
 

 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

UMESP 

 

Escola de Ciências Médicas e da Saúde 

Curso de Pós-Graduação em Psicologia da Saúde 

 

 

 

 

 

 

Ana Paula Magosso Cavaggioni 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO NO 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL: comparação por meio da 

Escala Bayley III 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2017



 

 

 

Ana Paula Magosso Cavaggioni 

 

 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO NO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL: comparação por meio da Escala Bayley III 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de dissertação de Mestrado apresentado 

à Universidade Metodista de São Paulo – 
UMESP, Escola de Ciências Médicas e da Saúde 

como requisito para obtenção do título de Mestre. 

 

Orientadora: Profa. Dra. Miria Benincasa 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2017 

 

 

 



 

 

 

Ana Paula Magosso Cavaggioni 

 

 

 

INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: 

comparação por meio da Escala Bayley III 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentado à Universidade Metodista de São Paulo – UMESP, Escola de 

Ciências Médicas e da Saúde como requisito para obtenção do título de Mestre em Psicologia da Saúde. 

 

 

 

COMISSÃO JULGADORA: 

 

 
 

Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso 

Universidade Federal do Pará 

 
 
 
 
Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno 

 
 
 
 

Profa. Dra. Miria Benincasa Gomes – Presidente da Banca Examinadora 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo, 05 de junho de 2017. 

 



 

 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

Dedico esta dissertação ao meu marido Fábio, pelo apoio sempre incondicional, 

carinho e constante incentivo; e aos meus filhos, Nicolas, Felipe e Murilo, que me ajudaram 

em vários momentos, compreenderam a ausência mais frequente e sempre estiveram ao meu 

lado. 

Dedico também a minha orientadora Profa. Dra. Miria Benincasa, pela paixão 

compartilhada, paciência e confiança depositada durante esta jornada compartilhada. 

O apoio de vocês foi fundamental para a conclusão deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu marido, Fábio, por todo carinho e cuidado oferecidos nas horas difíceis, e, 

também, pela paciência infinita, sempre. 

Aos meus filhos, Nicolas, Felipe e Murilo, por existirem na minha vida e me 

impulsionarem sempre para seguir adiante. Pela ajuda sempre necessária diante dos percalços 

encontrados com o manejo da informática, pelo carinho quando diante do cansaço e almoços 

feitos de domingo, enquanto eu estudava.  

Ao meu pai, pelo amor e apoio incondicional, em todos os momentos da minha vida, 

pelo incentivo e investimento em meu desenvolvimento pessoal e profissional, através de 

ações e exemplo. 

À minha mãe, por sempre estar ao meu lado torcendo e partilhando momentos de 

conquistas, e também de tristezas, sem desistir. 

À equipe da CLIA Psicologia, Saúde & Educação, que ao longo dos anos contribui de 

forma inestimável com meu aprendizado, através do companheirismo, comprometimento, 

profissionalismo e amizade.  

À Profa. Dra. Miria Benincasa, orientadora dedicada, apaixonada e motivadora, por 

toda sua generosidade e empenho. Agradeço por me orientar de maneira sempre acolhedora, 

respeitosa e verdadeira. Obrigada pela confiança depositada e pela oportunidade de participar 

deste projeto encantador. 

À Profa. Maria Geralda Viana Heleno, pela disponilidade, atenção e cuidados na 

concretização desta pesquisa. Agradeço a ajuda e o carinho, e também a participação 

compromissada na Banca Examinadora e de Qualificação. 

Ao Prof. Dr. Janari da Silva Pedroso, pela sensibilidade e clareza de suas 

contribuições, valosíssimas não apenas para este trabalho, mas também para sua continuidade. 

Agradeço pela disponibilidade em participar da Banca Examinadora e de Qualificação. 

À Profa. Dra. Maria do Carmo Fernandes Martins, pela receptividade sempre calorosa, 

pela ajuda generosa na definição do banco de dados e de análises estatísticas. 

À Profa. Ms. Cecília Aparecida Vaiano Farhat, pelas horas dedicadas ao ensino da 

construção do banco de dados e do SPSS, pela paciência e gentileza com que sempre acolheu 

minhas dúvidas. 

À Profa. Dra. Hilda Rosa Capelão Avoglia, pela generosidade de sua participação nas 

discussões teóricas durante as orientações, pelo carinho em indicar caminhos que colaboraram 

imensamente com a finalização deste trabalho. 



 

 

 

Ao Prof. Dr. Magno Oliveira Macambira, pela disposição em compreender este 

trabalho e, assim, oferecer valiosas contribuições. 

À Simone Silva Drigo, pela amizade e apoio pessoal, além da participação no projeto 

de pesquisa, no treinamento da equipe de pesquisadores e empréstimo de material, que 

colaborou para que atingíssemos o total da amostra coletada. 

À Sabrina Laqua, pela leitura pronta e atenta do material, e sugestões oferecidas. 

À Maria José Lopes de Andrade, pela atenção e dedicação na leitura e correção 

ortográfica do texto. 

À Michelle Cristine Tomaz, pela amizade, pelo apoio e também pela ajuda na 

digitação do banco de dados, na elaboração das tabelas e formatação das referências 

bibliográficas. 

À Natália Pessoni, pela alegria e motivação constantes no grupo de pesquisa, e 

também pela ajuda na formatação do texto. 

À Marília Leal, pela atenção e comprometimento com a pesquisa, pelo cuidado com a 

digitação do banco de dados, organização e arquivamento do material. 

À Letícia Boas, pela ajuda comprometida na organização da agenda das creches 

participantes no início da pesquisa. 

À Elisângela Aparecida de Castro Souza, assistente de coordenação do Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia da Saúde da UMESP, pelo atendimento sempre prestativo e 

atencioso. 

À Rosângela de Souza Garcia, bibliotecária da UMESP, pela atenção e prontidão na 

busca por artigos científicos. 

À Secretaria de Educação do Município de São Bernardo do Campo, por abrir as 

portas ao projeto de pesquisa, e pelo apoio e confiança constantemente presentes. 

Às creches municipais participantes da pesquisa, pela receptividade e carinho no 

tratamento com todas nós, pesquisadoras. 

A todas as pessoas com as quais pude aprender e que enriqueceram minha vida: meus 

professores, familiares e amigos. 

Meus sinceros agradecimentos a todas as famílias que participaram de maneira 

voluntária desta pesquisa. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Os fenômenos humanos são biológicos 

em suas raízes, sociais em seus fins e 

mentais em seus meios.”  

Jean Piaget 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RESUMO 

 

A realidade obstétrica no país vem sofrendo alterações significativas nos últimos dois anos. 

Desde 1970 tem sido crescente o número de cesarianas no país e no mundo. Em 2014, o 

número de partos cirúrgicos no Brasil chegou a 52%, apesar de índices superiores a 15% de 

partos cirúrgicos não indicarem proteção à mãe e ao bebê, segundo a Organização Mundial de 

Saúde. A literatura aponta que crianças nascidas por cesárea eletiva sem trabalho de parto 

enfrentam maior risco de problemas em seu desenvolvimento orgânico, mas poucos estudos 

abordam as consequências nos aspectos psicológicos. O objetivo deste estudo foi comparar o 

desenvolvimento psicológico entre bebês nascidos de cesárea eletiva e de parto normal, uma 

vez que há poucos dados disponíveis na literatura. Considerando os critérios de exclusão, foi 

utilizada amostra composta por 263 crianças com idades entre 6 e 42 meses. Os instrumentos 

utilizados foram: questionário sociodemográfico respondido pela mãe da criança e a Bayley 

Scales of Infant Development – 3rd Edition. Foi realizada a padronização da escala e a 

normatização dos dados amostrais através do cálculo de percentil, para uso neste estudo. Estes 

dados foram coletados individualmente e analisados estatisticamente através do SPSS - 

Statistical Package for the Social Sciences Version 21. Os resultados apontaram a via de parto 

e a idade gestacional ao nascer como fatores de risco ao desenvolvimento psicológico da 

criança. Nas correlações realizadas entre os nascidos por parto vaginal ou cesárea eletiva, foi 

verificada diferença estatisticamente significativa (p<0,05). Dentre estes últimos, 12% 

apresentaram desempenho inferior em relação ao processamento sensorial, e 10 a 19% nas 

habilidades do comportamento adaptativo. Nas correlações com a idade gestacional ao nascer, 

também se observou diferença estatisticamente significativa (p<0,05): 12% dos nascidos a 

termo precoce apresentaram resultados inferiores no desenvolvimento da linguagem 

expressiva e 9% na motricidade fina. Estes resultados indicam que, além dos prejuízos no 

desenvolvimento físico, amplamente descrito pela literatura nacional e internacional, há 

indícios de comprometimento psicológico. Observaram-se indícios de compatibilidade e 

divergências entre as amostras norte-americana e local.  

 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento; Bebê; Cesárea eletiva; Parto normal; Creche; Bayley. 

  



 

 

 

ABSTRACT 

 

The obstetric reality in Brazil has been through significant changes over the past two years. 

Since 1970, the number of Cesarean sections has constantly increased in the country and 

worldwide. In 2014, in Brazil, it reached 52% of the deliveries, even though surgical births 

levels above 15% do not indicate protection for mother and baby, according to the WHO. The 

literature indicates that children born by Elective C-section without labor are at higher risk of 

biological development problems, but few studies address the consequences in the 

psychological aspects. The objective of this study was to compare the psychological 

development among babies born of elective C-section and normal delivery, considering the 

few data available in the literature. Considering the exclusion criteria, the sample consisted of 

263 children aged between 6 and 42 months. The instruments used were: a sociodemographic 

questionnaire to be answered by the mother, and the Bayley Scales of Infant Development – 

3
rd

 Edition. For this study the scale was standardized and the sample data collected 

normalized using percentile calculation. These data were collected individually and 

statistically analyzed through the SPSS - Statistical Package for Social Sciences Version 21. 

The results pointed out the delivery method and the gestational age at birth as risk factors for 

child’s psychological development. The correlations among those born by vaginal delivery or 

elective C-section showed a statistically significant difference (p <0.05). Among the latter, 

12% presented inferior performance in relation to sensory processing, and 10 to 19% in 

adaptive behavior skills. The correlations with gestational age at birth, also revealed a 

statistically significant difference (p <0.05): 12% of the preterm infants presented lower 

results in the development of expressive language and 9% in fine motor skills. These results 

indicate that, in addition to the losses in physical development, widely described in the 

national and international literature, there is evidence of psychological impairment. Signs of 

compatibility and divergence between the US and local samples were observed. 

 

Keywords: Development; Baby; Elective cesarean section; Vaginal delivery; Nursery; 

Bayley. 
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1  Introdução 

 

1.1 A realidade obstétrica brasileira 

 

Nas últimas décadas, observam-se alterações significativas na realidade obstétrica 

brasileira.  Por um lado, é visível a melhora no acesso aos serviços de saúde e de vários 

indicadores da saúde materna como, por exemplo, melhor nutrição, menor número de filhos, 

maior número de consultas pré-natais e pós-parto. Por outro lado, os estudos não indicam 

redução da taxa de mortalidade materna e neonatal, apesar da evolução tecnológica. 

Anualmente morrem cerca de 4 milhões de bebês no período neonatal, e igual número de 

bebês são natimortos. Além disso, cerca de 0,5 milhões de mulheres entram em óbito devido a 

fatores relacionados à gravidez. (WHO, 2006). O parto cesariana é um procedimento 

disponível com objetivo de impactar na redução de taxas de mortalidade. Contudo, este 

objetivo não vem sendo alcançado, em parte, em decorrência do uso indiscriminado deste 

procedimento (Althabe & Belizán, 2006; Barros, Victora, & Barros, 2005; Brasil, 2006).  

 Até 1970, observou-se a predominância de ocorrência de partos normais, que 

totalizavam cerca de 75% do total de partos realizados. Porém, desde então, tem sido 

crescente a realização de partos cirúrgicos (Barros et al., 1991; Mandarino, Chein, & Junior, 

2009; Waniez, Wurtz, & Brustlein, 2006; WHO, 2010). O aumento da incidência de 

cesarianas não configura uma realidade exclusivamente brasileira, mas um fenômeno comum 

a quase todos os países do mundo, inclusive de países desenvolvidos como os Estados Unidos 

e os países Europeus.  

No Brasil, a curva de crescimento deste procedimento é assustadoramente acentuada. 

Em 2014, o número de partos cirúrgicos no país chegou a 52% dos nascidos aquele ano. Na 

saúde suplementar, neste mesmo ano, esse procedimento chegou a 90% em alguns hospitais, 

colocando-o como campeão mundial na realização de cesarianas no mundo. (FIOCRUZ, 

2014).  

