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RESUMO 

 

Introdução: O nascimento prematuro é considerado um fator de risco biológico que 

pode levar a alterações do desenvolvimento, principalmente da linguagem, pela 

vulnerabilidade à imaturidade do sistema nervoso central e aos eventos interferentes 

nos processos de aquisição de habilidades. Objetivo: verificar, comparar e 

correlacionar o desempenho de habilidades comunicativas - receptivas (Rec), 

expressivas (Exp) e visuais, em crianças nascidas pré-termo, submetidas à 

ultrassonografia transfontanelar considerando a idade cronológica (ICro) e corrigida 

(ICor); comparar desempenho de habilidades comunicativas com os fatores de risco 

e correlacionar e descrever os fatores de risco da prematuridade. Métodos: Trata-se 

de estudo transversal, composto por 101 crianças nascidas prematuras, na faixa 

etária de um a 24 meses. Os procedimentos experimentais foram: Análise de 

prontuário, anamnese com os familiares, aplicação do Critério de Classificação 

Econômica Brasil e Early Language Milestone Scale – ELM. Foram elencados os 

fatores de risco e intercorrências da gestação e nascimento. A análise dos dados 

contou com estatística descritiva e aplicação do Teste t, Qui-Quadrado, Mann-

Whitney, Correlação de Pearson e Correlação de Spearman, conforme a qualidade 

das variáveis. Nível de significância: p<0,05. Resultados: Houve diferença/correlação 

estatisticamente significante entre as habilidades expressivas, receptivas e visuais 

na comparação entre a ICro e ICor. Quanto aos fatores de risco, houve diferença 

estatisticamente significante na comparação do nível socioeconômico ICro e ICor. 

Na comparação das habilidades comunicativas com os fatores de riscos verificou-se 

diferença estatisticamente significante para as variáveis: expressão e recepção - 

ICro para infecção neonatal e Doença Hipertensiva Específica da Gestação e na 

expressão e recepção - ICor para Síndrome do Desconforto Respiratório e Doenças 

Hipertensiva Específica da Gestação. Quanto aos fatores de risco da prematuridade 

a idade gestacional, o peso, a estatura, o perímetro cefálico e o Apgar apresentaram 

correlação positiva e os dias de internação correlacionou-se negativamente com a 

idade gestacional, o peso, a estatura, o perímetro cefálico e o Apgar. Conclusão: 

Quando a idade cronológica foi considerada, o número de crianças que falhou foi 

maior  nas  três  habilidades.  O  maior  índice  de  falha  ocorreu  para  a  habilidade 



 

 

 

 

 



 

 

auditiva expressiva. Há necessidade de reflexões quanto ao uso da idade corrigida 

ou cronológica na avaliação do desenvolvimento de crianças nascidas prematuras. 

O manejo dos fatores de risco pode favorecer o desenvolvimento infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras Chaves: Desenvolvimento infantil. Prematuro. Desenvolvimento da 

linguagem. Deficiências do desenvolvimento. 



 

 

 

 



 

 

PERFORMANCE OF COMMUNICATIVE SKILLS IN PRETERM NEWBORNS 

SUBMITTED TO TRANSFONTANELAR ULTRASONOGRAFY 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Premature birth is considered a biological risk factor that can lead to 

changes in development, especially language, due to the vulnerability to immaturity 

of the central nervous system, and to events which interfere in the process of skill 

acquisition. Objective: verify, compare and correlate the performance of 

communicative - receptive (Rec), expressive (Exp) and visual abilities in children 

born preterm, submitted to transfontanelar ultrasonography considering chronological 

age (ICro) and corrected age (ICor); compare performance of communicative abilities 

with risk factors and correlate and describe the risk factors for prematurity. Methods: 

This is a cross-sectional study composed of 101 prematurely born children, ranging 

from one to 24 months. The experimental procedures were: Analysis of medical 

records, anamnesis with relatives, application of the Brazilian Economic 

Classification Criteria and Early Language Milestone Scale - ELM. The risk factors 

and intercurrences of gestation and birth were listed. Data analysis included 

descriptive statistics and application of the t-Test, Qui-Square, Mann-Whitney, 

Pearson's Correlation and Spearman's Correlation, according to the quality of the 

variables. Significance level: p <0.05. Results: There was a statistically significant 

difference/correlation between expressive, receptive and visual abilities in the 

comparison between ICro and ICor. Regarding the risk factors, there was a 

statistically significant difference when comparing ICro and ICor socioeconomic level. 

In the comparison of the communicative abilities with the risk factors, there was also 

a statistically significant difference for the variables: expression and reception - ICro 

for neonatal infection and Hypertensive Diseases Specific to Gestation and on 

expression and reception - ICor for Respiratory Distress Syndrome and Specific 

Hypertensive Diseases of pregnancy. Regarding the risk factors of preterm 

gestational, the age, weight, height, head circumference and Apgar presented a 

positive correlation and the days of hospitalization were negatively correlated with 

gestational age, weight, height, cephalic perimeter and Apgar. Conclusion: When 

chronological age was considered, the number of children who failed was higher in  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

all three abilities. The  highest  failure  rate  occurred  for  expressive  auditory  ability. 

Considerations should be made as to the use of corrected or chronological age in the 

evaluation of the development of children born premature. The management of risk 

factors may favor child development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Child development. Premature. Language development. Developmental 

disabilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Organização Mundial de Saúde (1980) define como recém-nascido (RN) 

pré-termo ou prematuro aqueles bebês nascidos com idade gestacional (IG) abaixo 

de 37 semanas; bebês de baixo peso (BP) os nascidos com peso inferior a 2.500 

gramas e muito baixo peso (MBP) o RN com peso inferior a 1500 gramas no 

momento do nascimento. 

A melhora significativa nos cuidados intensivos neonatais aos recém-nascidos 

prematuros, nos últimos tempos, tem possibilitado aumento da sobrevida destes 

bebês sem, contudo, reduzir riscos de morbidades, em longo prazo, envolvendo o 

desenvolvimento infantil (CASTRO et al., 2012; PRAMANA, NEUMANN, 2013; 

GLASS et al., 2015; JENSEN, LORCH, 2015; JENSEN et al., 2015).  

Know et al. (2016) apresentaram que o nascimento prematuro representa um 

dos mais importantes problemas de saúde pública, pois em 2010, 2.4 milhão de 

bebês nasceram com menos de 31 semanas em todo o mundo, e destes, 27% dos 

sobreviventes terão experiências significativas de dificuldades no desenvolvimento. 

Informaram que o custo de parto prematuro é alto, com estimativa de novos custos 

de educação e cuidados de mais de 4 bilhões de dólares por ano nos Estados 

Unidos e que cerca de 20% são diagnosticados com déficit de linguagem, e mais da 

metade deles necessitam de serviços especiais em idade escolar.  

O nascimento de um RN prematuro é considerado um evento que traz 

implicações de risco para o desenvolvimento saudável e, portanto, estas crianças 

precisam ser acompanhadas quanto ao seu desenvolvimento. 

Segundo o documento oficial do Ministério da Saúde a probabilidade de 

morbidades neurológicas, alterações de desenvolvimento e dificuldades de 

aprendizagem são de duas a três vezes maiores em crianças prematuras e de baixo 

peso. Estes riscos são aumentados para as crianças prematuras extremas e as de 

muito baixo peso (BRASIL, 2009). 

A etiologia da prematuridade é multifatorial. Aproximadamente 14% dos casos 

podem ser explicados por fatores maternos e 11% por fatores genéticos fetais 
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(BECK et al., 2010). Infecções maternas predominam como causa de nascimento 

prematuro entre 24ª e 32ª semanas de gestação e o estresse predomina entre 32ª e 

36ª semanas. No entanto, os fatores mais frequentemente relacionados ao 

nascimento prematuro espontâneo é a história previa de trabalho de parto prematuro 

e o baixo nível socioeconômico da mãe (EUSER et al., 2008). Entre 40% e 50% dos 

nascimentos prematuros são considerados idiopáticos (EUSER et al., 2008; BECK et 

al., 2010; CARDOSO-DEMARTINI et al., 2011). 

As principais entidades mórbidas relacionadas ao nascimento prematuro são: 

síndrome do desconforto respiratório (SDR), displasia broncopulmonar, sepse, 

enterocolite necrosante, persistência do canal arterial, hemorragia peri-

intraventricular (HPIV), leucomalácia periventricular (LPV) e retinopatia da 

prematuridade (RAYBAUD et al., 2013; FAVRAIS et al., 2014; MALHOTRA et al., 

2015; RESCH et al., 2015).  

Alguns fatores maternos como renda mensal inferior a dois salários mínimos, 

estresse na gestação, primiparidade, assistência pré-natal ausente ou inadequada 

ou intercorrências clínicas na gestação, apresentam associação significativa com a 

prematuridade (ALMEIDA et al., 2012). 

A natureza multifatorial do neurodesenvolvimento tem representado um 

grande desafio para prever resultados cognitivos, linguísticos e comportamentais de 

longo prazo, nesta população. Vários estudos apontam que o conhecimento da 

trajetória do desenvolvimento das crianças nascidas prematuras carece de estudos 

adicionais (PÁEZ-PINEDA et al., 2014; ADAMS-CHAPMAN et al., 2015), pois a 

compreensão dos efeitos deletérios da prematuridade, no desempenho em 

habilidades comunicativas pode indicar a necessidade de ações protetivas, 

alterações de práticas clínicas no intuito prever os desfechos do desenvolvimento e 

reduzir os impactos negativos desta condição.  

O termo "encefalopatia da prematuridade" abrange não só a lesão cerebral 

aguda, como ocorre na HPIV e hemorragia intraventricular (HIV), mas também o 

distúrbio complexo no desenvolvimento subsequente ao desenvolvimento 

maturacional do cérebro do bebê. A presença de lesões hemorrágicas e do infarto 
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hemorrágico parenquimatoso é mais frequente em neonatos pré-termo com idade 

gestacional inferior a 28 semanas (DOUGLAS-ESCOBAR, WEISS, 2013).  

A literatura apresenta que quase 60% dos recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer terão lesão hipóxico-isquêmica; que cerca de 20 a 25% das crianças 

prematuras com peso inferior a 1.500 gramas terão comprometimentos neurológicos 

e que essa proporção aumenta para 45% se o peso ao nascer for inferior a 500-750 

gramas (DOUGLAS-ESCOBAR, WEISS, 2013). 

A Ultrassonografia Transfontanelar (USTF), além de sua capacidade de 

diagnosticar tais patologias, pode associar a lesão cerebral ao acometimento 

neurológico posterior, sendo de extrema valia para estimar o prognóstico desses 

bebês. Entretanto, não consegue definir lesão difusa do sistema nervoso central 

(SNC), necessitando de exames por imagem complementares para definir 

adequadamente o grau de comprometimento após o remodelamento neuronal 

(CUNHA et al, 2010; AL-TAWIL et al., 2012; BREZAN et al., 2012; DUAN et al., 

2015). 

O acompanhamento de bebês nascidos pré-termo é de extrema relevância 

para reduzir os efeitos da prematuridade no desenvolvimento infantil, com a 

necessidade de criação de políticas públicas para a prevenção em saúde infantil, 

com intuito de realizar acompanhamentos longitudinais e preventivos. 

Diante o exposto, o objetivo deste estudo é verificar, comparar e correlacionar 

o desempenho de habilidades comunicativas - receptivas (Rec), expressivas (Exp) e 

visuais, em crianças nascidas pré-termo, submetidas à ultrassonografia 

transfontanelar considerando a idade cronológica (ICro) e corrigida (ICor); comparar 

desempenho de habilidades comunicativas com os fatores de risco e correlacionar e 

descrever os fatores de risco da prematuridade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Neste capítulo serão apresentados estudos sobre esta temática, tendo como 

foco a ordem cronológica de publicação, com o intuito de verificar os avanços 

científicos e exemplificar a trajetória dos estudos a respeito da prematuridade, 

desenvolvimento e desempenho infantil. 

Ramos e Cuman (2009) relataram que a prematuridade tem sido estudada em 

diferentes países, e os estudos constatam que inúmeras são as causas que levam 

um bebê a nascer prematuro. O objetivo do estudo foi identificar o perfil de mães e 

de prematuros em situação de risco para o desenvolvimento. Foi realizado um 

estudo epidemiológico, de corte transversal com os dados obtidos por meio das 

informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos, com amostra 

composta por 106 declarações de nascidos prematuros. As variáveis estudadas 

foram: características sociodemográficas, condições da gestação e parto e 

características dos prematuros. As variáveis do perfil materno: idade, escolaridade, 

ocupação principal, estado civil, local de residência, duração da gestação, tipo de 

gravidez, tipo de parto e número de consultas de pré-natal, somadas aos históricos 

de infecções maternas, primiparidade, placenta prévia e descolamento prematuro, 

bolsa rota excesso de líquido amniótico e a variáveis dos RN, como sexo, raça, 

índice de Apgar no quinto minuto, peso ao nascer foram os fatores potencialmente 

de riscos para alterações do desenvolvimento. Informaram que que a etiologia do 

parto prematuro é multifatorial e que a fragilidade dessas crianças contribui para a 

possibilidade eminente de riscos, agravos e sequelas de diversos tipos, com 

diferentes consequências e interveniências no processo do desenvolvimento e 

crescimento infantil. 

Lamônica e Picollini (2009) realizaram um estudo para verificar o 

desempenho de habilidades do desenvolvimento em crianças prematuras. 

Participaram 30 crianças nascidas prematuras, de ambos os gêneros de seis a 24 

meses, divididas em dois grupos conforme a faixa etária (G1: crianças de seis 

meses a doze meses e G2: crianças de 13 a 24 meses). Os resultados indicaram 

que as áreas mais defasadas do grupo de crianças na faixa etária de seis a 12 
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meses foram à linguística e autocuidados e na faixa etária de 13 a 24 meses a 

linguística, cognitiva e de autocuidados. Neste estudo, os procedimentos 

experimentais ocorreram sem a realização do cálculo da idade corrigida. As autoras 

apresentaram reflexões relevantes quanto à necessidade de programas de 

acompanhamento para detecção precoce de alterações do desenvolvimento, 

levando em consideração o desempenho das crianças prematuras, considerando 

também sua idade cronológica, no intuito de minimizar os riscos para atrasos do 

desenvolvimento. 

Bottcher (2010) apresentou que as lesões cerebrais representam uma 

restrição biológica que afeta a trajetória típica de desenvolvimento de diferentes 

funções cognitivas e, muitas vezes, acarreta em deficiência intelectual ou problemas 

cognitivos específicos. Relatou que apesar do corpo de conhecimento produzido por 

pesquisas tentando estabelecer correlações anatomofisiológicas, identificadas em 

exames por imagens e desempenho em habilidades do desenvolvimento, ainda há a 

necessidade de estudos adicionais para a compreensão deste conteúdo. Ressaltou 

que é de extrema relevância o conhecimento da interação entre lesões cerebrais, 

maturação biológica e desenvolvimento infantil. Inferiu que talvez com estas 

interações fosse possível explicar as diferentes trajetórias do desenvolvimento. 

Cunha et al. (2010) realizaram um estudo com objetivo de verificar o valor 

preditivo da ultrassonografia transfontanelar (USTF) em recém-nascidos prematuros 

na determinação das alterações do desenvolvimento. Inferiram que o exame de 

USTF, além de sua capacidade para diagnosticar a Hemorragia Peri-intraventricular 

(HPIV), a Leucomalácia Periventricular (LPV) e a Hidrocefalia pós-hemorrágica, 

pode associar a lesão cerebral ao acometimento neurológico posterior, sendo de 

extrema valia para estimar o prognóstico desses bebês. A USTF normal é 

considerada um preditor de desenvolvimento. Entretanto, os prognósticos de médio 

e longo prazos feitos por meio de exames ultrassonográficos realizados no período 

neonatal mostram valores preditivos positivos baixos em vários trabalhos, 

provavelmente expressando a presença de uma enorme gama de fatores 

intervenientes no processo de desenvolvimento dessas crianças após a alta. Por 

outro lado, em alguns casos, as alterações na USTF são citadas como preditivos de 

desenvolvimento alterado em prematuros egressos de Unidade de Terapia Intensiva 
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Neonatal (UTIN). Participaram 99 recém-nascidos prematuros, com 12 meses de 

idade corrigida, peso ao nascimento inferior ou igual a 1800 gramas e IG abaixo de 

37 semanas que fizeram USTF no período neonatal, durante internação em UTIN. 

