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RESUMO 

 

Martins-Nicolucci, C. B. S. (2018). Indicadores de temperamento e comportamento em 

crianças nascidas pré-termo em comparação a crianças nascidas a termo, na fase de 18 a 

36 meses de idade (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto.  

 

O presente estudo teve por objetivo examinar os indicadores de temperamento e 

comportamento de crianças nascidas pré-termo em comparação a crianças nascidas a termo, 

assim como nos subgrupos de crianças nascidas pré-termo extremo, muito pré-termo, pré-

termo moderado e tardio, na fase de 18 a 36 meses de idade cronológica. Além disso, 

examinou-se o efeito preditor da prematuridade, dos fatores do temperamento e das variáveis 

da criança e ambientais no comportamento das crianças. A amostra foi composta por 100 

crianças, sendo 50 nascidas pré-termo (PT) que passaram por internação em Unidade de 

Tratamento Intensivo Neonatal e 50 nascidas a termo (AT), e suas mães. A amostra dos 

subgrupos de crianças nascidas pré-termo foi composta por 14 crianças nascidas pré-termo 

extremo (PTE) e 36 crianças nascidas muito pré-termo, pré-termo moderado e tardio 

(PTM/Mo/Ta). Em ambos os grupos as crianças estavam na faixa de 18-36 meses de idade 

cronológica. Os dados foram coletados em uma única sessão de entrevista face a face com as 

mães das crianças PT e de forma autoadministrada com as mães das crianças AT. Aplicou-se 

as versões brasileiras do Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ), para avaliação do 

temperamento, e do Child Behavior Checklist (CBCL 1 ½ -5), para avaliação de problemas de 

comportamento das crianças. Além disso, foram aplicados questionários de caracterização da 

amostra e utilizado o Critério de Classificação Econômica Brasil da Associação Brasileira de 

Empresas e Pesquisa. Foram processadas as análises estatísticas descritivas e inferenciais. 

Para a comparação entre grupos (PTvs.AT e PTEvs.PTM/Mo/Ta) foram utilizados os testes t-

independente de Student e Qui-quadrado. Utilizou-se os testes ANOVA e MANOVA para 

examinar as potenciais diferenças entre os grupos relacionadas ao temperamento e 

comportamento das crianças, controlando-se idade da criança, frequência à escola, sexo e 

nível socioeconômico. Foram realizadas análises de regressão linear múltiplas a fim de 

encontrar o melhor modelo explicativo das variáveis preditas (problemas de comportamento 

Totais, Externalizantes e Internalizantes). O nível de significância adotado no estudo foi de p 

≤ 0,05. Em relação ao temperamento, o grupo PT apresentou maior escore nos fatores Afeto 

Negativo e Extroversão, assim como nas dimensões antecipação positiva, desconforto, 

sensibilidade perceptual, prazer de baixa intensidade e transferência de atenção, quando 

comparado ao grupo AT. O grupo PTE apresentou mais sensibilidade perceptual em 

comparação ao grupo PTM/Mo/Ta. Observou-se que, quanto maior a idade da criança, mais 

Controle com Esforço, assim como mais aconchego, controle inibitório, medo e antecipação 

positiva, e menos ativação motora. Quanto ao comportamento das crianças, o padrão de 

comportamento foi predominantemente normal, em ambos os grupos e subgrupos. Os 

problemas de comportamento Totais, Externalizantes e Internalizantes foram preditos por 

mais Afeto Negativo, moderado por menor idade gestacional, e menos Controle com Esforço. 

Esses achados contribuem para a compreensão do impacto dos riscos do nascimento 

prematuro nos indicadores disposicionais do temperamento e na constituição dos problemas 

de comportamento no desenvolvimento das crianças. É importante que programas de follow-

up de prematuros considerem as intervenções preventivas de orientações de pais a fim de 

mediar os processos regulatórios ao longo do desenvolvimento das crianças. 

 

Palavras-chave: Temperamento; Comportamento; Prematuridade. 



  



ABSTRACT 

 

Martins-Nicolucci, C. B. S. (2018). Temperament and behavior indicators in preterm infants 

compared to full-term infants at the age from 18 to 36 months old (Dissertação de 

Mestrado). Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto. 

 

The present study aimed to examine the temperament and behavior indicators of preterm 

toddlers compared to full-term counterparts, as well as in the subgroups of toddlers born 

extremely preterm and very preterm, moderate preterm and late preterm, in the phase of 18 to 

36 months of chronological age. In addition, we examined the predictive effect of 

prematurity, temperament factors, and child and environmental variables on children's 

behavior. The sample consisted of 100 toddlers, of whom 50 were born preterm, who were 

hospitalized in a Neonatal Intensive Care Unit and 50 full-term (FT) counterparts enrolled in 

private schools. The sample of subgroups of preterm toddlers consisted of 14 toddlers born 

extremely preterm (PTE) and 36 toddlers born very preterm, moderate and late preterm 

(VPT/Mo/La). In both groups, the toddlers were in the range of 18-36 months of 

chronological age. Data were collected in a single face-to-face interview with the mothers of 

the PT toddlers and in a self-administered form with the mothers of the FT toddlers. The 

Brazilian versions of Early Childhood Behavior Questionnaire (ECBQ) and Achenbach's 

Child Behavior Checklist (CBCL 1 ½ -5) were used to assess children's temperament and 

behavioral problems. In addition, questionnaires were applied to characterize the sample and 

it used the Brazilian Economic Classification Criteria of the Brazilian Association of 

Companies and Research. Descriptive and inferential statistical analyzes were processed. For 

the comparison between groups of sociodemographic chacteristics (PTvs.FT and 

PTEvs.VPT/Mo/La), it was used the ANOVA and MANOVA tests to examine the potential 

differences between the groups related to temperament and behavior of the children 

controlling the child's age, school attendance, sex, and socioeconomic level. Multiple linear 

regression analyzes were calculated in order to find the best explanatory model of the 

predicted variables (Total, Externalizing, and Interalizing behaviors problem). The level of 

significance adopted in the study was p ≤ 0.05. Regarding temperament, the PT group 

presented a higher score in the Negative Affectivity and Surgency factors, as well as in the 

positive anticipation, discomfort, perceptual sensitivity, low intensity pleasure and attention 

shifting, than the FT group. The VPT group presented more perceptual sensitivity than the 

VPT/Mo/La group. It was observed that the greater the age of the child, the more Effortful 

Control, as well as more cuddliness, inhibitory control, fear and positive anticipation, and less 

motor activation. Regarding to the behavior of the children, the pattern of behavior was 

predominantly normal in both groups and subgroups. The Total, Externalizing, and 

Internalizing behavior problems were predicted by more Negative Affectivity, moderated by 

lower gestational age, and less Effortful Control. These findings contribute to the 

understanding of the impact of the risks of preterm birth on dispositional indicators of 

temperament and the constitution of behavioral problems throughout children´s development. 

It is important that follow-up programs for preterm infants consider preventive interventions 

in parental guidance in order to mediate regulatory processes throughout child development. 

 

Keywords: Temperament; Behavior; Prematurity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A introdução do presente estudo apresenta-se organizada em tópicos temáticos. O 

primeiro tópico abordará o tema do nascimento prematuro e o impacto no desenvolvimento 

das crianças. No segundo tópico serão abordados os contextos de desenvolvimento e a 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). O terceiro tópico discorrerá sobre os 

processos regulatórios no desenvolvimento humano. O quarto tópico caracterizará o 

temperamento de crianças. No quinto e último tópico, será tratada a temática dos problemas 

de comportamento em crianças. 

 

1.1 O nascimento pré-termo e o impacto no desenvolvimento das crianças. 

 

O nascimento pré-termo constitui-se em um fator de alto risco para a sobrevivência de 

crianças, levando à elevada taxa de mortalidade, a qual vem aumentando progressivamente 

(Liu et al., 2015). A população de bebês sobreviventes apresenta maior prevalência de 

problemas de saúde e desenvolvimento em relação à população geral e dos nascidos a termo 

(Vieira & Linhares, 2011), o que requer estratégias eficazes de prevenção de problemas. Na 

área do desenvolvimento, para o estabelecimento de estratégias de prevenção é preciso 

aumentar o grau de compreensão do desenvolvimento e comportamento dessa população 

vulnerável biológica e psicologicamente. 

A prematuridade é definida pelo nascimento de bebês com menos de 37 semanas de 

idade gestacional, independentemente do seu peso ao nascer (OMS, 2012). Existe uma 

subdivisão de acordo com a idade gestacional entre as crianças nascidas pré-termo que 

corresponde ao nível de maturidade do organismo. Segundo a OMS (2012), essa subdivisão é 

composta por três grupos, a saber: o pré-termo extremo (idade gestacional < 28 semanas), o 

muito pré-termo (idade gestacional de 28 a < 32 semanas) e o pré-termo moderado e tardio 

(32 a < 37 semanas de idade gestacional). Porém, uma definição normatizada foi 

recomendada para os subgrupos de crianças nascidas pré-termo e a termo para alcançar a 

consistência na terminologia das classificações da idade gestacional (Chabra, 2013). Essa 

proposta define crianças nascidas pré-termo moderado como aquelas nascidas entre 320/7 a 

336/7 semanas de idade gestacional e pré-termo tardio como as crianças nascidas entre 340/7 a 

366/7 semanas de idade gestacional. Entretanto, essa classificação é limitada porque somente 

crianças nascidas muito pré-termo (<320/7 semanas de idade gestacional) foram consideradas 

dentro desse subgrupo, não identificando as crianças nascidas pré-termo extremo. 