A Organização Mundial de Saúde considera uma porcentagem entre 5% e 15% de 

realização de partos cesarianas como ideal para o alcance de resultados positivos tanto em 

relação à saúde da mulher como do bebê. Índices inferiores ou superiores a este não indicam 

proteção à mãe ou ao recém-nascido, promovendo mais danos que benefícios, aumentando as 

taxas de morbidade e mortalidade, dentre outras consequências negativas para ambos. (WHO, 

2014). Neste sentido, estudos vêm constatando aumento de risco de morte materna de 2,8 a 
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3,5 vezes maior no parto cesariana quando comparado ao parto normal (Mandarino et al., 

2007; Wagner, 2000) e aumento de 10 a 20% na mortalidade neonatal associado ao uso de 

cesárea (Villar et al., 2006).  

Frente ao evidente aumento de riscos à mãe e ao bebê pelo uso indiscriminado de 

cesárea, a ANS (Brasil, 2015) publicou uma Resolução Normativa (RN nº368/2015) 

legitimando o direito da gestante beneficiária de planos de saúde à informação sobre as taxas 

de cesáreas e partos normais dos obstetras, das operadoras e dos estabelecimentos de saúde. 

Regulamenta, inclusive, sobre a necessidade de utilizar o partograma do cartão da gestante. 

Porém, o parto cesariana não se trata de um procedimento que deve ser prejudicial à 

mãe ou ao bebê. Ao contrário, estudos nacionais e internacionais confirmam que a cesárea é, 

sem dúvidas, um procedimento cirúrgico que salva vidas e que deve ser utilizada a part ir de 

indicações específicas, nas quais o risco iminente é superior àquele promovido pela cesariana 

(Brasil, 2014; WHO, 2010). São consideradas indicações absolutas para cesárea as seguintes 

condições clínicas: 

1. Prolapso de cordão e descolamento prematuro da placenta, pois provocam a 

interrupção do fluxo sanguíneo para o bebê;  

2. Placenta prévia centro total ou parcial, pois nesta condição a placenta obstrui o colo do 

útero;  

3. Sofrimento fetal, que inviabiliza a sobrevivência do bebê dentro do útero;  

4. Herpes genital com lesão ativa no momento do parto, que pode resultar em 

contaminação fetal.  

Algumas condições clínicas são relativas e devem ser analisadas individualmente, 

como: 

1. Apresentação pélvica ou córmica (transversal), verificando-se a possibilidade de 

realização de manobra de versão cefálica;  

2. Histórico de realização de duas ou mais cesáreas anteriores, devido ao risco de rotura 

uterina; 

3. Mãe portadora do vírus HIV, condição em que deve ser considerada a carga viral; 

4. Gestação múltipla (Martins-Costa et al., 2002; Nakashima et al., 2014; Souza, 

Amorim, & Porto, 2010).  

O que se observa, contudo, é que este procedimento vem sendo utilizado sem 

indicação clínica específica, um fenômeno cada vez mais frequente no Brasil, e que pode 

contribuir para o nascimento de crianças antes do término da gestação. Análise acerca das 

taxas de cesárea na cidade de São Paulo, identificou um aumento significativo desta cirurgia 
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em véspera de datas importantes, principalmente Natal (25 de dezembro), Dia de Finados (2 

de novembro), Véspera de Ano Novo (31 de dezembro), respectivamente, além da redução 

progressiva destes partos aos domingos (Chiavegatto Filho, 2013). Considerando os partos 

vaginais, foi verificada distribuição homogênea da ocorrência destes entre os dias do ano. 

Estes dados sugerem que a escolha da data está relacionada mais a uma conveniência do que 

uma indicação clínica. Evitar a interrupção do feriado para assistir um parto, caso a 

conveniência seja médica, fere a bioética por gerar risco à mãe e ao bebê. (American College 

of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2014; Uzcátegui & Cabrera, 2010). 

Dois fatores estão claramente envolvidos na opção da mulher pela cesariana. A falta 

de informação fornecida na assistência prestada durante o pré-natal tem se mostrado fator de 

risco para o aumento da ansiedade da gestante em relação a complicações no momento do 

parto, o que gera dúvidas pela opção do tipo de procedimento obstétrico adequado. Desta 

forma, muitas optam por submeter-se à cesariana por medo do parto, por acreditarem que se 

trata de um procedimento mais prático, seguro e indolor para ela e o bebê. Outro fator que 

influencia na opção da gestante pela cesárea é o desejo de realizar a laqueadura após o parto, 

sem receberem as informações sobre os riscos deste procedimento. (Barbosa et al., 2003; 

Diniz, 2005; Tedesco et al., 2004). 

Pesquisadores têm demonstrado maior preocupação com bebês nascidos de 37 a 38 

semanas, os bebês nascidos a termo precoce, através de cesárea eletiva. (Barros et al, 2012; 

Passini Junior, 2014). Verifica-se que estes neonatos, apesar de receberem alta e não 

aparentarem complicações, a médio e longo prazo, apresentam maior risco de desenvolverem 

problemas nos primeiros dias após o nascimento, no primeiro ano de vida e que persistem até 

a idade adulta. (Barbieri, 2015).  O aumento de nascimento de prematuros se mostra associado 

ao aumento de cesarianas. Em Ribeirão Preto, por exemplo, de 1978 a 1994 a taxa de 

nascimentos prematuros dobrou, assim como as cesarianas (Barbieri, 2015). Outro estudo, 

realizado no Rio Grande do Sul, aponta para significativo aumento de nascimentos 

prematuros, de 6,8% em 1982 para 14,7% em 2004, relacionados a um aumento na realização 

de cesarianas de 28% para 45% neste mesmo período. (Barros e Victora, 2008). 

Há evidências que, mesmo nos partos a termo ocorridos entre 37 e 41 semanas, as 

condições do bebê são significativamente mais desfavoráveis quanto mais cedo é realizada a 

interrupção da gestação. Uma pesquisa compara os desfechos de partos eletivos (indução ou 

cesárea, agendados), em 27 hospitais norte-americanos, demonstrando necessidade de 

admissão em terapia intensiva de 4,6% dos nascidos em partos eletivos com 39 semanas ou 

mais, e 17,8% dos nascidos entre 37 e 38 semanas gestacionais (Clark et al, 2009). 
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Uma coorte de cesáreas eletivas entre 37 e 39 semanas em 19 centros mostra que as 

taxas de complicações respiratórias, ventilação mecânica, sépsis neonatal, hipoglicemia e 

internação para cuidados intensivos, aumentam gradativa e significativamente quanto mais 

precoce o parto, mesmo entre nascimentos “a termo”. (Tita et al, 2009). Em 2012, em reunião 

realizada nos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, juntamente com 

representantes da OMS, foi proposta pelos especialistas a redefinição do conceito de 

nascimento a termo. A partir desta proposta, a Federação Brasileira das Associações de 

Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO, 2017) propôs que os bebês nascidos entre 37 

semanas a 38 semanas e 6 dias passassem a ser classificados como gestação a termo inicial, 

ou termo precoce; entre 39 semanas a 40 semanas e 6 dias, termo; entre 41 semanas e 41 

semanas e 6 dias, termo tardio; e após 42 semanas, pós-termo. Como há na literatura 

equivalências e diferenças em relação aos termos “prematuro tardio” e “termo precoce”, a 

classificação proposta pela FEBRASGO será adotada neste trabalho para se referir aos bebês 

nascidos de parto cesariana entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias de idade gestacional. O 

termo prematuro tardio, quando citado, será referido aos bebês nascidos entre 34 semanas e 

36 semanas e 6 dias de idade gestacional. (Machado, Passini Júnior, & Rosa, 2014).   

O estudo Nascer no Brasil (FIOCRUZ, 2014) também atribui o que chama de 

“epidemia de nascidos com 37 ou 38 semanas no Brasil”, ao menos em parte, às cesáreas 

eletivas, feitas antes do início do trabalho de parto e, frequentemente, sem indicação clínica. 

A prematuridade, nestes casos, deve-se à imprecisão para estimar a idade gestacional através 

da ultrassonografia (USG).  

De acordo com o National Institute for Health and Care Excellence (2008), a 

ultrassonografia (USG) realizada no intervalo de 10 a 13 semanas e seis dias de gestação é 

considerada o método mais preciso para estimar a idade gestacional, dado que a variação na 

taxa de crescimento fetal é muito pequena neste período, perdendo sua precisão após o 

mesmo. Por outro lado, a DUM (Data da Última Menstruação), método recomendado pela 

Organização Mundial da Saúde - OMS (1994) devido à sua elevada acessibilidade e baixo 

custo, também se trata de um cálculo impreciso devido às variações individuais na duração do 

ciclo menstrual, sangramentos e vieses de memória. (Waller et al., 2000; Wegienka & Baird, 

2005). O baixo nível de escolaridade de significativa parcela da população brasileira está 

associado à pior qualidade da informação sobre a DUM. (Hoffman et al., 2008; Pereira, Dias, 

& Bastos, 2013). Os erros mais comuns tendem a ser de 15 dias para menos, ou seja, uma 

idade gestacional avaliada em 37 semanas, na realidade, pode ter apenas 35 semanas 

(FIOCRUZ, 2014; Magalhães et al., 2014). Estima-se que, anualmente, aproximadamente um 
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milhão de mulheres brasileiras sejam submetidas à cesariana sem indicação obstétrica 

adequada. (FIOCRUZ, 2014).  

Outro estudo que confirma os prejuízos da cesárea realizada antes do início do 

trabalho de parto esclarece que os recém-nascidos a termo precoce demonstraram, quando 

comparados com bebês a termo, maior probabilidade de vivenciarem ocorrências indesejáveis 

como, por exemplo: icterícia, sofrimento respiratório, necessidade de internação hospitalar e 

dificuldades alimentares. Estas intercorrências podem gerar precocidade no desmame, re-

hospitalização do bebê, além de alterações cognitivas, relacionadas ao prejuízo da 

aprendizagem na fase escolar. (Moreira, 2014). 

 

1.2 As evidências do risco da cesárea eletiva para o bebê 

 

Como visto, a cesariana surgiu historicamente como um procedimento que deveria ser 

utilizado como recurso em casos de risco de vida para mãe e bebê. Porém, o uso deste 

procedimento vem sendo banalizado e realizado mesmo na ausência de indicação clínica, 

principalmente após meados de 1970. (Barros et al., 1991; Mandarino et al., 2009; Waniez et 

al., 2006). Tal fato torna-se um problema a partir do momento em que as altas taxas de 

realização de cesariana não estão associadas necessariamente a melhores resultados perinatais 

para a mãe ou o bebê. (Gordan & Logue, 1985; Redman & Gonik, 2002). Ao redor do mundo, 

a taxa de cesárea encontra-se significativamente acima do recomendado pela OMS, que 

afirma não haver justificativa para taxas acima de 15%. (WHO, 2015). No Reino Unido e 

Canadá, por exemplo, 25% dos partos realizados são cesarianas; nos Estados Unidos, 32%; 

40% na China, e 46% no Brasil. Tais índices sugerem que, em muitos locais, as mulheres 

estão passando por Cesárea Eletiva sem início de trabalho de parto e sem indicação médica 

clara. (Patah & Malik, 2011). Atualmente, o Brasil ocupa a primeira posição na utilização 

deste procedimento, chegando a 52% de cesáreas em 2014. (FIOCRUZ, 2014). 

Em termos do momento de realização da cesariana eletiva, acreditava-se não haver 

diferença significativa em relação à incidência de complicações neonatais entre recém- 

nascidos com 37, 38 ou 39 semanas gestacionais. Consequentemente, uma quantidade 

signitificativa de cesarianas era agendada antes da 39ª semana gestacional. (Gould, Qin, & 

Chaves, 2005; Lilford et al., 1990). Estas cesarianas sem indicação clínica estão associadas a 

maiores riscos de prematuridade, maiores índices de mortalidade neonatal, maior tempo de 

internação, maior consumo de fármacos, maior demora no início da amamentação, dentre 
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outras complicações. (D’Orsi et al., 2006; Habiba et al., 2006; Faúndes & Cecatti, 1991; 

Freitas et al., 2005; Potter et al., 2001).  