Utilizaram o Teste de Screening de Desenvolvimento Denver-II (TSDD-II) para 

avaliação do desenvolvimento. Informaram que 34,3% dos participantes tiveram 

resultados desfavoráveis. Dos fatores de risco para o desenvolvimento infantil, as 

alterações ultrassonográficas cerebrais e a renda familiar mostram-se 

estatisticamente significantes. O valor preditivo positivo dos exames 

ultrassonográficos transfontanelares para alterações de desenvolvimento 

neuropsicomotor, foi de 51,02% e o negativo, 82%. Acrescentando-se a variável 

renda familiar às alterações encontradas na USTF, o valor preditivo positivo 

aumentou para 90% e o negativo reduziu-se para 71,91%. Os autores concluíram 

que o acréscimo da análise da variável renda familiar foi uma boa alternativa para 

aumentar a capacidade de predizer o desenvolvimento de prematuros com 

alterações na ultrassonográficas transfontanelares.  

Giachetta et al. (2010) realizaram um estudo com objetivo de avaliar a 

influência do tempo de hospitalização sobre o desenvolvimento neuromotor de 

recém-nascidos pré-termo (RNPT). Estudo prospectivo com 67 RNPT de idade 

gestacional ≤36 semanas. O desenvolvimento neuromotor foi avaliado pela escala 

motora infantil de Alberta (Alberta infant motor scale, AIMS), aplicada no ambulatório 

de seguimento, quando os RN tinham mediana de idade corrigida de 39 a 44 

semanas. Para a análise comparativa, os RNPT foram distribuídos em dois grupos 

segundo o tempo de hospitalização (TH): grupo A (N=35), com TH ≤34 dias, e grupo 

B (N=32), com TH >34 dias. Os resultados indicam que os RNPT que 

permaneceram por mais de 34 dias hospitalizados mostraram atraso no 

desenvolvimento neuromotor, sugerindo que, sem excluir outros fatores de risco, 

quanto maior o tempo de internação do RN, maior seu comprometimento motor. 

Lamônica et al. (2010) realizaram um estudo com o objetivo de verificar, em 

crianças prematuras, o desempenho quanto as áreas auditiva receptiva, auditiva 

expressiva e visual. Participaram 40 crianças de idade cronológica variando entre 12 

a 24 meses, divididas em dois grupos (prematuras e típicas), pareadas quanto ao 

gênero e idade cronológica. A IG das crianças prematuras variou de 22 a 34 
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semanas, todas com peso abaixo de 2500g. A IG do grupo controle variou de 38 a 

41 semanas e peso acima de 2800g. As crianças prematuras e de baixo peso 

apresentaram maiores alteração nas funções auditiva receptiva, auditiva expressiva 

e visual, quando comparadas ao grupo controle, embora o grupo não tenha se 

comportado de forma homogênea. Cabe ressaltar que, neste estudo, não foi 

utilizado o critério de correção da idade para os prematuros na realização dos 

procedimentos de avaliação. Isto foi justificado, pois com a correção da idade, 

algumas crianças desta casuística poderiam não apresentar atrasos e desta forma 

ser postergadas medidas preventivas, com prejuízos futuros para estes indivíduos.  

Resch et al. (2011), apresentaram que a lesão periventricular cística é uma 

grave complicação de parto prematuro levando à paralisia cerebral (PC) e que sua 

ocorrência em prematuros varia entre 3 a 10%. A análise foi realizada em dois 

momentos. Dois períodos foram comparados. Das crianças avaliadas 2,34% 

nasceram abaixo de 35 semanas IG (média de IG de 30,8 semanas e média de peso 

ao nascimento de 1.441 gramas). A lesão periventricular cística foi confirmada na 

USTF. O follow-up do neurodesenvolvimento indicou taxas inalteradas das sequelas 

motoras. A localização de cistos não revelou diferenças, mas a média dos diâmetros 

dos cistos sim (12,2 para 8,4 mm). Em conclusão, os autores enfatizaram que as 

razões e associações com o declínio em lesão periventricular cística permanecem 

especulativos. 

Sansavini et al. (2011) realizaram estudo longitudinal realizando avaliações 

aos 12, 18 e 24 meses, em uma amostra de prematuros extremos em comparação 

com uma amostra de crianças nascidas a termo, para verificar a trajetória de 

habilidades gestuais e linguísticas. Participaram 124 crianças e destas 104 eram 

prematuras extremas (47 meninas e 57 meninos) e 20 nascidas a termo. Os 

instrumentos deste estudo foram o questionário "Primo Vocabolario del Bambino" 

(PVB) - "gestos e palavras” e "palavras e frases" e o Inventário de Habilidades 

Comunicativas MacArthur. Como critério de inclusão, os prematuros deveriam ter 

nascido com idade gestacional ≤ 32 semanas, não apresentar danos cerebrais, 

como LPV, HIV, hidrocefalia, retinopatia da prematuridade, malformações 

congênitas e nenhuma indicação de deficiência visual ou auditiva e também 

deveriam estar expostos somente a língua italiana. As relações entre estas 
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competências, bem como o seu valor preditivo no desenvolvimento da linguagem 

aos 24 meses e a contribuição de fatores de risco biológicos, médicos e sociais 

sobre atraso de linguagem aos 24 meses também foram analisados. Os prematuros 

demonstraram menor aquisição na produção gesto/ação, compreensão e produção 

de palavras com uma divergência crescente em relação aos nascidos a termo, nas 

idades 12 e 24 meses. Verificaram que 20% dos prematuros estavam atrasados 

quanto à produção de palavras e 14% ainda não combinavam palavras. 

Competências lexicais aos 12 meses em conjunto com gestos/ações aos 18 meses 

foram preditivos de produção de palavras aos 24 meses, com uma forte contribuição 

para a compreensão de palavras e produção de palavras aos 18 meses. Quanto à 

predição de risco informaram que o gênero masculino, a presença de displasia 

broncopulmonar e a baixa escolaridade materna aumentou o risco de atraso de 

linguagem aos 24 meses. Os resultados sugeriram que as crianças prematuras 

apresentam desempenho mais lento do desenvolvimento comunicativo-linguístico, 

com diferença crescente em suas competências gestuais e lexicais, no segundo ano 

de vida, quando comparados aos não prematuros. A interação das competências e 

os fatores de risco biológicos, médicos e sociais aumentam o risco de atraso de 

linguagem aos 24 meses em bebês muito prematuros. 

Samra et al. (2011) realizaram um estudo de revisão sobre as evidências de 

alterações do desenvolvimento de crianças prematuras. Apresentaram que crianças 

prematuras têm maior probabilidade de desenvolver condições de risco para 

alterações metabólicas, imaturidades neurológicas e fisiológicas que os colocam em 

risco aumentado para morbidade e mortalidade. Afirmaram que no período 

gestacional entre a 34ª a 36ª semana, o cérebro apresenta um período de 

crescimento rápido, incluindo as estruturas neurais e vias. Informaram que 35% do 

cérebro fetal e 47% do volume cortical são adquiridos durante as últimas seis 

semanas de gestação. Descreveram que a substância branca aumenta cinco vezes 

seu tamanho entre a 34ª a 40ª semana gestacional, assim como o volume da 

substância cinzenta aumenta de 1,4% ou 15% por semana, durante as últimas seis 

semanas de gestação. Enfatizaram que são muitas as variáveis que devem ser 

controladas para a compreensão deste fenômeno, envolvendo dimensões 

fisiológicas, psicossociais e ambientais. Os autores concluíram que embora os 

resultados dos estudos levantem preocupações com o risco aumentado para 
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alterações do desenvolvimento em crianças nascidas prematuras, existem limitações 

no corpo de conhecimento que interferem na compreensão dos resultados. Isto 

indica que a generalização deste corpo de conhecimento ainda é limitada. Devido à 

heterogeneidade e escassez de dados, não há caracterização clara de riscos em 

longo prazo associados com prematuridade, embora seja reconhecida sua influência 

para o desenvolvimento infantil.  

Al Tawil et al. (2012) apresentaram que a LPV é a principal causa de 

complicações crônicas neurológicas em recém-nascidos prematuros, incluindo PC 

espástica, distúrbios cognitivos e dificuldades de aprendizagem. O diagnóstico 

precoce da LPV é vital para o aconselhamento dos pais e o início das intervenções 

precoces. A LPV pode ser diagnosticada pela ultrassonografia craniana, uma 

ferramenta importante para diagnóstico, comumente utilizada durante o período 

neonatal para o rastreio de lesões cerebrais. Os autores informaram que apesar dos 

avanços tecnológicos dos métodos de imagem, como a tomografia computadorizada 

e a ressonância magnética cerebral, o mais empregado para o diagnóstico das 

lesões cerebrais em prematuros é a ultrassonografia transfontanelar, devido à 

facilidade de sua realização do exame no leito, sem transportar o paciente até o 

setor de radiologia, com custo menos elevado do aparelho e às características de 

especificidade deste diagnóstico. Com a finalidade de determinar os fatores de risco 

para LPV, os autores realizaram um estudo retrospectivo, ao longo de cinco anos, 

com recém-nascidos de MBP, afetados pela LPV e os compararam com um grupo 

de crianças de MBP sem patologia do sistema nervoso central. No total, 20 crianças 

afetadas foram comparadas com 98 crianças controle. Algumas variáveis 

apresentaram associações estatisticamente significativas com a LPV, como o peso 

ao nascimento e a hipotensão neonatal precoce. 

Castro et al. (2012), informaram que com o aprimoramento das tecnologias de 

suporte, o limite de viabilidade de vida tem verificado sobrevida em IG cada vez mais 

baixa, passando de 30ª a 31ª semanas, na década de 60, para 23ª a 24ª semanas, 

nas últimas décadas. Informaram que apesar da progressiva melhora na sobrevida 

de prematuros, a taxa de sequelas tem se mantido relativamente constante, 

indicando que o número absoluto de crianças com sequelas secundárias ao 

nascimento prematuro está crescendo e que ainda são escassos estudos que 
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relatam o acompanhamento de prematuros extremos, em longo prazo. A casuística 

constou 198 prematuros, com IG entre a 25ª a 31ª semanas, sem anomalias 

congênitas, admitidos em UTIN, entre agosto de 2009 a outubro de 2010. Os RNs 

foram estratificados em três grupos: G25, nascidos entre a 25ª a 27ª semana de 

idade gestacional (IG); G28, nascidos entre 28ª a 29ª semana de IG; G30, nascidos 

entre 30ª a 31ª semana de IG. Foi avaliada a sobrevida, aos 28 dias, e a morbidade 

associada à prematuridade. O risco de óbito foi significativamente maior nos 

prematuros extremos. A sobrevida encontrada em cada grupo (G25, G28 e G30) foi 

de 52,5%, 67,4% e 88,5% respectivamente. A partir da 26ª semana e peso ≥700 

gramas, a sobrevida foi superior a 50%. Houve predomínio das lesões cerebrais 

hemorrágicas graves em G25. A IG e o desenvolvimento neurológico estão 

intimamente relacionados, de tal forma que os piores desfechos foram descritos para 

os RNs mais imaturos. Entretanto, o padrão de sequelas neurológicas depende do 

tipo de lesão cerebral encontrada. A LPV constitui um dos principais eventos 

associados a mau prognóstico neurológico e é a causa mais comum de PC em 

prematuros, associada, entre outros fatores, à rotura prematura de membranas e 

infecção perinatal.  

Ballot et al. (2012), realizaram o acompanhamento do desenvolvimento de 

crianças nascidas com MBP. A amostra deste estudo foi constituída por 106 

crianças com idade mediana de 16,48 meses, média de peso ao nascer e idade 

gestacional de 1182 gramas e 30,8 semanas, respectivamente. Foram aplicadas 

escalas de desenvolvimento. Aproximadamente um terço da casuística foi 

identificada como de risco para alteração do desenvolvimento. As crianças que 

apresentavam LPV foram as que tiveram piores escores em todas as sub-escalas do 

desenvolvimento, indicando a necessidade de diagnóstico e início de procedimentos 

de intervenção o mais precocemente possível. 

Brezan et al. (2012) apresentaram que as hemorragias intracranianas podem 

ser a causa de prejuízos significativos no desempenho psicomotor e cognitivo em 

bebês prematuros. Este estudo teve como objetivo determinar a prevalência e o grau 

dos principais tipos de Hemorragias intracranianas diagnosticadas por USTF em 

prematuros internados em UTIN, juntamente com os efeitos do desenvolvimento 

neurológico em um período de acompanhamento destes bebês por 12 meses, em 
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cinco anos de acompanhamento deste serviço. O grau das hemorragias 

intracranianas foi usado para todos os indivíduos examinados com a finalidade de 

determinar possíveis sequelas neurológicas em 292 pacientes. A prevalência de 

todos os tipos de hemorragias intracranianas foi de 20,4%. O tipo mais prevalente foi 

a hemorragia peri-intraventricular: 40% de grau I e 33% de grau II, sem grandes 

sequelas neurológicas. Sequelas neurológicas graves foram associadas com grau III 

e IV, mas a correlação foi estatisticamente significante apenas para as hemorragias 

de grau IV. A evolução neurológica grave foi de significância estatística apenas para 

o resultado hemorragia cerebelar, embora um padrão semelhante também foi 

observado para as hemorragias talâmicas. Os autores apresentaram que o rastreio 

pela USTF em RN prematuros é útil para o diagnóstico precoce e importante para 

que possam melhorar a gestão das terapias de reabilitação, fornecer informações 

adequadas sobre a evolução da doença, bem como influenciar na qualidade do 

aconselhamento parental. 

Mossabeb et al. (2012) relataram que os distúrbios do desenvolvimento de 

linguagem têm sido relatados em 3% a 10% dos bebês nascidos a termo e em cerca 

de 30% dos recém-nascidos prematuros nascidos com idade gestacional inferior a 

34 semanas. Este estudo teve como objetivo verificar o desenvolvimento da 

linguagem expressiva de prematuros aos 24 meses de idade, utilizando o 

instrumento Language Development Survey (LDS). Um total de 178 crianças 

prematuras nascidos com IG entre a 23ª a 34ª semanas, nos anos entre 2006 a 

2008 foram registradas. Foram avaliados os fatores de risco pré-natal e pós-natal 

para atraso de linguagem nesta coorte de prematuros. Foram comparados os 

resultados da LDS em prematuros com os resultados das escalas Bayley de 

Desenvolvimento Infantil (BSID-III). Os únicos fatores de nascimento associados 

com o atraso de linguagem em LDS foram gênero masculino e gestações únicas. 

Escolaridade materna (igual ou superior ao ensino médio), mais de uma língua 

falada em casa, creche e história de otite média não foram associados com atraso 

de linguagem. Os resultados indicaram que 26% dos prematuros tiveram atraso de 

linguagem obtendo o critério 3 do instrumento LDS (< 50 palavras e não 

combinações de palavras) e 17% tiveram atraso de linguagem significativo (< 30 

palavras). Relataram que são consistentes os fatores de risco para atraso de 

linguagem expressiva em todas as crianças. Estes incluem a pobreza, baixo nível de 
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educação dos pais, história familiar de atrasos de linguagem, depressão materna e 

gênero masculino. 

Caskey e Vohr (2013) apresentaram que os fatores que podem contribuir para 

deficiências cognitivas e de linguagem em prematuros incluem a IG ao nascimento, 

morbidades neonatais, duração da hospitalização, presença de lesão cerebral, 

gênero, idade na avaliação, fatores de risco socioeconômicos e ambientais. 

Informaram que atrasos de linguagem são comuns entre os bebês prematuros, 

apontando para a necessidade de serviços de intervenção nesta área. Déficits de 

linguagem em crianças prematuras podem persistir na idade escolar, incluindo 

alterações de memória fonológica de curto prazo e de processamento das 

informações. Informaram que embora o cérebro imaturo no momento do nascimento 

pode ser um importante quesito para atrasos de linguagem, algumas crianças 

prematuras demonstram claramente melhorar as suas competências linguísticas 

com o aumento da idade. 