12  |  Introdução 

 

Ambas as classificações supracitadas apresentam aspectos consistentes, mas também 

mostram problemas nos pontos de corte relacionados à idade gestacional, especialmente 

quando distinguem crianças nascidas pré-termo extremo e muito pré-termo e crianças 

nascidas pré-termo moderado e pré-termo tardio. Considerando este aspecto, Cassiano, 

Gaspardo e Linhares (2016) recomendam a classificação padronizada proposta por Chabra 

(2013), incluindo a definição da Organização Mundial de Saúde (2012) de crianças nascidas 

pré-termo extremo, a saber: pré-termo extremo (<28 semanas de idade gestacional), muito 

pré-termo (28 a <32 semanas de idade gestacional), pré-termo moderado (32-33 semanas de 

idade gestacional) e pré-termo tardio (34-36 semanas de idade gestacional). Deve-se 

considerar que a idade do termo prevê o nascimento entre 37 a 42 semanas de idade 

gestacional, sendo em média de 40 semanas. 

 Além da idade gestacional, o baixo peso ao nascimento também constitui-se em outro 

fator de risco ao desenvolvimento das crianças. Considera-se como baixo peso ao nascer o 

bebê que nasce com peso abaixo de 2.500g, classificando-se como: muito baixo peso, aquele 

que nasce com peso inferior a 1.500g e como extremo baixo peso, o nascido abaixo de 1.000 

gramas independentemente de sua idade gestacional (Marques, 2003; Trindade & Lyra, 

2006). 

Considerando o contexto brasileiro, segundo os dados do último levantamento 

estatístico realizado pelo Sistema Único de Saúde no Brasil (SUS), referente aos dados do ano 

base de 2016, o índice de nascimentos prematuros foi de 11,11%, em um total de 2.857.800 

bebês nascidos vivos. Entre os nascimentos prematuros, 1.412 bebês nasceram com idade 

gestacional menor do que 22 semanas, 14.046 nasceram com idade gestacional de 22 a 27 

semanas, 28.928 nasceram com idade gestacional de 28 a 31 semanas e 273.271 bebês 

nasceram com idade gestacional de 32 a 36 semanas (Ministério da Saúde, 2016). Observa-se, 

portanto, um aumento expressivo no índice de nascimentos prematuros, o qual no ano base de 

2008 era de 6,7%, em um total de 2.917.432 bebês nascidos vivos.  

Ainda de acordo com os dados do ano base de 2016, segundo o último levantamento 

estatístico realizado pelo SUS, com relação ao município de Ribeirão Preto, interior do Estado 

de São Paulo, o índice de nascimentos prematuros foi de 11%, em um total de 8.037 bebês 

nascidos vivos. Entre os nascimentos prematuros, 6 bebês nasceram com menos de 22 

semanas de idade gestacional, 48 nasceram com idade gestacional de 22 a 27 semanas, 85 

nasceram com idade gestacional de 28 a 31 semanas e 745 nasceram com idade gestacional de 

32 a 36 semanas (Ministério da Saúde, 2016). Considerando-se o ano base de 2008, no qual o 

índice de nascimento prematuro foi de 9,43% em um total de 7.668 bebês nascidos vivos, 
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observa-se também no município de Ribeirão Preto um aumento expressivo no número de 

crianças nascidas prematuras no ano de 2016. 

Os avanços tecnológicos e os cuidados na área da Saúde têm possibilitado a 

sobrevivência de bebês nascidos prematuros com pequena idade gestacional e complicações 

clínicas (OMS, 2012). As complicações decorrentes do nascimento prematuro foram 

responsáveis pela maioria das mortes neonatais entre os anos de 2000 e 2013 e foram a 

segunda principal causa de morte em crianças com menos de cinco anos de idade (Liu et al., 

2015). Os riscos aumentados para o desenvolvimento da criança nascida pré-termo e baixo 

peso deve-se à grande imaturidade do seu organismo ao nascimento (Rogers & Velten, 2011; 

Treyvaud et al., 2013). 

A população de crianças nascidas pré-termo apresenta um risco maior para 

morbidades neonatais, tais como: displasia broncopulmonar, retinopatia da prematuridade, 

anoxia neonatal, sepsemia neonatal e hemorragia periventricular. A displasia broncopulmonar 

é definida como a dependência de oxigênio nos primeiros 28 dias de idade pós-natal até 36 

semanas de idade gestacional (Ehrenkranz et al., 2005). A retinopatia da prematuridade, por 

sua vez, é um distúrbio da retina em desenvolvimento que afeta os bebês nascidos prematuros 

que receberam cuidados intensivos neonatais, principalmente oxigenoterapia. A retinopatia da 

prematuridade é geralmente leve e apresenta resolução espontânea, entretanto, uma pequena 

porcentagem de bebês desenvolve a cegueira (Zin & Gole, 2013). A anoxia neonatal, que é 

caracterizada pela privação de oxigênio à tentativa de respiração, é uma das principais causas 

de lesão cerebral em bebês prematuros, o que pode levar a efeitos a longo prazo no 

desenvolvimento físico, motor, sensorial e cognitivo (Seo, Shim, Chey, & You, 2016; 

Weitzdoerfer et al., 2004) e corresponde a quase 60% das causas de mortalidades do bebê 

nascido prematuro e baixo peso (Kurinczuk, White-Koning, & Badawi, 2010). A sepsemia 

neonatal, por sua vez, é uma importante causa de mortalidade em todo o mundo. No ano de 

2015, a infecção foi responsável por 15% dos 2,7 milhões de mortes neonatais no mundo. 

Estima-se que 150.000 bebês morram de sepse no primeiro dia após o nascimento e 300.000 

no final da primeira semana (UNICEF, 2016). As lesões cerebrais no recém-nascido pré-

termo, por sua vez, têm grande impacto no seu desenvolvimento, sendo a hemorragia 

perintraventricular a lesão mais conhecida, especialmente a da matriz germinativa, podendo 

evoluir, nos casos mais graves, para o sangramento para dentro do sistema ventricular 

adjacente ou para a substância branca periventricular (Shalak & Perlman, 2002). Portanto, 

além da prematuridade, os bebês enfrentam vários desafios devido às complicações clínicas 

na fase neonatal, para sobreviver e se desenvolver adequadamente. 
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Decorrente do nascimento prematuro, os bebês apresentam-se imaturos, 

desorganizados e desintegrados em várias funções e sistemas do organismo importantes para 

o seu desenvolvimento (Glass, 1999), que quando associados às morbidades neonatais 

descritas, requerem assistência médica em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) pela necessidade de cuidados intensivos para conseguirem sobreviver (Klein, 

Gaspardo & Linhares, 2011). Portanto, o ambiente da UTIN torna-se crítico para o bebê 

prematuro na medida em que apresenta fatores de riscos que ameaçam o seu desenvolvimento 

típico, como privação ou excesso de estímulos em um período sensível do desenvolvimento 

cerebral rápido e de diferenciação neural (Klein et al., 2011; Linhares, Gaspardo & Klein, 

2012). Em um estudo realizado por Gorzilio, Garrido, Gaspardo, Martinez e Linhares (2015), 

verificou-se que bebês prematuros extremos sofreram significativamente mais eventos agudos 

altamente estressantes durante internação na UTIN do que os prematuros moderados. 

Portanto, os bebês prematuros são indivíduos vulneráveis em contexto de estresse e 

adversidades, e a vulnerabilidade biológica pode estar associada a riscos psicossociais do 

contexto no qual a criança está inserida, expondo-a a uma condição de múltiplos riscos, 

podendo ter um efeito negativo em seu desenvolvimento (Spinillo et al., 2009).   

A menor idade gestacional associa-se a problemas de desenvolvimento, evidenciando 

o impacto da prematuridade no processo de desenvolvimento da criança (Caravale, Mirante, 

Vagnoni, & Vicari, 2012; Jones, Champion, &, Woodward, 2013). Em um estudo de revisão 

sobre o efeito do nascimento prematuro no desenvolvimento e na qualidade de vida de 

crianças realizado por Vieira e Linhares (2011), foi evidenciado que as variáveis peso ao 

nascimento e idade gestacional foram preditoras de problemas de neurodesenvolvimento, 

desenvolvimento cognitivo, na área da atenção, nos processos regulatórios e problemas de 

comportamento internalizantes, tanto na fase pré-escolar quanto escolar. Crianças nascidas 

prematuras extremas, quando comparadas a crianças nascidas pré-termo moderado, pré-termo 

tardio e a termo, apresentaram mais dificuldades motoras (Lee, Pascoe, & McNicholas, 2017; 

Mansson & Stjernqvist, 2014; Miyagishima et al., 2016), cognitivas (Brydges et al., 2018; 

Delane et al., 2016; Ionio et al., 2016; Jones et al., 2013; Lee et al., 2017; Mansson, 

Stjernqvist, & Backstrom, 2014), e de linguagem (Capobianco & Cerniglia, 2017; Ionio et al.; 

2016; Manson & Stjernqvist, 2014; Woods, Rieger, Wocadlo, & Gordon, 2014). 