Com o número crescente de crianças e jovens adultos que nasceram via cesárea 

eletiva, gerou-se uma lacuna do conhecimento, em que, até pouco tempo atrás, não havia 

clareza sobre possíveis alterações na saúde desta população pela introdução deste 

procedimento em larga escala. (Clara & Mikael, 2013). Para resolver esta lacuna, vários 

estudos brasileiros e internacionais vêm sendo realizados, indicando que a cesariana está 

associada à prematuridade (Cascaes et al., 2008), ao comprometimento da amamentação 

(McDonald, Pullenayegum, & Chapman, 2012), à incidência de patologias (Maayan-Metzger 

et al., 2004; O’Shea, Klebanoff, & Signore, 2010) e a menores coeficientes de inteligência 

(Seidman et al., 1991), não havendo consenso em relação a este último. (Khadem & 

Khadivzadeh, 2010; Li et al., 2011). 

 Observa-se que a frequência de nascimento de bebês nascidos a termo precoce através 

de cesárea eletiva (prematuros iatrogênicos) varia de 6 a 23% (Reddy et al., 2009), o que a 

aponta como importante causa de nascimentos prematuros, principalmente por corresponder à 

parcela evitável de ocorrência da prematuridade tardia. Assim sendo, uma das propostas 

viáveis para redução da prematuridade tardia consiste na evitação de cesariana marcada por 

indicação do médico ou solicitação materna. (Engle & Kominiarek, 2008; Kominiarek, 2009). 

Com objetivo de combater esse problema, o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas 

(ACOG, 2014) recomenda que o nascimento eletivo não seja realizado antes de 39 semanas 

de gestação. (Kominiarek, 2009; Shapiro-Mendonza, 2009).  

Mais recentemente, o Conselho Federal de Medicina definiu critérios para realização 

de cesárea eletiva, em consonância com o que as pesquisas vêm demonstrando, através da 

Resolução 2144/2016, publicada no Diário Oficial da União em 22 de junho de 2016. A 

referida resolução, além de garantir autonomia à parturiente, obriga a elaboração de um termo 

de consentimento livre e esclarecido pelo médico no qual será registrada a decisão da 

parturiente sobre o tipo de parto, esclarecendo riscos e benefícios do parto normal e da 

cesariana. Além disso, é adotado o marco de 39 semanas para a gestação a termo, não sendo 

permitido agendamento de cesárea eletiva anterior a esta data, uma vez que as pesquisas 

demonstram problemas específicos em recém-nascidos com idade gestacional inferior a 39 

semanas. (Brasil, 2016). 

Considerando-se a evidência de que o meio gera influências que moldam a trajetória e 

o desenvolvimento das pessoas, é pertinente considerar que a forma como o bebê passa da 

vida fetal para a neonatal pode desempenhar um papel na saúde por um longo tempo na vida. 
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(Clara & Mikael, 2013). Neste sentido, o parto cesariana está associado a um aumento na 

incidência de determinadas patologias. (Maayan-Meztger et al., 2004). Estudos recentes 

demonstram que crianças nascidas de cesariana eletiva, especialmente antes da 39ª semana 

gestacional, apresentam maior incidência de:  

- Complicações e problemas respiratórios, como hipertensão pulmonar 

persistente, dificuldades respiratórias no período neonatal, taquipnéia 

respiratória, síndrome da angústia respiratória e desenvolvimento de asma. 

(Araújo et al., 2008; Hales, Morgan, & Thurnau, 1993; Hansen et al., 2008; 

Kolas et al., 2006; O’Shea et al., 2010; Tita et al., 2009); 

- Problemas gastrointestinais. (Maayan-Metzger et al., 2004); 

- Maior índice de internação em UTI Neonatal. (Kolas et al., 2006); 

- Maior risco de APGAR baixo. (Mozurkevich & Hutton, 2000); 

- Atraso no início da amamentação, com consequente diminuição da 

probabilidade de aleitamento materno e inserção precoce à ingestão de 

fórmulas lácteas, as quais estão associadas a fenômenos de intolerância às 

proteínas do leite de vaca. (Bodner et al., 2011; O’Shea et al., 2010). 

Esses fatores são alguns que podem comprometer a adaptação do recém-nascido à vida 

extrauterina. (O’Shea et al., 2010). Foi realizada uma meta-análise com o objetivo de explorar 

a evidência de como a via de parto (cesárea eletiva ou parto normal) influencia a ativação e o 

desenvolvimento do sistema imunológico dos neonatos. O estudo buscou comparar a via de 

parto e doenças do sistema imunológico também na vida adulta. Os resultados indicaram que 

a cesárea eletiva sem trabalho de parto está associada a prejuízos nas respostas imunológicas 

de curto prazo, tais como a expressão reduzida de marcadores inflamatórios no recém- 

nascido. Crianças nascidas por cesárea eletiva sem trabalho de parto também enfrentam um 

maior risco de desenvolver doenças autoimunes tais como asma, alergias, diabetes tipo 1, e 

doença celíaca. No entanto, ainda é desconhecido se a cesárea eletiva sem trabalho de parto 

provoca, em longo prazo, efeito sobre o sistema imunitário a ponto de comprometer a saúde 

imunológica da vida adulta. A falta destes resultados deve estar relacionada à necessidade de 

pesquisas longitudinais que acompanhem tais bebês até a vida adulta. (Clara & Mikael, 2013). 

Dois outros estudos, incluindo uma meta-análise, comparam a frequência de asma e 

vias de parto e mostram que as crianças e adultos nascidos por parto cesariana têm um risco 

20% mais elevado de desenvolver asma em comparação com aqueles nascidos de parto 

vaginal. Esta associação permaneceu após o ajuste para fatores de risco conhecidos para esta 

patologia, tais como tabagismo materno, baixo peso ao nascer, e duração do aleitamento 
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materno. (Kolokotroni et al., 2012; Thavagnanam et al., 2008). 

A alergia foi uma patologia amplamente verificada na literatura internacional ao 

comparar bebês, crianças e vias de parto. A rinite alérgica e a dermatite atópica foram 

relatadas como mais prevalentes em crianças nascidas por cesárea ou cesárea eletiva, que 

apresentaram probabilidade duas vezes maior de desenvolver essas patologias quando 

comparadas àquelas nascidas de parto vaginal. (Pistiner et al., 2008). Foi verificada maior 

incidência de intolerância ao leite de vaca relacionada ao parto cirúrgico agendado. (Eggesbo 

et al, 2009; Sanchez-Valverd et al., 2009). Em um estudo transversal prospectivo, crianças 

nascidas por cesárea eletiva apresentaram intolerância e alergia ao leite de vaca com mais 

frequência do que as nascidas de parto normal. (Sanchez-Valverd et al., 2009). Quanto à 

alergia alimentar, também se observou tendência maior entre os nascidos por esta via de parto 

(Eggesbo et al., 2003), porém encontra-se resultados controversos (Renz-Polster et al., 2005), 

o que não ocorreu nos estudos sobre rinite alérgica, na dermatite atópica e na intolerância ao 

leite de vaca. 

Uma meta-análise mostrou que crianças nascidas por cesárea eletiva têm um risco 

23% mais elevado de desenvolver diabetes tipo 1 durante a infância em comparação com 

aqueles que nascem de parto vaginal. Esta correlação considerou outros fatores de risco como: 

idade materna, ordem de nascimento, peso ao nascer, idade gestacional, aleitamento materno, 

diabetes materna e história familiar. (Cardwell et al., 2008). Estes resultados confirmam os 

apresentados por estudos anteriores, considerando diabetes tipo 1 e vias de parto. (Malcova et 

al., 2006). 

Outras intercorrências relacionadas à cesárea eletiva são: aumento da hospitalização 

(Hakansson & Kallen, 2003) e aumento do risco para doença celíaca e doenças inflamatórias. 

(Decker, Engelmann, & Findeisen, 2010). Estes resultados indicam que a cesárea pode gerar 

prejuízo ao aparelho gastrointestinal no futuro. A incidência destas doenças parece estar 

relacionada ao fato do bebê nascido de cesárea ser privado da exposição a micro-organismos 

que são acessíveis apenas aos bebês nascidos de parto vaginal. Há indícios de que a higiene 

provocada artificialmente aos recém-nascidos de parto cesariano aumenta o risco de 

desenvolver doenças relacionadas ao sistema imunológico. (Neu & Rushing, 2011; Strachan, 

1989). Outros estudos acrescentam que bebês nascidos de parto vaginal são colonizados por 

bactérias da mãe no canal de nascimento e região perianal, enquanto que os nascidos por 

cesárea são, predominantemente, colonizados por bactérias provenientes do ambiente 

hospitalar. (Dominguez-Bello et al., 2010; Gronlund et al., 1999). Considerando que crianças 

nascidas de cesárea, frequentemente, permanecem mais tempo separadas de suas mães, 
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verifica-se que a amamentação também é adiada, alterando a colonização bacteriana no 

neonato quando comparados com os nascidos via vaginal, situação em que a amamentação é 

imediata. (Prior et al., 2012; Vestermark, et al., 1991). O intestino privado desta experiência, 

ou seja, nascidos de cesárea eletiva, podem ter a imaturidade imunológica prolongada, 

aumentando o risco de doenças imunológicas no futuro. (Ly et al., 2006). Há ainda indícios 

que bebês nascidos de cesárea apresentam a flora gastrointestinal diferente dos nascidos de 

parto vaginal. (Siggers et al., 2008).  

Outro mecanismo que pode ser a base das diferenças das respostas imunitárias entre 

bebês nascidos de cesárea e parto vaginal está relacionado aos níveis de hormônios do 

estresse no nascimento. Durante o parto vaginal, as contrações e a interação mãe-bebê durante 

o processo tendem a estimular, no recém-nascido, uma resposta significativa ao estresse. Em 

contrapartida, crianças nascidas por cesárea eletiva sem início de trabalho de parto não são 

influenciadas por estes hormônios. Com a idade gestacional encurtada (a cesárea eletiva 

costuma ser realizada antes da 39ª semana de gestação), a falta de aumento do hormônio do 

estresse e má ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal podem resultar em um sistema 

imunológico menos maduro que o dos bebês nascidos de parto vaginal. Por outro lado, o 

estresse experimentado pelo nascimento é imediato em bebês nascidos por parto cirúrgico 

sem trabalho de parto, enquanto evolui gradualmente naqueles nascidos de parto vaginal. Esta 

diferença de tempo também poderia contribuir para uma resposta imune mal adaptativa depois 

de cesárea eletiva sem trabalho de parto, que pode afetar o sistema imunológico durante a 

vida. (Gitau et al., 2001; Siggers et al., 2008). 

A literatura nacional e internacional encontrada em relação às dificuldades vivenciadas 

pelo bebê nascido a termo precoce apontam para: 

- Necessidade de manobras de reanimação cerca de 2 vezes maior. (Almeida et al., 

2007; Mally et al., 2010); 

- APGAR menor em relação aos RN a termo. (Almeida et al., 2007; Mally et al., 

2010); 

- Morbidade 4 a 7 vezes maior. (Dimitriou et al., 2010; Engle & Kominiarek, 2008);  

- Maior risco de complicações neonatais. (Dimitriou et al., 2010); 

- Maior tempo de internação. (Dimitriou et al., 2010); 

- Maior risco de hipotermia e hipoglicemia nas primeiras horas e ao longo do primeiro 

ano de vida. (Adamkim & Comittee of Fetus and Newborn, 2011; Laptook & Jackson, 2006; 

Mally et al., 2010); 
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- 1/3 precisa de internação em UTI neonatal, o que acontece com menos de 10% dos 

nascidos a termo. (Mally et al., 2010); 

- Maior risco de problemas respiratórios. (Escobar, Clark, & Greene, 2006; Santos et 

al., 2009); 

- Dificuldade e problemas na alimentação por dificuldade na coordenação da sucção, 

deglutição e respiração. (Shapiro-Mendoza, 2009); 

- Menor frequência e duração do aleitamento materno. (Radtke, 2010; Santos et al., 

2009; Zanardo et al., 2011); 

- Imaturidade gástrica e intestinal que propiciam a intolerância alimentar. (Shapiro-

Mendoza, 2009); 

- Risco de hiperbilirrubinemia 5 vezes maior que para o bebê a termo. (Buthani & 

Johnson, 2006; Maisels et al., 2009); 

- Risco de paralisia cerebral 2 a 3 vezes maior. (Hunt, 2006; Kinney, 2006); 

 - Maior risco de apnéia, bradicardia e síndrome da morte súbita. (Hunt, 2006; Kinney, 

2006, Santos et al., 2009); 

 - Mortalidade neonatal 4,6 vezes maior, mortalidade infantil 3 vezes maior que os 

nascidos a termo. (Engle & Kominiarek, 2008; Kashu et al., 2009; Shapiro-Mendoza, 2009); 

 - Maior risco de morbidades e problemas no crescimento e desenvolvimento em curto 

prazo. (Engle & Kominiarek, 2008; Kashu et al., 2009; Shapiro-Mendoza, 2009); 

 - Maior risco de alterações no desenvolvimento. (Engle & Kominiarek, 2008; Gurka, 

LoCasale-Crouch, & Blackman, 2010; Mally et al., 2010; Shapiro-Mendoza, 2009; 

Woythaler, McCormick, & Smith, 2011); 

Além disso, em torno de 5% dos bebês nascidos a termo precoce, aparentemente 

saudáveis e que recebem alta sem maiores complicações, são re-internados; 1,3% 

permanecem algum período em observação em serviços de saúde e apresentam risco 2 vezes 

maior que os bebês a termo de re-internação no período neonatal. (Engle & Kominiarek, 

2008; Mally et al., 2010; Shapiro-Mendoza et al., 2006). Um estudo de coorte realizado no sul 

do Brasil mostra que os bebês nascidos a termo precoce se desenvolvem com risco 2 a 3 vezes 

maior, em relação aos bebês nascidos a termo, de falha no crescimento, em peso e 

comprimento, o que, ao longo dos primeiros anos de vida, pode aumentar o risco de doenças 

futuras. (Santos et al., 2009).  Esses bebês apresentam risco aumentado de problemas em seu 

desenvolvimento (Engle & Kominiarek, 2008; Mally et al., 2010; Shapiro-Mendoza, 2009) e  

prejuízos no desenvolvimento neuromotor. (Woythaler et al, 2011). 



