

-

-

0,091** 1,717

71,7%

0,917

3,213

SUPLEMENTO

GRUPO

0,516

1,402

40,2%

0,505

3,891

0,788

1,158

15,8%

0,396

3,390

IDADE

-

-

-

-

-

0,226

0,671

32,9%

0,352

1,280

EMOCIONAL

CONDUTA

HIPERATIVIDADE

RELACIONAMENTO

PRÓ-SOCIAL

P

B

OR

IC

GRUPO

0,346

0,653

34,7%

0,269

1,585

IDADE

-

-

-

-

GRUPO

0,152

1,802

80,2%

IDADE

-

-

GRUPO

0,742

IDADE

P

IC

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; SDQ: Questionário de capacidades e dificuldades; OR: Oddis Ratio; IC: Intervalo de Confiança.
Valores representados como frequência absoluta e porcentagem (%) entre parênteses. * p<0.05; **1,00 > p > 0,05.

5.3 FUNCIONALIDADE E COMPORTAMENTO, DE ACORDO COM O GPT E GAT

Os resultados referentes à regressão logística linear entre os grupos, em
relação ao PEDI e ao SDQ são apresentados de acordo com o GPT e GAT na
tabela 4. No questionário PEDI, na parte de Habilidades Funcionais de Mobilidade
(HFM) foi encontrada diferença significativa entre os grupos no SDQ Conduta (p =
0,032), na parte de Assistência cuidador auto-cuidado (ACAC) em relação ao SDQ
Hiperatividade e ao Total de Dificuldades (p = 0,002 e p = 0,013, respectivamente) e
na parte Assistência cuidador função social (ACFS) referente ao SDQ Total de
Dificuldades (p = 0,020).
apresentou

média

Nos Parâmetros Estimados o GPT Alterado no SDQ

inferior

ao

GAT

Alterado

nos

domínios

apresentados

anteriormente (p = 0,032, p = 0,002, p = 0,013 e p = 0,020, respectivamente). Nas
demais variáveis não foram encontradas diferenças estatísticas.

TABELA 5: Média e desvio-padrão da Funcionalidade da criança em relação às
Capacidades e dificuldades comportamentais, de acordo com o GPT e GAT
PEDI

HFAC

Condição
GPT
GAT

HFM

p valor
GPT
GAT

HFFS

p valor
GPT
GAT

ACAC

p valor
GPT

GAT

Emocional
Normal
Alterado
68,29
69,50
(3,90)
(1,59)
69,50
68,55
(2,92)
(5,05)
0,137
57,00
56,13
(2,21)
(2,00)
57,43
56,18
(2,17)
(3,09)
0,697
57,03
57,19
(3,90)
(2,79)
57,85
56,00
(3,50)
(3,32)
0,155
33,18
34,06

GPT

(2,79)

(4,62)

(5,48)

(4,57)

(5,51)

35,15

36,00

34,62

36,27

34,68

38,00

(4,28)

(4,69)

(4,62)

(3,83)

(4,46)

(2,45)

0,938
33,24

33,06 (1,88)

(1,73)
GAT

34,23

33,36 (1,80)

(1,56)
p valor
ACFS

GPT

21,92

21,25 (2,11)

22,63

22,64 (1,80)

(1,60)
p valor

0,054**

0,427

0,002*

33,47

32,50

33,24

33,00

(1,62)

(1,93)

(1,82)

(1,60)

34,14

33,91

34,07

33,90

(1,71)

(1,57)

(1,69)

(1,45)

0,289

(2,01)
GAT

Hiperatividade
Normal
Alterado
68,93
67,67
(3,27)
(3,85)
69,00
70,50
(3,66)
(2,12)
0,093**
56,90
56,17
(2,22)
(1,95)
56,90
58,20
(2,54)
(1,55)
0,067**
57,43
55,83
(3,39)
(4,09)
57,24
58,30
(3,53)
(3,50)
0,110
34,19
30,83

(5,62)

p valor
ACM

Conduta
Normal
Alterado
68,92
68,00
(2,68)
(4,78)
69,14
69,50
(3,56)
(3,36)
0,414
57,08
55,94
(2,14)
(2,08)
56,76
57,68
(2,53)
(2,21)
0,032*
57,37
56,38
(3,36)
(4,10)
57,21
57,77
(3,57)
(3,49)
0,334
34,08
31,94

0,328

0,978

21,76

21,62

21,90

21,08

(2,09)

(2,00)

(2,11)

(1,73)

22,41

22,91

22,51

23,10

(1,72)

(1,48)

(1,68)

(1,37)

0,427

0,118

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; PEDI: Inventário de avaliação de
incapacidade pediátrica; SDQ: Questionário de capacidades e dificuldades; HFAC: habilidades
funcionais de autocuidado; HFM: habilidades funcionais de mobilidade; HFFS: habilidades funcionais
função social; ACAC: assistência cuidador auto-cuidado; ACM: assistência cuidador mobilidade;
ACFS: assistência cuidador função social. Valores representados em médias, e desvios padrões (DP)
entre parênteses. * p<0.05; **1,00 > p > 0,05.