As crianças nascidas pré-termo podem apresentar riscos para problemas de 

desenvolvimento, tanto a curto quanto a médio prazo. Os pais de adolescentes nascidos pré-

termo e extremo baixo peso, diferentemente dos pais de adolescentes nascidos a termo, 

avaliaram seus filhos como tendo baixa competência social e escolar, maior retraimento, mais 
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problemas de atenção, delinquência e comportamento agressivo (Grunau, Whitfield, & Fay, 

2004). 

O nascimento prematuro e o extremo baixo peso ao nascimento foram associados ao 

aumento do risco em todas as medidas do instrumento de avaliação cognitiva Wechsler 

Intelligence Scale for Children-Revised entre 12 e 16 anos de idade (Saigal, Hoult, Streiner, 

Stoskopf, & Rosenbaum, 2000). Com o objetivo de verificar especificamente a relação entre a 

prematuridade, a condição de saúde neonatal e problemas emocionais e/ou de comportamento, 

uma revisão sistemática da literatura verificou também que o nível de prematuridade e o peso 

ao nascer em crianças nascidas pré-termo até a idade de 12 anos foram associados a 

problemas emocionais e/ou comportamentais nas crianças em diferentes idades, quando 

comparadas a crianças nascidas a termo (Cassiano, Gaspardo & Linhares 2016). 

Portanto, considerando-se os riscos de impacto negativo do nascimento pré-termo no 

desenvolvimento das crianças, faz-se necessário conhecer mais sobre o contexto inicial em os 

bebês estão inseridos logo após o seu nascimento. 

 

1.2 Os contextos de desenvolvimento e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

 

Os diferentes contextos ambientais das crianças são fundamentais para o seu processo 

de desenvolvimento, como postulado na teoria Bioecológica de Bronfenbrenner 

(Bronfenbrenner, 1979/1996; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Cecconello & Koller, 2003). 

Nesta teoria são descritos cinco níveis interligados de influência ambiental, a saber:  o 

microssistema, o mesossistema, o exossistema, o macrossistema, e o cronossistema. O 

microssistema é caracterizado por um ambiente em que uma pessoa estabelece relações de 

forma bidirecional com as demais de forma estável e significativa, por exemplo, as interações 

face a face proximais entre a criança e a família afetando de forma direta o seu 

desenvolvimento. 

O mesossistema consiste em um sistema de ligações entre diferentes microssistemas 

dos quais uma pessoa faz parte e nas interrelações estabelecidas nessas ligações. O 

exossistema envolve um sistema de ligações entre dois ou mais ambientes, sendo que um não 

contém a pessoa em desenvolvimento, mas que a influencia indiretamente. Por outro lado, o 

macrossistema é composto pelo sistema de padrões culturais gerais que compreende todos os 

microssistemas, mesossistemas e exossistemas da sociedade, envolve as crenças e valores 

culturais, que exercem as influências distais. Finalmente, o cronossistema é um sistema que 

mostra os efeitos do tempo nos outros quatro sistemas supracitados. 
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Segundo Bronfenbrenner (1979/1996) o desenvolvimento do indivíduo tem 

características biológicas, psicológicas e sociais que são construídas nas interações com o 

ambiente. Assim, o desenvolvimento da criança pode sofrer impactos ambientais externos que 

podem ser compreendidos com relação aos níveis de regulação externa que ele oferece, 

postulado por Sameroff (2009) como micro, mini e macrorregulações, às quais estão em 

constante interação. As microrregulações são definidas como as interações momentâneas 

entre o indivíduo e os contextos, que ocorrem em um período curto de tempo e são vividas 

com pouca consciência. As minirregulações correspondem às atividades dos cuidadores que 

ocorrem no contexto proximal familiar e inclui as atividades de rotina diária, como por 

exemplo, alimentar a criança. Por fim, as macrorregulações, são sequências de marcos no 

tempo, onde o ambiente é reestruturado para proporcionar mudanças relevantes nas 

experiências para a criança, oferecendo as bases para a socialização de cada cultura. 

Os contextos ambientais nos quais as crianças estão inseridas contribuem 

sobremaneira para o desenvolvimento das mesmas, porém muitas vezes, podem apresentar 

eventos estressores formando os sistemas caóticos, que são caracterizados por atividades 

frenéticas, falta de estrutura, imprevisibilidade nas atividades diárias e altos níveis de 

estimulação ambiental (Bronfenbrenner & Evans, 2000). Segundo a Teoria do Caos e sua 

influência no desenvolvimento (Evans & Wachs, 2010), que se trata de uma releitura da teoria 

de Bronfenbrenner para contextos adversos, os ambientes físicos e humanos diariamente 

instáveis, sem ordem e com falta de regularidade temporal e estrutural são caracterizados por 

contextos caóticos com diversos fatores de riscos presentes, constituindo-se em ambientes 

críticos na medida em que ameaçam o desenvolvimento adaptativo do indivíduo (Evans & 

Wachs, 2010).  

Nesse sentido, a criança nascida prematura inicia seu desenvolvimento em um 

“contexto caótico”, pois seu primeiro microssistema vem a ser a UTIN diante da necessidade 

de internação neste momento. A UTIN apresenta-se como um ambiente necessário para a 

sobrevivência dos bebês nascidos prematuros, porém apresenta fatores de riscos e age como 

um ambiente estressor (Linhares, 2016; Linhares et al., 2012) a medida em que apresenta uma 

multiplicidade de estímulos, imprevisibilidade na rotina, rotatividade de cuidadores e 

estímulos estressores (Linhares et al., 2012). Assim, o desenvolvimento inicial do bebê 

nascido pré-termo pode sofrer impactos negativos decorrentes dos fatores que caracterizam a 

UTIN como um ambiente estressor, a saber: procedimentos invasivos e dolorosos (Valeri, 

Holsti, & Linhares, 2015), sons altos (Lahav & Skoe, 2014), alta luminosidade (Morag & 

Ohlsson, 2016), multiplicidade de estímulos táteis (Gaspardo, Chimello, Cugler, Martinez, & 



Introdução |  17 

 

Linhares, 2008), e separação da mãe (Mooney-Leber & Brummelte, 2017). O estado clínico 

do recém-nascido é diretamente associado à idade gestacional e peso ao nascer, com o 

aumento do tempo de internação na UTIN e a procedimentos mais dolorosos na história de 

dor neonatal (Goffaux et al., 2008; Valeri, Gaspardo, Martinez e Linhares, 2012; Williams, 

Ktattak, Garza, & Lasky, 2009). O desenvolvimento inicial e posterior da criança nascida pré-

termo pode sofrer danos em decorrência dessa experiência inicial de dor e estresse neonatal 

(Grunau, 2013; Valeri et al., 2015). 

Uma revisão sistemática da literatura mostrou que um número maior de procedimentos 

dolorosos em neonatos nascidos pré-termo extremo estava associado a um atraso no 

crescimento pós-natal, desenvolvimento neurológico precário, alta ativação cortical e 

alteração do desenvolvimento cerebral. As reações de recuperação de reatividade à dor 

biocomportamental em bebês nascidos muito prematuros foram associadas com 

temperamento de afetividade negativa posteriormente durante a infância. Ainda, maior 

número de experiências dolorosas no período neonatal foi associado a resultados de pobre 

desenvolvimento cognitivo e motor na idade de um ano, e mudanças na ritmicidade cortical e 

na espessura cortical em idade escolar (Valeri et al., 2015).  

Segundo Wachs e Evans (2010), os processos regulatórios de desenvolvimento do 

indivíduo que está exposto a ambientes estressores podem ser afetados diretamente por essas 

condições adversas. O indivíduo pode sofrer disrupturas estruturais e funcionais a partir de 

experiências de estresse crônico e tóxico no desenvolvimento inicial (Branco & Linhares, 

2018; Shonkoff, 2010, 2011; Shonkoff, Garner, Committee on Psychosocial Aspects of Child 

and Family Health, Committee on Early Childhood, Adoption, and Dependent Care & Section 

on Developmental and Behavioral Pediatrics, 2012a). Diferentemente do estresse positivo ou 

tolerável, o estresse tóxico é a forma mais prejudicial de resposta do indivíduo, e na ausência 

da proteção e suporte de um adulto pode resultar em forte, frequente e prolongada ativação do 

sistema de resposta do corpo ao estresse (Shonkoff, 2010, 2012). Nota-se a importância dos 

processos de reatividade e ativação associado em contrapartida com os processos de regulação 

do organismo. 

