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EIXO: 23. PESQUISA FORA DO CONTEXTO EDUCACIONAL

A prematuridade e o baixo peso ao nascer estão associados a problemas no desenvolvimento infantil nos seus
diversos aspectos. O presente estudo analisou indicadores de problemas de comportamento internalizantes e
externalizantes em uma amostra de cinco crianças nascidas prematuras e com peso inferior a 1.700 gramas. Foi
utilizado o Child Behavior Checklist (CBCL) – versão pré-escolar, instrumento voltado para a avaliação de
comportamentos infantis e que foi respondido por pais ou substitutos parentais. Os resultados apontam a
predominância de comportamentos agressivos (externalizantes), como desobediência, teimosia e exigência de
atenção. Quanto aos internalizantes apareceram nervosismo, medo e dependência. A literatura ressalta a importância
da identificação precoce de problemas de comportamento com o objetivo de planejar intervenções junto a crianças
consideradas de risco.

Palavras-chave- avaliação de prematuros, problemas de comportamentos, CBCL

Prematurity and low birth weight are associated with childhood development problems in various ways. This study has
analysed indicators of internalizing and externalizing behaviour problems in a sample of five prematurely born children
weighting less than 1.700 grams. The Child Behaviour Checklist (CBCL) – preschool version has been used, an
instrument aiming at child behaviour evaluation and has been filled out by parents or parents’ substitutes. The results
show a prevalence of aggressive behaviour (externalizing behaviour problems), such as disobedience, stubbornness
and attention seeking. In terms of the internalizing behaviour problems, there were irritability, fear, and dependency.
The literature highlights the importance of early identification of behaviour problems in order to plan interventions with
the children considered at risk.
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INTRODUÇÃO

Os avanços científicos e tecnológicos na área da neonatalogia, tem garantido a sobrevivência de crianças que nascem
com muito baixo peso ou com idade gestacional inferior a trinta e sete semanas, contudo, a Organização Mundial de
Saúde e outras instituições que acompanham a saúde dessas crianças alertam para riscos e complicações no seu
desenvolvimento.

Nessa direção, diversos estudos confirmam atrasos na linguagem, no desenvolvimento cognitivo e no
desenvolvimento motor. Estudos recentes apontam alterações no desenvolvimento emocional e comportamental
dessas crianças, essencialmente para aquelas que nascem com muito baixo peso e que ao nascer apresentam
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complicações clínicas.

Saigal (2006) em um estudo de revisão afirma que os riscos de problemas comportamentais e emocionais são muito
elevados em bebês que nascem prematuros, cita dificuldades globais de comportamento, principalmente no que diz
respeito à prevalência de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).

Oliveira et al. (2011) compararam o desenvolvimento de crianças nascidas pré-termo e com baixo peso com crianças
nascidas a termo através de indicadores acadêmicos, linguísticos, cognitivos e comportamentais. O grupo de crianças
nascidas pré-termo apresentou desempenho inferior em todos os indicadores.

Turrini e colaboradores (2010) compararam fatores afetivo-motivacionais de crianças pré-termo e a termo durante uma
prova cognitiva assistida e concluíram que o grupo de crianças pré-termo apresentaram mais comportamentos não
facilitadores, essencialmente no que diz respeito a engajamento na tarefa e estados emocionais.

Os estudos feitos por Lins e Alvarenga (2015) apontam a importância da investigação de problemas de
comportamentos internalizantes nos primeiros anos de vida, justificando essa investigação em razão do número
significativo de crianças classificadas como clínicas pelo CBCL.

Considerando que os problemas de comportamento podem interferir no desenvolvimento das crianças que nascem
prematuras, nomeadamente no seu desempenho acadêmico e nas interações sociais, é importante a identificação
desses problemas o mais cedo possível com o objetivo de planejar intervenções junto a essas crianças consideradas
de risco.

METODOLOGIA

Participantes- a amostra foi constituída por cinco crianças nascidas prematuras- idade gestacional igual ou inferior a
28 semanas e com peso abaixo de 1.700 gramas. As avaliações ocorreram nas residências das crianças tendo como
informantes suas genitoras pais substitutos (avó). A tabela 01 demonstra as características neonatais dessas
crianças

Tabela 1- Características Neonatais das Crianças

Crianças/Características Criança 1 Criança 2 Criança 3 Criança 4 Criança 5
Peso ao Nascer 980 gr 1050 gr 1.410 gr 1.045 gr 1680 gr
Idade Gestacional 6 meses 6 meses 6 meses 7 meses 7 meses
Permanência na UTIN 20 dias 20 dias 20 dias 9 dias 25 dias

Cuidados Éticos- Os procedimentos seguiram os princípios que regem as normas do Comitê de Ética para pesquisa
com pessoas, que inclui a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido por todas as participantes,
antes de se iniciar o processo de coleta de dados.

Instrumento-Child Behavior Checklist (CBCL) (1½ a 5 anos) instrumento elaborado por Achenbach & Rescorla (2001).
É completado por pais, substitutos parentais e outros que veem crianças em seus ambientes familiares. O informante
é convidado a avaliar 99 itens problemas sendo 0 para não verdadeiro sobre a criança, 1 para pouco ou as vezes
verdadeiro, e 2 para muito verdadeiro, se baseando nos 2 meses anteriores. Além disso, o item 100 pede aos
entrevistados que escrevam quaisquer problemas adicionais que não foram listados anteriormente.