Potijk et al. (2013) avaliaram os efeitos separados e conjuntos do baixo nível 

socioeconômico e prematuridade moderada no atraso do desenvolvimento de 

crianças em idade pré-escolar. Realizaram um estudo prospectivo de coorte com 

uma amostra de crianças nascidas prematuras a termo, verificando o nível 

socioeconômico com base na escolaridade, ocupação e renda familiar. As medidas 

do desenvolvimento global e os domínios motor fino, motor grosseiro, comunicação, 

resolução de problemas e pessoal-social de 926 nascidos moderadamente 

prematuros (32ª a 36ª semanas de gestação) e 544 nascidos de termo. Na análise 

multivariada de regressão logística, foram utilizados valores padronizados para nível 

socioeconômico e idade gestacional. As taxas de prevalência de atraso global de 

desenvolvimento foram, respectivamente, de 12,5%, 7,8% e 5,6% nas crianças com 

muito baixo peso, com baixo peso, médio e alto nível socioeconômico, 

respectivamente, e 7,2%, 4,0% e 2,8% nas crianças nascidas no termo. O risco de 

atraso global no desenvolvimento aumentou mais com a diminuição do nível 

socioeconômico do que com a idade gestacional decrescente, mas a diferença não 

foi estatisticamente significante. Respectivamente, após ajuste para gênero, número 

de irmãos e idade materna. Nenhuma interação foi encontrada exceto para a 

comunicação, mostrando que os efeitos de nível socioeconômico e idade 
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gestacional são na sua maioria multiplicativos. O estudo concluiu que o nível 

socioeconômico baixo e prematuridade moderada são fatores de risco separados 

com efeitos multiplicativos para o atraso do desenvolvimento. O risco duplo de 

crianças prematuros moderados com baixo nível socioeconômico necessita de 

atenção especial no cuidado pediátrico. 

D’Agostinho et al. (2013) apresentaram que a correção da idade da 

prematuridade é um procedimento recomendado pela Academia Americana de 

Pediatria, quando se estima o desenvolvimento destas crianças. Realizaram um 

estudo transversal, retrospectivo do registro eletrônico de saúde, para todas as 

crianças nascidas com IG <32 semanas, realizando visita de supervisão de saúde 

em uma rede pediátrica de 31 locais durante um período de um ano. Os prestadores 

de cuidados primários utilizaram a idade corrigida para a vigilância do 

desenvolvimento em 24% das visitas; e a idade cronológica para 71% e a idade 

utilizada não foi clara em 5% das visitas. Quanto menor a idade gestacional de uma 

criança e quanto mais idade cronológica foi usada, mais preocupações foram 

identificadas por provedores de atenção primária de saúde.  Os prestadores de 

cuidados primários utilizaram a idade cronológica mais do que a idade corrigida, o 

que influenciou a avaliação e as recomendações de cuidados. Este estudo ilustra o 

impacto de não usar a idade corrigida, a importância de assegurar que os cuidados 

se alinhem com as diretrizes e a possível influência do desenho do registro 

eletrônico de saúde no atendimento ao paciente. Como as famílias de bebês 

prematuros, dependem de provedores de cuidados primários para identificar com 

precisão as sequelas associadas à prematuridade, e para fornecer informações 

fidedignas quanto ao desenvolvimento infantil, os critérios normativos devem ser 

justificados, e verificou-se que de acordo com o uso da idade corrigida ou 

cronológica, crianças podem sair dos critérios normativos. Esses achados têm 

implicações para a área de saúde pública e para os que tratam bebês prematuros. 

Almeida et al. (2013) realizaram um estudo de revisão bibliográfica para 

verificar os fatores de risco da prematuridade ou o baixo peso em decorrência do 

parto prematuro, por meio de busca bibliográfica de artigos publicados entre os anos 

de 2005 a 2011. Foram verificados a força da associação entre os objetivos de cada 

artigo e a relação temporal, a validade interna, a força de associação e a 
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plausibilidade biológica da associação. Dos 122 artigos, 38 foram selecionados para 

análise. Os autores apresentaram que o nascimento prematuro representa um fator 

de risco para o desenvolvimento motor adequado de lactentes porque, 

frequentemente, associam-se a problemas neonatais, tais como: hemorragia 

intraventricular, hipóxia, baixo peso ao nascimento e outras intercorrências 

neurológicas. Relataram que de acordo com a intensidade e duração podem resultar 

em sequelas permanentes. Informaram ainda que as crianças pré-termo e de baixo 

peso apresentam provável risco de desenvolver alterações de linguagem por atraso 

ou distúrbios nos processos receptivos e expressivos, envolvendo todos os níveis 

linguísticos, além dos cognitivos, sensoriais e perceptivos e ressaltaram que o 

desenvolvimento da linguagem pode se encontrar defasado mesmo que a criança 

pré-termo tenha apresentado desenvolvimento motor adequado. Encontraram que 

diversas condições particulares da prematuridade podem prejudicar o 

desenvolvimento da função visual, considerada fundamental para o desenvolvimento 

global da criança. Concluíram que a busca por artigos para realizar a revisão desta 

temática, demonstrou a escassez de estudos variados que objetivaram analisar a 

relação entre prematuridade e os riscos para o desenvolvimento de doenças em 

crianças ou a cronicidade em adultos. 

Caldas et al. (2014) realizaram um estudo com objetivo de analisar as 

habilidades do desenvolvimento da linguagem em crianças de 2 a 3 anos de idade, 

nascidas prematuras e com baixo peso e os fatores de risco associados. Trata-se de 

estudo transversal com aplicação do TSDD-II e escala ELM (Early Language 

Milestone Scale). Os resultados indicaram que das 77 crianças avaliadas, 36,4% 

apresentaram desempenho global alterado no teste de Denver-II, considerando as 

quatro áreas do desenvolvimento e 37,6% apresentaram cautelas e atrasos no setor 

da linguagem. Especificamente na avaliação da habilidade de linguagem pela escala 

ELM, 32,5% das crianças apresentaram alterações. O desempenho alterado, 

considerando os quatro setores do teste de TSDD-II e da linguagem na escala ELM, 

após regressão logística, permaneceu associado com: peso <1500 gramas e parto 

tipo cesariana, hemorragia intracraniana e suspeita dos pais de alterações no 

desenvolvimento e renda familiar mensal per capita (≤1/2 salário mínimo). Os 

autores concluíram que as crianças nascidas prematuras e com baixo peso 

apresentaram atraso na aquisição de habilidades no desenvolvimento da linguagem, 



34  Revisão de Literatura 

 

com maior comprometimento da função auditiva expressiva, associado a fatores de 

risco socioeconômicos e de histórico familial. 

Gauer et al. (2014) apresentaram que metade dos bebês prematuros se 

desenvolvem normalmente, mas cerca de 12 a 50% dos recém-nascidos com 

prematuridade extrema podem ter alguma deficiência, como paralisia cerebral, 

deficiência intelectual, deficiência visual e/ou auditiva. Informaram que é previsto 

atraso do desenvolvimento em até 50% dos RNs prematuros e, por esta razão, 

triagens de desenvolvimento devem ser realizadas em todas as consultas 

pediátricas. Essas crianças também podem apresentar, posteriormente, 

desempenho não adequado em atividades acadêmicas envolvendo a matemática, a 

leitura e a ortografia em comparação com crianças nascidas a termo. Os autores 

recomendam que seja realizado o rastreamento para atraso do desenvolvimento de 

crianças prematuras, mesmo aquelas sem evidências de lesão neurológica, pois 

sequelas podem aparecer em idades posteriores. 

Lopes e Cardoso (2014) realizaram um estudo para acompanhamento do 

desenvolvimento de crianças que permaneceram internadas em UTIN. Informaram 

que a incidência e magnitude de sequelas do neurodesenvolvimento mantêm-se 

associadas a fatores de risco e à evolução clínica. Relataram que quanto maior o 

número de fatores de risco atuantes, maior possibilidade de alterações do 

desenvolvimento. Apresentaram que a prematuridade, o baixo peso ao nascimento, 

os distúrbios cardiovasculares, respiratórios, neurológicos e as infecções são 

consideradas as principais causas de atraso no desenvolvimento. Os problemas 

relacionam-se à organização e ao funcionamento do sistema nervoso central, cujas 

sequelas neurológicas resultam em gastos com serviços terapêuticos e recursos 

educacionais em idade escolar. Fatores genéticos e biológicos, condições 

sociodemográficas e escolaridade dos pais podem impactar na avaliação infantil. Os 

autores consideram relevante o seguimento do desenvolvimento de crianças 

egressas de UTIN, pelos inúmeros fatores de risco que influenciam o desempenho 

da criança no decorrer do seu desenvolvimento nas demandas sociais e 

acadêmicas, ao longo da vida da criança. 

Guerra et al. (2014) realizaram um estudo com objetivo de verificar o 

desenvolvimento de crianças prematuras de peso entre 1500 a 1999 gramas na 
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idade corrigida de 18 a 24 meses, usando escalas de desenvolvimento para 

estabelecer a prevalência de alterações no desempenho cognitivo, motor, linguístico, 

sócio emocional, adaptativo e comportamental. Propuseram estudo transversal com 

100 RNs prematuros. Os resultados deste estudo indicaram atraso nas áreas 

cognitivas, de linguagem, motora, sócio emocional, adaptação geral, conceitual, 

social e práticas. Os fatores associados ao atraso em pelo menos um domínio de 

desenvolvimento foram: parto cesariana, baixa renda e hemorragia peri-

intraventriculares (HIPV). Fatores associados à redução nos escores de 

desenvolvimento foram: etnia não branca, classe social mais baixa, cesariana, 

gênero masculino, HIPV, tempo de ventilação mecânica e tempo de internação. Os 

autores concluíram que indivíduos prematuros são de risco para alterações do 

desenvolvimento tanto nos aspectos biológicos quanto nos aspectos 

socioambientais, que também contribuíram para a redução dos escores em todas as 

áreas do desenvolvimento. 

Kwon et al. (2014) apresentaram que a ultrassonografia cranial (USC) é 

amplamente utilizada em unidades de terapia intensiva neonatal para detectar 

anormalidades em um esforço para fazer previsões com relação aos desfechos de 

neurodesenvolvimento, em comparação com os exames de ressonância magnética. 

Informaram que existem muitas vantagens no uso de USC em recém-

nascidos, incluindo facilidade de uso ao lado do bebê, e procedimento de baixo 

custo. Informaram que a USC é sensível na detecção de hemorragia intraventricular 

(HIV), ventriculomegalia e leucomalácia periventricular cística focal (LVP). Relataram 

entretanto que há limitações quanto ao seu uso para diagnóstico, uma vez que este 

exame apresenta sensibilidade significativamente menor na detecção de lesão de 

substância branca, especialmente em comparação com Ressonancia Magnética. 

Por esta razão, os resultados de estudos que avaliaram o valor da USC para prever 

resultados de desenvolvimento neurológico a curto e longo prazo têm sido 

amplamente variáveis. 

Páez-Pineda et al. (2014) realizaram um estudo comparando o Método de 

Munique de Desenvolvimento (MMD) e a Early Language Milestone (ELM) para a 

identificação de sinais de risco para o desenvolvimento de linguagem. Participaram 

129 crianças na faixa etária de zero a 12 meses. Do total dos participantes 110 
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crianças nasceram com IG abaixo de 36 semanas e 19 crianças nasceram de IG 

superior a 37 semanas. Foi utilizado o cálculo de idade corrigida na avaliação dos 

prematuros. Os resultados de ambas as escalas foram comparados com relação às 

funções auditiva receptiva, auditiva expressiva e visual da ELM e avaliação da 

resposta verbal, jogo vocal, compreensão e expressão do MMD. Os resultados 

mostraram que o desenvolvimento da linguagem em crianças prematuras com o 

método de diagnóstico funcional de desenvolvimento, de acordo com a MMD teve 

alta correlação com os resultados obtidos pela ELM. Os autores também 

apresentaram que após a detecção precoce de atraso do desenvolvimento, os 

programas de acompanhamento de prematuros devem assegurar uma avaliação 

mais abrangente do desenvolvimento neurológico, bem como assegurar o 

acompanhamento longitudinal destes indivíduos. 

Ribeiro e Lamônica (2014), apresentaram que a presença da prematuridade 

traz risco para atraso global do desenvolvimento com interferências nas áreas 

motora, cognitiva, pessoal-social e linguagem.  Realizaram um estudo com objetivo 

de comparar o desempenho das habilidades comunicativas, de crianças nascidas 

prematuras, prematuras extremas e típicas de idade cronológica entre dois e três 

anos de idade cronológica. Participaram 72 crianças distribuídas em quatro grupos: 

20 prematuros (GE-I) e 16 (GE-II) prematuros extremos e 36 crianças nascidas a 

termo, para os grupos comparativos com desenvolvimento típico (GC-I e GC-II), 

pareados quanto a idade cronológica e sexo. Foram utilizados Protocolo de 

Anamnese e de Observação do Comportamento Comunicativo (OCC). Os resultados 

indicaram que na comparação entre os grupos de prematuros e típicos houve 

diferenças estatisticamente significantes. Na análise comparativa dos itens 

pontuados na OCC as categorias de menor ocorrência para GE-I foram: respeitar 

troca de turno, participar e manter atividade dialógica. Para o GE-II foram: participar 

e manter atividade dialógica, realizar ordens complexas, iniciar e respeitar troca de 

turno, funções de informar, oferecer e produzir frases. Os grupos de prematuros 

tendem ao atraso no desenvolvimento das habilidades comunicativas, embora estes 

grupos não demonstraram ser homogêneos. 

Kallankari et al. (2015) realizaram um estudo com objetivo de investigar o 

papel dos fatores de risco pré-natais e neonatais nos resultados cognitivos de alunos 
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aparentemente saudáveis nascidos com idade gestacional inferior a 32ª semana e 

verificar as diferenças no desenvolvimento neurológico e comportamental entre 

crianças prematuras e crianças nascidas a termo, aos 9 anos de idade cronológica. 

Justificaram que problemas comportamentais e distúrbios de aprendizagem tendem 

a surgir mais tarde na infância e na vida escolar. Informaram que a prematuridade 

pode atrapalhar a programação fetal por mecanismos epigenéticos, o que leva a 

defeitos no volume cerebral ou anormalidades na microestrutura da substância 

branca. A complexa interação de fatores pré-natais e pós-natais podem influenciar o 

desenvolvimento cerebral e sequelas neurocognitivas podem surgir mais 

tardiamente em prematuros extremos. Esses fatores incluem a inflamação 

intrauterina, a restrição do crescimento fetal ou a gravidade da doença neonatal, 

incluindo lesão cerebral, displasia broncopulmonar e os fatores socioeconômicos. 

Participaram do estudo 77 indivíduos nascidos com IG inferior a 32 semanas e 27 

crianças de comparação nascidas a termo. As crianças não apresentavam PC. O 

grupo de prematuros apresentou redução no processamento viso-espacial e 

sensório-motor, e redução nas atividades de atenção e funções executivas. Em 

conclusão, os autores apresentaram evidências de que tanto o nascimento 

prematuro quanto a carga sobreposta de restrição do crescimento fetal foram 

associados com perfis específicos de deterioração do desempenho neurocognitivo, 

nas crianças em idade escolar, sem alteração neurológica significativa ou 

deficiências cognitivas. Estas crianças, aparentemente normais, podem ter 

predisposição para problemas de aprendizagem no futuro, quando as exigências 

aumentam e as anormalidades neurais sutis restringem a plasticidade do cérebro e o 

desenvolvimento normal para as habilidades complexas.  

Månsson et al. (2015) realizaram um estudo com o objetivo de verificar a 

diferença no desenvolvimento de crianças prematuras quanto ao gênero aos 2 anos 

e meio de idade cronológica. Foram avaliados 217 meninos e 181 meninas nascidas 

antes de 27 semanas de IG por meio das BSID-III. Diferenças específicas de cada 

gênero foram calculadas. Fatores socioeconômicos, perinatais e neonatais foram 

calculados separadamente para meninos e meninas, usando modelos de regressão. 

Prematuros do gênero feminino pontuaram significativamente mais alto do que 

prematuros do gênero masculino em todos os índices da Escala. Em ambos os 

gêneros os fatores de lesão cerebral, tratamentos com ventilação em longo prazo e 
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mães estrangeiras levaram a pontuações mais baixas. Retinopatia severa da 

prematuridade foi o mais forte preditor de déficits cognitivos e de linguagem em 

meninos. Educação parental alta previu melhores escores cognitivos e de linguagem 

em meninas, enquanto que a displasia broncopulmonar grave foi o mais forte 

preditor para déficits motores em ambos os gêneros. Concluíram que a 

prematuridade extrema afeta mais os meninos do que as meninas. Fatores 

socioeconômicos e neonatais conferem riscos semelhantes ou proteções em ambos 

os gêneros, mas outras variáveis parecem ter riscos específicos de acordo com o 

gênero. Ressaltam que a consciência dos fatores de risco pode proporcionar a base 

para o tratamento e orientações de acompanhamento para crianças nascidas 

prematuras. 