 

1.3 Os processos regulatórios no desenvolvimento humano 

 

O Modelo Transacional de Desenvolvimento, proposto por Sameroff (2009), 

contribuiu para a compreensão dos processos regulatórios devido a sua perspectiva 

desenvolvimental. Este modelo preconiza uma integração dialética no desenvolvimento 
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humano entre as forças nature e nurture incluindo os componentes, a saber: pessoal, 

contextual, de regulação e representacional (Sameroff, 2010). No modelo pessoal destacam-se 

as complexas mudanças do indivíduo no que se refere às funções sensório-motoras, nível de 

cognição, relações sociais e desempenho. O modelo contextual focaliza que o comportamento 

em geral, e em particular o desenvolvimento, não pode ser separado do contexto social. O 

comportamento de um indivíduo não poderia ser previsto independente de exigências das 

situações e restrições. O modelo de regulação discorre sobre a importância da autorregulação 

e mediação da corregulação pelo outro. Finalmente, o modelo representacional destaca que o 

indivíduo através da experiência do “aqui-e-agora” no mundo recebe uma existência 

atemporal no pensamento. Portanto, pode-se compreender que no desenvolvimento do bebê 

nascido prematuramente os modelos pessoal, contextual, regulatório e de representações 

podem se apresentar afetados pelas condições de vulnerabilidade do indivíduo e dos contextos 

adversos permeados por experiências estressoras, muitas vezes dolorosas e com diversas 

privações. 

Os processos regulatórios iniciais no desenvolvimento da criança ocorrem de forma 

hierarquizada, a fim de atingir uma maior organização, complexidade e intencionalidade 

(Feldman, 2009; Klein et al., 2011; Olson, Sameroff, Lunkenheimer, & Kerr, 2009; Rothbart 

& Bates, 2006; Sameroff, 2009). Segundo Olson, Sameroff, Lunkenheimer e Kerr (2009), o 

que começa com a regulação fisiológica dos bebês, que se trata da modulação dos estados 

fisiológicos aos estímulos sensoriais e inclui o tempo, duração e intensidade do choro, tempo 

para se recuperar, capacidade para se acalmar e resposta de cortisol frente a estressores, logo 

se transforma na regulação emocional, que permite o controle de emoções básicas, de atenção 

e de comportamento motor voluntário de forma dirigida ao alcance dos objetivos. Devido ao 

amadurecimento rápido das habilidades cognitivas e motoras, a criança torna-se consciente 

das demandas sociais e é capaz de ajustar comportamentos de acordo com estas demandas a 

partir da regulação do comportamento.  

Com o desenvolvimento dos processos de atenção, a criança entre três e quatro anos 

de idade torna-se capaz de regular seu próprio comportamento, que pode ser identificado na 

inibição de impulsos e habilidade de adiar gratificações através da regulação da atenção 

(Olson et al., 2009). Observa-se, portanto, a partir desta trajetória de organização 

desenvolvimental o surgimento dos processos autorregulatórios, que se iniciam e integram os 

diferentes processos regulatórios desenvolvidos anteriormente, vão favorecer sua adaptação 

emocional e comportamental, considerando as demandas internas e externas ao organismo 
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(Linhares & Martins, 2015) favorecendo dessa forma a adaptação flexível da criança às 

situações que possuem diferentes padrões de conduta a elas associadas (Gracioli, 2013). 

Assim, a autorregulação é definida por Sroufe (1995) como a habilidade de monitorar 

e modular a emoção, a cognição e o comportamento para atingir um objetivo e/ou adaptar às 

demandas cognitivas e sociais para situações específicas. É importante ressaltar que as 

capacidades autorregulatórias das crianças são fortemente influenciadas pela regulação 

oferecida pelos seus cuidadores principais, denominados correguladores (Feldman, 2009; 

Linhares & Martins, 2015; Sameroff, 2009). Como destacado acima, a autorregulação foi 

conceituada como um sistema porque o controle adaptativo entre os domínios em que se 

baseia está muito interligado (Calkins & Fox, 2002); a autorregulação em qualquer domínio 

dado não pode ser eficaz sem o apoio de outros processos autorregulatórios com o próprio 

sistema regulador. Por exemplo, a regulação da atividade requer a regulação dos sistemas 

fisiológicos, a concentração da atenção e a inibição do comportamento. 

Em um estudo de revisão da literatura sobre o conceito de autorregulação e suas 

relações com o desenvolvimento da criança, Linhares e Martins (2015) destacaram os 

componentes da autorregulação, a saber: regulação cognitiva, regulação emocional e 

regulação comportamental. Observa-se, portanto, que o processo da autorregulação envolve 

diferentes áreas do desenvolvimento humano. A regulação cognitiva, também denominada de 

“controle cognitivo”, caracteriza-se pela habilidade de reter e manipular mentalmente 

informação (memória de trabalho) e pela habilidade de controlar-se e conter-se em relação à 

vontade de fazer algo (controle inibitório) (Paris & Newman, 1990). A regulação cognitiva 

envolve importantes mecanismos cognitivos como a atenção, inibição, compartilhamento de 

tarefas e memória de trabalho. A regulação emocional é caracterizada pelas habilidades e 

estratégias utilizadas para manejar, modular, inibir e melhorar a ativação emocional, 

oferecendo suporte à adaptação social e respostas não sociais (Calkins, 2009; Kopp, 1989). 

Esta começa a ser observada por volta do primeiro ano de idade da criança, quando a mesma 

está desenvolvendo a habilidade de regular a expressão das emoções.  Finalmente, a 

regulação comportamental consiste na habilidade de manejar ou controlar o próprio 

comportamento, sendo eles: obedecer às demandas e direções dos adultos, controlar respostas 

impulsivas, adiar engajar-se em atividades específicas (Kochanska, Murray & Coy, 1997; 

Kopp, 1982). A regulação comportamental no início do desenvolvimento associa-se a 

competências e habilidades sociais desenvolvidas posteriormente pelas crianças (Eisenberg, 

Fabes, Guthrie, & Reiser, 2000).  
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Os bebês nascidos pré-termo foram avaliados do nascimento até os cinco anos de 

idade em um estudo realizado por Feldman (2009), focalizando os relevantes processos 

regulatórios, e constatou que bebês nascidos prematuramente apresentaram ciclo de sono-

vigília mais desorganizado no período neonatal, regulação emocional diminuída na fase de 12 

meses e futuramente regulação da atenção diminuída aos dois de idade. Em seguida, foi 

verificado que a desregulação fisiológica, emocional e da atenção no início do 

desenvolvimento das crianças, constituíram-se em fatores de risco para distúrbios nas funções 

executivas futuramente aos cinco anos de idade. Dessa forma, é importante compreender o 

desenvolvimento da criança no contexto da autorregulação e das regulações externas advindas 

do ambiente. 

Deve-se observar os padrões iniciais de regulação, pois estes fornecem a base dos 

padrões individuais da autorregulação durante o desenvolvimento humano (Carlson, Sroufe & 

Egeland, 2004; Causadias, Salvatore & Sroufe, 2012). Diferenças individuais nos processos 

de regulação nos níveis fisiológico e comportamental influenciam a formação da 

personalidade e o comportamento ajustado durante a primeira infância (Calkins, 2009).  Nas 

diferenças individuais e nos processos regulatórios estão envolvidos os traços disposicionais 

da pessoa que são denominados de temperamento. 

 

1.4 O temperamento de crianças 

 

O temperamento é entendido como diferenças individuais com base constitucional na 

reatividade e autorregulação, influenciadas ao longo do tempo pela hereditariedade e pela 

experiência (Rothbart, 1981). Esse é definido como um conjunto de diferenças individuais 

estáveis de forte base genética e neurobiológica que aparecem a partir do nascimento, 

formando a base da futura personalidade (Else-Quest, Hyde, Goldsmith, & Van Hulle, 2006; 

Fox, Henderson, Rubin, Calkins, & Schmidt, 2001). As diferenças individuais do 

temperamento caracterizam a expressão mais precoce da personalidade e o substrato 

preservado evolutivamente a partir do qual se desenvolve (Rothbart & Putnam, 2002). O 

conceito de temperamento destaca a relação entre os mecanismos biológicos e suas 

consequências comportamentais, evidenciando sua fundamentação psicobiológica (Gunnar, 

2003; Rothbart & Posner, 2005; Watamura, Donzella, Kertes, & Gunnar, 2004).  

Segundo Rothbart e Bates (2006), além do temperamento, a personalidade possui 

outras características, a saber: auto-conceito, pensar, percepção a respeito das outras pessoas, 

habilidades, valores pessoal e moral, defesas, estratégias de enfrentamento, crenças e 
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habilidades sociais, que se desenvolvem antes de muitos aspectos cognitivos e amplamente 

socializados da personalidade. Apesar de os traços do temperamento apresentarem 

consistência entre situações e estabilidades ao longo do tempo estes não devem ser 

interpretados como indicativo de consistência ao longo da vida, porque a mudança 

desenvolvimental e as diferenças individuais devem sempre ser consideradas (Bornstein et al., 

2015).  