 

 

24 
 

 

  Investigando a literatura sobre desenvolvimento de bebês e vias de parto foi possível 

identificar grande quantidade de estudos que abordam aspectos biológicos do 

desenvolvimento. Ao considerar a prematuridade verificada em pesquisas com recém- 

nascidos entre 37 e 39 semanas e relacioná-la com o desenvolvimento psicológico, observa-se 

uma lacuna de investigações. Além de serem poucos e pequenos os estudos com esta 

população, não se observa consenso quanto aos resultados encontrados em relação ao risco de 

problemas cognitivos, comportamentais e socioemocionais. (Gurkaet al., 2010; Talge et al., 

2010).  

O desenvolvimento psicológico, ou seja, cognitivo, linguístico, psicomotor, 

comportamental e socioemocional, é estudado apenas em bebês e crianças que nasceram pré-

termo, ou seja, até 36 semanas e 6 dias de gestação. Verifica-se, portanto, que os bebês 

nascidos a termo precoce têm sido negligenciados pelos estudos em psicologia e pouco se 

conhece sobre os prejuízos relacionados ao seu desenvolvimento nesta área, apesar dos 

evidentes prejuízos físicos descritos anteriormente. 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015), verificando a carência de 

informações sobre o desenvolvimento do "pré-termo tardio", incentiva a realização de estudos 

que pretendam conhecer o vínculo mãe-bebê, a saúde mental da mulher, o bem- estar do bebê, 

a amamentação e os aspectos psicológicos e sociais relacionados ao tipo de parto.  

 

1.3 O desenvolvimento psicológico infantil 

 

O desenvolvimento psicológico ocorre simultânea e concomitantemente ao processo 

de amadurecimento físico e social, inclusive de forma interdependente. Evidências indicam 

que a saúde mental é a base para se alcançar as demais habilidades do desenvolvimento 

humano. (NSCDC, 2012). 

Atualmente, sabe-se que o recém-nascido é um ser muito mais complexo do que 

supunham as antigas teorias. (Stiles & Jernigan, 2010). Ele percebe e apreende o ambiente a 

sua volta, sendo sensível às experiências as quais está exposto, não apenas desde seu 

nascimento, mas também durante a vida intrauterina. (Stiles & Jernigan, 2010; Verny & 

Weintraub, 2014). As experiências positivas e as negativas destes períodos permanecerão 

registradas na memória emocional por muito tempo durante a vida, e influenciarão tanto o 

desenvolvimento emocional quanto o desenvolvimento cognitivo, e as experiências positivas 

tendem a acelerar o desenvolvimento global destas áreas, enquanto as negativas têm efeito 



 

 

25 
 

 

oposto. (September, Rich, & Romam, 2015; Verny & Weintraub, 2014). 

A interação entre mãe e filho no desenvolvimento do comportamento e das 

competências do bebê mostra-se fundamental desde o momento da concepção. Esta interação 

inicial constitui um fator primordial na mediação dos enventos perinatais e para o 

desenvolvimento da comunicação, bem como dos aspectos socioemocional e cognitivo do 

bebê. (Zamberlan, 2012). Tais constatações são corroboradas por diversas teorias psicológicas 

que reafirmam a importância das primeiras experiências e relações com o cuidador principal 

para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. (Bowlby, 1989; Brazelton, 

1988; Klaus & Kennell, 2000; Winnicott, 1994). 

Sabe-se que são múltiplos os fatores determinantes do desenvolvimento infantil, 

incluindo fatores genéticos, ambientais e as experiências precoces, que influenciam o 

desenvolvimento do cérebro. (APA, 2009; Garner & Shonkoff, 2012; Howtrow et al., 2011). 

Grande parte deste desenvolvimento ocorre antes do bebê completar três anos. Ao nascer, o 

ser humano possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios que, em grande parte, não se 

conectam. A organização destas células e suas conexões dependerão parcialmente da 

bagagem genética e parcialmente dos acontecimentos e experiências afetivas, sensoriais e 

sociais vivenciadas na primeira infância. (September et al., 2015; Stiles & Jernigan, 2010).  

As experiências precoces incidem de forma significativa na modelagem da arquitetura 

cerebral, podendo modificar seu funcionamento de forma transitória ou permanente. A 

neurociência, a epigenética e a psicologia, têm mostrado que o desenvolvimento do ser 

humano se dá segundo a interação de fatores biológicos e ambientais (programação genética e 

as experiências vividas no início da vida), que constituem a base para a saúde mental. 

(NSCDC, 2006; 2012; 2014). No momento da fecundação é transmitido ao bebê um programa 

genético que vai determinar grande parte do seu desenvolvimento. Após esse momento, vários 

fatores externos ao indivíduo podem contribuir positiva ou negativamente para o 

desenvolvimento infantil. (September et al., 2015; Stiles & Jernigan, 2010). Esses fatores são 

chamados de epigenéticos, ou seja, que não fazem parte deste programa genético herdado na 

fecundação, mas que interferem decisivamente na vida do sujeito. 

Sabe-se que a maior parte do DNA humano não codifica dados, mas funciona como 

interruptor, ou seja, é responsável por ativar e desativar os genes que vão determinar as  

características genéticas. A programação epigenética define, então, o estado de expressão dos 

genes, que pode ser alterado por diversas condições ambientais que influem tanto no fenótipo 

do organismo como em seu comportamento. Em estudo de revisão bibliográfica foi 

constatado que o conceito de epigenética e as pesquisas realizadas nesta área superam a 
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dicotomia genética-ambiente, diminuindo a força de hipóteses do postulado do determinismo 

genético. Mostra que tanto os fatores genéticos como ambientais se vinculam de maneira 

probabilística e dinâmica ao longo da vida, afetando diretamente a saúde e o desenvolvimento 

do ser humano. Também demonstra a importância do ambiente pré-natal e pós-natal no 

desenvolvimento emocional e cognitivo dos bebês, cujas consequências perduram até a vida 

adulta, mas mostram-se reversíveis através do fortalecimento de vínculos saudáveis. 

(Bedregal et al., 2010).  

São inúmeras as experiências e os fatores ambientais que influenciam o 

desenvolvimento dos bebês. Um acompanhamento pré-natal acolhedor e com informações 

baseadas em evidências científicas; um parto respeitoso protagonizando a mulher e o bebê e 

um pós-parto com apoio podem incidir positivamente sobre os fatores epigenéticos deste 

recém-nascido. (Mustard, 2010). Por outro lado, as condições socioeconômicas; as relações 

familiares, a presença de doenças psíquicas parentais; a falta de relações de afeto com pais ou 

cuidadores/educadores, por exemplo, podem prejudicar o desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional. (Javanbakht et al., 2015; NSCDC, 2014; Rushton & Kraft, 2014; Shonkoff, 

2011). 

Em um período de 36 meses a criança adquire habilidade de falar, andar, pensar e se 

comunicar. Durante a primeira infância, o cérebro se desenvolve em uma velocidade que não 

será repetida em nenhum outro período do desenvolvimento. (Carson et al., 2015; Stiles & 

Jernigan, 2010;). É neste momento que ocorre, inclusive, a aquisição de valores e 

comportamentos sociais que servirão como elementos formadores de sua personalidade. São 

inúmeros os fatores ambientais que influenciam o desenvolvimento do cérebro, desde 

cuidados básicos de saúde como nutrição, ingestão de água potável e higiene até cuidados 

psicológicos como aconchego, contato físico, musicalidade, artes, ambiente livre de violência, 

exploração, abuso, discriminação, entre outros. (Carson et al., 2015). 

O adequado desenvolvimento de um indivíduo será diretamente influenciado pelas 

experiências ocorridas durante a vida, pois, o pleno desenvolvimento de uma fase se apoia nas 

conquistas adquiridas na fase que a precede. O comprometimento de uma etapa pode colocar 

em risco os processos posteriores de desenvolvimento psicológico, seja emocional, cognitivo, 

social, valorativo, da linguagem ou psicomotor. E, como visto anteriormente, essas 

dificuldades não são determinadas genética e biologicamente, mas sofrem a influência de 

fatores psicológicos e ambientais que se interrelacionam. (Bowlby, 1988, 1989; Garbarino, 

1990; Halpern & Figueiras, 2004; Jerusalinsky, 2010; Laznik, 2011; Ruter, 1989; Spitz, 1945; 

Winnicott, 1978, 1990) 
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Abaixo serão apresentados, resumidamente, alguns aspectos do desenvolvimento 

neuropsicológico para evidenciar esta aquisição progressiva de recursos durante a infância. 

(Brunet & Lézine, 1981; Gesell, 1996; Gesell & Amatruda, 1945):  

• Nascimento - Mama; ouve; vê preto e branco; reconhece o padrão da face humana; 

cheira, testa o gosto, suga; chora de fome, procura o leite materno; apresenta diversos tipos de 

choro; dorme 16 horas por dia. 

• Três meses - Vê as cores, fixa o olhar (por volta da sexta semana); procura; reage a 

estímulos auditivos e visuais; é observador; vocaliza; sorri (por volta da sexta semana); 

demonstra frustração e raiva; abre as mãos, brinca com as mãos e com os pés. 

• Seis meses - Agarra; explora os alimentos; senta-se; imita; apresenta orientação 

espacial de dentro e fora; repete sílabas; choro de angústia. 

• Nove meses - Engatinha; ergue-se; agarra em pinça; mostra partes do corpo, 

responde com gestos; assusta-se com estranhos; explora. 

• 12 meses - Levanta-se, começa a andar; reflexos tônicos de flexão e extensão 

recíprocas das pernas; rivalidade; tem noção espacial de profundidade; imita sons humanos e 

de animais; começa a falar algumas palavras e aponta coisas; demonstra ciúme; reconhece a 

imagem refletida. 

• 18 meses - Anda e corre; arremessa na posição em pé; início do controle dos 

intestinos; noção espacial de altura e profundidade, atravessa obstáculos; demonstra vergonha; 

faz caretas; gosta de novas descobertas. 

• 24 meses - Desafia; exibe as melhores habilidades, quer ajudar; pode preferir 

animais como substitutos ao melhor amigo; conhece frente, atrás, lados e empilha blocos; faz 

sentenças de duas palavras; fala seu nome; faz perguntas; brinca de faz de conta; fantasia o “o 

que” e o “por que” das coisas; desenvolve ritual para adormecer; abraça bichos de pelúcia. 

• 36 meses - Senso de propriedade; adquire controle urinário; distingue menino de 

menina; calça os sapatos corretamente; sensível a elogios e culpas; faz garatujas e as 

reconhece; torna-se rítmica e melodiosa; se atrai por jogos de construção; autoconsciência; 

distingue seres vivos e não vivos; desaparece o sono da tarde. 

Os conceitos de crescimento e desenvolvimento são, comumente, compreendidos 

como sinônimos. No entanto, embora sigam paralelamente, referem-se a processos distintos, 

porém interdependentes e integrados. Crescimento refere-se, basicamente, ao aumento de 

tamanho, quantidade e amadurecimento de células. Desenvolvimento, além de abranger o 

crescimento, inclui, por exemplo, aspectos como a aprendizagem e a capacidade de, 

progressivamente, realizar tarefas mais complexas e se adaptar a novas situações. (Stiles & 
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Jernigan, 2010).  