Hintz et al. (2015) apresentaram que os recém-nascidos extremamente 

prematuros correm o risco de terem comprometimento do desenvolvimento 

neurológico. A ultrassonografia cranial (USC) é a prática usual, mas a ressonância 

magnética cerebral tem sido relatada para melhor predizer resultados do 

desenvolvimento. O objetivo deste estudo foi verificar prospectivamente 

anormalidades cerebrais em uma série de USC e Ressonâcia Magnética (RM), 

analisando resultados adversos como preditivos de resultados entre 18 a 22 meses 

de idade corrigida. Participaram 480 crianças nascidas de 28 semanas de idade 

gestacional. Deste total 15 crianças foram a óbito e 20 casos foram perdidos. As 

lesões na RM foram associadas a desfechos adversos. As lesões cerebelares 

raramente foram identificadas pela USC. Este exame foi útil para identificar as 

hemorragias intra ventriculares e a leucomalácia periventricular. As diretrizes atuais 

de neuroimagem de rotina para recém-nascidos muito prematuros devem ser 

reavaliadas para reconhecer as limitações potenciais da USC. 

Duan et al. (2015) apresentaram que é alta a incidência de lesões cerebrais 

em RNs prematuros. Realizaram um estudo com objetivo de investigar a relação 

entre os achados da ultrassonografia craniana pós-natal e desenvolvimento mental e 

psicomotor em crianças prematuras com a idade de 12 meses. Participaram do 

estudo 208 prematuros que realizaram ultrassonografia craniana e que foram 

avaliados por meio de escalas de desenvolvimento. O pior prognóstico de 

desenvolvimento psicomotor e cognitivo foi associada com a IG, índice de Apgar no 



Revisão de Literatura  39 

 

1º minuto, corioamnionite e duração da ventilação mecânica. As diferenças entre o 

prognóstico de desenvolvimento psicomotor e cognitivo, e hemorragia peri-

intraventricular (HPIV) e lesões periventricular (LPV), foram estatisticamente 

significantes. A ultrassonografia craniana pós-natal precoce pode ajudar a predizer o 

prognóstico de desenvolvimento psicomotor e cognitivo para bebês prematuros. O 

maior grau de HPIV e LPV foi associado com o pior prognóstico de desenvolvimento 

psicomotor e cognitivo. 

Linsell et al. (2015) realizaram um estudo de revisão bibliográfica para 

identificar os fatores de risco que são preditivos do desenvolvimento infantil, 

considerando a área cognitiva, para crianças nascidas muito prematuras ou de muito 

baixo peso. Utilizando as bases de dados MEDLINE, EMBASE e PyscINFO nos 

estudos publicados entre janeiro de 1990 a junho de 2014, identificaram 31 estudos 

com 98 fatores de risco para o desfecho cognitivo. Houve evidências de que sexo 

masculino, raça/etnia não branca, menor nível de escolaridade dos pais e menor 

peso ao nascer foram preditivos de comprometimento cognitivo global em crianças 

menores de 5 anos. Nas crianças mais velhas, apenas a influência da escolaridade 

dos pais foi sustentada. O sexo masculino também era preditivo do 

comprometimento da linguagem na primeira infância, mas não nas idades 

posteriores. A idade gestacional foi um fraco preditor de resultado cognitivo, 

provavelmente por causa de um poder discriminatório reduzido em coortes restritos 

a uma faixa etária estreita de gestação. O valor prognóstico da lesão cerebral 

neonatal não estava claro; entretanto, estudos adotaram estratégias mistas para o 

manejo de crianças com deficiência física ou neurossensorial. A influência dos 

fatores de risco perinatais no desenvolvimento cognitivo de crianças prematuras 

extremas e de muito baixo peso parece diminuir ao longo do tempo à medida que os 

fatores ambientais se tornam mais importantes. É difícil isolar os resultados 

cognitivos do comprometimento motor e neurossensorial, desta forma é necessário 

utilizar novas estratégia para lidar com crianças “não-testáveis”, pelas implicações 

na predição de risco. 

Zorzeto et al. (2015) realizaram um estudo de revisão da literatura para 

verificar a relação entre prematuridade, peso ao nascimento e desenvolvimento da 

linguagem. A revisão incluiu estudos publicados entre 2003 e 2012, nos idiomas 
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inglês e português, e indexados nas bases de dados PubMed, LILACS e SciELO. 

Foram identificados 57 artigos, dos quais 13 foram incluídos nesta revisão. Os 

resultados apontaram uma associação entre prematuridade, baixo peso ao nascer e 

desenvolvimento de linguagem. Nos estudos que realizaram comparações entre 

crianças nascidas pré-termo e crianças nascidas a termo, houve evidências de que 

os prematuros apresentaram pior desempenho nos indicadores de linguagem. 

Também foi observado que as crianças nascidas com menor peso ao nascer 

obtiveram pior desempenho nas avaliações de linguagem quando comparadas às 

crianças com maior peso e idade gestacional mais próxima às 37 semanas. Em 

relação ao tipo de linguagem, a linguagem expressiva mostrou-se mais prejudicada 

do que a receptiva. Como fatores de proteção ao desenvolvimento de linguagem 

foram apontadas a maior escolaridade dos pais e maior renda familiar. O menor 

peso ao nascimento e o maior grau de prematuridade surgiram como fatores de 

risco. Os autores concluíram que a prematuridade e o baixo peso ao nascer 

representam riscos para o desenvolvimento da linguagem, especialmente nos 

primeiros anos de vida.  

Resch et al. (2015) realizaram um estudo para descrever o 

neurodesenvolvimento de um grupo de crianças nascidas prematuras de idade 

gestacional (IG) ≤35 semanas que apresentaram diagnóstico de Leucomalácia (LPV) 

periventricular, por ultra-sonografia cranial, acompanhados em um hospital entre os 

anos de 1988 e 2012. Foram obtidas imagens nos planos coronal e sagital, através 

da fontanela anterior. Durante o período de estudo, 6964 crianças nasceram 

prematuros (≤ 35 IG). O total de 160 lactentes foram diagnosticados com LPV, 

resultando em uma taxa global de 2,3% com LPV. Foi realizada uma classificação 

dos desfechos neurológicos incluíndo: normalidade, disfunção cerebral (incluindo 

distonia, hipotonia e assimetria), hemiplegia, diplegia e quadriplegia. Classificação 

dos distúrbios visuais incluíram estrabismo e deficiência visual, e a classificação dos 

distúrbios auditivos normalidade ou prejuizos da audição. Para o desfecho do 

desenvolvimento, as crianças foram avaliadas, considerando a idade corrigida aos 4, 

8, 12, 18 e 24 meses e, a partir daí, uma vez por ano, até à idade escolar. A 

mediana da idade gestacional foi de 31 semanas e 60% da casuística nasceram 

entre 28 e 32 semanas de IG; 60,6% do sexo masculino. Múltiplas gestações 

ocorreram em  27,5%. O parto cesariana ocorreu em 53,1% e o sofrimento fetal foi 
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documentado em 33,1% dos casos. O peso médio foi de 1428 gramas, e 54,4% dos 

lactentes nasceram abaixo de 1500 gramas.  Os achados mais comuns associados 

foram: síndrome do desconforto respiratório (57,5%), ruptura de membranas 

(49,4%), Hiperbilirrubinemia (43,1%) e corioamnionite (39,4%). Do total, 75% 

necessitaram de suporte respiratório, 66,3% apresentaram apneias e 23,1% 

convulsões. Três quartos das crianças necessitaram de apoio respiratório 

(respiração mecânica – incluindo CPAP) com média de duração de 6,5 dias. 

Hemorragia intraventricular de baixo grau foi verificado em 33,1% e de alto grau em 

9,4%. No acompanhamento longitudinal de 146 casos verificou-se, desenvolvimento 

normativo em 11,1%; deficiência intelectual em 50% e paralisia cerebral em 83,6%. 

Deficiência visual foi diagnosticada em 21,9% e auditiva em um caso. O 

desempenho foi significativamente adverso nos casos de LPVs bilaterais. Os autores 

não verificaram perfil clínico típico nos casos com LPV.  

Adams-Chapman  et al. (2015) apresentaram que  são limitados os resultados 

sobre o desempenho linguistico em bebês nascidos prematuros, na primeira 

infancia, considerando morbidades médicas e trajetórias do desenvolvimento. O 

estudo teve objetivo de verificar os resultados de linguagem de criancas nascidas de 

extremo baixo peso, aos 30 meses, considerando a idade corrigida, utilizando as 

escalas de Desenvolvimento Infantil Bayley-II (Bayley II) e o Teste de vocabulário 

por imagem Peabody (TVIP) Das 467 crianças avaliadas, 55% tiveram atraso de 

linguagem receptiva em 30 meses (23% atrasos graves); 26% tiveram atrasos de 

linguagem expressiva (16% atrasos graves). Lactentes não falantes do inglês 

tiveram piores desempenho em linguagem. Do total da coorte estudada, 47% 

necessitaram assistência alimentar até 18 meses. Estas crianças estavam mais 

propensas ao atraso de linguagem aos 30 meses, quando comparadas com as 

crianças sem problemas alimentares. Prematuros nascidos de muito baixo peso 

estão em risco de atraso de linguagem na primeira infância. São necessárias 

pesquisas adicionais para explorar ainda mais a relação entre preditivos precoces 

para atraso de linguagem, principalmente em crianças bilíngues. 

Jong et al. (2015) apresentaram que o número de nascimentos de prematuros 

ocorre em 11,1% em todo o mundo e que destes cerca de, 84% são de prematuros 

moderados (tardios), ou seja, aqueles nascidos com IG entre 32 a 36 semanas 
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gestacionais. Realizaram um estudo para verificar habilidades de desenvolvimento 

em 116 crianças que nasceram com prematuridade moderada e um grupo 

comparativo (99 participantes), aos 24 meses, por meio das BSID-III, utilizando o 

cálculo da idade corrigida e cronológica. Verificaram que os prematuros 

apresentaram pontuações inferiores comparados às crianças nascidas a termos, nas 

habilidades de comunicação, com a correção da idade e, com a comparação pela 

idade cronológica, as pontuações inferiores foram encontradas para as habilidades 

comunicativas, cognitivas, motoras. 

DiRosa et al. (2016) apresentaram que marcos de desenvolvimento são sinais 

úteis para avaliar o ritmo do desenvolvido e sua trajetória de amadurecimento 

ocorrendo em épocas específicas, durante chamados períodos críticos. O papel 

preditivo da avaliação clínica em recém-nascidos prematuros é um desafio, no 

entanto, representa uma ferramenta confiável para follow-up. Baseando-se em 

exame neurológico, com base em marcos do desenvolvimento, este estudo teve por 

objetivo detectar a interdependência entre o tempo de realização de cada etapa da 

avaliação neuropsicológica longitudinal e os resultados do desenvolvimento 

neurológico. A influência de eventos pré-perinatais presente foi considerado. 

Duzentos e oitenta crianças (53,2% meninas e 46,8 meninos) foram avaliadas por 

meio de exame neurológico, durante os primeiros 18 meses e, posteriormente, as 

crianças foram avaliadas por meio da Griffiths Mental Developmental Scale. As 

crianças foram classificadas por faixas de idade e idade gestacional comparando 

seus diferentes perfis. Os resultados indicaram que as crianças nascidas 

extremamente prematuras tinham o desenvolvimento global mais atrasado com 

diferenças estatisticamente significante, na comparação com os pares. Na análise 

dos prematuros moderados e tardios não houve diferenças estatisticamente 

significante, embora tenha sido verificada diferenças no desempenho de habilidades 

motoras, visuais e sociais. Os fatores pré e perinatais desempenharam papel 

significativo no desenvolvimento neurológico a curto e longo prazo. 

Ionio et al. (2016) realizaram um estudo com objetivo de verificar o 

desempenho cognitivo e linguístico, utilizando as escalas de desenvolvimento infantil 

BAYLEY-III, em uma população de indivíduos nascidos prematuros, saudáveis de 

quatro e 36 meses de idade cronológica e corrigida e analisar se a correção para a 
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prematuridade deve ser aplicada, bem como discutir quando a idade corrigida não 

deve ser utilizada. Os resultados indicaram que as crianças nascidas pré-termo 

apresentaram escores significantemente abaixo do que a as crianças nascidas a 

termo, considerando tanto a idade corrigida quanto a cronológica. Aos 24 meses, as 

diferenças significativas entre as pontuações corrigidas e cronológicas foram 

encontradas para cada escala BSID-III, enquanto que aos 36 meses, diferenças 

significativas entre as pontuações corrigidas e cronológicas foram verificadas 

apenas para a escala de linguagem. No grupo de crianças nascidas prematuras aos 

24 meses, as diferenças entre os escores da idade corrigida e cronológica na escala 

cognitiva foram significativamente correlacionados a idade gestacional e dias de 

hospitalização, enquanto na escala de linguagem foram estatisticamente 

significantes correlacionadas aos dias no hospitalização e peso ao nascer. Aos 36 

meses, não foram encontradas correlações significativas. Os autores concluíram que 

o nascimento prematuro proporciona desempenho mais pobres nas áreas cognitivas 

e de linguagem durante a infância, quando comparados ao desempenho de crianças 

nascidas a termo. Concluíram que a correção da idade na prematuridade é útil para 

crianças com menos de 2 anos de idade. No que diz respeito ao desenvolvimento 

cognitivo, crianças prematuras parecem recuperar suas desvantagens iniciais; mas 

quanto ao desenvolvimento linguístico, os resultados deste estudo confirmaram que 

nascidos prematuros estão em risco para dificuldades de linguagem e necessitam 

ser acompanhados. 

Kaul et al. (2016) realizaram um estudo com objetivo de verificar se a 

capacidade de rastreamento visual em recém-nascidos muito prematuros prediz 

neurodesenvolvimento tardio. Participaram do estudo 67 recém-nascidos muito 

prematuros (idade gestacional <32 semanas), os movimentos dos olhos e da cabeça 

foram avaliados aos quatro meses de idade corrigida, enquanto o bebê seguia 

objetos em movimento. Os resultados das Escalas BSID-III aos três anos de idade 

foram avaliados em relação aos dados de rastreamento visual e aos fatores de risco 

perinatais. Foram obtidas correlações significativas entre ganho de olhar e cognição, 

linguagem receptiva e expressiva e função motora fina respectivamente, também 

após controle da idade gestacional, lesão cerebral grave, retinopatia da 

prematuridade e displasia broncopulmonar. A habilidade básica de rastrear 

visualmente um objeto em movimento aos quatro meses prediz fortemente o 
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neurodesenvolvimento aos três nos de idade nas crianças nascidas muito 

prematuras. 

Yong et al. (2016) realizaram estudo para identificar os fatores de risco 

perinatais associados a comprometimentos neurocognitivos e comportamentais ao 

longo prazo em crianças nascidas muito prematuras. Vinte e sete medidas de 

ressonância magnética e ressonância magnética perinatal foram coletadas no 

nascimento e durante a internação neonatal em 105 recém-nascidos muito 

prematuros (≤ 32 semanas de IG). A metade das crianças retornou para avaliações 

neuropsicológicas aos dois e quatro anos de idade. As medidas comportamentais 

relatadas pelos pais também foram obtidas aos quatro anos de idade. Foram 

realizadas avaliações de acompanhamento do desenvolvimento de 52 crianças aos 

2 anos de idade para avaliar a capacidade cognitiva, linguística e motora com a 

BAYLEY-III. Aos 4 anos de idade, 53 crianças retornaram e foram submetidas a 

avaliações neuropsicológicas. O quociente intelectual (QI) foi medido usando a 

Escala Pré-Escolar de Wechsler, usando normas canadenses. Foram obtidos três 

índices diferentes de habilidade cognitiva: QI verbal, QI de desempenho e QI em 

escala completa. A habilidade de integração visuomotora e os testes suplementares 

de percepção visual e coordenação motora foram avaliados utilizando-se a técnica 

de Beery-Buktenica de Integração Visual do Motor. Foram realizadas três análises 

de mínimos quadrados parciais para determinar as associações entre medidas 

clínicas e radiológicas com desfechos cognitivos aos dois e quatro anos de idade, 

bem como com medidas comportamentais aos quatro anos. Nas primeiras 

componentes de cada análise, apenas a restrição do crescimento intra-uterino, o 

sexo masculino e a ausência de uso de corticosteróide antenatal estiveram 

associadas a uma menor capacidade cognitiva e de linguagem aos dois e quatro 

anos, representando 79,6% e 71,4% da variância total, respectivamente. Além disso, 

a lesão da substância branca em idade equivalente ao termo contribuiu para 

comportamentos internalizantes mais problemáticos, sintomas comportamentais e 

função executiva prejudicada aos quatro anos de idade, representando 67,9% da 

variância total. Utilizando esta abordagem multivariada baseada em dados, medidas 

específicas na vida pré-natal e pós-natal precoce são mostradas como sendo 

seletiva e significativamente associadas com resultados cognitivos e 

comportamentais em crianças nascidas muito prematuras. A detecção precoce dos 
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fatores de risco pode ajudar a informar os prognósticos das crianças com maior risco 

de comprometimento de longo prazo. 