De acordo com o estudo de revisão de Klein e Linhares (2007), embora existam 

diversas abordagens no estudo do temperamento, a Abordagem Psicobiológica, postulada por 

Rothbart nos anos de 1980, é amplamente utilizada para estudos do temperamento infantil 

(Cosentino-Rocha & Linhares, 2013; Klein & Linhares, 2010). De acordo com esta 

abordagem, o temperamento é definido como diferenças constitucionais na reatividade e 

autorregulação (Rothbart, 2004). O termo constitucional é definido como a composição 

relativamente biológica do indivíduo, que é influenciada o tempo todo pela hereditariedade, 

maturação e experiência. A reatividade é compreendida como características da 

responsividade individual a mudanças de estimulação interna ou externa. A autorregulação 

refere-se aos mecanismos usados pelo indivíduo para controlar suas reações emocionais e 

comportamentais frente à estimulação positiva ou negativa (Rothbart, 2004). 

Três grandes fatores do temperamento das crianças foram definidos por Rothbart e 

colaboradores (Posner & Rothbart, 2007; Rothbart & Bates, 2006), a saber: Afeto Negativo, 

Extroversão e Controle com Esforço. Esses, por sua vez, incluem uma série de dimensões 

mais específicas. O Afeto Negativo inclui dimensões tais como: desconforto, medo, 

frustração, tristeza, ativação motora, capacidade de se acalmar, timidez e sensibilidade 

perceptual. A Extroversão é composta por: nível de atividade, prazer de alta intensidade, 

antecipação positiva, impulsividade e sociabilidade. O Controle com Esforço inclui 

dimensões como: controle inibitório, prazer de baixa intensidade, aconchego, transferência de 

atenção e focalização de atenção.  

Segundo a abordagem de Rothbart, o temperamento frequentemente sofre mudanças 

no percurso desenvolvimental. Assim, sistemas inicialmente mais reativos tornam-se 

regulados de forma progressiva, na medida em que os sistemas de regulação de inibição ao 

medo e de controle de atenção amadurecem ao longo do desenvolvimento típico da criança 

(Putnam, Ellis, & Rothbart, 2001). Portanto, o desenvolvimento dos fatores Afeto Negativo e 

Extroversão surgem nos primeiros meses de vida das crianças, enquanto o fator Controle com 

Esforço desenvolve-se ao final do primeiro ano de vida, tornando-se mais organizado e 

complexo no período pré-escolar (Hill-Soderlund & Braungart-Rieker, 2008). 
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Os primeiros aspectos do temperamento a surgirem no desenvolvimento do indivíduo 

estão relacionados à expressão do fator Afeto Negativo, que durante os dois primeiros anos de 

idade da criança sofre interferências da regulação emocional que se estabelece neste período 

(Rothbart, Ahadi, & Evans, 2000). As características iniciais do Afeto Negativo incluem 

formas primitivas de irritação, angústias, seguidas por estados mais organizados relacionados 

à frustração e ao medo (Rothbart et al., 2000). Sendo assim, a medida em que a criança é 

capaz de regular suas emoções ocorre uma diminuição na expressão do Afeto Negativo 

(Rothbart & Putnam, 2002). Portanto, ao longo do desenvolvimento, Afeto Negativo 

apresenta uma estabilidade durante a infância (Putnam et al., 2001; Putnam, Rothbart, & 

Gartstein, 2008) e adolescência (Putnam et al., 2001).  

O fator Extroversão tem como característica a iniciação de respostas, alto nível de 

atividade, frequente exposição ao risco e relativa inquietação em novas situações sociais 

(Rothbart, 2004). A Extroversão surge no início do desenvolvimento e diferenças individuais 

nesse fator podem ser observadas em lactentes entre dois e três meses de idade a partir do 

sorriso, atividade vocal e atividade física (Rothbart, 1989). A estrutura desse fator do 

temperamento apresentou estabilidade durante o desenvolvimento infantil, dos três aos 49 

meses de idade (Putnam et al., 2008). 

O fator Controle com Esforço, por sua vez, é um importante marco nos estudos sobre 

o temperamento (Rothbart, 2004) e parece desempenhar um papel central nos processos de 

socialização efetiva da criança (Rothbart et al., 2000). Esse fator é definido como estratégias 

cognitivas e de atenção que regulam o comportamento e emoções por meio da inibição 

voluntárias, modulação de respostas e automonitoramento (Henderson & Wachs, 2007).  O 

fator Controle com Esforço é a habilidade de inibir uma resposta dominante para realizar uma 

resposta subdominante, detectar erros, planejar o futuro e capacitar a criança a escolher um 

curso de ação sob condição de conflito (Rothbart, 1989; Rothbart, 2007; Rothbart & Bates, 

1998). Componentes de Controle com Esforço incluem desacelerar a atividade motora, adiar 

gratificações, diminuir a voz, suprimir e iniciar sinalização de atividade e atenção esforçada 

(Kochanska, Coy, & Murray, 2000). 

Esse fator é um importante produto do desenvolvimento do sistema da atenção 

executiva que se inicia no final do primeiro ano de vida da criança (Rothbart, 2004). No 

primeiro ano de idade os marcadores iniciais da regulação do temperamento se 

desenvolveram e foram rotulados como capacidade reguladora (Gartstein & Rothbart, 2003). 

O Controle com Esforço apresenta um rápido desenvolvimento da fase pré-escolar da criança, 

entre a fase de dois a sete anos de idade (Rothbart, Ellis, Rueda, & Posner, 2003). As crianças 
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que apresentam mais Controle com Esforço tendem a regular mais suas emoções e 

comportamento devido a utilização de mecanismos adicionais e consequentemente 

apresentam menos Afeto Negativo (Rothbart, Sheese, & Posner, 2007). 

Estudos sobre temperamento, em sua maioria, avaliam as características e fatores que 

influenciam o temperamento de crianças dentro do padrão de normalidade que apresentam 

desenvolvimento típico (Cosentino-Rocha & Linhares, 2013; Gracioli & Linhares, 2014; 

Linhares, Dualibe, & Cassiano, 2013), entretanto alguns estudos sobre o temperamento de 

crianças nascidas prematuras mostraram algumas características que as diferenciam das 

crianças nascidas a termo. No início do desenvolvimento, as crianças nascidas pré-termo 

apresentaram temperamento com maior prazer de alta intensidade; porém, com seis semanas 

de idade (Hughes, Schults, McGrath & Medoff-Cooper, 2002) e aos três meses de idade 

(Montirosso et al., 2016), as crianças nascidas prematuras eram menos rítmicas, mais 

distantes, menos próximas e menos intensas, em comparação aos bebês a termo.  

Durante o primeiro ano de vida, crianças nascidas muito pré-termo apresentaram 

algumas dificuldades em regular as respostas da excitação emocional e em focalizar e manter 

sua atenção (Landry, Garner, Swank, & Baldwin, 1996). Em comparação aos seus pares 

nascidos a termo, bebês de 12 meses de idade expressaram maior reatividade à raiva e menor 

reatividade ao medo, e mostraram um padrão de atenção distinto com um nível de atenção 

inicial maior que diminuiu significativamente durante quatro tarefas experimentais da bateria 

de avaliação do temperamento em laboratório pelo LAB-TAB (Langerock et al., 2013). O 

temperamento avaliado aos 10 meses de idade indicou que particularmente as dimensões de 

prazer de baixa e alta intensidade e tristeza, e um temperamento extrovertido (afetividade 

positiva) indicaram um efeito preditivo da linguagem aos 30 meses de idade de crianças 

nascidas pré-termo, comparando-as a crianças nascidas a termo (Pérez-Pereira, Fernández, 

Resches, & Gómez-Taibo, 2016). 

As crianças nascidas pré-termo extremo ao serem comparadas a crianças nascidas a 

termo, aos 24 meses de idade, apresentaram temperamento com mais dificuldade de controle 

inibitório, atenção sustentada e afeto negativo, com menor pico de atenção do que seus pares 

nascidos a termo (Lejeune, Tolsa, Graz, Hüpe e Bariniskov, 2015). Ainda na faixa etária de 

24 meses de idade, as crianças nascidas pré-termo indicaram temperamento com mais 

dificuldade de atenção e maior emocionalidade negativa ao serem comparadas a crianças 

nascidas a termo na mesma idade (Caravale et al., 2017). Temperamento caracterizado por 

frustração e medo e menor habilidade de inibição foram constatados em crianças nascidas pré-
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termo extremo, aos 42 meses de idade cronológica, quando comparadas a seus pares nascidos 

a termo (Witt et al., 2014).  

Crianças pré-termo na fase de 18 a 36 meses de idade demonstraram temperamento 

com mais prazer de alta intensidade (Cosentino-Rocha, Klein e Linhares, 2014; Klein, 

Cosentino-Rocha, Martinez, Putnam, & Linhares, 2013), sensibilidade perceptual (Cosentino-

Rocha et al., 2014; Klein et al., 2013) e ativação motora (Klein et al., 2013), em contrapartida 

apresentaram menos aconchego (Cosentino-Rocha et al., 2014; Klein et al., 2013), 

desconforto e focalização da atenção (Cosentino-Rocha et al., 2014), em comparação a 

crianças nascidas a termo. Ao avaliar o efeito direto e interativo do nascimento prematuro e 

sexo das crianças no temperamento e problemas de comportamento de crianças nascidas pré-

termo comparadas a pares nascidos a termo, na fase de 18 a 36 meses de idade, foi verificado 

que as crianças nascidas prematuras apresentaram temperamento com mais prazer de alta 

intensidade e sensibilidade perceptual e menos desconforto, aconchego e focalização da 

atenção, quando comparadas às crianças nascidas a termo. Além disso, as meninas 

apresentaram escores mais elevados nas dimensões do temperamento de medo e desconforto, 

quando comparadas aos meninos (Cosentino-Rocha et al., 2014). 