O CBCL propõe 7 escalas de síndromes, a saber: emocionalmente reativo, ansiedade/depressão, queixas somáticas,
retraimento, problemas de sono, problemas de atenção e comportamento agressivo.

Além das escalas o CBCL pode ser pontuado em termos de dois grandes grupos de síndromes. Um agrupamento,
designado como Internalizantes composto por problemas que estão dentro do self e formado pelas síndromes
-ansiedade/ depressão, retraimento, emocionalmente reativo, queixas somáticas e o segundo denominado
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Externalizante que envolve conflitos com outras pessoas e com as suas expectativas para a criança formado pelas
síndromes comportamento agressivo e problemas de atenção.

Os escores atribuídos a criança no conjunto dessas escalas as incluem nas faixas clínica, não clínica e borderlaine em
relação ao seu Funcionamento Global e no Perfil Internalizante.

Procedimentos para a Análise dos dados- a pontuação obtida por cada criança nas síndromes, nos agrupamentos das
síndromes e na pontuação total foi analisado pelo Software específico ao CBCL (ACHENBACH, RESCORLA, 2007).

RESULTADO

As respostas dos informantes aos itens do CBCL foram processadas através do Software e estão sintetizados nas
tabelas 02 e 03.

A tabela 02 expõe os resultados da pontuação das crianças nas síndromes propostas pelo CBCL bem como a sua
Classificação-Clínica, Não Clínica e Límitrofe.

Como pode ser observado, a maioria das crianças (Cr1, Cr2 e Cr 3) está classificada na condição clínica no que se
refere a Escala de Comportamentos Agressivos. Nessa escala os itens mais pontuados pelas mães ou pais
substitutos foram teimosia, desobediência e exigência de atenção. Cabe mencionar que na Escala
Ansiedade/Depressão as Cr2, Cr3 e Cr4) atingiram uma pontuação moderada cujo status variou entre as condições
limítrofe e clínico.

TABELA 02- Classificação das Crianças nas Escalas de Síndrome do CBCL

Crianças/SíndromesCriança 01 Criança 02 Criança 03 Criança 04 Criança 05
Comportamento
Agressivo Clínico Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico

Problemas de
Atenção Limítrofe Não Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico

Emocionalmente
Reativo Não Clínico Não Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico

Ansiedade
/Depressão Não Clínico Limítrofe Limítrofe Clínico Não Clínico

Queixas Somáticas Não Clínico Limítrofe Não Clínico Não Clínico Não Clínico
Retraimento Não Clínico Limítrofe Não Clínico Não Clínico Não Clínico
Problemas de Sono Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico Não Clínico

Como pode ser observado, a maioria das crianças (Cr1, Cr2 e Cr 3) está classificada na condição clínica no que se
refere a Escala de Comportamentos Agressivos. Nessa escala os itens mais pontuados pelas mães ou pais
substitutos foram teimosia, desobediência e exigência de atenção. Cabe mencionar que na Escala
Ansiedade/Depressão as Cr2, Cr3 e Cr4) atingiram uma pontuação moderada cujo status variou entre as condições
limítrofe e clínico.

Quanto aos resultados individuais ressalta-se que as Cr2 e Cr3 estão situadas nas condições clínicas e limítrofe na
maioria das síndromes. Seus resultados impõe a necessidade de um monitoramento mais direto em nível de
atendimento terapêutico e orientação a pais

A tabela 3 mostra os Perfis Externalizantes e Internalizantes atingidos pelas crianças participantes desse estudo a
partir das pontuações atribuídas a seus comportamentos.
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TABELA 3 – Classificação das Crianças nos Perfis Internalizantes e Externalizantes

Participantes/

Resultados
Criança 01 Criança 02 Criança 03 Criança 04 Criança 05

Comportamentos
Externalizantes Clínico Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico

Comportamentos
Internalizantes Não Clínico Clínico Clínico Clínico Não Clínico

Total de
Problemas

Clínico Clínico Clínico Não Clínico Não Clínico

Pode-se observar que três das cinco crianças- Cr 1, Cr 2 e C3 estão situadas no status clínico nos Comportamentos
Externalizantes e no Total de Problemas. Estudiosos na área do desenvolvimento infantil recomendam que crianças
com esse perfil (clínico) recebam tratamento específico levando em considerações as áreas mais problemáticas
(ACHENBACH, 2001).

Observa-se ainda que as Cr2, Cr3 e Cr4 também estão situadas no status clínico nos comportamentos internalizantes.
Nesse sentido os estudos de Oliveira e Alvarenga (2015) afirmam que no Brasil a prevalência de problemas
internalizantes pode variar entre 3,6 e 7,6 %. Os indicadores de problemas internalizantes quando estão presentes na
infância e adolescência potencializam a probabilidade de ocorrência de rejeição, vitimização e déficits no desempenho
acadêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho investigou indicadores do comportamento de crianças nascidas prematuras e com peso inferior a 1.700
gramas. Os resultados do CBCL indicaram índices elevados de comportamentos externalizantes (comportamentos
agressivos) e internalizantes (ansiedade e depressão) na maioria das crianças investigadas, com destaque para os
comportamentos agressivos.

A literatura destaca a importância da avaliação precoce de problemas de comportamento em razão das implicações
desses problemas na futura vida acadêmica e nas interações sociais da criança com seus pares e familiares.

Cabe assinalar que os estudos na área de avaliação psicológica que utilizam o CBCL (ACHENBACH, RESCORLA,
2001) sinalizam a importância da obtenção de dados de várias fontes antes de tirar conclusões a respeito da
necessidade de ajuda à criança.
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