Oliveira et al. (2016) realizaram um estudo para identificar fatores maternos e 

neonatais associados à prematuridade em um município brasileiro. Os casos 

estudados foram de recém-nascidos com menos de 37 semanas de gestação, e os 

controles foram os recém-nascidos com 37 semanas ou mais. Os dados provieram 

dos registros de 19.457, no ano de 2012, no Sistema de Informações sobre 

Nascidos Vivos da Secretaria Municipal da Saúde. Foi realizada análise ajustada 

mediante Regressão Logística, segundo modelo hierárquico. As variáveis estudadas 

foram alocadas em três níveis de hierarquia: variáveis sociodemográficas; história 

reprodutiva; fatores gestacionais e de nascimento. Foram alocados 767 prematuuros 

e 1.534 controles, em um desenho de um caso para dois controles. No modelo final, 

foi encontrada associação estatisticamente significante para prematuridade nas 

seguintes variáveis: idade materna menor que 19 anos e maior que 34 anos; 

escolaridade materna inadequada para a idade; gravidez múltipla; cesariana; peso 

ao nascer menor a 2.500g; Índice de Apgar no 5° minuto de zero a três e pré-natal 

inadequado. Concluíram que as consequências mais imediatas da prematuridade 

para os recém-nascidos revelam sua associação com piores escores de Apgar e 

baixo peso ao nascimento. Mostrou como possíveis determinantes mais distais de 

prematuridade: idade materna, educação materna inadequada, gestação múltipla, 

pré-natal inadequado e realização de cesariana. 

Andrade et al. (2016) realizaram um estudo de coorte prospectivo, 

transversal, com 48 lactentes entre quatro e oito meses de vida, dos quais 20 

nasceram de parto prematuro e 28 no termo (37 a 42 semanas). O objetivo deste 

trabalho foi avaliar os fatores de risco pré e perinatal para a paralisia cerebral em 

prematuros, comparando-os com os de termo. Utilizou-se um questionário que 

investigou os fatores reprodutivos, obstétricos e neonatais maternos, bem como uma 

escala de avaliação do desenvolvimento sensoriomotor de lactentes em risco de 

alterações neuromotoras. Os resultados indicaram que de todos os recém-nascidos 

que eram pequenos para sua idade gestacional 35% estavam no grupo prematuro. 

Hiperbilirrubinemia, anemia, síndrome do desconforto respiratório, hemorragia, 

periventricular, fototerapia e a transfusão de sangue foram mais frequentes entre os 
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prematuros. Entre os prematuros, 50% apresentaram alterações de desenvolvimento 

neuromotor, contra apenas 14,3% das crianças nascidas a termo. 

Leal et al. (2016) realizaram um estudo para descrever e quantificar fatores 

que afetam o parto prematuro espontâneo. Os dados são do estudo "Nascimento no 

Brasil" de 2011-2012, que utilizou uma amostra populacional nacional de 23.940 

mulheres.  A taxa de parto prematuro foi de 11,5% e destes 60,7% com início de 

trabalho de parto espontâneo ou ruptura de membranas, 39,3% dos partos foi 

iniciado por profissionais, e destes 90% ocasionaram em parto cesariana. Os fatores 

sociodemográficos associados ao parto prematuro espontâneo foram: gravidez na 

adolescência, baixa escolaridade total e assistência pré-natal inadequada. Outros 

fatores de risco foram gravidez múltipla, descolamento placentário e infecções. Por 

outro lado, o parto prematuro iniciado pelo profissional foi associado a cuidados de 

parto privados, gravidez em idade avançada, dois ou mais partos cesarianos 

anteriores, gravidez múltiplas e qualquer patologia materna ou fetal. A alta proporção 

de partos prematuros iniciados pelo profissional e sua associação com partos 

cesarianos anteriores e todas as patologias maternas / fetal estudadas sugerem que 

uma redução desse tipo de prematuridade pode ser possível. A associação de parto 

prematuro espontâneo com grupos socialmente desfavorecidos reafirma que a 

redução das desigualdades sociais e de saúde deve continuar a ser uma prioridade 

nacional. A prematuridade tardia foi encontrada em níveis elevados em nosso 

estudo e representa três quartos de todos os prematuros no Brasil. Dado o 

conhecimento atual sobre a importância crucial das semanas de gestação 34 a 36 

para o desenvolvimento do recém-nascido e os riscos decorrentes do parto 

prematuro, este deve ser um foco da política de saúde pública. A maturação 

imunológica e pulmonar ocorre durante esse período e a prematuridade tardia 

aumenta o risco de morbidade respiratória, internações hospitalares mais 

prolongadas, admissão e morte de internação neonatal, bem como re-

hospitalização, em grande parte por dificuldades de amamentação e taxas mais 

elevadas de icterícia neonatal e infecções. Os efeitos adversos sobre o 

desenvolvimento cerebral podem estar na base das complicações neurológicas 

descritas a curto prazo, como a incapacidade de coordenar eficazmente os 

movimentos necessários ao aleitamento, à deglutição e à respiração e, a longo 

prazo, ao atraso do desenvolvimento psicomotor e ao menor desempenho escolar 
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Ribeiro et al. 2016 relatam que 30% dos nascidos prematuros podem 

apresentar alterações no desenvolvimento da linguagem, enquanto que nos 

nascidos a termo esse número varia entre 3% e 10%. Inferiram também que a 

linguagem se desenvolve simultaneamente com o desenvolvimento cognitivo, e que 

ela pode ser considerada um importante marcador cognitivo. O objetivo do estudo foi 

verificar a associação entre o vocabulário receptivo e o quociente intelectual, 

comparando o desempenho de crianças prematuras e nascidas a termo. 

Participaram do estudo 72 crianças divididas em quatro grupos GE-I = 20 

prematuros moderados e tardios e GE-II = 20 prematuros extremos, e os grupos 

comparativos GC-I = 20 nascidos a termo pareados com o GE-I e o GC-II = 16 

nascidos a termo pareados com o GE-II. O processo de avaliação foi realizado com 

a aplicação do TVIP, e a Escala de Stanford-Binet. Os resultados não apontam para 

uma diferença estatística significante entre os grupos de prematuros e nascidos a 

termo, no entanto, houve coeficientes de correlação elevados entre as medidas de 

quociente intelectual e de vocabulário receptivo entre os grupos de prematuros. 

Apesar de ter sido encontrada correlação entre os instrumentos, os autores são 

enfáticos ao dizer que o TVIP necessita de uma validação adequada, para que 

possa ser utilizado como medida de inteligência. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Objetivo Geral 

 

Verificar o desempenho de habilidades comunicativas (receptivas, 

expressivas e visuais), em crianças nascidas pré-termo, submetidas à 

ultrassonografia transfontanelar considerando a idade cronológica e corrigida para a 

prematuridade, e correlacionar com os fatores de risco. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Verificar e comparar o desempenho em habilidades comunicativas 

(receptivas, expressivas e visuais) de recém-nascidos pré-termo, 

submetidos a ultrassonografia transfontanelar, considerando a idade 

cronológica e corrigida; 

• Correlacionar o desempenho das habilidades comunicativas (receptivas, 

expressivas e visuais) em recém-nascidos pré-termo, considerando a 

idade cronológica e a idade corrigida; 

• Comparar o desempenho de habilidades comunicativas com os fatores de 

riscos;  

• Correlacionar e descrever os fatores de risco da prematuridade.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

O projeto foi submetido à apreciação e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP), respeitando a resolução 466/12, que versa 

sobre ética em pesquisas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, 

protocolo de aprovação número 49811915.7.0000.5417 (Anexo 1).  

O estudo foi realizado na Maternidade Santa Isabel, que é uma maternidade 

pública que atende parturientes pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de 

um estudo transversal, com coleta retrospectiva.  

Critérios de inclusão: 

Como critério de inclusão: crianças nascidas prematuras, com idade 

gestacional abaixo de 36 semanas e 6 dias, de ambos os gêneros que realizaram o 

exame de ultrassonografia transfontanelar; não ter alteração genética detectável ou 

malformação congênita; ter realizado o teste da orelhinha, da visão e do 

metabolismo (Teste do Pezinho) com resultados normativos; ter anuência dos 

familiares para a participação do estudo. 

Critérios de exclusão: 

Como critérios de exclusão: crianças que não realizaram o exame de 

ultrassonografia transfontanelar; que apresentaram malformações, síndromes 

genéticas, retinopatia da prematuridade; crianças que falharam no teste da orelhinha 

(TANU), e/ou da visão e/ou do metabolismo (Teste do Pezinho) e aquelas que os 

responsáveis legais não concordarem na participação do estudo. 

A ultrassonografia transfontanelar foi realizada no Hospital Maternidade Santa 

Isabel, por profissional habilitado. Este exame é realizado como rotina em bebês 

nascidos prematuros, e pode ser realizado em crianças nascidas a termo quando há 

suspeita de risco para lesão cerebral. Este exame permite diagnosticar e 

acompanhar lesões cerebrais do recém-nascido. Neste estudo os laudos dos 

exames foram considerados para análise e armazenados em banco de dados.  
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Neste exame, as imagens são obtidas por meio da fontanela anterior, 

analisadas durante o exame dinâmico nos planos coronal, sagital médio, sagital 

direito e sagital esquerdo. No plano coronal o transdutor é colocado sobre a 

fontanela anterior realizando-se a varredura completa anteroposterior das estruturas 

encefálicas. Nos planos sagitais os feixes de ultrassom são aplicados 

perpendicularmente ao eixo coronal e paralelo ao eixo sagital, realizando-se a 

varredura completa da linha média à lateral.  

Foram verificados os prontuários de crianças nascidas entre 2014 a 2016. 

Inicialmente foi realizado um estudo dos prontuários com o intuito de localizar as 

crianças que cumpriam os critérios de inclusão.  

Assim a faixa etária das crianças participantes está entre 15 dias a 23 meses 

de idade corrigida, considerando que nesta faixa etária, há a necessidade de 

correção da idade na avaliação de prematuros.  

Com o banco de dados dos nascimentos da Maternidade Santa Isabel, foi 

realizada a busca ativa dos prováveis participantes. O contato com as famílias foi 

feito, incialmente por telefone, explicado a razão do contato e agendada consulta 

com a médica pediatra. Na consulta agendada, após explicado os objetivos do 

estudo e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos 

responsáveis legais (Anexo 2), estes responderam um protocolo de anamnese, 

contendo informações sobre a vida pregressa do participante, como dados sobre as 

condições de gestação, parto, dados do desenvolvimento. Foi aplicado o Critério de 

Classificação Econômica Brasil - CCEB (2012). 

Após esta primeira etapa foram elencados os fatores de risco e as 

intercorrências peri e neonatais e os dados colocados em planilha do programa 

estatístico, Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, versão 17.0.  

As variáveis do perfil materno utilizadas foram: idade materna no nascimento 

do bebê, escolaridade, estado civil, tipo de gravidez, tipo de parto, abortos 

anteriores, gravidez múltipla, estado de saúde materno e complicações da gravidez. 

As variáveis de caracterização dos fatores de risco foram: Idade gestacional, 

peso, perímetro cefálico e estatura ao nascimento, gênero, índice de Apgar no 
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primeiro e quinto minuto de vida, tempo de internação, nível socioeconômico, 

escolaridade materna e as intercorrências neonatais e pós-natais: Doença 

Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG), Depressão/ estresse, Infecção 

neonatal (INN), síndrome do desconforto respiratório (SDR), síndromes convulsivas, 

Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, Herpes, Sífilis (TORCH’s), gestação 

múltipla e resultado da ultrassonografia transfontanelar. 

A avaliação do desenvolvimento infantil ocorreu por meio da aplicação da 

escala Early Language Milestone Scale - ELM (COPLAN, 1983). 

A ELMS verifica o desempenho de crianças quanto às Funções Auditivo 

Receptivo (AR), Auditiva Expressiva (AE) e Visual (V). A faixa etária considerada na 

escala varia de zero a 36 meses. A ELM é composta por 41 itens divididos em três 

áreas ou funções, de acordo com a expectativa de aparecimento normativo de cada 

habilidade. Considera-se o percentual normativo pela pontuação de aparecimento de 

cada habilidade. Os itens solicitados são:  

Auditiva Expressiva (Exp): Arrulhos – sons prolongados de vogais; 

Vocalizações recíprocas; Risos sociais; Sopra bolhas ou produz ruído com os lábios; 

Sons isolados (ex. bá, bá, da, ga, gu etc...); Série repetida de sons (Ex. babababá,  

mamamamá etc...); Diz papá ou mamã, não só para designar os pais; Diz papá ou 

mamã, de maneira consistente para designar os pais; Outras palavras exceto papai 

e mamãe; Diz de 4 a 6 palavras (não contando as acima) – é necessário fazer lista 

das palavras; Usa palavras isoladas para manifestar desejos (mínimo de 2) ex. tetê, 

mais; Combinações espontâneas de duas palavras (ex. dá agua, ver au-au); Fala 

mais de 50 palavras únicas; Usa eu ou você ou mim; Compreendido por estranhos 

(50%); Usa preposições (a, o, de, com, para etc..); Fala frases para manter uma 

conversa; Objetos: o que é isto? Pegue o k. Para que serve o ...; Compreendido por 

estranhos (75%); compreendido por estranhos (100%).  

Auditiva Receptiva (Rec): Alerta a voz (qualquer mudança de 

comportamento); Orientação lateral da voz (mudança da cabeça ou olhos); 

Reconhece sons (excita-se ao ouvir a voz da mãe); Orientação lateral – sino; 

Orientação vertical – sino; Entende o “não! ” (mesmo que nem sempre obedeça); 

Orientação diagonal – sino; Ordem a 1 comando sem uso de gestos (vem aqui, dá, 
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pare etc.); Apontar partes do corpo quando solicitado (+ de 1?); Ordem a 2 

comandos sem uso de gestos (me dê a bola e depois a colher; Aponta para objetos 

nomeados; Aponta objetos descritos pelo uso; Ordens noções espaciais (em cima, 

em baixo, atrás, do lado). 

Visual: Sorriso para familiares; Reconhece os pais; Reconhece objetos; 

Responde para expressões faciais; Seguimento de estímulos visuais (horizontal e 

vertical); Pisca para perigo; Imita jogos gestuais (ex. “cute”, esconde a cabeça etc.); 

Ordem de comando com gestos (ex. gestos com músicas etc.); Inicia 

espontaneamente brincadeiras com gestos; Aponta para algo desejado (indicador). 

Para iniciar a aplicação da ELMS, uma linha vertical deve ser traçada no 

protocolo de resposta, exatamente na idade cronológica da criança (em meses). 

Neste instrumento, também foi realizado o cálculo da idade corrigida para traçar a 

idade da criança, em meses. Todos os itens que cruzam esta linha vertical da idade 

foram avaliados. O resultado final é interpretado segundo critérios do manual deste 

instrumento, encontrando a base e o teto. Para calcular a base, retrocede-se aos 

itens anteriores até que se consigam três itens consecutivos de sucesso em cada 

função. O mesmo é realizado para determinar o teto, que são testados os itens que 

cruzam a idade da criança, a direita, até que a criança falhe em três itens 

consecutivos. O item mais alto que a criança passar é considerado o teto. Os 

resultados são calculados em meses para análise estatística posterior. A análise 

pode ser realizada de duas formas: 1. Ao encontrar a base e o teto a linha de 

desempenho é traçada e isto corresponde, no protocolo de resposta, a idade de 

desempenho em meses, verificando a barra da idade. 2. Verifica-se se a nova linha 

traçada (linha de desempenho) está à direita ou esquerda da idade e, se estiver na 

linha da idade ou a direita a criança “Passa” na habilidade. Se a linha de 

desempenho estiver à esquerda da linha da idade da criança a criança “Falha”. 