Posteriormente, na fase de 4-5 anos de idade, crianças nascidas pré-termo 

apresentaram temperamento mais regulado, com mais controle inibitório do fator Controle 

com Esforço e menor nível de atividade do fator Extroversão, em comparação à fase 18-36 

meses de idade (Cassiano, Gaspardo, Faciroli, Martinez, & Linhares, 2017). Na idade escolar, 

também foram evidenciados mais comprometimento das áreas relacionas à atenção (Bohm, 

Smedler, & Forssberg, 2004; Perricone & Morales, 2011), à atividade de controle motor 

(Perricone & Morales, 2011) e controle inibitório (Bohm et al., 2004) em crianças nascidas 

pré-termo, quando comparadas a seus pares nascidos a termo. 

No estudo prospectivo longitudinal realizado por Klein, Gaspardo, Martinez, Grunau e 

Linhares (2009), crianças nascidas pré-termo e muito baixo peso, na fase de 18 a 36 meses de 

idade cronológica, foram avaliadas com o objetivo de examinar se a reatividade 

biocomportamental neonatal e as respostas de recuperação aos estímulos dolorosos durante o 

período de internação na UTIN eram preditoras do temperamento dessas crianças.  Verificou-

se que maior reatividade à dor e menor regulação durante episódio de procedimento doloroso 

nos 10 primeiros dias de vida pós-natal foram preditores de elevados escores de Afeto 

Negativo e de Extroversão, na fase de 18 a 36 meses de idade cronológica. Maior dificuldade 

para se recuperar após procedimento doloroso na fase neonatal foi preditora de escores 

elevados de Extroversão na avaliação do temperamento neste período desenvolvimental de 18 
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a 36 meses. Existe uma vulnerabilidade em relação ao processo de regulação 

biocomportamental que causa impactos nos indicadores do temperamento de crianças 

nascidas pré-termo. Além disso, ao comparar crianças nascidas pré-termo e crianças nascidas 

a termo, na fase dos três primeiros anos de idade, foi verificado que as crianças nascidas 

prematuras apresentaram temperamento com mais inquietação e movimentos repetidos de 

motricidade fina, mais sensibilidade sensorial, mais prazer relacionado com situações de alta 

intensidade de estímulos e menos prazer em aconchegar-se ao cuidador, em comparação às 

crianças nascidas a termo (Klein, Gaspardo, Martinez, & Linhares, 2015).  

Verifica-se, portanto, que as crianças nascidas pré-termo apresentaram menor 

capacidade autorregulatória com temperamento com mais dificuldade em atenção e controle 

inibitório quando comparadas as crianças nascidas a termo. Os problemas de comportamento 

que as crianças podem apresentar ao longo do desenvolvimento estão relacionados a estas 

falhas regulatórias (Bates, Goodnight, Fite & Staples, 2009; Calkins, 2009; Olson et al., 2009; 

Sameroff, 2009). Assim, temperamento menos regulado das crianças pode estar altamente 

associado a uma maior expressão dos problemas de comportamento (De Pauw, Mervielde, 

Van Leeuwen, & De Clercq, 2011; Gartstein, Putnam, & Rothbart, 2012; Gracioli & 

Linhares, 2014). Dessa forma, é importante estudar os indicadores disposicionais de 

temperamento e os processos de autorregulação na constituição dos problemas de 

comportamento das crianças nascidas pré-termo.  

 

1.5 Problemas de comportamento em crianças 

 

Os problemas de comportamento da criança têm sido amplamente estudados ao longo 

do desenvolvimento, considerando-se o impacto no processo adaptativo dos indivíduos 

(Belsky, Fearon & Bell, 2007; Burt, McGue, Krueger & Iacono, 2005; Eisenberg et al., 2005; 

Kim & Deater-Deckard, 2011; Melchior et al., 2014; Zhou et al., 2007). Os problemas de 

comportamento em fases iniciais do desenvolvimento incluem características disposicionais 

do temperamento, fatores biológicos e sociais (Calkins, 2009).  

Os problemas de comportamento podem ser do tipo externalizante ou internalizante e 

podem indicar psicopatologias no desenvolvimento (Achenbach & Edelbrock, 1979). Os 

comportamentos externalizantes são caracterizados por sintomas de impulsividade, 

agressividade, agitação, características desafiantes e antissociais (Achenbach & Rescorla, 

2000), incluindo transtorno de conduta e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(Hinshaw, 2002). Os problemas de comportamento do tipo externalizante surgem, na maioria 
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das vezes, durante o período pré-escolar (Achenbach & Resorla, 2004) e podem gerar 

conflitos e provocar rejeição de pais, professores e colegas (Patterson, Reid & Dishion, 1992). 

Em contrapartida, os comportamentos internalizantes, que aparecem ao final da infância e, 

muitas vezes, na adolescência (Achenbach & Rescorla, 2004) são definidos pelas dificuldades 

emocionais, tais como ansiedade, sintomas depressivos, retraimento e queixas somáticas 

(Achenbach & Rescorla, 2000; Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler & Angold 2003; Touchette 

et al., 2012). Crianças que apresentam problemas de comportamento do tipo internalizante 

evitam a interação com pares ou adultos, privando-se de interagir com o ambiente (Coplan, 

Findlay & Nelson, 2004). 

Estudos de revisão da literatura revelaram alta prevalência de problemas de 

comportamento na população de crianças nascidas pré-termo (Johnson & Marlow, 2011; 

Moreira, Magalhães, & Alves, 2014). Estudos utilizando questionários de triagem, como o 

Child Behavior Checklist 1 ½ - 5 (CBCL) têm mostrado que os problemas de comportamento 

são significativamente maiores na maioria das crianças nascidas pré-termo e baixo peso, 

sendo que as estimativas de prevalência variam  dos 19% aos 40% para as crianças nascidas 

baixo peso, de 13% a 46% para as crianças nascidas muito pré-termo e pré-termo moderado 

baixo peso e 19% a 32% para as crianças pré-termo extremo e extremo baixo peso (Johnson 

& Marlow, 2011). Quanto menor a idade gestacional e o peso ao nascer, maior os riscos de 

alterações comportamentais das crianças (Moreira et al., 2014). 

Estudos sobre problemas de comportamento realizados em diferentes idades (desde a 

fase pré-escolar até a adolescência) indicaram que o nascimento pré-termo se associa a 

problemas de comportamento (Cassiano et al., 2017; Cassiano, Gaspardo, Furini, Martinez & 

Linhares, 2016; Dimitrova et al., 2018; Klein et al., 2015; Polic, et al., 2017; Schappin, 

Wijnroks, Venema, & Jongmans, 2018; Scott, Winchester, & Sullivan, 2018). Uma revisão 

sistemática da literatura destacou que os problemas de comportamento em crianças aumentam 

quando associados ao nascimento prematuro, às condições clínicas neonatais, como sepse, 

displasia broncopulmonar e hemorragia, e a tratamentos clínicos, como corticóides e 

esteróides (Cassiano et al., 2016). Além disso, estudos de revisão ressaltam que os problemas 

de comportamento podem estar associados aos fatores e às dimensões do temperamento 

infantil (Cosentino-Rocha & Linhares, 2013; Gracioli & Linhares, 2014; Linhares et al., 

2013). Temperamento caracterizado por retraimento, timidez e medo mostrou associação com 

os problemas de comportamento do tipo internalizante, enquanto que o temperamento com 

traços de falta de controle inibitório mostrou associação com problemas do tipo externalizante 

(Gracioli & Linhares, 2014). Maior nível de atividade, Extroversão, raiva, frustração, Afeto 
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Negativo e menos Controle com Esforço foram associados a problemas de comportamento 

externalizantes enquanto que os problemas de comportamento internalizantes foram 

associados a maior Afeto Negativo e baixo Controle com Esforço (Linhares et al., 2013). 

Meninas apresentaram mais Controle com Esforço quando comparada aos meninos 

(Cosentino-Rocha & Linhares, 2013).  

Temperamento com mais frustração, ativação motora e timidez, do fator Afeto 

Negativo e, menor transferência de atenção e controle inibitório, do fator Controle com 

Esforço, foram preditores dos problemas totais de comportamento em crianças nascidas pré-

termo com idade de 18-36 meses (Cassiano et al., 2016). Temperamento com mais frustração 

avaliado entre 36 a 40 meses foi associado a problemas de comportamento na fase de 63 a 67 

meses idade de crianças nascidas a termo (Klein et al., 2018).  