Tem se observado um aumento alarmante na detecção de problemas comportamentais, 

emocionais e do desenvolvimento na infância e adolescência, tanto em populações de nível 

socioeconômico mais favorecido como em populações com nível socioeconômico menos 

favorecidos, observando-se maior prevalência neste último. (Halffon et al., 2012; NSCDC, 

2014; Sameroff, 2010; Slomsky, 2012; Tomlinson et al., 2014). A elevada frequência de 

distúrbios do desenvolvimento infantil constitui um problema mundial. (Remschmidt & 

Belfer, 2005). 

Estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que problemas no 

desenvolvimento, como, por exemplo, transtornos de linguagem, transtornos de 

aprendizagem, deficiência intelectual, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) e transtorno do espectro autista (TEA) já se encontram entre as cinco principais 

causas de afastamento das crianças, por condições crônicas, de suas atividades usuais, 

ultrapassando a asma e as doenças respiratórias. (Halfon et al., 2012; Slomski, 2012; 

Weitzman et al., 2015). Estima-se que 10 a 20% das crianças norte-americanas apresentarão 

problemas emocionais ou comportamentais definidos pelos critérios do DSM-V (Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5a Edição). Entre adolescentes, esta 

prevalência chega a 39% aos 16 anos. (Weitzman & Wegner, 2015). 

Pesquisa realizada no Rio Grande do Sul com 1363 crianças aos 12 meses de idade 

constatou prevalência de sinais de risco no atraso de desenvolvimento neuropsicomotor em 

34% da amostra. Também identificou dentre os fatores de risco o nascimento com idade 

gestacional inferior a 37 semanas. (Halpern et al., 2000). Outro estudo, longitudinal, realizado 

no sul do Brasil, indica que, até os seis anos de idade, 13% das crianças pesquisadas 

apresentavam, segundo os critérios do DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais – 4a Edição), diagnóstico de transtorno mental, dentre eles transtornos 

de ansiedade, TDAH, transtorno opositor-desafiador/conduta e depressão. (Petresco et al., 

2014).  

As evidências apontam para o fato de que crianças nascidas em países em 

desenvolvimento, como é caso do Brasil, estão expostas a uma quantidade maior de fatores 

que impactam negativamente em seu desenvolvimento. Estes fatores não se relacionam 

apenas às condições de saúde ou socioeconômicas adversas, mas também por nascerem com 

maior frequência de gestações incompletas. (Escalona, 1982; Victora, Barros, & Vaughan, 

1989). 

O impacto das experiências negativas vividas ao longo da vida não é observável 
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apenas no desenvolvimento precoce do bebê, mas persiste até a vida adulta. Observam-se 

prejuízos relacionados à aprendizagem na idade escolar, além de outros relacionados à saúde 

física, produtividade e formação da personalidade. (Shonkoff, 2011). Evidências mostram que 

o cérebro não apresenta uma plasticidade infinita, e a exposição precoce e prolongada a 

experiências negativas, dificulta a resposta às intervenções realizadas. Como o período de 

maior plasticidade cerebral ocorre entre o período de vida intrauterina e a primeira infância, é 

nesta fase que o bebê encontra-se mais vulnerável a riscos e, também, mais se beneficia de 

estímulos adequados. (NSCDC, 2006; 2012; 2014; Rushton & Kraft, 2014; Shonkoff, 2011).  

Apesar de não concordantes em todos os aspectos, diversas teorias acerca do 

desenvolvimento dos bebês, como a psicanálise e as teorias sociointeracionistas, apontam a 

existência de uma articulação entre os diferentes níveis de desenvolvimento (linguagem, 

motor, afetivo e cognitivo), que não ocorrem de forma isolada, mas sim de forma simultânea e 

integrada, através do contato com o próprio corpo e o ambiente que os cerca. (Piaget, 1967; 

Vigotski, 1999; Wallon, 2007; Winnicott, 1994). As teorias do desenvolvimento apresentam 

diversos aspectos e partem de abordagens variadas, não necessariamente divergentes, mas que 

se mostram interligados, inter-relacionados e que ocorrem simultânea e concomitantemente ao 

processo de amadurecimento físico e social, inclusive de forma interdependente. Evidências 

indicam que a saúde mental é a base para se alcançar as demais habilidades do 

desenvolvimento humano. (NSCDC, 2012). 

 

1.3.1 Teorias do desenvolvimento 

 

Diversas teorias psicológicas buscam compreender e explicar o processo de 

desenvolvimento infantil. Piaget, Vigotski e Wallon, importantes representantes das teorias 

sociointeracionistas, mostram como a criança se desenvolve a partir das trocas estabelecidas 

entre ela e o meio, a partir de seu aparato orgânico-biológico. Suas contribuições teóricas em 

relação ao desenvolvimento de crianças de 0 a 42 meses de idade não se mostram 

concordantes em todos os aspectos. Porém, concebem a criança como seres ativos em seu 

processo de desenvolvimento, de forma simultânea e integrada, nas áreas motora, afetiva e 

cognitiva. (Piaget, 1967; Vigotski, 1999; Wallon, 2007). Este capítulo abordará concepções 

teóricas sobre o desenvolvimento a partir desses três autores, consideradas relevantes para o 

entendimento do desenvolvimento infantil.  
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1.3.1.1 O desenvolvimento psicológico infantil segundo Piaget  

 

Jean Piaget (1896-1980), biólogo e epistemólogo suíço, estudou o desenvolvimento 

humano ao longo de mais de 50 anos de pesquisa e descreve o desenvolvimento infantil como 

um processo dinâmico, que a criança não participa de forma passiva. Parte-se do princípio de 

o organismo possuir                   uma estrutura permanentemente biológica que pode se 

modificar sob as influências do meio, orientando-se, essencialmente, para o equilíbrio. 

Portanto, para ele, o desenvolvimento trata-se de uma constante e dinâmica busca de 

equilibrações progressivas, ocorrendo a partir da ação do sujeito sobre o meio, sendo 

impossível dissociar desenvolvimento físico, cognitivo, maturação e sistema nervoso. (Piaget, 

1967, 1975).  

A noção de equilibração na teoria piagetiana aparece como fator fundamental do 

desenvolvimento. Trata-se de um fenômeno inerente à espécie humana. Ao mesmo tempo em 

que é influenciado pelos aspectos específicos do meio no qual o indivíduo está inserido, os 

quais podem colaborar para a manutenção ou rompimento do estado de equilíbrio, implica 

que o sujeito necessite realizar esforços para restabelecer sua adaptação. Essa busca por novas 

formas de adaptação inclui dois mecanismos distintos e complementares, denominados 

assimilação e a acomodação. (Piaget, 1975).  

A assimilação diz respeito ao processo no qual a criança assimila as características do 

real com o qual se relaciona a partir das estruturas cognitivas, ou esquemas, que dispõe 

naquele momento específico de sua vida, sem que precise realizar esforço adaptativo. Porém, 

quando é necessária uma mudança em seus esquemas para que haja a assimilação deste novo 

conhecimento, fala-se em acomodação. Esses processos coexistem ao longo de toda a vida do 

indivíduo, ou seja, desde o nascimento a criança está constantemente em processo de 

equilibração, em busca de novas formas de adaptação à realidade. Para que haja 

desenvolvimento, é fundamental que a criança se depare com conflitos cognitivos, ou seja, 

que o ambiente demande dela esforços para o restabelecimento de um equilíbrio 

temporariamente rompido. (Piaget, 1975). 

A socialização do pensamento é objetivo do desenvolvimento. Para isso, a interação 

com outras pessoas tem importância fundamental na construção do conhecimento, 

constituindo uma força motivadora fundamental.  A criança, ao buscar compreender o mundo 

e as coisas ao seu redor, constrói capacidades cognitivas e afetivas que lhe possibilitam 

avançar e construir conhecimento. E assim, ao construir conhecimento, acaba por descobrir a 



 

 

31 
 

 

si mesma e desenvolver suas capacidades. Em todas as idades, os sujeitos são movidos por 

interesses e pela inteligência, que desencadeiam as ações, a busca de compreensão e 

equilíbrio. O que varia, conforme a idade, são as formas de organização da atividade mental, 

as elaborações possibilitadas pelos níveis de desenvolvimento cognitivo que o ser humano 

possui ao longo dos diversos estágios de sua vida. (Piaget, 1967). 

O autor descreve o desenvolvimento humano em estágios, cuja construção é 

progressiva e cada novo estágio incorpora as características dos anteriores. Cada uma dessas 

etapas se caracteriza por diferentes formas de organização mental e, consequentemente, 

diferentes formas de relacionar-se com o real. De 0 a 7 anos de idade, faixa etária que inclui o 

objeto de estudo deste trabalho, as crianças passam por dois desses estágios: o estágio 

sensório-motor e o estágio pré-operatório. (Piaget, 1967; 1975). 

No estágio sensório-motor, que prevalece aproximadamente de 0 a 2 anos de idade, a 

organização da vida mental limita-se, inicialmente, ao exercício de atos reflexos inatos. A 

criança, gradualmente, conquista o mundo a sua volta a partir da percepção. Este estágio é 

dividido em 6 subestágios, ao final dos quais, a partir do aprimoramento dos atos reflexos e da 

aquisição de novas habilidades, a criança torna-se capaz de perceber-se e situar-se em um 

mundo no qual atua e pelo qual é influenciada, composto por objetos, tempo, espaço e 

causalidade. (Piaget, 1967; 1975).  

O aparecimento da função simbólica, juntamente com a emergência da linguagem, 

marca a passagem do período sensório-motor para o período pré-operatório, que se inicia por 

volta de 2 anos de idade e se estende até aproximadamente 7 anos. O surgimento da 

linguagem provoca significativas alterações nos processos cognitivos, afetivos e sociais da 

criança. Tal fato se dá pela possibilidade de estabelecer relações interindividuais e pela 

capacidade adquirida em trabalhar com representações possíveis de atribuir significados à 

realidade. Porém, há um trabalho de reorganização cognitiva, que não é dado pela linguagem, 

fundamental para a construção da lógica. Nesta fase, a criança ainda apresenta um 

funcionamento egocêntrico, mas aos poucos vai se tornando capaz de considerar o ponto de 

vista de terceiros e as características objetivas das coisas. (Piaget, 1967; 1975).  

A partir dos 7 anos, Piaget (1967; 1975) descreve mais dois estágios do 

desenvolvimento, o estágio operatório-concreto (aproximadamente dos 7 aos 11 anos) e o 

estágio operatório-formal (a partir dos 12 anos) que compõem o desenvolvimento mental 

através de uma construção progressiva e dependente das etapas anteriores. Importante 

destacar que apesar do predomínio das características do estágio alcançado, dificuldades de 

ordem afetiva podem afetar a dinâmica do desenvolvimento fazendo ressurgir características 
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de estágios anteriores. Estes estágios não serão explorados neste estudo por não estarem 

enquadrados nos critérios estabelecidos para a composição da amostra, que é de até 42 meses. 

 

1.3.1.2 O desenvolvimento psicológico infantil segundo Vigotski  

 

Lev Vigotski (1896-1934), bielorrusso estudioso das áreas de psicologia, filosofia, 

história e literatura, iniciou uma série de pesquisas em psicologia do desenvolvimento, 

educação e psicopatologia, que foram interrompidas devido a sua morte prematura, e 

continuadas por seus colaboradores, como Luria e Leontiev, por exemplo. (Vigotski, Luria, & 

Leontiev, 1998). Ele compreende o desenvolvimento humano como resultado de um processo 

sócio-histórico, enfatizando o papel da linguagem e da aprendizagem nesse desenvolvimento. 

(Vigotski, 1987).  

Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o 

meio. Para ele, desde o nascimento a aprendizagem está relacionada ao desenvolvimento. 

Postula a existência de algo inato no percurso do desenvolvimento, definida pelo processo de 

maturação do organismo. Por outro lado, afirma que a aprendizagem, a partir do contato com 

o ambiente sociocultural, é que possibilitaria o despertar de processos internos de 

desenvolvimento. (Vigotski, 1987).  

Considera que a cultura mediada pelo outro se encontra na base da constituição 

psíquica e potencializa o desenvolvimento para além das aquisições específicas de 

determinada faixa etária. (Vigotski, 1987). Sua concepção de sujeito compreende que a 

relação deste com o real ocorre por meio de mediações, através das quais se dá a 

internalização de atividades e comportamentos. Ou seja, a relação do homem com o mundo e 

a conversão de relações sociais em funções mentais superiores, é sempre mediada por um 

elemento intermediário. Esse mediador pode ser de dois tipos: os instrumentos e os signos. 