A função visual na escala ELM apresenta itens nas faixas etárias de zero a 

dezoito meses. As crianças, maiores de 18 meses, que realizaram com sucesso 

todas as habilidades previstas na função visual, terão sua idade de desempenho 

ajustada a sua idade cronológica (e/ou idade corrigida), e receberá a marcação 

“Passa”.  
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Foram identificadas 358 prontuários de crianças que nasceram prematuras e 

que realizaram a ultrassonografia transfontanelar. Destes, foram retirados, 170, pois 

referiam a acompanhamentos dos exames (uma criança com mais de um exame), 

dois apresentaram alterações nas triagens auditiva, cinco na visual, oito na cardíaca 

e quatro na metabólica. Na busca ativa, por meio de endereço e telefone 46 famílias 

não foram localizadas, 12 crianças foram a óbito no período de internação e 1 

posteriormente a alta hospitalar e 9 não concordaram em participar do estudo, por 

razões diversas: mudança de cidade, desinteresse em participar do estudo, dentre 

outros. Desta forma, a casuística foi composta por 101 crianças que nasceram 

prematuras, 54,1% do sexo feminino e 45,9% do masculino. Do total da casuística, 

92 (91,1%) não apresentaram alteração na ultrassonografia transfontanelar e 8 

(7,9%) apresentaram alterações. 

Caracterização da casuística. 

A amostra foi constituída por 101 crianças que nasceram prematuras. Destas, 

20 crianças nascidas de IG abaixo de 28 semanas; 42 crianças de IG entre 28 a 31 

semanas e 39 crianças de IG entre 32 a 36 semanas. Quanto ao peso, 17 crianças 

nasceram com peso abaixo de 1000 gramas (EBP); 47 crianças com peso entre 

1000 a 1499 gramas; 33 com peso entre 1500 a 2499 gramas e 4 com peso acima 

de 2500 gramas. Quanto ao tipo de parto 79,2% nasceram por cesariana e 20,9% 

nasceram de parto normal. A idade cronológica das crianças variou de 1 a 25 

meses, e a corrigida de 15 dias a 23 meses. Quanto a gestação 79,2% eram 

gestações únicas e 20,8% múltipla (gemelares).  

O quadro 1 apresenta a caracterização da casuística com os valores de 

média, o desvio padrão, valores mínimo e máximo e percentis 25, 50 e 75, e os 

dados obtidos pelas informações maternas e pelo prontuário quanto a idade 

cronológica das mães, (em anos); idade gestacional ao nascimento (em semanas); 

idade dos nascidos pré-termo corrigida e cronológica (em meses), peso ao 

nascimento (em gramas); estatura da criança (em centímetros); nota do Apgar no 1º 

e 5º minuto, perímetro cefálico (em centímetros) e dias de internação, considerando 

o número de participantes (N), início do pré-natal (em semanas). Cabe ressaltar que 

não estava disponível a medida do perímetro cefálico de quatro crianças. 
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Dados maternos 

 
N Média 

Desvio 

Padrão 
Mín. Máx. 

Percentil 

25th 50th 75th 

Idade 

mãe 
101 27,01 6,756 16 44 22,00 27,00 27,01 

IG 101 30,39 3,146 22 36 28,00 30,00 30,39 

Inicio do 

Pré-Natal 
101 8,02 5,066 0 22 4,00 7,00 8,02 

Dados das crianças 

 N Média 
Desvio 

Padrão 
Mín. Máx 

Percentil 

25th 50th 75th 

I Cron 101 12,96 6,679 1 25 7,58 14,00 17,15 

I Cor 101 10,5188 6,77600 0,15 23,00 4,5750 11,00 14,57 

Peso 101 1488,68 558,331 650 3720 1087,50 1390,00 1488,68 

Estatura 101 38,54 4,386 28 48 36,00 38,00 38,54 

1º minuto 101 6,59 2,321 0 10 5,00 7,00 8,00 

5º minuto 101 8,86 1,034 7 10 8,00 9,00 10,00 

Perímetro 

Cefálico 
97 28,44 3,080 18 34 26,50 28,50 31,00 

Dias de 

Internação 
101 38,64 26,773 0 109 17,00 31,00 38,64 

Legenda: I Cron: idade Cronológica; I Cor: Idade Corrigida; IG: Idade Gestacional; Min: Mínimo; Max: 
Máximo.  
 

Quadro 1: Caracterização da casuística.  
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O Quadro 2 apresenta os dados referentes a escolaridade das mães. 

Escolaridade 
Mãe (N: 101) 

N % 

AN 1 0,99 

EFI 14 13,86 

EFC 10 9,90 

EMI 20 19,80 

EMC 51 50,50 

ESI 2 1,98 

ESC 3 2,97 

Total 101 100 

 
Legenda: NA: Analfabeto; EFI: Ensino Fundamental Incompleto; EFC: Ensino Fundamental Completo; 
EMI: Ensino Médio Incompleto; EMC: Ensino Médio Completo; ESI: Ensino Superior Incompleto; 
ESC: Ensino Superior Completo. 
 
Quadro 2: Escolaridade das mães. 

 

Quanto ao nível socioeconômico, avaliado por meio do CCEB (2012) a 

classificação dos participantes ficou disposta da seguinte maneira: A: 2%; B1: 9,9%; 

B2: 30,7%; C1: 32,7%; C2: 21,8%; D e E: 3%. Quanto ao estado civil, 13,9% eram 

solteiros; 49,5% casados; 32,7% amasiados e 4% divorciados.  

Para fins ilustrativos, do total da casuística, oito crianças apresentaram 

alterações no exame de ultrassonografia transfontanelar. Verificando os dados do 

prontuário, a IG destas crianças variou de 22 a 33 semanas, (média de 27,4 

semanas), o peso variou de 750 gramas a 1360 gramas (média de 1118 gramas). 

Quanto as intercorrências relatadas, 88,88% apresentaram SDR, 66,66% Depressão 

neonatal (DNN), 55,55% INN, 44,44% icterícia; 33.33% síndrome convulsiva; dentre 

outros. Cabe ressaltar que todos tiveram mais de dois fatores de intercorrências.  

No quadro abaixo será apresentado os resultados do exame, descritos no 

prontuário da Maternidade.  
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Crianças Resultados 

1 Encefalia em ângulo externo de ventrículo lateral esquerdo 

2 HPVI grau III a direita 

3 

Discreta dilatação dos ventrículos laterais e de terceiro 

ventrículo. 

4 

Hemorragia de Grau II a direita e grau IV a esquerda. Desvio de 

linha média para direita devido a ventriculomegalia de ventrículo 

lateral esquerdo. 

5 HPVI Grau I 

6 

Hemorragia peri e intraventricular - presença de 2 cistos 

periventriculares provável sequela de infarto hemorrágico - grau 

IV. 

7 HPIV Grau I 

8 Hemorragia Peri e Intraventricular de Grau I 

 
Quadro 3: Resultados dos exames de Ultrassonografia Transfontanelar. 

 

Análise Estatística 

 

Para a apresentação dos resultados, foram utilizados valores de média, 

mediana, desvio padrão, valor mínimo, valor máximo e percentil.  Foram aplicados 

os testes estatísticos de acordo com a qualidade das variáveis. O nível de 

significância considerado será de 5%. A seguir serão descritos os cálculos 

estatísticos realizados:  

 

Teste T 

 

� Tabela 2: Comparação do desempenho para ICro e ICor nas habilidades 

da ELM. 

� Tabela 12: Comparação dos resultados da USTF com IG, estatura ao 

nascimento e dias de internação. 
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Teste de Correlação de Pearson 

 

� Tabela 3 – Correlação entre as habilidades da ELM quanto a idade 

cronológica e corrigida. 

� Tabela 10: Correlação de Pearson entre a Idade Gestacional, Peso, 

Estatura, Perímetro Cefálico e Dias de Internação 

 

Teste Mann-Whitney 

 

� Tabela 4 – Comparação das Habilidades Expressivas e nível 

socioeconômico para ICro e ICor 

 

Teste Qui-Quadrado 

 

� Tabela 5 – Comparação da Habilidade Expressiva com INN e DHEG, 

considerando a ICro. 

� Tabela 6–Comparação da Habilidade Receptiva com os fatores DHEG e 

INN para ICro  

� Tabela 7 – Comparação das Habilidade Visuais com Depressão/Estresse 

para ICro 

� Tabela 8: Comparação da Habilidade Expressiva com os fatores DHEG e 

SDR para ICor 

� Tabela 9: Comparação da Habilidade Receptiva com os fatores DHEG e 

SDR para ICor. 

 

Teste de Correlação de Spearman 

 

� Tabela 11: Correlação de Spearman para o Apgar e Dias de Internação 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 RESULTADOS 
 



 

 

 
 
 

 



Resultados  67 

 

5 RESULTADOS 

 

 

A Tabela 1 apresenta a descrição do desempenho comunicativo pela ELM 

nas habilidades Auditiva Expressiva (Exp), Auditiva Receptiva (Rec) e Visual, quanto 

a frequência e porcentagem, nas categorias “falha” e “passa” da escala, 

considerando a idade cronológica (ICro) e corrigida (ICor). 

 

Tabela 1 - Frequência e porcentagem obtidas nas habilidades da ELM considerando ICro e 
ICor. 
 

ELM Frequência Porcentagem 

Exp 

ICro 

Falha 66 65,3 

Passa 35 34,7 

Rec 

ICro 

Falha 54 53,5 

Passa 47 46,5 

Visual 

ICro 

Falha 48 47,5 

Passa 53 52,5 

Exp 

ICor 

Falha 31 30,7 

Passa 70 69,3 

Rec 

ICor 

Falha 

Passa 

22 

79 

21,8 

78,2 

Visual 

ICor 

Falha 24 23,8 

Passa 77 76,2 

 
Legenda: Exp: Expressiva; Rec: Receptiva; ICro:  Idade Cronológica; ICor: Idade Corrigida. 

 

A tabela 2 apresenta a comparação dos escores obtidos nas habilidades 

Auditiva Expressiva (Exp), Auditiva Receptiva (Rec) e Visual, na comparação entre 

Idade Cronológica (ICro) e Idade Corrigida (ICor), por meio do teste t (nível de 

significância adotado p≤ 0,05). 
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Tabela 2: Comparação do desempenho para ICro e ICor nas habilidades da ELM  
 

ELM N Média 
Desvio 

Padrão 
Valor de P 

Exp  

ICro 

Falha 66 8,95 5,650 

0,000 

 

Passa 35 17,69 8,141 

Exp  

ICor 

Falha 31 10,10 5,022 

Passa 70 12,81 8,645 

Rec  

ICro 

Falha 54 8,26 5,474 

0,000 

 

Passa 47 19,89 9,377 

Rec  

ICor 

Falha 22 9,18 4,294 

Passa 79 14,90 10,198 

Visual ICor 
Falha 48 7,06 4,498 

0,000 
Passa 53 16,01 6,039 

Visual 

ICor 

Falha 24 8,54 4,482 

Passa 77 12,76 7,323 

 
Legenda: Exp: Expressiva; Rec: Receptiva; ICro: Idade Cronológica; ICor: Idade Corrigida; N: número 
de participantes 
 

 

Houve diferença estatisticamente significante na comparação entre o 

desempenho para as Idades Cronológica (ICro) e Corrigida (ICor), nas três 

habilidades avaliadas. 

A Tabela 3 apresenta a correlação entre as habilidades auditiva receptiva 

(Rec), auditiva expressiva (Exp) e visual (Vis) da ELM e as idades cronológica 

(ICRO) e corrigida (ICOR), por meio do teste de Correlação de Pearson  
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Tabela 3: Correlação entre as habilidades da ELM quanto a idade cronológica e corrigida. 
 

Pearson ICor Exp ICor Rec ICor Visual ICor 

ICro R 0,990 0,888 0,892 0,873 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 101 101 101 101 

Exp  

ICro 

R 0,881 1,000 0,972 0,879 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 101 101 101 101 

Rec 

ICro 

R 0,886 0,972 1,000 0,873 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 101 101 101 101 

Visual  

ICro 

R 0,888 0,898 0,898 0,991 

P 0,000 0,000 0,000 0,000 

N 101 101 101 101 

 
LLegenda: Exp: Expressiva; Rec: Receptiva; ICro: Idade Cronológica; ICor: Idade Corrigida; N: 
número de participantes. 

 

 

Houve correlação entre o desempenho dos participantes nas habilidades 

Auditiva Expressiva (Exp), Auditiva Receptiva (Rec) e Visual (para as Idades 

Cronológica (ICro) e Corrigida. 

A seguir serão apresentados os resultados das comparações entre as 

habilidades comunicativas avaliadas por meio da escala ELM e os fatores de risco 

materno e infantil que foram verificados, após a aplicação dos métodos estatísticos 

com resultados estatisticamente significantes. 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos na comparação entre as 

Habilidades Expressivas (Exp) e o nível socioeconômico, para Idade cronológica 

(ICro) e Idade corrigida (ICor), por meio do Teste de Mann-Whitney. Nível de 

significância adotado p≤ 0,05. 



70  Resultados 

 

Tabela 4 – Comparação das Habilidades Expressivas e nível socioeconômico para ICro e 
ICor 
 

 

Nível Socioeconômico  

A B1 B2 C1 C2 D-E Valor de p 

Exp ICro 

Falha 
N 0 6 18 20 19 3 

0,010 

% ,0 9,1 27,3 30,3 28,8 4,5 

Passa 
N 2 4 13 13 3 0 

% 5,7 11,4 37,1 37,1 8,6 ,0 

Total 
N 2 10 31 33 22 3 

% 2,0 9,9 30,7 32,7 21,8 3,0 

 
Nível Socioeconômico 

 
A B1 B2 C1 C2 D-E 

Exp ICor 

Falha 
N 0 2 7 12 7 3 

0,044 

% 0,0 6,5 22,6 38,7 22,6 9,7 

Passa 
N 2 8 24 21 15 0 

% 2,9 11,4 34,3 30,0 21,4 0,0 

Total 
N 2 10 31 33 22 3 

% 2,0 9,9 30,7 32,7 21,8 3,0 

 
Legenda: Exp: Expressiva; ICro: Idade Cronológica; ICor: Idade Corrigida; N: número de 
participantes. 

 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre a Habilidade Auditiva 

Expressiva e nível socioeconômico para idade cronológica (ICro) e para a Idade 

corrigida (ICor). 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos na comparação entre as 

Habilidades Expressivas (Exp) na idade cronológica (ICro) e os fatores de risco 

infecção neonatal (INN) e Doença Hipertensiva específica da gestação (DHEG), por 

meio do Teste Qui-Quadrado. Nível de significância adotado p≤ 0,05. 
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Tabela 5 – Comparação da Habilidade Expressiva com INN e DHEG, considerando a ICro. 
 

Categoria     Score 
INN 

Total 

Valor de p 

Não Sim 

Exp ICro 

 

Falhou 
N 17 49 66 

0,010 

 

% 25,8% 74,2% 100,0% 

Passou 
N 18 17 35 

% 51,4% 48,6% 100,0% 

Total 
N 35 66 101 

% 34,7% 65,3% 100,0% 

Categoria     Score 
DHEG 

Total 
 

Não Sim 

Exp ICro 

 

Falhou 
N 39 15 66 

0,031 

 

% 25,8% 74,2% 100,0% 

Passou 
N 18 17 35 

% 51,4% 48,6% 100,0% 

Total 
N 35 66 101 

% 34,7% 65,3% 100,0% 

 
Legenda: Exp: Expressiva; ICro: Idade Cronológica; DHEG: Doença Hipertensiva Específica da 
gestação; INN: Infeção Neonatal; N: número de participantes. 

 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre a Habilidade Expressiva, 

da Escala ELM em comparação com INN e DHEG, para idade cronológica.  

A Tabela 6 apresenta os resultados obtidos na comparação entre a 

Habilidade Receptiva (Rec) - idade cronológica (ICro) e os fatores de risco Doença 

Hipertensiva específica da gestação (DHEG) e infecção neonatal (INN), por meio do 

por meio do Teste Qui-Quadrado. Nível de significância adotado p≤ 0,05. 
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Tabela 6–Comparação da Habilidade Receptiva com os fatores DHEG e INN para ICro  
 

 
 

DHEG 
Valor de p 

Categoria Score Não Sim 

Rec ICro 

Falhou 
N 39 15 

0,031 

% 72,2% 27,8 

Passou 
N 42 5 

% 89,4% 10,6 

Total 
N 81 20 

% 80,2% 19,8 

Categoria Score  
INN 

0,048 

Não Sim 

Rec ICro 

Falhou N 14 40 

 % 25,9 74,1 

Passou N 21 26 

 % 44,7 55,3 

Total 
N 35 66 

% 34,7 65,3 

 
Legenda: ICro: Idade Cronológica; Rec: Habilidade Receptiva; DHEG: Doença Hipertensiva 
Específica da gestação; DPE: Doença Pré existente; INN: Infeção Neonatal; N: número de 
participantes 

 

Houve diferença estatisticamente significante entre a Habilidade receptiva, da 

Escala ELM em comparação com DHEG e INN para idade cronológica.  