TABELA 5 (continuação): Média e desvio-padrão da Funcionalidade da criança em
relação às Capacidades e dificuldades comportamentais, de acordo com o GPT e
GAT
PEDI

Relacionamento

Total de
Suplementos
Dificuldades
Condição Normal Alterado Normal Alterado Normal Alterado Normal Alterado
HFAC GPT
69,00
68,05
68,94
65,80
68,84
68,24
68,57
69,13
(3,47)
(3,30)
(3,17)
(4,76)
(3,52)
(3,21)
(3,63)
(1,81)
GAT
69,25
69,40
69,43
67,75
68,95
70,31
69,17
69,80
(3,15)
(4,21)
(3,41)
(4,03)
(3,42)
(3,45)
(3,43)
(3,68)
p valor
0,555
0,713
0,296
0,753
HFM
GPT
56,47
57,20
56,80
56,20
56,81
56,59
56,83
56,25
(2,39)
(1,67)
(2,21)
(1,79)
(2,30)
(1,91)
(2,26)
(1,49)
GAT
57,33
56,73
57,28
55,75
56,92
57,85
57,24
56,80
(2,37)
(2,58)
(2,38)
(2,75)
(2,52)
(2,04)
(2,32)
(2,90)
p valor
0,135
0,474
0,322
0,927
HFFS GPT
57,26
56,75
57,20
55,80
57,24
56,71
57,04
57,25
(3,22)
(4,19)
(3,51)
(4,44)
(3,71)
(3,37)
(3,78)
(2,25)
GAT
57,17
58,13
57,57
56,00
57,24
58,08
57,24
58,30
(3,47)
(3,64)
(3,44)
(4,62)
(3,41)
(3,88)
(3,53)
(3,47)
p valor
0,445
0,631
0,617
0,965
ACAC GPT
33,79
32,85
33,71
30,80
33,97
32,29
33,65
32,25

GAT

p valor
ACM

GPT

GAT

p valor
ACFS

GPT

GAT

p valor

Pró-Social

(4,95)

(5,00)

(4,62)

(7,56)

(5,18)

(4,30)

(5,14)

(3,62)

34,56

37,20

35,43

34,25

34,37

38,15

35,34

35,30

(4,49)

(3,39)

(4,32)

(4,99)

(4,44)

(2,41)

(4,44)

(4,08)

0,090**

0,789

0,013*

0,852

33,21

33,15

33,24

32,60

33,24

33,06

33,33

32,38

(1,92)

(1,50)

(1,82)

(0,89)

(1,91)

(1,44)

(1,75)

(1,69)

34,33

33,33

34,09

33,50

34,21

33,54

34,05

34,00

(1,51)

(1,76)

(1,59)

(2,38)

(1,58)

(1,76)

(1,72)

(1,33)

0,077**

0,695

0,239

0,624

21,85

21,50

21,76

21,40

22,22

20,65

21,89

20,75

(2,03)

(2,09)

(2,04)

(2,30)

(1,99)

(1,77)

(1,99)

(2,19)

22,39

23,20

22,64

22,50

22,55

22,85

22,54

23,00

(1,64)

(1,47)

(1,63)

(1,73)

(1,59)

(1,77)

(1,73)

(1,05)

0,145

0,910

0,020*

0,113

Legenda: GPT: Grupo prematuro; GAT: Grupo a termo; PEDI: Inventário de avaliação de
incapacidade pediátrica; SDQ: Questionário de capacidades e dificuldades; HFAC: habilidades
funcionais de autocuidado; HFM: habilidades funcionais de mobilidade; HFFS: habilidades funcionais
função social; ACAC: assistência cuidador auto-cuidado; ACM: assistência cuidador mobilidade;
ACFS: assistência cuidador função social. Valores representados em médias, e desvios padrões (DP)
entre parênteses. * p<0.05; **1,00 > p > 0,05.