Os riscos das crianças nascidas pré-termo apresentarem problemas de comportamento 

do tipo externalizante na idade pré-escolar foram aumentados quando associado ao 

temperamento com alto nível de antecipação positiva, assim como o baixo nível de controle 

inibitório (Klein et al., 2015). Mais frustração e menos controle inibitório e transferência de 

atenção foram preditores dos problemas de comportamento do eixo externalizante na fase de 

18-36 meses (Cassino et al., 2016). Os problemas de comportamento externalizantes foram 

explicados pelo temperamento com mais Afeto Negativo e menos Controle com Esforço e um 

temperamento materno com mais Extroversão, mas não pelo estresse relacionado à dor 

neonatal (Gaspardo, Cassiano, Gracioli, Furini & Linhares, 2018). Prematuros tardios com 

internação em UTIN apresentaram maiores escores no eixo externalizante e na subescala de 

comportamento agressivo aos três anos de idade (Boylan et al., 2014). Além disso, crianças 

nascidas prematuras apresentaram riscos aumentados de problemas de comportamento do tipo 

externalizante na idade pré-escolar (Polic et al., 2017). O temperamento com maior nível de 

atividade foi preditor de problemas de externalização em crianças nascidas a termo, na faixa 

etária de seis a 14 anos, diagnosticadas com TDAH (De Pauw & Marvielde, 2011).  

Considerando-se especificamente os problemas de atenção do eixo externalizante, 

destaca-se que crianças nascidas prematuras apresentaram escores mais altos nos problemas 

de atenção na faixa de 18 a 36 meses de idades (Klein et al., 2013) e de 

desatenção/hiperatividade nas idades de quatro, seis e nove anos (Bora, Pritchard, Chen, Inder 

& Woodward, 2014) e nas idades de dois, cinco e sete anos de idade (Treyvaud et al., 2013), 

quando comparadas aos pares nascidos a termo. Os problemas de desatenção/hiperatividade 

ocorreram aos cinco anos de idade em crianças prematuras que apresentavam problemas de 

comportamento externalizante aos dois anos de idade (Treyvaud et al., 2012). O elevado 
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índice total de estresse neonatal relacionado à dor, associado ao temperamento de crianças 

com menos Controle com Esforço e ao temperamento materno com alta Extroversão 

explicaram 23% de variabilidade dos problemas de atenção das crianças nascidas prematuras 

na fase de 18-36 meses (Gaspardo et al., 2018). Os escores de problemas de atenção 

aumentaram desde a pré-escola até a adolescência para os meninos, enquanto as meninas 

tiveram poucas mudanças nessa trajetória desenvolvimental (Scott et al., 2018). O baixo peso 

ao nascer também foi preditor de problemas de atenção em crianças de nove a 16 anos de 

idade (Loe, Lee, Luna e Feldman, 2011). 

Com relação ao eixo internalizante, menos transferência de atenção, do Fator Controle 

com Esforço, e mais frustração e timidez, do fator Afeto Negativo foram preditores de 

problemas de comportamento deste eixo em crianças com idade de 18-36 meses (Cassiano et 

al., 2016). Altos níveis de ativação motora ampla e fina aumentam os riscos das crianças 

apresentarem problemas do comportamento do tipo internalizante na idade pré-escolar (Klein 

et al., 2015). 

Crianças nascidas pré-termo apresentaram maiores escores em problemas de 

comportamento do tipo internalizante na idade de 18 meses (Vinall, Miller, Synnes & Grunau, 

2013), aos dois, cinco e oito anos de idade (Anderson, Doyle & Vics, 2003) e na faixa de 

nove a 16 anos de idade (Loe et al., 2011). Problemas de comportamento do tipo 

internalizante aos dois anos de idade foram preditores de problemas emocionais aos cinco 

anos de idade em crianças nascidas prematuras (Treyvaud et al., 2012). Além disso, crianças 

nascidas prematuras apresentaram cinco vezes mais riscos para problemas internalizantes 

entre seis e 12 anos de idade (Polic, et al., 2017). O risco neonatal foi significativamente 

associado a maiores problemas de internalização aos quatro anos de idade, mas não foi 

preditivo na idade escolar (Scott et al., 2018). Os problemas de comportamento do tipo 

internalizante apresentaram menores escores conforme aumentava a idade das crianças entre 

dois e cinco anos (Schappin et al., 2018). 

Crianças prematuras expostas a altos níveis de conflito familiar tiveram mais 

problemas de internalização, e o temperamento da criança avaliado na infância a partir do 

relato dos pais moderou o impacto do conflito familiar no problema de comportamento do 

tipo externalizante, mas não internalizante (Whiteside-Mansell, Bradley, Casey, Fussel & 

Conners-Burrow, 2009). Problemas de comportamento do tipo internalizante foi predito por 

temperamento com maior nível de Afeto Negativo em crianças nascidas a termo com TDAH 

na fase de seis a 14 anos de idade (De Pauw & Marvielde, 2011). Tanto as crianças nascidas a 

termo com TDAH quanto crianças do grupo controle com níveis mais baixos de Controle com 
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Esforço apresentaram risco aumentado de desenvolver problemas de comportamento 

internalizantes (De Pauw & Marvielde, 2011). 

Diante do exposto e para melhor compreensão dos problemas de comportamento das 

crianças é preciso considerar os diferentes contextos ambientais do desenvolvimento e 

analisar os processos de ativação e regulação psicobiológica do temperamento (Bates et al., 

2009). Os processos regulatórios subjacentes ao comportamento é uma importante variável da 

pessoa, que têm implicações importantes para o funcionamento das crianças nos contextos 

sociais (Berger, 2011). 

O presente estudo pretende avançar na compreensão das relações entre temperamento 

e comportamento de crianças nascidas pré-termo, a fim de facilitar os processos de 

autorregulação no desenvolvimento das crianças, destacando-se a relação do efeito dos 

diferentes níveis de prematuridade e o efeito preditor da prematuridade, fatores do 

temperamento e variáveis da criança e ambientais nos problemas de comportamento das 

crianças. 

Verificou-se que a maior parte dos estudos da literatura comparou as crianças nascidas 

pré-termo com crianças nascidas a termo em grupos balanceados quanto às características 

sociodemográficas. Considerando a revisão da literatura realizada, não há estudos sobre a 

comparação do temperamento e comportamento entre crianças nascidas pré-termo e uma 

amostra de crianças nascidas a termo que não foram expostas a uma condição de 

vulnerabilidade social, de famílias de nível médio alto e alunos de escolas particulares, na fase 

de 18 a 36 meses de idade.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados do presente estudo mostraram que o nascimento prematuro teve um efeito 

na constituição do temperamento das crianças no fator Afeto Negativo do temperamento e nas 

duas dimensões desconforto e sensibilidade perceptual, assim como no fator Extroversão do 

temperamento e na sua dimensão antecipação positiva. A modulação do temperamento 

devido à condição do nascimento prematuro pode estar ligada à vulnerabilidade do 

organismo, podendo impactar nos processos regulatórios dos mesmos (Klein et al., 2011). Em 

contrapartida, as crianças nascidas prematuramente apresentaram temperamento com mais 

prazer de baixa intensidade e transferência de atenção, do fator Controle com Esforço, que se 

constitui em um aspecto protetor ao desenvolvimento. 

Os indicadores do temperamento com mais traços disposicionais de antecipação 

positiva, desconforto e sensibilidade perceptual das crianças nascidas pré-termo podem ter 

relação com o ambiente vulnerável da UTIN onde deu-se início o desenvolvimento 

regulatório das crianças nascidas pré-termo e com as repetidas e intensas experiências 

sensoriais que elas foram submetidas no período neonatal em decorrência da hospitalização na 

UTIN. Essas variáveis estressoras são aspectos importantes que interferem nos processos 

regulatórios do bebê e podem causar impacto ao longo do desenvolvimento. Com isso, são de 

extrema importância os cuidados iniciais que os neonatos recebem, pois quando esses são 

realizados de forma individualizada, os bebês apresentam melhoras clínicas e 

neurodesenvolvimentais (Als et al., 2004). Assim, quanto maior o conhecimento da equipe 

sobre práticas de cuidado desenvolvimental e maior a orientação e conhecimento dos pais, os 

bebês nascidos prematuramente podem apresentar melhoras nos padrões fisiológicos, 

comportamentais, neurológicos e clínicos em curto prazo (Gaspardo, Martinez, & Linhares, 

2010). 

Entretanto, de forma positiva e inesperada, as crianças nascidas pré-termo do presente 

estudo apresentaram mais prazer de baixa intensidade e transferência de atenção em 

comparação às crianças nascidas a termo, indicando dessa forma um possível fator protetivo. 

Há a hipótese de que esses traços disposicionais positivos do temperamento das crianças 

nascidas pré-termo estejam relacionados ao seguimento longitudinal de follow up que todas 

elas realizam. Sendo assim, os programas de follow up precisam estar atentos as 

características do temperamento das crianças afim de auxiliá-las no desenvolvimento dos 

processos regulatórios emocionais e atencionais e prevenir problemas de comportamento. O 

temperamento de crianças com alto Afeto Negativo e baixo Controle com Esforço atua como 
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fator de risco para problemas de comportamento em crianças nascidas pré-termo (Cassiano et 

al., 2016) como em crianças nascidas a termo (Gartstein et al., 2012). 