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos na comparação entre a 

Habilidade Visual - idade cronológica (ICro) com o fator de risco Depressão/ 

Estresse, por meio do por meio do Teste Qui-Quadrado. Nível de significância 

adotado p≤ 0,05. 
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Tabela 7 - Comparação das Habilidade Visuais com Depressão/Estresse para ICro 
 

Categoria Score N 
Depressão Estresse 

 
NA DEP/E 

Visual ICro 

Falhou 
N 44 4 

0,027 

 

% 91,7 9.3 

Passou 
N 40 13 

% 75,5 24,5 

Total 
N 84 17 

% 83,2 25,8 

 
Legenda: ICro: Idade Cronológica; NA: Não apresentou; DEP: Depressão; DEP/E: Depressão e 
estresse; N: número de participantes. 

 

 

Houve diferença estatisticamente significante na comparação da Habilidade 

Visual, - Idade cronológica com Depressão/Estresse.  

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos na comparação entre a 

Habilidade Expressiva (Exp) - idade corrigida (ICor) e os fatores de risco Doença 

Hipertensiva específica da gestação (DHEG) e Síndrome do Desconforto 

Respiratório (SDR), por meio do por meio do Teste Qui-Quadrado. Nível de 

significância adotado p≤ 0,05. 
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Tabela 8 - Comparação da Habilidade Expressiva com os fatores DHEG e SDR para ICor 
 

 
N 

DHEG 
Valor de p 

Categoria Score Não Sim 

Exp  

ICor 

Falhou 
N 19 12 

0,002 

% 61,3 38,7 

Passou 
N 62 8 

% 88,6 11,4 

Total 
N 81 20 

% 80,2% 19,8 

Categoria Score N 
SDR 

 
Não Sim 

Exp  

ICor 

Falhou 
N 15 16 

0,016 

% 48,4 51,6 

Passou 
N 17 53 

% 24,3 75,7 

Total 
N 32 69 

% 31,7% 68,3% 

 
Legenda: Exp: Expressiva; ICor: Idade Corrigida; DHEG: Doença Hipertensiva Específica da 
gestação; SDR: Síndrome do Desconforto Respiratório; N: número de participantes. 

 

Houve diferença estatisticamente significante na comparação da Habilidade 

Expressiva - Idade corrigida e fatores Doença Hipertensiva Especifica da Gestação 

(DHEG) e a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR).  

A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos na comparação entre a 

Habilidade Receptiva (Rec) - idade corrigida (ICor) e os fatores de risco Doença 

Hipertensiva específica da gestação (DHEG), Síndrome do Desconforto Respiratório 

(SDR), por meio do por meio do Teste Qui-Quadrado. Nível de significância adotado 

p≤ 0,05. 
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Tabela 9 - Comparação da Habilidade Receptiva com os fatores DHEG e SDR para ICor. 
 

 
N 

DHEG 
Valor de p 

Categoria Score Não Sim 

Rec 

ICor 

Falhou 
N 14 8 

0,028 

 

% 63,6 36,4 

Passou 
N 67 12 

% 84,8 15,2 

Total 
N 81 20 

% 80,2% 19,8 

Categoria Score N 
SDR 

Valor de p 
Não Sim 

Rec  

ICor 

Falhou 
N 11 11 

0,037 

 

% 50,0 50,0 

Passou 
N 21 58 

% 26,6 73,4 

Total 
N 32 69 

% 31,7% 68,3 

 
Legenda: ICor: Idade Corrigida; Rec: Habilidade receptiva; DHEG: Doença Hipertensiva Específica da 
gestação; SDR: Síndrome do Desconforto Respiratório; N: número de participantes 

 

 

Houve diferença estatisticamente significante na comparação da Habilidade 

Receptiva - Idade corrigida e fatores Doença Hipertensiva Especifica da Gestação 

(DHEG) e a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR).  

As tabelas 10 e 11 apresentam a aplicação do teste de correlação de Pearson 

entre as variáveis Idade Gestacional, Peso, Estatura, Perímetro Cefálico e Dias de 

Internação. 
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Tabela 10 - Correlação de Pearson entre a Idade Gestacional, Peso, Estatura, Perímetro 
Cefálico e Dias de Internação 
 

 
IG Peso Estatura 

Perímetro 
Cefálico 

Dias de 
Internação 

IG 
r 1 0,757 0,667 0,737 -0,775 
p  0,000 0,000 0,000 0,000 
N 101 101 101 97 101 

Peso 
r 0,757 1 ,811 0,749 -,0712 
p 0,000  0,000 0,000 0,000 
N 101 101 101 97 101 

Estatura 
r 0,667 0,811 1 0,676 -0,697 
p 0,000 0,000  0,000 0,000 
N 101 101 101 97 101 

Perímetro 
Cefálico 

r 0,737 0,749 0,676 1 -,0572 
p 0,000 0,000 0,000  0,000 
N 97 97 97 97 97 

 
Legenda: IG: Idade Gestacional. 

 

No Teste de Correlação de Pearson, quando se correlacionou as variáveis 

idade gestacional, peso, estatura e perímetro cefálico, entre elas houve correlação 

positiva estatisticamente significante, o que significa que elas são proporcionais - se 

uma variável aumenta as outras variáveis também aumentam, o mesmo ocorre 

quando elas diminuem. Na correlação com dias de internação houve correlação 

negativa estatisticamente significante para todas as variáveis (idade gestacional, 

peso, estatura, perímetro cefálico), o que mostra que elas são inversamente 

proporcionais, quando uma aumenta a outra diminui. 

 

Tabela 11: Correlação de Spearman para o Apgar e Dias de Internação 
 

Spearman Apgar 1 Apgar 5 
Dias de 

Internação 

Apgar 1 

r 

 

0,619 -0,223 

P 0,000 0,027 

n 99 99 

Apagar 5 

r 0,619 

 

-0,258 

P 0,000 0,010 

n 99 99 
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Houve correlação positiva estatisticamente significante entre o Apgar no 1º 

minuto e do 5º minuto, o que significa que elas são positivamente proporcionais. Já 

na correlação do Apgar do 1º e 5º minuto com a variável dias de internação houve 

correlação negativa estatisticamente significante, o que mostra que elas são 

inversamente proporcionais, quando uma aumenta a outra diminui. 

A Tabela 12 apresenta o número de participantes (N), os valores de Média, 

Desvio Padrão e Valor de P, das variáveis Idade Gestacional, Estatura ao 

Nascimento e Dias de Internação, na comparação com o Resultado da 

Ultrassonografia Transfontanelar  (Alterado e Sem Alteração), por meio do Teste T. 

Nível de Significância adotado p≤ 0,05. 

 

Tabela 12: Comparação dos resultados da USTF com IG, estatura ao nascimento e dias de 
internação. 
 

 
Resultado USTF N Média 

Desvio 

Padrão 

Valor de 

P 

IG 

 

Sem Alteração 93 30,62 2,992 0,009 

Alterado 8 27,63 3,777 
 

Estatura ao 

Nascimento 

Sem Alteração 93 38,80 4,312 0,045 

Alterado 8 35,56 4,411 
 

Dias de Internação 
Sem Alteração 93 36,53 25,157 0,006 

Alterado 8 63,25 34,221 
 

 
Legenda: USTF: Ultrassonografia Transfontanelar; IG: Idade Gestacional; N: número de participantes 
 

Houve diferença estatisticamente significante na comparação entre os 

resultados da Ultrassonografia Transfontanelar (Alteração ou Sem Alteração) e as 

variáveis idade gestacional, estatura ao nascimento e dias de internação. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Os contínuos avanços em terapia intensiva neonatal levaram a diminuição da 

mortalidade de recém-nascidos prematuros, sem, contudo, reduzir morbidades, 

aumentando a preocupação de neonatologistas, pediatras e familiares com a 

qualidade da vida dessas crianças, principalmente quanto ao desenvolvimento 

global (CASTRO et al., 2012; PRAMANA, NEUMANN, 2013; GAUER et al., 2014; 

GLASS et al., 2015; JENSEN, LORCH, 2015; JENSEN et al., 2015; OLIVEIRA et al., 

2016). A preocupação como o desenvolvimento infantil de crianças nascidas pré-

termo se justifica, pois o nascimento prematuro representa um dos mais importantes 

problemas de saúde pública, pela demanda de cuidados e necessidade de recursos 

na promoção do desenvolvimento (LEAL et al., 2016; KWON et al., 2016). 

A identificação dos atrasos comunicativos, nos primeiros anos de vida é um 

desafio contínuo para assegurar o desenvolvimento infantil nos anos posteriores, 

com o intuito de otimizar o potencial das crianças, por meio de intervenções 

precoces que elimine ou reduzam os efeitos deletérios dos atrasos, fazendo com 

que haja integração destas nos ambientes sociais que frequentam, promovendo 

maturação da criança para as demandas sociais e escolares. 

O conhecimento da trajetória do desenvolvimento das crianças nascidas 

prematuras carece de estudos adicionais (PÁEZ-PINEDA et al., 2014; ADAMS-

CHAPMAN et al., 2015). A compreensão dos efeitos deletérios da prematuridade, 

nos processos de aprendizagem das funções do desenvolvimento são multifatoriais, 

envolvendo fatores biológicos, psicossociais e ambientais (SAMRA et al., 2011) e, a 

presença de intercorrências que interferem nestas interações são condições de risco 

para os padrões normativos do desenvolvimento infantil.  

A relação entre a prematuridade com comprometimento no desenvolvimento 

da linguagem não pode ser entendida como uma relação direta de causa-e-efeito, 

mas, ao contrário, demonstra a necessidade de se identificar os mecanismos 

protetores, capazes de minimizar e até neutralizar os efeitos potenciais de risco 

(LAMÔNICA et al., 2010).  
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O desempenho em habilidades comunicativas pode indicar a necessidade de 

ações protetivas, alterações de práticas clínicas no intuito de prever os desfechos do 

desenvolvimento e reduzir os impactos negativos desta condição.  

Diante o exposto, serão discutidos inicialmente os achados quanto ao 

desempenho nas habilidades comunicaticas dos indivíduos nascidos prematuros. 

Nas tabelas 1 e 2 estão apresentados os resultados, obtidos pelos 

participantes, na escala ELM, que verifica as habilidades Auditivas Receptivas,  

Auditivas Expressivas e Visuais, considerando a idade cronológica e a idade 

corrigida.  

O maior índice de falha ocorreu na habilidade expressiva, tanto para a idade 

corrigida quanto para a idade cronológica e, observa-se que quando é considerada a 

idade cronológica, o número de crianças que falham é maior, nas três habilidades 

(Tabela 1). Vários estudos também verificaram maiores alterações nas habilidades 

expressivas (LAMÔNICA et al., 2010; MOSSABEB et al., 2012; CALDAS et al., 2014; 

RIBEIRO, LAMÔNICA, et al., 2014; ZORZETO et al., 2015), exceto o estudo de 

Adams-Chapman (2015) que verificou a linguagem receptiva em prematuros com 

problemas alimentares e que eram expostos ao bilinguismo.  

Na comparação entre os resultados, considerando as idades corrigida e 

cronológica, houve diferença e correlação estatisticamente significantes (Tabela 2 e 

Tabela 3). Isto significa que há desempenhos diferentes, de acordo com o critério de 

análise (ICro ou ICor) com implicações para encaminhamentos aos programas de 

estimulação precoce. 

Ionio et al. (2016) apresentaram que as recomendações para o uso da 

correção da idade para a avaliação de prematuros são encontradas na literatura 

desde 1930, e que este procedimento é recomendado pela Academia Americana de 

Pediatria (AAP, 2002). Entretanto, não há consenso na literatura quanto ao uso da 

idade corrigida, se é necessário realizar a correção da idade para qualquer 

prematuro (nascido com qualquer IG), até quando esta idade deve ser corrigida e 

como a correção da idade afeta os resultados na identificação de atrasos do 

desenvolvimento (JONG et al., 2015; DI ROSA et al., 2016). 
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Para os autores que apoiam o uso de idade corrigida, esta correção é 

necessária para estimar o progresso do desenvolvimento, pois poderiam ser 

consideradas com atraso crianças que estão imaturas, mas que com a maturação do 

SNC atingirão o desenvolvimento normativo posteriormente; e que a identificação de 

atrasos precoces, levaria a preocupações e ansiedades indesejáveis aos pais 

(D'AGOSTINO et al., 2013). Por outro lado, outros autores demonstram preocupação 

com a correção da idade, uma vez que com ela, os escores podem ser 

superestimados, postergando o encaminhamento para procedimentos de 

intervenção em uma época de plena maturação do SNC (LAMÔNICA, PICOLLINI, 

2009; LAMÔNICA et al., 2010; DEVESCOVI, CAPOBIANCO, 2013; IONIO et al., 

2016).  

O estudo de Jong et al. (2015) mostrou que correção da idade para a 

prematuridade influenciou os resultados, mesmo no subgrupo de prematuros tardios. 

O estudo de Monteiro-Luperi et al. (2016) não encontrou diferenças no desempenho 

linguístico corrigindo ou não a idade. Devescovi e Capobianco (2013) demonstraram 

que o uso de correção da idade não é confiável para identificar dificuldades nos 

lactentes, pois superestima suas habilidades. 

A fim de evitar preocupações desnecessárias e para contrabalançar a sub ou 

superestimação das desvantagens, alguns autores optam por utilizar as duas 

medidas (JONG et al., 2015; IONIO et al., 2016; MONTEIRO-LUPERI et al. (2016), 

uma opção deste estudo. Jong et al. (2015) afirmaram que poucos estudos discutem 

o valor preditivo da pontuação corrigida ou sem a correção para o futuro do 

desenvolvimento infantil. 

Quanto aos fatores de risco, o nível socioeconômico tem sido indicado como 

um forte indicador de risco para alterações do desenvolvimento, principalmente para 

a aquisição da linguagem (CASKEY, et al., 2013; POTIJK et al., 2013; CALDAS et 

al., 2014; KALLANKARI et al., 2015; MÅNSSON et al., 2015). Neste estudo, houve 

diferenças estatisticamente significante na comparação entre a habilidade 

expressiva e o nível socioeconômico (Tabela 4), considerando tanto a idade 

corrigida quanto a cronológica, mas não houve correlação entre o desempenho de 

linguagem receptiva e nível socioeconômico. Este achado pode estar relacionado às 
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características desta casuística, pois houve concentração nas faixas 

socioeconômicas B2 e C1. 

Esta é uma amostra de conveniência, ou seja, pelos critérios de inclusão, só 

participaram aquelas nascidas em uma maternidade que é conveniada do SUS.  

O estudo de Potijk et al., (2013) indicou que o risco de atraso no 

desenvolvimento aumentou mais com a diminuição do nível socioeconômico do que 

com a idade gestacional decrescente, mas que esta diferença não foi 

estatisticamente significante. O mesmo resultado foi verificado neste estudo. 

A literatura sobre plasticidade cerebral na infância, indica que a qualidade do 

ambiente (rico ou desprovido de estimulação, desde os primórdios da vida infantil), 

exerce influência sobre o desenvolvimento linguístico e cognitivo. Nesta perspectiva, 

viver em ambiente desfavorável pode constituir em risco para aquisições de 

habilidades cognitivas e comunicativas. 

De acordo com Lamônica et al. (2010) o ambiente tem influência na aquisição 

e desenvolvimento da linguagem, ou seja, quanto maior a exposição e vivência 

concreta a diferentes contextos comunicativos, maior a interação da criança 

favorecendo o desenvolvimento receptivo e expressivo. Assim, se a família, ou 

outros ambientes sociais, integra a criança em atividades comunicativas e solicita 

sua participação ativa, com modelos qualitativos e quantitativos, com conteúdo 

linguístico elaborados, a criança vai ter a possibilidade de não somente adquirir 

rótulos verbais, mas expandir suas estruturas linguísticas, tornando-se, de acordo 

com sua competência, um comunicador efetivo, desenvolvendo as habilidades 

lexicais, sintáticas, fonológicas e pragmáticas.  

Muito antes de começar a falar, a criança está habilitada a usar o olhar, a 

expressão facial e o gesto para se comunicar com os outros. A aprendizagem do 

código linguístico baseia-se no conhecimento que a criança vai adquirindo do mundo 

ao seu redor, sendo resultante de interações complexas entre capacidades 

biológicas e estimulação ambiental (STEFANINI et al., 2007; SAMRA et al., 2011; 

SANSAVINI et al., 2011). A linguagem receptiva diz respeito à capacidade de a 

criança compreender a linguagem, em contraste com sua capacidade de expressá-
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la, denominada linguagem expressiva. No desenvolvimento normativo da linguagem, 

a compreensão antecede a expressão (CHAPMAN, 1996).  