6 DISCUSSÃO
Os resultados do presente estudo possibilitam uma nova perspectiva em
relação as alterações comportamentais associadas a funcionalidade em crianças
com histórico de prematuridade e que encontram-se inseridas no ambiente escolar e
que não apresentam repercussões negativas na saúde associadas à prematuridade
e clinicamente diagnosticadas. Os resultados, de forma geral, não demonstram
associação entre a prematuridade e alterações comportamentais. Além disso, a
relação entre alterações comportamentais em crianças que nasceram prematuras e
funcionalidade das mesmas ocorreu apenas pontualmente.
O nascimento prematuro é um importante problema de saúde pública,
principalmente devido ao alto risco de resultados adversos no desenvolvimento em
sobreviventes (ANDERSON e DOYLE, 2003; TAYLOR et al., 2004). A sobrevida
dessas crianças vem aumentando com os avanços na assistência prestada nos
períodos do pré-natal, perinatal e neonatal. (LORENZ, 2000). Esse aumento foi
acompanhado pelo crescimento de morbidades como, alterações comportamentais
encontradas desde as fases iniciais até a vida adulta (RIECHI, MOURA-RIBEIRO e
CIASCA, 2011). Entretanto, muitos indivíduos podem apresentar morbidades
clinicamente não diagnosticadas (STAHALMANN et al. 2009, SAIGAL e DOYLE,
2008).
No presente estudo foi observada média inferior na IG, PN. A IG e o PN são
considerados

importantes

indicadores

de

risco

biológico

para

problemas

relacionados ao desenvolvimento (BÜHLER et al., 2007; DA SILVA e NUNES,
2005).
Somente no GPT as crianças apresentaram IPP, pois no GAT estes
indivíduos foram excluídos, pois este fator poderia influenciar o desfecho estudado.
Em relação às doenças atuais comuns da infância (como, por exemplo, problemas
respiratórios em geral) o GPT, de acordo com o cuidador apresentou maior
prevalência de doenças que o GAT. Crianças que nascem prematuras apresentam
com maior frequência tosse crônica e sibilos na infância e na adolescência (ANAND
et. al., 2003). Clinicamente, observa-se incidência aumentada de pneumonias,
bronquiolite e hospitalizações por problemas respiratórios, mesmo em crianças que

não apresentaram doença respiratória neonatal significativa, porém a função
pulmonar é posteriormente normalizada (FRIEDRICH, CORSO e JONES, 2005).
As crianças que nascem prematuras são biologicamente imaturas e,
consequentemente, tem mais probabilidade de apresentar problemas de saúde e de
desenvolvimento quando comparadas às crianças nascidas a termo (BÜHLER et al.,
2007; MEWES, 2006; PEREIRA, 2004).
A idade da mãe no parto apresentou uma média maior no GPT. De acordo
com alguns estudos a idade materna mais elevada é um fator de risco para a
prematuridade (BECK et al., 2010; CASCAES et al., 2008), sendo uma possível
explicação para as diferenças encontradas entre os grupos.
A idade da criança apresentou diferença entre os grupos, possivelmente
devido à exclusão de 12 crianças no grupo a termo para a análise dos dados, pois
estas apresentaram IPP e este fator poderia influenciar os resultados. Isto pode ter
gerado maior porcentagem de crianças do GPT no primeiro e segundo período
escolar quando comparadas às do GAT. O aumento das disfunções cognitivas é
relatado entre os prematuros, e estes podem apresentar alterações sutis sendo
detectadas muitas vezes somente quando a criança atinge a idade escolar
(STEPHENS e VOHR, 2006; MARLOW, 2004). Assim, a prematuridade pode
apresentar disfunções que ocasionam problemas a longo prazo de aprendizado e
atraso escolar (ALLEN et al., 2011; ZOMIGNANI et al., 2009; STEPHENS e VOHR,
2006; MARLOW, 2004). Contudo, as alterações cognitivas e problemas de
aprendizado, assim como atraso escolar não foram avaliados no presente estudo.
As diferenças relacionadas às capacidades e dificuldades comportamentais
entre o GPT e GAT foram encontradas somente em um grupo e em um domínio do
SDQ, sendo evidenciado maior número de crianças alteradas no GAT no domínio
Conduta quando se controla a idade da criança. A menor classificação de
prematuros com alterações comportamentais no domínio Conduta em relação ao
GAT pode estar relacionada à avaliação comportamental por meio dos pais, visto
que estes podem ter uma visão dos filhos como mais frágeis devido às condições
adversas enfrentadas ao nascimento. Segundo Vanderbilt e Gleason (2010), faz-se
necessário ter cautela ao se utilizar as avaliações realizadas por pais, pois elas
refletem a percepção dos adultos sobre os padrões comportamentais.
Nos demais domínios do SDQ, o comportamento não apresentou diferenças
entre os grupos. De acordo com a literatura, as alterações comportamentais em

crianças que nasceram prematuras são mais frequentes do que em crianças que
nasceram a termo (SAIGAL e DOYLE, 2008; STEPHENS e VOHR, 2006; MARLOW,
2004).