(Vigotski, 2003).  

O instrumento caracteriza-se por ser um objeto social, criado com determinado 

objetivo, possuidor de uma função e de um modo de utilização social e cultural. O signo, por 

sua vez, é um instrumento que se dirige ao controle da atividade psicológica tanto do 

indivíduo como de terceiros. É pela interiorização de sistemas de signos produzidos 

culturalmente que ocorre o desenvolvimento cognitivo. Para internalizar os signos, o 

indivíduo precisa captar os significados estabelecidos socialmente. Portanto, esta aquisição 

encontra-se intimamente relacionada com a interação social. (Vigotski, 2003).  
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O desenvolvimento caracteriza-se, então, pelo surgimento de formações 

qualitativamente próprias, a partir de um ritmo individual, através de mediações especiais. Os 

processos mediados constituem funções psicológicas mais sofisticadas que vão sendo 

construídos ao longo do desenvolvimento. Eles não se encontram presentes ainda em crianças 

pequenas, como as avaliadas neste estudo. Na faixa etária pesquisada, as funções naturais, 

referentes aos mecanismos biológicos, e as funções culturais, regidas pelas leis históricas, 

fundem-se e vão aos poucos constituindo os sistemas mais complexos. 

Diferente dos outros autores, Vigotski (1987; 2003) não classifica o desenvolvimento 

psicológico em estágios ou faixas etárias, mas fornece indicadores para a compreensão de sua 

evolução. Acredita que a determinação dos principais períodos de formação da personalidade 

da criança deve centrar-se nas formações novas, nas novas estruturas de personalidade, nas 

transformações psíquicas e sociais que se manifestam pela primeira vez em cada idade. Estas 

determinam fundamentalmente a consciência da criança e sua relação com o meio, bem como 

sua vida interna e externa.  

Considera dois níveis de desenvolvimento na criança, o real e o potencial. O 

desenvolvimento real se trata da capacidade da criança encontrar soluções para problemas de 

forma independente, utilizando funções mentais estabelecidas a partir de ciclos de 

desenvolvimento já completados. O desenvolvimento potencial, por sua vez, desenvolve-se a 

partir da exposição da criança a situações em que possa contar com a ajuda de um sujeito mais 

capaz, que defina as funções ainda em processo de maturação.  

Desenvolve o conceito de zona de desenvolvimento proximal, definindo-a como a 

distância entre esses dois níveis de desenvolvimento, o real e o potencial. Afirma que o 

desenvolvimento mental só pode ser determinado mediante a revelação do nível de 

desenvolvimento real e da zona de desenvolvimento proximal. (Vigotski, 1999; 2003).  

Considera que a imitação possui um caráter essencialmente humanizador, pois para imitar é 

preciso que a criança possua recursos de passar do que sabe ao que não sabe. Esta é a forma 

principal que determina a influência do ensino sobre o desenvolvimento. Uma criança não é 

capaz de imitar qualquer coisa, mas apenas o que está dentro de sua zona de desenvolvimento 

proximal. (Vigotski, 1987; 1999). 

A cultura fornece a cada um os sistemas simbólicos de representação da realidade, 

permitindo construir certa ordem e certa interpretação do mundo real. Portanto, o 

desenvolvimento psicológico não pode ser visto como um processo abstrato, 

descontextualizado ou universal. (Vigotski, 2003).  

O advento da linguagem é considerado um marco no desenvolvimento cognitivo 
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(Vigotski, 1987). No início, a criança utiliza a linguagem apenas para se comunicar, como 

fala socializada. Em seguida, surge a fala egocêntrica como uma transição entre o discurso 

socializado e o pensamento lógico, com função de controlar e regular o comportamento. É 

utilizada como apoio ao planejamento de sequências a serem seguidas, e auxilia na resolução 

de problemas.  

A internalização da linguagem ocorre de forma gradual, transformando-se num 

instrumento de pensamento, com a função de adaptação social. Também permite o 

desenvolvimento da independência em relação à realidade concreta e o surgimento do 

pensamento abstrato flexível. Quando o desenvolvimento intelectual da criança adquire uma 

estrutura classificatória torna-se possível o uso da linguagem como instrumento lógico e 

analítico do pensamento (Vigotski, 1987). 

Para o autor, a primeira e principal instituição social para a criança é a família, além de 

receber influências do meio social e cultural em que se situa. As crianças possuem suas 

características próprias e observam o mundo e o comportamento das pessoas que a cercam de 

uma maneira muito distinta. Aprendem através da acumulação de conhecimentos, da criação 

de hipóteses e de experiências vividas. A aquisição de conceitos espontâneos, a partir do 

contexto cotidiano, e de conceitos científicos, por meio do ensino, desencadeia a formação de 

estruturas mentais necessárias à aprendizagem. (Vigotski, 2003) 

O brincar é tido como uma ação que, apesar de operar no campo do significado, ocorre 

na realidade, o que propicia uma estrutura básica para mudanças de suas necessidades e sua 

consciência, fundamental para o desenvolvimento. A vida social e a constante comunicação 

entre adultos e crianças despertam e intensificam o pensamento, permitindo a assimilação de 

experiências no decorrer de gerações. (Vigotski, 1987, 2003). 

 

1.3.1.3 O desenvolvimento psicológico infantil segundo Wallon  

 

Henri Wallon (1879-1962), médico francês, desenvolveu vários estudos na área da 

neurologia enfatizando a plasticidade do cérebro. (Zazzo, 1978). Compreende o processo de 

desenvolvimento infantil a partir da integração dos aspectos relacionados à afetividade, 

motricidade e inteligência, dependentes das experiências proporcionadas pelo meio e do grau 

de apropriação destas experiências realizadas pelo indivíduo. O desenvolvimento ocorre então 

num contexto influenciado pelos aspectos físicos do espaço, pelas pessoas próximas à criança, 



 

 

35 
 

 

pela linguagem e pelos conhecimentos presentes na cultura. O meio não é concebido como 

algo estático, mas que se transforma juntamente com o sujeito. (Wallon, 1995).  

O autor distingue alguns estágios do desenvolvimento da criança. Ressalta que estes 

ocorrem de forma descontínua, marcado por rupturas e momentos de retrocessos. Assinala 

que a cada estágio ocorre uma reformulação associada a um tipo particular de interação entre 

o sujeito e o ambiente. Frequentemente, instala-se uma crise nos momentos de passagem de 

um estágio ao outro, o que afeta a conduta da criança. (Wallon, 1995).   

Os estágios do desenvolvimento são etapas distintas, que ocorrem em uma sequência 

fixa.  Entre elas, observa-se predominância alternada de funções afetivas e cognitivas, e cada 

uma contém a preparação necessária ao desenvolvimento da etapa seguinte. Os estágios são 

caracterizados por um conjunto de necessidades e interesses do sujeito que conferem 

coerência e unidade. (Galvão, 1994; Wallon, 1995).  

Os fatores biológicos são responsáveis pela sequência fixa que se observa entre os 

estágios, mas não garantem um tempo determinado de duração para cada um devido à 

influência do meio sociocultural e de características individuais. Com o passar do tempo, o 

biológico que predomina no início da vida torna-se menos determinante, cedendo espaço ao 

social, à cultura e à linguagem, que têm uma ação decisiva na aquisição de condutas 

psicológicas superiores. (Galvão, 2014).  

No estágio impulsivo-emocional, que ocorre durante o primeiro ano de vida, 

predomina nas crianças as relações emocionais com o ambiente. A predominância da 

afetividade orienta as primeiras reações do bebê às pessoas que intermediam sua relação com 

o mundo físico. Trata-se de uma fase de construção do sujeito, em que a atividade cognitiva 

se acha indiferenciada da atividade afetiva. Neste período, desenvolvem-se as condições 

sensório-motoras (olhar, pegar, andar) que permitirão, ao longo do segundo ano de vida, 

intensificar a exploração sistemática do ambiente. (Galvão, 2014; Walon, 1995). 

De um a três anos, aproximadamente, Wallon (1995; 2007) define o estágio sensório-

motor e projetivo, no qual ocorre uma intensa exploração sensório-motora do mundo físico. 

Predominam neste estágio as relações cognitivas com o meio, e desenvolvem-se a inteligência 

prática e simbólica. A criança torna-se mais autônoma para explorar o ambiente e manipular 

objetos a partir do desenvolvimento das habilidades de preensão e da aquisição da marcha. No 

final do segundo ano, o surgimento da linguagem e da função simbólica confirmam uma nova 

relação com o real. O ato mental projeta-se em atos motores, pois o pensamento ainda precisa 

do apoio gestual para se exteriorizar. (Wallon, 1995).   

O estágio denominado personalismo, que precede o estágio categorial e o da 
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adolescência, vai dos três aos seis anos, aproximadamente. A tarefa central é a formação da 

personalidade. É o momento em que a criança desenvolve a consciência de si através das 

interações sociais, e dirige seu interesse para as pessoas. Predominam, nesta fase, as relações 

afetivas. Há uma mistura afetiva e pessoal, que refaz, no plano do pensamento, a 

indiferenciação inicial entre inteligência e afetividade. (Wallon, 1995). Os estágios categorial 

e o da adolescência não serão abordados por não corresponderem ao objeto de estudo.  

A dinâmica e o ritmo do desenvolvimento resultam da atuação de princípios 

funcionais que atuam como leis constantes (Wallon, 1995). Nos períodos em que há 

predominância de funções cognitivas, o foco principal encontra-se na elaboração do real e no 

conhecimento do mundo físico. Quando a predominância está relacionada às funções 

emocionais, a etapa de desenvolvimento correspondente se presta primordialmente à 

construção do eu. Cada função, ao reaparecer como atividade predominante em um 

determinado estágio, neste mecanismo de alternância funcional, incorpora as conquistas 

alcançadas pela outra função no estágio anterior, construindo-se reciprocamente, num 

contínuo processo de integração e diferenciação. (Galvão, 2014). 

 

1.4 Procedimentos para avaliação do desenvolvimento infantil  

 

Apesar de acompanharmos um aumento alarmante da incidência dos diagnósticos 

psicopatológicos da infância, são imprecisos os números em torno da incidência e da 

prevalência epidemiológicas dos distúrbios do desenvolvimento e dos transtornos mentais na 

infância na maioria dos países em desenvolvimento. (Fleitlich & Goodman, 2009). Os 

relatórios da OMS apontam para uma incidência de 10 a 20% destes transtornos, afirmando 

ainda que os transtornos mentais durante a infância e adolescência são comuns, mas é 

insuficiente a atenção dada a esta população tanto em relação ao diagnóstico quanto ao 

tratamento. (OMS, 2001). Estima-se que em torno de 15% das crianças atendidas em 

consultas pediátricas apresentam distúrbios de comportamento, mais comumente déficit de 

atenção e hiperatividade, ansiedade e depressão. (Williams et al., 2004). Se levarmos em 

conta ainda a evolução nos números de diagnósticos do Transtorno do Espectro Autista, as 

estatísticas levantadas pelos Centros Americanos de Controle de Doenças (CDCs, 2010), 

mostram um aumento significativo na prevalência do autismo. Os CDCs apontam que, em 

2007, havia 1 criança com autismo para cada 150 crianças, aumentando para 1 em cada 110 

em 2009 e 1 em cada 88 em 2012, o que significa um aumento de quase 70 % em 5 anos.  
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Sabe-se que inúmeras dificuldades relacionais, e mesmo patologias graves, mostram 

sinais desde muito cedo na vida do bebê através de transtornos psicofuncionais e 

psicomotores que representam a primeira comunicação desses distúrbios. (Kupfer, 2008; 

Laznik, 2011; Lerner & Kupfer, 2008; Verny & Weintraub, 2014). Assim, a avaliação a 

tempo vem sendo mundialmente consolidada como a forma mais indicada de detecção 

precoce das alterações neuropsicomotoras (Aylward, 2009), com o objetivo de reduzir a 

frequência, a magnitude e o impacto desses comprometimentos no desenvolvimento do 

indivíduo. (Fosten-Cohen et al., 2010; Jackson et al., 2012). A avaliação do desenvolvimento 

infantil permite o encaminhamento para programas adequados de intervenção, e 

monitoramento do progresso ao longo da mesma. (Heineman & Hadders-Algra, 2008).  