Para Stefanini e colaboradores (2007), o conhecimento conceitual está 

presente antes mesmo que a criança possa expressá-lo por meio da fala. Os autores 

apresentaram ainda que as competências lexicais, aos 12 meses, em conjunto com 

gestos e ações aos 18 meses são preditivas de produção de palavras aos 24 meses, 

com forte contribuição para a compreensão de palavras. 

Desta forma, ter encontrado alterações mais substanciais na área expressiva, 

pode significar que as crianças estão desempenhando padrões de desenvolvimento 

de faixas etárias anteriores, comprovando o atraso na aquisição de linguagem.  

Quanto as habilidades visuais, a aquisição da linguagem é multifatorial e 

depende das modalidades perceptivas, incluindo o processamento auditivo e visual, 

tais como a capacidade de reconhecer a voz da mãe, olhar para o interlocutor e 

realizar interações conjuntas (entre uma criança, um adulto que fala com ele e o 

objeto que lhe é designado, por exemplo). Assim, as semelhanças e as diferenças 

no desenvolvimento visual de bebês nascidos a termo e prematuros contribuem para 

modular trajetórias de aquisição de linguagem (SANSAVINI et al., 2011). Há 

evidências de que a capacidade de explorar visualmente o ambiente contribui na 

formação da base para a interação social e a auto-regulação, competências estas 

que são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e linguístico (SANSAVINI et 

al., 2011; DI ROSA et al., 2016; KAUL et al., 2016).  

Houve diferença estatisticamente significante entre os escores das 

habilidades visuais e depressão/estresse das mães (Tabela 7).  

Há uma tendência de o bebê responder e explorar positivamente ao ambiente 

físico e/ou social quando está em estado de alerta, e seus comportamentos são 

modulados pelos comportamentos do adulto e vice e versa. Os primeiros contatos 

de exploração da face humana são fundamentais para a auto-regulação e 

modulação dos comportamentos infantis. A relação entre a mãe e o bebê fortalece 

esta tendência proporcionando a criança responder positivamente ao ambiente nos 

processos interativos que são fundamentais para a aprendizagem. Há estudos que 

apresentam que a interação desta díade favorece o desenvolvimento perceptivo-



86  Discussão 

 

visual e consequentemente o desenvolvimento da linguagem (SANSAVINI et al., 

(2015; PÉREZ-PEREIRA et al., 2016; DI ROSA et al., 2016). Mães deprimidas e/ou 

estressadas podem negligenciar os cuidados da criança quanto à atenção conjunta, 

interferindo no desenvolvimento da criança.  

O estudo de Sansavini et al. (2015) apresentou que as díades mãe-bebê 

nascidos pré-termo (abaixo de 28 semanas), aos 12 meses de idade corrigida, 

demonstraram dificuldades para compartilhar atividades interativas e co-regulações 

simétricas, e que estas funções estão intimamente relacionadas ao 

desenvolvimento. Reforçaram a necessidade de examinar as respostas das mães 

para verificar como estas apoiam o desenvolvimento destas habilidades, que 

envolvem mecanismos atencionais, básicos para a aprendizagem da linguagem. 

Serão apresentadas, a seguir, considerações a respeito dos fatores de risco e 

das habilidades de linguagem.  

Entende-se por fator de risco, variáveis biológicas, ambientais e/ou 

contextuais que aumentam a probabilidade da ocorrência de algum efeito 

indesejável, negativo ou mal adaptativo durante o desenvolvimento e, por resiliência 

o processo pelo qual o indivíduo consegue superar as adversidades, adaptando-se 

de forma saudável ao seu contexto (HAGGERTY et al., 2002).  

As tabelas 5, 6, 8 e 9 apresentam as comparações das habilidades 

comunicativas com os fatores de risco. Houve diferença estatisticamente significante 

entre as variáveis Habilidades receptivas e expressivas Idade cronológica com 

DHEG e INN e Habilidades receptivas e expressivas Idade corrigida com DHEG e 

SDR, mas não houve correlação. 

A Síndrome Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é uma das 

principais complicações gestacionais, que em conjunto como as infecções neonatais 

são responsáveis por alto índice de morbidade e mortalidade entre os recém-

nascidos e, portanto, consideradas fatores de risco para o desenvolvimento infantil 

(ADAMS-CHAPMAN, et al., 2015; SILVA, 2016).  Silva (2016) realizou estudo para 

determinar quais as condições clínicas do recém-nascidos de mães que 

apresentaram DHEG, por meio de análise de prontuários. Os resultados mostraram 

que 32,9% nasceram com peso inferior a 2500 gramas, 34,1% tiveram SDR, 11,2% 
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tiveram hipóxia neonatal grave e 18,4% permaneceram longo tempo em UTIN. A 

SDR descreve uma expressão clínica decorrente de deficiência do surfactante 

alveolar associada a imaturidade estrutural dos pulmões, complicada pela má 

adaptação do RN à vida extrauterina e pela imaturidade de múltiplos órgãos. Estes 

fatores podem se associar a alterações no desenvolvimento neurológico e atraso do 

desenvolvimento infantil (LOPES, CARDOSO, 2014; ADAMS-CHAPMAN, et al., 

2015; RESCH et al., 2015; LEAL et al., 2016; ANDRADE et al., 2016). 

Serão apresentadas considerações a respeito da caracterização dos 

participantes e os fatores de risco da prematuridade. 

A casuística foi constituída por 101 crianças que nasceram prematuras, 

54,1% do gênero feminino e 45,9% do masculino. Estudos que abordam o 

nascimento de prematuros não apresentam ocorrência maior de prematuridade para 

um dos gêneros, considerando, principalmente, o caráter etiológico multifatorial 

desta condição (SAMRA et al., 2011). Quanto as habilidades de linguagem, estudos 

apresentam que os meninos tendem a maior risco de alteração no desenvolvimento 

e atraso na linguagem (RAMOS, CUMAN, 2009; MÅNSSON et al., 2015; LINSELL et 

al., 2015; YONG et al., 2016).  

MÅNSSON et al. (2015) apresentaram que os prematuros do gênero feminino 

pontuaram significativamente mais alto do que prematuros do gênero masculino em 

todos os índices da BSID-III. Linsell et al (2015) relataram que ser do sexo 

masculino já é um fator preditivo de alterações da linguagem na primeira infância, 

mas não nas idades posteriores. 

Desta casuística, 19,80% nasceram com IG abaixo de 28 semanas; 41,58% 

nasceram com IG entre 28 a 31 semanas e 38,62% das crianças nasceram de IG 

entre 32 a 36 semanas.  

A literatura descreve que há maior incidência de nascimento de prematuros 

moderados (tardios) e, que nos nascimentos abaixo de 28 semanas, a sobrevida é 

reduzida e estes apresentam maior probabilidade de sequelas (AL TAWIL et al., 

2012; GAUER et al., 2014; HINTZ et al., 2015; DUAN et al., 2015).  
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O trabalho de Leal et al. (2016), apresentou que a taxa de parto prematuro no 

Brasil em 2011-2012 foi alta e ocorreu predominantemente com o nascimento de 

prematuros tardios (32 a 36 semanas de IG) e que estes representam cerca de ¾ de 

todos os prematuros.  

Esta é uma amostra de conveniência, ou seja, pelos critérios de inclusão, só 

participaram aquelas crianças que realizaram a ultrassonografia transfontanelar, por 

isto não reflete o perfil apresentado pela literatura. 

Quanto ao peso, 16,83% das crianças nasceram com peso abaixo de 1000 

gramas (EBP); 46,53% das crianças com peso entre 1000 a 1499 gramas; 32,67% 

com peso entre 1500 a 2499 gramas e 3,97% com peso acima de 2500 gramas.  

O muito baixo peso e o baixo peso têm sido comumente relatados como forte 

fator de risco para alteração do desenvolvimento (BRASIL, 2009; DOUGLAS-

ESCOBAR, WEISS, 2013; LOPES, CARDOSO, 2014). 

Quanto ao tipo de parto 79,2% nasceram por cesariana e 20,9% nasceram de 

parto normal. No estudo de Leal et al. (2016), com população brasileira, foi 

apresentado que o parto do tipo cesariana ocorreu em maior frequência nos 

nascimentos prematuros. 

As tabelas 10 e 11 apresentam os cálculos de correlação entre as variáveis 

obtidas nos prontuários dos participantes deste estudo. Houve correlação positiva 

entre as variáveis idade gestacional, peso, estatura e perímetro cefálico, o que 

significa, por exemplo, que quanto menor a idade gestacional, menor foi o peso, a 

estatura e o perímetro cefálico. Houve correlação negativa entre os dias de 

internação e idade gestacional, peso, estatura e perímetro cefálico, ou seja, quanto 

maior o número de dias de internação, menor a idade gestacional, o peso, a estatura 

e o perímetro cefálico (Tabela 10). Com a variável Apgar no 1º minuto e no 5º minuto 

houve correlação positiva e, na comparação com dias de internação e Apgar, houve 

correlação negativa (Tabela 11). 

Vários estudos reportam a influência destas variáveis no desenvolvimento 

infantil (RAMOS, CUMAN, 2009; DOUGLAS-ESCOBAR, WEISS, 2013 CASKEY, 

VOHR, 2013; ALMEIDA et al., 2013; CALDAS et al., 2014; LOPES, CARDOSO, 
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2014; GUERRA et al., 2014; DUAN et al., 2015; LINSELL et al., 2015; RESCH et al., 

2015; OLIVEIRA et al., 2016; ANDRADE et al.,2016). 

Giachetta et al. (2010) confirmaram a influência do tempo de hospitalização 

sobre o desenvolvimento neuromotor de RN pré-termo. Informaram que os que 

permaneceram por mais de 34 dias hospitalizados mostravam atraso no 

desenvolvimento neuromotor, sugerindo que, sem excluir outros fatores de risco, 

quanto maior o tempo de internação do RN, maior a probabilidade de 

comprometimento no neurodesenvolvimento. 

Na comparação entre os resultados da USTF (Tabela 12) da casuística e as 

variáveis idade gestacional, estatura ao nascimento e dias de internação, houve 

diferença estatisticamente significante. Na rotina do hospital participante, a USTF é 

realizada em RNPT com risco para lesões no SNC. 

Vários pesquisadores realizaram estudos utilizando a USTF como instrumento 

de avaliação de crianças nascidas pré-termo (CUNHA et al, 2010; RESCH et al. 

2011; AL-TAWIL et al., 2012; BREZAN et al., 2012; DOUGLAS-ESCOBAR, WEISS, 

2013; KWON et al. 2014; DUAN et al., 2015 HINTZ et al. 2015). 

Apesar dos avanços tecnológicos dos métodos de imagem, como a 

Tomografia Craniana (TC) e a RM, o mais empregado para o diagnóstico das lesões 

cerebrais em prematuros é a USTF, devido à facilidade de realização do exame no 

leito, sem transportar o paciente até o setor de radiologia, com custo menos elevado 

do aparelho e às características de especificidade deste diagnóstico (AL-TAWIL et 

al., 2012; KWON et al., 2014; HINTZ et al., 2015). 

A USTF, além de sua capacidade de diagnosticar hemorragia peri-

intraventricular (HPIV), Leucomalácia Periventricular (LPV) e Hidrocefalia pós-

hemorrágica (CUNHA et al, 2010; DUAN et al., 2015), pode associar a lesão 

cerebral ao acometimento neurológico posterior e, desta forma é considerada de 

extrema valia para estimar o prognóstico nestes casos. Porém não consegue definir 

lesão difusa do SNC, e apresenta sensibilidade significativamente menor na 

detecção de lesão de substância branca, especialmente em comparação com a RM, 

necessitando de exames por imagem complementares para definir adequadamente 

o grau de comprometimento após o remodelamento neuronal (CUNHA et al, 2010; 
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AL-TAWIL et al., 2012; BREZAN et al., 2012; KWON et al., 2014. Hintz et al. (2015). 

informaram que as diretrizes atuais de neuroimagem de rotina para RN muito 

prematuros devem ser reavaliadas para reconhecer as limitações potenciais da 

USC. 

Brezan et al. (2012) apresentaram que o rastreio pela USTF em RN 

prematuros é útil para o diagnóstico precoce e importante para que possam 

melhorar a gestão das terapias de reabilitação, fornecer informações adequadas 

sobre a evolução, bem como influenciar na qualidade do aconselhamento parental. 

Douglas-Escobar e Weiss (2013) apresentou que lesões hemorrágicas e infarto 

hemorrágico parenquimatoso são mais frequentes em neonatos pré-termo com 

idade gestacional inferior a 28 semanas e peso abaixo de 1.500 gramas. Duan et al. 

(2015) relatou que a USC pós-natal precoce pode ajudar a predizer o prognóstico de 

desenvolvimento psicomotor e cognitivo para bebês prematuros com HPIV e LPV e 

que o maior grau de HPIV e LPV foi associado com o pior prognóstico de 

desenvolvimento psicomotor e cognitivo. 

A USTF normal é considerada um preditor de desenvolvimento. Entretanto, os 

prognósticos de médio e longo prazos feitos por meio de exames de US realizados 

no período neonatal mostram valores preditivos positivos baixos em vários trabalhos, 

provavelmente expressando a presença de uma enorme gama de fatores 

intervenientes no processo de desenvolvimento dessas crianças após a alta. Por 

outro lado, em alguns casos, as alterações na USTF são citadas como preditivos de 

desenvolvimento alterado em prematuros egressos de UTI principalmente aquelas 

com HPIV e LPV.   

Como qualquer pesquisa científica, algumas limitações merecem destaque. A 

principal delas se refere a obtenção dos dados por meio de prontuários. Ressalta-se 

a dificuldade na busca ativa das famílias com filhos prematuros, por meio de 

endereços atualizados e também do preenchimento dos prontuários com as 

ocorrências e intercorrências, que foram preenchidas por diferentes profissionais. No 

período de realização deste estudo, houve a transição da estruturação do serviço na 

transformação dos prontuários físicos em eletrônicos.  
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Não é possível afirmar que todas as ocorrências e intercorrências foram 

preenchidas. Outra indicação relevante é a necessidade de realizar o rastreamento 

para atraso do desenvolvimento global e, neste estudo foi realizada apenas o 

rastreamento para atrasos nas habilidades comunicativas. Futuros estudos deverão 

acompanhar o desenvolvimento global dos prematuros, de modo longitudinal, de tal 

forma a contribuir para o conhecimento da aquisição de habilidades do 

desenvolvimento de prematuros.  

Este estudo traz reflexões que podem favorecer a compreensão do 

desempenho infantil quanto a aquisição das habilidades comunicativas, 

considerando aspectos receptivos, expressivos e visuais com a análise da idade 

cronológica e corrigida. Verificou-se que as crianças prematuras são de risco para 

atrasos na aquisição de linguagem, tanto considerando a idade cronológica quanto a 

corrigida.  

Apesar da diferença encontrada nos escores das habilidades avaliadas, 

quando comparada a idade cronológica e corrigida, com desempenho inferior para a 

cronológica, não se trata de “duas crianças”, mas sim a mesma criança com 

desempenho diferente, de acordo com o critério de análise. Os profissionais 

envolvidos, principalmente os pediatras precisam refletir sobre esta questão, pois 

são eles, na maioria dos casos, que realizam os encaminhamentos para 

procedimentos interventivos. 
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Na verificação, comparação e correlação do desempenho em habilidades 

comunicativas dos recém-nascidos pré-termo, houve diferença e correlação 

estatisticamente significante quando considerou-se a idade cronológica e corrigida.  

Para a idade cronológica, o número de crianças que falhou foi maior nas três 

habilidades quando comparado à idade corrigida. O maior índice de falha ocorreu 

para a habilidade auditiva expressiva.  

Na comparação das habilidades comunicativas com os fatores de riscos 

verificou-se diferença estatisticamente significante para as variáveis: expressão e 

recepção - idade cronológica para infecção neonatal e Doenças Hipertensiva 

Específica da Gestação e na expressão e recepção - idade corrigida para Síndrome 

do Desconforto Respiratório e Doenças Hipertensiva Específica da Gestação. 

Na correlação dos fatores de risco da prematuridade a idade gestacional, o 

peso, a estatura, o perímetro cefálico e o Apgar (no primeiro e quinto minuto) 

apresentaram correlação positiva e os dias de internação correlacionou-se 

negativamente com a idade gestacional, o peso, a estatura, o perímetro cefálico e o 

Apgar (no primeiro e quinto minuto). 
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