Essas alterações

encontram-se

associadas

às

disfunções

motoras

(HEMGREN e PERSSON, 2006; MOREIRA, MAGALHÃES e ALVES, 2014) e
cognitivas (CONRAD et. al., 2011; BHUTTA et. al., 2002; SARAMA et. al., 2008;
ESPÍRITO SANTO, J. L.; PORTUGUEZ, M. W.; NUNES, M. L, 2009). A diferença
entre os resultados do presente estudo e os demais pode ser explicada pela maior
média na IG e PN, assim como aos critérios de inclusão e exclusão, pois não
participaram da amostra crianças que apresentassem comorbidades clinicamente
diagnosticadas. Além disso, pode-se ressaltar também a enorme variabilidade de
instrumentos utilizados para avaliar o comportamento em prematuros, o que torna
difícil a comparação dos resultados de diferentes estudos (MOREIRA, MAGALHÃES
e ALVES, 2014).
Guellec et. al. (2011) utilizaram em seu estudo prospectivo observacional, o
questionário SDQ para avaliar o comportamento de prematuros nascidos com IG
entre 24 e 32 semanas. Os indivíduos foram acompanhados do nascimento até 5 e 8
anos de idade. Algumas crianças dentro dessa faixa etária foram classificadas a
partir do teste sobre PC chamado European Cerebral Palsy Network, como anormais
em relação à postura e movimento, aumento de tônus, movimentos involuntários e
perda de coordenação. No estudo citado, a menor IG foi associada à mortalidade,
aos resultados cognitivos e comportamentais, bem como às dificuldades escolares.
Tais resultados fortalecem a possibilidade de que indivíduos com menor IG podem
apresentar mais problemas comportamentais.
Contudo alguns estudos não evidenciam estes resultados (GURKA,
LOCASALE-CROUCH e BLACKMAN, 2010; OLIVEIRA et. al., 2011), como no
presente estudo. Isso pode ser devido à IG e PN maior e a não inclusão de crianças
que apresentassem comorbidades clinicamente diagnosticadas.
Em relação ao comportamento e ao desempenho funcional foi observado que
o GPT Alterado apresentou no domínio Conduta do SDQ uma pior funcionalidade na
parte de habilidades funcionais na área de mobilidade (HFM). Do mesmo modo,
crianças PT apresentaram pior funcionalidade no domínio Hiperatividade do SDQ
na parte de assistência ao cuidador na área de auto-cuidado (ACAC), assim como
no domínio Total de Dificuldades do SDQ referente à parte de assistência ao
cuidador nas áreas de auto cuidado (ACAC) e função social (ACFS).

Não foram encontrados na literatura artigos que associassem diretamente
funcionalidade e comportamento. Contudo, as alterações funcionais apresentam
associação com alterações motoras (LEMOS et. al., 2012; SOUZA e MAGALHÃES,
2012; ALLEN et. al., 2011; ZOMIGNANI et. al., 2009; GOYEN e LUI, 2002;
RUGOLO, 2005) e cognitivas (OLIVEIRA et al., 2011; MAGGI et al, 2014; HOWE et
al., 2011). Assim como, as alterações comportamentais também apresentam
associação com os fatores citados anteriormente (HEMGREN e PERSSON, 2006;
MOREIRA, MAGALHÃES e ALVES, 2014; CONRAD et. al., 2011; BHUTTA et. al.,
2002; SAMARA et. al., 2008 ESPÍRITO SANTO, J. L.; PORTUGUEZ, M. W.;
NUNES, M. L, 2009).
No presente estudo, GPT Alterado apresentou pior média em relação à
funcionalidade associada às alterações comportamentais, pontualmente, podendo
este desfecho estar sendo mediado pelas questões motoras e cognitivas. Contudo,
não é possível afirmar isto, pois tais fatores não foram medidos por não se tratarem
do objetivo do presente estudo.
Poucos participantes foram classificados como Alterados em relação ao
desempenho funcional e capacidades e dificuldades comportamentais, o que
ocasionou um número pequeno de sujeitos nestes subgrupos, mas isto pode estar
associado ao perfil da amostra que é composta de crianças nascidas prematuras
sem alterações clinicamente diagnosticadas.
O caráter transversal do estudo permite apenas a visualização em um
determinado momento, sem a possibilidade de realizar explanações sobre causa e
efeito nos resultados apresentados. Isso pode ser uma limitação no estudo, pois não
permite avaliar as mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo em relação às
capacidades