O Ministério da Saúde (2012) reforça a importância do acompanhamento do 

desenvolvimento da criança como estratégia de promoção de saúde, proteção e detecção 

precoce de alterações que venham a impactar em sua vida futura, possibilitando a intervenção 

precoce para melhor prognóstico dessas crianças. Os principais protocolos referentes ao 

diagnóstico e acompanhamento de desenvolvimento das crianças consideram indispensáveis 

as informações provenientes dos pais (e da escola, quando for o caso), e preconizam a 

avaliação objetiva de quatro grandes domínios do desenvolvimento (AAFP, 2008; Barros & 

Victoria, 2008; Coelho & Rezende, 2007; Drachler & Leite, 2004; Dworkin, 1992; Favell, 

1996; ICSI, 2007; OPAS, 2005; Sulkes, 1999; U.S. Preventive Services Task Force, 2006):  

- Habilidades motoras, que evoluem sequencialmente na criança e envolvem a 

motricidade fina e grossa;  

- Habilidades cognitivas/ adaptativas, que envolvem as adaptações para realização de 

atividades mais complexas, com base no aprendizado a partir de experiências anteriores;  

- Desenvolvimento da linguagem, receptiva e expressiva, que compreende todas as 

formas de comunicação, desde gestos e vocalizações até a comunicação adequada pelo código 

linguístico oral;  

- Desenvolvimento social/pessoal, que abarca a interação da criança com o meio no 

qual está inserida a criança, sua autonomia e condições de construção de independência no 

âmbito familiar e, posteriormente, social.  

Apesar do consenso acerca da importância no acompanhamento do desenvolvimento 

infantil, há controvérsias sobre a maneira de fazê-lo mediante tantas propostas e modelos 

existentes de avaliação e diagnóstico provenientes de diversas áreas e abordagens teóricas. 

Nas últimas décadas, tem-se observado tendência à combinação de diversas estratégias de 

avaliação comportamental que permitam uma avaliação mais assertiva das condições do 
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paciente, especialmente com bebês e crianças pequenas. (Cunha, 2000a; Mazet & Stoleru, 

1990). A entrevista é o método mais antigo utilizado por vários profissionais da saúde, 

podendo ser estruturada, semi-estruturada ou não-estruturada, dependendo de seus objetivos. 

(Bleger, 2003; Cunha, 2000a; Mazet & Stoleru, 1990).  

A entrevista estruturada, ou fechada, é composta por questões pré-determinadas, 

objetivas, normalmente em formato de questionário, sendo possível aplicar a ela critérios 

psicométricos como nos testes e escalas, porém com pouca utilidade clínica, raramente 

considerando as necessidades ou demandas de quem está sendo avaliado. Na entrevista aberta, 

o examinador controla a entrevista, mas permite que o entrevistado expresse sua demanda 

dirigindo-a e estabelecendo o campo da relação interpessoal. Mesmo a entrevista aberta 

pressupõe certa estruturação, delimitada pelos seus objetivos e o papel que cada um 

desempenha. (Bleger, 2003; Tavares, 2000). Difere da entrevista semi-estruturada, pois nesta 

existe um procedimento que garante a obtenção da informação desejada de forma 

padronizada, o que aumenta a confiabilidade, a fidedignidade e a possibilidade de registro das 

informações. (Tavares, 2000).  

Independente do tipo de entrevista, ela pode servir a vários objetivos. A entrevista 

clínica mãe-bebê permite que o profissional entre em contato não apenas com o que a mãe 

exprime ao examinador sobre seu bebê, mas também com aquilo que a mãe exprime ao bebê, 

e o bebê a ela e ao entrevistador. (Mazet & Stoleru, 1990). A anamnese, outro tipo de 

entrevista cujo objetivo é a coleta de dados de forma detalhada e objetiva sobre a história da 

criança desde antes de seu nascimento até os dias atuais (Bleger, 2003; Cunha, 2000b; Mazet 

& Stoleru, 1990), é importante para a compreensão e avaliação do desenvolvimento do bebê e 

da criança, fornecendo elementos que podem colaborar com o diagnóstico.  

Observa-se dificuldade no diagnóstico precoce de sinais de risco para o 

desenvolvimento infantil exclusivamente pela avaliação clínica e principalmente em relação 

às crianças que não apresentam condições graves, uma vez que os sinais clínicos podem ser 

sutis, e isso atrasa o diagnóstico e a intervenção. (Blair & Hall, 2006; Campos et al., 2006).  

Tal fato reforça a importância da complementação da avaliação com a aplicação de escalas 

padronizadas, que forneçam resultados confiáveis e permitam identificar mesmo os sinais 

sutis de risco de problemas no desenvolvimento e garantam a possibilidade de intervenção 

precoce. (Ministério da Saúde, 2002; Bayley, 2006a; Santos, Araujo, & Porto, 2008).  

Por volta de 1920, intensificou-se o interesse pelo estudo do desenvolvimento infantil, 

sobressaindo-se inicialmente a observação e a preocupação com a sistematização dos registros 

e achados de medidas objetivas. As informações coletadas passaram a ser organizadas e 
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descritas em escalas de desenvolvimento, que consistem em uma relação de comportamentos 

observáveis em determinada faixa etária. Essas normas formam o alicerce dos instrumentos 

tradicionalmente utilizados na avaliação de bebês e crianças pequenas. (Colombo, 1993). 

Apesar da importância do uso de testes e escalas como medida sistemática para 

comparação do desenvolvimento do bebê e da criança a uma norma padrão, não se deve 

desconsiderar os dados coletados a partir da observação do bebê e informações relativas à 

história da criança, sua rotina e as interações da família com o bebê. (Linhares et al., 1999; 

Mazet & Stoleru, 1990). A observação constitui uma técnica fundamental para avaliação do 

desenvolvimento do bebê. Sua aplicação estende-se desde a realização das entrevistas, 

permitindo a verificação dos comportamentos interativos da criança com o outro e o meio, das 

trocas afetivas e interações fantasmáticas entre o bebê e seus pais ou cuidadores, até os 

exames físicos e aplicação de testes e escalas. (Cunha, 2000a; Mazet & Stoleru, 1990). 

Verifica-se, na literatura científica, interesse no levantamento de instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento infantil padronizados, disponíveis para uso clínico e em 

pesquisa. Encontram-se disponíveis atualmente inúmeros instrumentos para avaliação e 

acompanhamento do desenvolvimento de bebês e crianças pequenas, dentre os quais alguns se 

destacam por serem mais utilizados e estudados. (Moreira & Figueiredo, 2013; Rocha, 

Dornelas, & Magalhães, 2013; Rodrigues, 2012; Silva et al., 2011; Vieira, Ribeiro, & 

Formiga, 2009).  Estes instrumentos de avaliação podem ser classificados em 3 tipos básicos: 

exames neurológicos e de comportamento, que tem por objetivo avaliar a integridade do 

sistema nervoso e verificar o comportamento do recém-nascido; instrumentos específicos, que 

analisam principalmente uma área funcional do desenvolvimento; e instrumentos abrangentes, 

que determinam o nível de desenvolvimento em diversas áreas ou domínios funcionais. 

(Vieira et al., 2009).  

Dentre os exames neurológicos e de comportamento, destacam-se cinco, dentre eles o 

Exame Neurológico do Bebê a Termo, elaborado em 1964 por Prechtl e Beintema (Prechtl & 

Beintema, 1977) para identificar sinais neurológicos anormais no período neonatal. Foi o 

primeiro a incluir, na avaliação neurológica de bebês nascidos entre 38 e 42 semanas 

gestacionais após o 3º dia de vida, os 5 estados comportamentais – sono quieto, sono ativo, 

despertar quieto, despertar ativo e choro – e a ressaltar sua relação com os reflexos do bebê. 

Sua aplicação inclui um exame geral de 10 minutos que determina a necessidade ou não da 

avaliação completa, com 30 minutos de duração aproximadamente. Inclui 63 itens que 

avaliam a postura, o tônus, os reflexos e os movimentos espontâneos. Trata-se de um 

instrumento confiável para detectar a normalidade ou sinais de anormalidade no 
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desenvolvimento. (Egewarth, Pires, & Guardiola, 2002; Prechtl & Beintema, 1977). 

A Escala de Avaliação do Comportamento do Neonato (NBAS), desenvolvida por 

Brazelton e equipe, em 1973 (Brazelton & Nugent, 1995), além de avaliar problemas 

neurológicos, auxilia a orientar os pais quanto ao manejo do bebê de 3 a 30 dias de idade, 

nascidos com, no mínimo, 36 semanas de idade gestacional. A escala é composta por 28 itens 

comportamentais que verificam a capacidade interativa, o comportamento motor, a 

organização fisiológica e do estado comportamental. Contém ainda 18 itens de reflexos, 

distinguindo diferenças individuais especialmente em relação ao comportamento social e 

interativo. Para aplicação desta escala é necessário treinamento específico para que seja 

aplicada de forma confiável. Seu uso é recomendado para crianças brancas nascidas sem 

muitas complicações durante o parto. (Brazelton & Nugent, 1995; Tecklin, 2002).  

Outro instrumento de avaliação neurológica e neurocomportamental, de aplicação 

rápida e sistemática, é a Avaliação Neurológica de Recém-Nascidos Prematuros e a Termo, 

criada em 1981 por Dubowitz e Dubowitz para detecção precoce de anormalidades 

neurológicas em bebês até 12 meses de idade. (Dubowitz & Dubowitz, 1981). É composto por 

9 itens que avaliam o neurocomportamento, 15 itens que avaliam o tônus muscular, 6 itens 

que avaliam os reflexos primitivos e profundos, e ainda são acompanhadas 6 categorias do 

estado comportamental. A pontuação obtida permite classificar os bebês em normais, 

limítrofes e anormais, com valor preditivo positivo de 64%. (Dubowitz & Dubowitz, 1981; 

Sweenwy & Swanson, 2004). 

Com objetivo de avaliar o comportamento neuromotor de bebês nascidos a termo e de 

descrever padrões de desenvolvimento desde a 28ª semana de idade gestacional até o 12º mês 

de vida, Amiel-Tison e Grenier, em 1985, desenvolveram a Avaliação Neurológica do 

Recém-Nascido e do Bebê. (Amiel-Tison & Grenier, 1986). Esta avaliação, que deve ser 

realizada no 3º dia e no final da primeira semana de vida, inclui exame do crânio, avaliação de 

tônus e reflexos primários, bem como observação da postura e movimentos. Possibilita 

classificar a criança em normal, suspeita e anormal leve, moderada ou grave. Apesar de 

possuir procedimento padronizado, não possui dados normativos e não há relatos de dados de 

validade. (Amiel-Tison & Grenier, 1986; Seme-Cigleneèki, 2003). 

Um grupo de pesquisadores das áreas médica, psicológica e fisioterápica desenvolveu 

o Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant – NAPI, com objetivo de avaliar a 

maturidade e o comportamento de bebês nascidos entre 32 e 40 semanas de idade gestacional. 

Através de 71 itens, permite a observação do estado comportamental, tônus muscular e força, 

movimentação espontânea, orientação a estímulo visual e auditivo, qualidade do choro e 



 

 

41 
 

 

sinais fisiológicos do bebê. Apresenta bons índices de confiabilidade. (Korner, Brown, Thom, 

& Constantinou, 2000). 

Estes são alguns dos testes utilizados para avaliar o grau de maturidade neurológica do 

recém-nascido e realizar busca ativa de patologias neurológicas ou sistêmicas que repercutem 

no sistema nervoso central ou periférico durante o período perinatal.  

Dentre os instrumentos específicos de avaliação destacam-se 8 entre os mais 

utilizados, dentre eles o Teste de Triagem sobre o Desenvolvimento de Milani-Comparetti, 

desenvolvido em 1967, na Itália. É indicado para uso em crianças de zero a dois anos de idade 

com objetivo de avaliar seu nível funcional e detectar precocemente atrasos ou déficits 

neuromotores. (Brenneman, 2002; Schneider & Krosschell, 2004). Trata-se de um teste de 

triagem, de aplicação simples e rápida (4 a 8 minutos), que avalia o desenvolvimento motor 

com base na correlação entre as aquisições funcionais motoras e as estruturas reflexas da 

criança, pois observa comportamentos espontâneos - como controle postural e padrões de 

comportamento ativos - e respostas evocadas - como os reflexos primitivos, reações de 

endireitamento e equilíbrio. Apesar de bom índice de confiabilidade, sua validade preditiva 

não foi bem estabelecida. Em 1992, os critérios de pontuação originais foram modificados por 

pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Nebraska. (Brenneman, 2002; Schneider 

& Krosschell, 2004; Tecklin, 2002). 