As dificuldades no temperamento caraterizadas por mais Afeto Negativo estão 

relacionadas às dificuldades das crianças em lidar com a frustração. Baixo Controle com 

Esforço corresponde à baixa capacidade de regulação voluntária das emoções e 

comportamentos, aspectos importantes para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. 

Assim, crianças que apresentam temperamento com mais Afeto Negativo e menor Controle 

com Esforço são mais reativas, apresentam mais dificuldade em adiar gratificação e superar a 

frustração além de dificuldade em controlar seu comportamento frente a situações sociais 

(Cassiano, 2017). 

Diante dessas características, é importante que os programas de follow up abordem 

com os pais orientações referentes a práticas educativas e ao manejo do comportamento 

destacando a importância de ensinar a criança a esperar a sua vez e a lidar com frustração 

adiando gratificação. Tais orientações aos pais podem auxiliar na diminuição do Afeto 

Negativo e no aumento do Controle com Esforço da criança, favorecendo dessa forma o 

desenvolvimento das capacidades autorregulatórias. As orientações durante os seguimentos de 

follow up podem auxiliar ainda os pais a perceberem as suas próprias características do 

temperamento e o quanto algumas reações de seus filhos podem ser reativas a elas, uma vez 

que as características do temperamento infantil estão relacionadas às expressões e capacidades 

autorregulatórias dos pais (Bridgett, Burt, Edwards, & Deater-Deckard, 2015; Gracioli, 2013). 

Além disso, as crianças mais velhas do presente estudo apresentaram mais medo, do 

fator Afeto Negativo do temperamento, mais Controle com Esforço, controle inibitório e 

aconchego e menos ativação motora do fator Extroversão do temperamento, que as crianças 

mais novas. As crianças na fase de 18-36 meses de idade encontram-se em uma fase 

desenvolvimental na qual a autorregulação está se tornando mais evidente e amadurecida 

(Eisenberg, 2005; Sroufe, Engeland, Carlson, & Collins, 2005b). O fato de as crianças mais 

velhas apresentarem mais medo do que as crianças mais novas pode estar relacionado aos 

momentos iniciais que os bebês prematuros passaram na UTIN e iniciaram o desenvolvimento 

da regulação fisiológica neste contexto adverso. Em contrapartida, essas mesmas crianças 

mais velhas apresentaram mais aconchego que as crianças mais novas. Esse resultado destaca 

um importante aspecto referente às medidas protetivas e o cuidado desenvolvimental dos 

bebês nascidos pré-termo nas UTINs. É importante que tanto os pais quanto a equipe 

multiprofissional da unidade sejam orientados afim de favorecer melhores condições de 

desenvolvimento destes bebês no contexto da UTIN. Os pais, como sistema de apoio inicial 
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das crianças, podem ajudá-las no desenvolvimento dos processos regulatórios a partir das 

minirregulações em atividades diárias (Sroufe, Engeland, Carlson, & Collins, 2005a, 2005b). 

As macrorregulações são caracterizadas pelos serviços que promovem o desenvolvimento e a 

saúde da comunidade (Sameroff, 2009), e que pode reestruturar o ambiente para proporcionar 

experiências e mudanças positivas para as crianças em risco. Os co-reguladores das crianças 

na figura dos pais, cuidadores e estruturas sociais, quando orientados, podem auxiliar de 

forma positiva as crianças, principalmente as nascidas prematuramente, na regulação dirigida, 

fortalecendo o desenvolvimento da autorregulação e favorecendo o fator Controle com 

Esforço. Os processos regulatórios auxiliam na modulação e organização dos afetos tanto os 

relacionados à Extroversão quanto ao Afeto Negativo, evitando problemas de comportamento 

e psicopatologias (Rothbart & Bates, 2006). 

No presente estudo, além de apresentarem um fator protetivo aos indicadores do 

temperamento, as crianças não apresentaram alterações de comportamento, indicando 

predominantemente um padrão de normalidade. Embora seja esperado que crianças nascidas 

pré-termo apresentem alta prevalência de indicadores de transtornos de déficit de atenção e 

hiperatividade, isso não ocorreu na amostra de 18 - 36 meses de idade do presente estudo. 

As hipóteses levantadas no início deste trabalho de mestrado foram confirmadas 

parcialmente, pois as crianças nascidas pré-termo, que eram mais vulneráveis e tinham mais 

risco para problemas de desenvolvimento adaptativo, não apresentaram mais problemas de 

comportamento com relação as crianças nascidas a termo. Além disso, as crianças nascidas 

pré-termo extremo também não tiveram os piores indicadores de temperamento e 

comportamento em comparação às crianças nascidas muito pré-termo, pré-termo moderado ou 

tardio. Ademais, foram detectados recursos nos traços disposicionais do temperamento, como 

por exemplo, o fator Controle com Esforço, que é um importante recurso no equilíbrio entre 

os fatores Afeto Negativo e Extroversão do temperamento. 

Apesar de os padrões semelhantes dos indicadores de temperamento e comportamento 

das crianças do presente estudo, observou-se que um temperamento com mais Afeto 

Negativo, moderado pelo nascimento prematuro, e mais Controle com Esforço impactou nos 

problemas de comportamento das crianças. Estudos realizados anteriormente mostram que 

crianças nascidas pré-termo apresentam dificuldades no Controle com Esforço durante toda a 

infância em comparação a crianças nascidas a termo (Cosentino-Rocha et al., 2014; Klein et 

al., 2013; Lejeune et al., 2015; Olafsen et al., 2008; Witt et al., 2014). O Afeto Negativo 

quando combinado com baixo Controle com Esforço é fortemente associado aos problemas de 

comportamento (Gartstein et al., 2012). Níveis mais altos de Controle com Esforço podem 
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atenuar os efeitos do alto Afeto Negativo através de mecanismos atencionais, deslocando os 

estímulos angustiantes, permitindo que as crianças abafem as emoções negativas (Lonigan & 

Vasey, 2009; Rueda, 2012). 

Os achados do presente estudo podem oferecer subsídios para a capacitação e 

instrumentalização das equipes multiprofissionais que prestam assistência na área da saúde e 

estejam vinculados a programas de follow up de prematuros; assim como pais e cuidadores de 

crianças nascidas prematuramente, com o objetivo de orientar sobre os indicadores do 

temperamento e comportamento e facilitar a mediação do desenvolvimento adaptativo das 

mesmas. Os resultados do presente estudo destacam os desfechos desenvolvimentais positivos 

das crianças nascidas pré-termo que recebiam intervenções preventivas e cujos pais recebiam 

orientações sobre estimulação desenvolvimental e manejo de práticas educativas no follow up.  

É importante destacar que as influências ambientais das crianças que compuseram a 

amostra do presente estudo foram consideradas. Tais características são tão importantes 

quanto as características individuais, na modulação do temperamento e comportamento, por 

essa razão buscou-se famílias de crianças nascidas a termo que apresentassem nível 

socioeconômico e de escolaridade superior ao das famílias da amostra de crianças nascidas 

pré-termo. Embora houvesse tal diferença ambiental entre as amostras de crianças nascidas 

pré-termo e de crianças nascidas a termo, os padrões de temperamento e comportamento 

foram semelhantes entre eles. 

Algumas limitações do presente estudo devem ser consideradas. Primeiro, embora os 

pais sejam os melhores informantes para avaliações de crianças, os dados do presente estudo 

foram obtidos por um único informante, a mãe. Diferentes informantes poderiam diminuir 

possíveis vieses nas informações obtidas a partir da percepção materna. Segundo, os 

questionários que compuseram a coleta de dados do presente estudo foram preenchidos de 

formas diferentes. Os instrumentos foram aplicados em entrevistas face a face com as mães de 

crianças nascidas pré-termo, assegurando dessa forma que as mesmas compreendessem as 

questões e com as mães das crianças nascidas a termo o preenchimento dos instrumentos foi 

auto administrado. Optou-se por essa forma de aplicação pela hipótese de que as mães das 

crianças nascidas pré-termo teriam baixo nível de escolaridade, diferentemente das mães das 

crianças nascidas a termo.  

Como sugestão para pesquisas futuras, propõe-se o desenvolvimento de estudos 

longitudinais em fases desenvolvimentais posteriores sobre o temperamento e comportamento 

para observar a evolução desses indicadores além de estudos sobre a influência dos fatores 

protetores nas Unidades Neonatais. Seria importante avaliar o temperamento e 
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comportamento considerando-se as influências ambientais e o manejo de práticas educativas 

parentais. Além disso, poderia se considerar formas semelhantes de entrevistas e coletas de 

dados e utilizar múltiplos informantes para avaliação do temperamento e comportamento e 

verificar acordo e desacordo nas informações entre os cuidadores.  

Em suma, o presente estudo avança em mostrar um padrão de temperamento mais 

regulado em crianças nascidas pré-termo em comparação a crianças nascidas a termo. No 

entanto, apesar dessa melhor regulação, foi observado a prematuridade moderando o 

temperamento na predição dos problemas de comportamento. Com isso, os achados do 

presente estudo enfatizam a importância de programas de follow-up de prematuros que 

considerem as intervenções preventivas de orientações de pais a fim de mediar os processos 

regulatórios ao longo do desenvolvimento das crianças. 
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