e

dificuldades

comportamentais

e

sua

associação

com

a

funcionalidade. Assim, estudos de caráter longitudinal poderiam fornecer dados mais
fidedignos para verificar se existem diferenças entre esses indivíduos e quando elas
surgem. O fato de terem sido unidas as categorias Limítrofe e Alterado do SDQ
devido ao número de participantes pode ter uma relação.
Os instrumentos utilizados no estudo foram aplicados ao cuidador. Com isso,
essa perspectiva pode influenciar em seu desfecho, pois a visão dos pais de
crianças nascidas prematuras pode ser mais protetora e flexível diante dos
comportamentos indesejáveis. Instrumentos que abordam a percepção do professor
poderia fornecer uma perspectiva diferente para futuros estudos em relação ao

comportamento e associação com a funcionalidade em crianças que nasceram
prematuras inseridas em ambiente escolar. Contudo, os pais são os principais
tomadores de decisão em relação às crianças, sendo sua percepção também
relevante (THEUNISSEN et al., 2001). A mensuração de ambas as visões permitiria
uma avaliação mais ampla sobre as capacidades e dificuldades comportamentais
dessas crianças aumentando a compreensão da associação com o desempenho
funcional e possibilitando melhores intervenções caso necessário.
Alguns estudos mostram uma maior incidência de distúrbios cognitivos e
comportamentais em crianças que nasceram prematuras em ambiente escolar
(ESPÍRITO SANTO, PORTUGUEZ e NUNES, 2009; GUELLEC et. al., 2011; VAN
BAAR et. al., 2006; BHUTTA et. al., 2002). Porém o foco do estudo não foi em
avaliar distúrbios cognitivos nesses indivíduos. Com isso, estudos futuros poderiam
avaliar além da questão comportamental em crianças nascidas prematuras, a parte
cognitiva através de escalas que medem déficits cognitivos.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os resultados do presente estudo revelam questões importantes a respeito
das capacidades e dificuldades comportamentais de crianças inseridas no ambiente
escolar em relação à prematuridade. As diferenças relacionadas às capacidades e
dificuldades comportamentais entre os GPT e GAT foram pontuais, sendo
evidenciada maior número de crianças alteradas no GAT no domínio Conduta
quando controla-se a idade da criança. Nos demais domínios, o comportamento não
apresentou diferenças entre os grupos. Esse desfecho foi observado em crianças
que não apresentam repercussões negativas na saúde clinicamente diagnosticadas.
Isso sugere que a prematuridade como uma condição isolada e que ocorreu no
nascimento, pode não estar associada a alterações do comportamento de crianças
entre 5 e 7 anos inseridas em ambiente escolar.
Em relação à associação das capacidades e dificuldades comportamentais
com o desempenho funcional, os resultados apresentados também foram pontuais.
Crianças alteradas do GPT em relação ao domínio Conduta no questionário SDQ
apresentaram uma pior funcionalidade na parte de habilidades funcionais na área de
mobilidade (HFM) Assim como no domínio Hiperatividade do SDQ crianças PT
apresentaram pior funcionalidade na parte de assistência ao cuidador na área de
auto-cuidado (ACAC), e no domínio Total de Dificuldades do SDQ na parte de
assistencia ao cuidador nas áreas de auto-cuidado (ACAC) e função social (ACFS).
São necessários mais estudos para verificar a associação da prematuridade
com alterações comportamentais em crianças inseridas no ambiente escolar
abordando também a perspectiva do professor que também é responsável pela
educação dessas crianças e que não estão sendo influenciados pela condição da
prematuridade. São importantes também, estudos futuros que possam comparar
crianças inseridas no ambiente escolar que nasceram prematuras e apresentam
repercussões da prematuridade clinicamente diagnosticadas com crianças nascidas
prematuras sem repercussões diagnosticadas, a fim de avaliar o impacto das
alterações comportamentais nesses dois grupos.
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