Outro instrumento específico de avaliação é o Gráfico do Desenvolvimento Motor de 

Zdanska-Brincken, publicado em 1969, na Polônia, com objetivo de monitorar o 

desenvolvimento da criança através da avaliação do controle postural dos lactentes no 

primeiro ano de vida. (Zdanska-Brincken & Wolanski, 1969).  Os autores criaram quatro 

eixos que detalham a evolução do desenvolvimento em relação aos movimentos de cabeça e 

tronco, postura sentada, postura bípede e locomoção a partir dos quais construíram o gráfico 

de desenvolvimento motor que permite verificar o desenvolvimento da criança em relação a 

sua faixa etária e identificar diferenças entre o desenvolvimento motor e físico. (Tecklin, 

2002; Zdanska-Brincken & Wolanski, 1969).  

A Avaliação dos Movimentos da Criança (MAI), criado por Chandler e colaboradores, 

em 1980, também é um teste bastante utilizado nos Estados Unidos. (Chandler, Andrews, & 

Swanson, 1980). Seu objetivo é avaliar o desenvolvimento motor em crianças de até de 12 

meses de idade para nortear a intervenção precoce naquelas que apresentem riscos para 

distúrbios motores. Através de 65 itens em que são utilizadas a observação e a manipulação 

direta da criança, o teste avalia tônus; reflexos primitivos; reações automáticas de 

endireitamento, equilíbrio e proteção; e movimentos voluntários eliciados, tanto a partir da 
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manifestação de marcos do desenvolvimento motor, como obtidos através de estímulos 

visuais e auditivos. Esta avaliação considera a qualidade do movimento. Cada item constitui 

um ponto de risco para classificar a criança em normal ou questionável, de forma que quanto 

maior a pontuação atingida pela criança, maior o risco de desenvolvimento de acordo com os 

perfis de referência para 4, 6, 8 e 12 meses de idade. Trata-se de um teste que pode ser 

aplicado por diversos profissionais da área da saúde, mas necessita de treinamento específico 

e não possui uma base psicométrica segura. (Cardoso et al., 2004; Chandler, Andrews, & 

Swanson, 1980, Lacerda & Magalhães. 2006; Santos & Araújo, 2008). 

Outro instrumento específico frequentemente citado é a Peabody Developmental 

Motor Scale (Escala PDMS), desenvolvida por Folio e Fewell entre 1969 e 1982 para uso em 

crianças de 0 a 5 anos. Seu objetivo consiste em identificar atraso no desenvolvimento motor 

e necessidades específicas da criança, bem como auxiliar no desenvolvimento de estratégias 

de intervenção, avaliar o desenvolvimento motor ao longo do tempo e a resposta à intervenção 

indicada, quando for o caso (Folio & Fewell, 1983). Foi revisada em atualizada em 2000, 

dando origem à PSMD 2ª edição. Contém escala motora fina, com 112 itens que avaliam 

pressão, uso da mão, coordenação viso-motora e destreza manual; e escala motora grossa, 

com 170 itens que avaliam reflexo, equilíbrio, atividades estáticas e de locomoção, bem como 

a recepção e propulsão de objetos (Folio & Fewell, 2000). Possui excelentes índices de 

confiabilidade e sua aplicação dura em torno de 45 a 60 minutos, porém, não enfatiza os 

aspectos qualitativos do movimento que são importantes para diferenciar o padrão de 

desenvolvimento normal e anormal. (Folio & Fewell, 1983, 2000; Heimann, 2004; Ponjaert-

Kristoffersen et al., 2004). 

Outro teste que avalia a função motora do comportamento de crianças até 4 meses de 

idade, nascidas a partir de 32 semanas de idade gestacional, é o Test of Infant Motor 

Performance -TIMP. Ele pode ser utilizado mesmo durante o período de internação na UTI 

Neonatal, desde que o bebê apresente condições clínicas estáveis. Seu objetivo é verificar a 

qualidade no movimento, controle e alinhamento postural, equilíbrio e coordenação, bem 

como habilidades funcionais. Pode ser utilizado por diferentes profissionais da área da saúde 

e, inicialmente, era composto por 43 itens que permitiam verificar a efetividade do tratamento 

em bebês prematuros de alto risco. (Campbell et al., 1995). O teste foi revisado e passou a 

incluir, além de fotos ilustrativas que permitem sua utilização como ferramenta educativa para 

os pais em relação à evolução do bebê, 27 itens nos quais se observa a presença ou ausência 

de atividade espontânea da criança; e 25 itens de comportamentos eliciados que são avaliados 

em uma escala de cinco ou seis pontos, variando de “menos maduro” a “resposta completa”. 



 

 

43 
 

 

(Campbell et al., 2001) Esses itens permitem avaliar o repertório motor característico do 

primeiro trimestre de vida do bebê, em diferentes posições no espaço, utilizando estímulos 

visuais e auditivos. Consiste em um teste validado para a população dos Estados Unidos, 

apresentando bons índices de confiabilidade e sensibilidade, porém, menor índice de 

especificidade. (Campbell, 1999; Campbell et al., 1995; Campbell et al., 2001). 

A Medida de Função Motora Ampla (GMFM) é um teste padronizado com objetivo de 

verificar a função motora grossa de crianças, especialmente portadoras de distúrbios 

neuromotores, como a paralisia cerebral. Foi desenvolvida em 1989 por Russell e seus 

colaboradores, contendo inicialmente 88 itens (GMFM-88), e avalia a capacidade da criança 

completar a tarefa motora de forma independente em cinco dimensões: deitada e rolando, 

sentada, engatinhando e ajoelhando, em pé e andando, correndo e pulando. Há uma versão 

mais recente composta de 66 itens (GMFM-66), ambas com boas propriedades psicométricas. 

(Russell et al., 2000; Russell et al., 2002). 

Para avaliação e monitoramento do desenvolvimento motor grosso de bebês de 0 a 18 

meses, ou até a aquisição da marcha independente, através da observação da atividade motora 

espontânea, foi construída e validada, em 1994, no Canadá, a Alberta Infant Motor Scale –

AIMS. (Piper & Darrah, 1994). Trata-se de uma medida observacional do desempenho motor 

infantil a partir da perspectiva neuromaturativa, da dinâmica motora e da sequência do 

desenvolvimento motor que permite identificar os bebês que estejam com o desempenho 

motor atrasado ou anormal em relação ao grupo normativo. Propõe avaliar, a partir de 58 

itens, as posturas e os padrões motores utilizando os critérios de alinhamento postural, 

movimentos antigravitacionais e superfície de contato. Apresenta bons índices de 

confiabilidade e uma classificação percentual normatizada que permite determinar a posição 

que o bebê se encontra em uma medida de habilidade com o grupo de mesma faixa etária. 

Apesar de ser amplamente utilizado no Brasil, não foi traduzido oficialmente e não possui 

garantia de níveis satisfatórios de validade e confiabilidade nesta população (Manacero & 

Nunes, 2008; Piper & Darrah, 1994; Piper et al., 1992). Algumas pesquisas vêm sendo 

conduzidas para verificar sua validade para a população brasileira. (Almeida et al., 2008; 

Campos et al., 2006). 

A Early Language Milestone Scale – ELM consiste em um instrumento de triagem do 

desenvolvimento da linguagem, aplicável a crianças de 0 a 36 meses de idade através de 

questionário dirigido aos pais e observação direta da criança. (Coplan & Gleasno, 1993; 

Walker et al., 1989). Permite avaliar as áreas auditiva-expressiva, auditiva-receptiva e visual, 

mostrando-se capaz de detectar alterações de linguagem no primeiro ano de vida. Possui 
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tradução para o português, sob o título de Escala de Aquisições Iniciais de Fala e Linguagem, 

e sua aplicação é rápida e simples. (Lima et al., 2004). 

Dentre os instrumentos abrangentes, destacam-se 7 como os mais utilizados e 

pesquisados em relação à avaliação de desenvolvimento infantil. Na década de 1920, Arnold 

Gesell, pediatra norte-americano, juntamente com sua equipe, realizou diversos estudos 

observacionais longitudinais e transversais com população de crianças entre 0 a 6 anos de 

idade com objetivo de avaliar seu comportamento ao longo do desenvolvimento e realizar o 

exame diagnóstico de seus desvios. Esses estudos culminaram no que ele próprio denominou 

de Escalas de Desenvolvimento. O teste de Gesell envolve a avaliação direta e a observação 

da qualidade e integração dos comportamentos emitidos pela criança. (Gesell, 1925). Suas 

escalas sofreram modificações e são conhecidas atualmente como Escala de Desenvolvimento 

de Gesell e Amatruda. (Gesell & Amatruda, 2000). Nestas escalas, o autor descreve o 

desenvolvimento do comportamento infantil em relação à maturação neurológica da criança, 

abrangendo 4 grandes áreas: motora (grossa e fina), linguagem (receptiva e expressiva), 

pessoal-social (relação com o meio ambiente) e comportamento adaptativo (organização e 

adaptação sensório-motora e cognição). Sua aplicação é indicada para crianças de 1 a 36 

meses de idade cronológica, devendo ser utilizada a idade corrigida em casos de crianças 

nascidas prematuras. Determina 8 idades-chave para observação dos comportamentos da 

criança: 4 semanas, 16 semanas, 28 semanas, 40 semanas, 12 meses, 18 meses, 24 meses e 36 

meses. O resultado final é quantitativo, expresso em coeficiente de desenvolvimento, e 

comparado à escala padrão por faixa etária. Apesar de possuir adequado padrão de 

confiabilidade e validade, apresenta algumas limitações no sentido de não considerar a 

movimentação espontânea do recém-nascido e a qualidade de seus movimentos. Baseia-se na 

teoria neuromaturacional do desenvolvimento. (Gesell, 1925; Gesell & Ames, 1947; Gesell & 

Amatruda, 2000). 

Inspirada na Escala de Gesell, em Paris, em 1951, foi editada a Escala de 

Desenvolvimento Psicomotor para a Primeira Infância de Brunet-Lézine. (Brunet & Lèzine, 

1951), destinada inicialmente a avaliar crianças de 0 a 30 meses de idade. É constituída por 

150 itens que permitem a avaliação das seguintes áreas: postural, que avalia os movimentos 

da criança como rolar, sentar e andar; coordenação viso-motora, que avalia a manipulação dos 

objetos, coordenação olho-mão e solução de problemas; linguagem, incluindo comunicação 

expressiva e receptiva; e social, que avalia habilidades de relações sociais e pessoais, 

principalmente a adaptação às situações sociais, aos jogos e à relação com os outros. A partir 

da soma da pontuação obtida obtém-se uma idade de desenvolvimento a qual, dividida pela 
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idade cronológica, fornece um Quociente de Desenvolvimento que classifica a criança em 

relação ao seu desenvolvimento como inferior, normal e superior. Essa classificação é 

oferecida tanto para o conjunto dos itens como para cada uma das quatro áreas independentes.  

Em 1965, a escala foi ampliada incluindo-se a escala de 3 a 5 anos (Brunet & Lèzine, 1965) e, 

em 1997, foi publicada uma revisão em espanhol. (Josse, 1997). Sua principal desvantagem é 

possuir limitadas informações acerca de suas qualidades psicométricas. 

Outro instrumento abrangente é o Teste de Denver, desenvolvido por Frankenburg e 

Dodds, em 1967 (Frankenburg & Dodds, 1967), sendo revisado e repadronizado em 1992, 

passando a se chamar Teste Denver II. (Frankenburg et al., 1992). Seu objetivo consiste em 

direcionar o cuidado com crianças que apresentam riscos em seu desenvolvimento, e não 

diagnosticar atrasos no desenvolvimento. (Rezende, Beteli, & Santos, 2005). Possui 125 itens 

que avaliam 4 áreas do desenvolvimento: motor fino-adaptativo, motor grosso, linguagem e 

comportamento pessoal-social. Estas áreas são avaliadas tanto a partir da observação direta da 

criança quanto a partir de informações fornecidas pela mãe ou cuidador principal através de 

questionário. Os itens são classificados como aprovado, falho, não aplicável e recusa, 

classificando a criança de zero a seis anos em normal, suspeito e não testável. É utilizado por 

vários profissionais da saúde em diversos países, inclusive no Brasil, onde, apesar de não 

haver padronização e normatização nacional, foi realizada adaptação cultural para facilitar sua 

aplicação. (Rezende, Beteli, & Santos, 2005; Santos & Araújo, 2008; Souza, Leone, Takano, 

& Moratelli, 2008). Apesar de ser considerado um teste de fácil treinamento e aplicação, e 

apresentar bons índices de validade e confiabilidade, oferece resultados com pouco valor 

prognóstico, especialmente nos casos em que o número de respostas falhas é reduzido.  

Mostra-se insuficiente para avaliação de mudanças qualitativas ao longo de tempo, bem como 

detecção precoce de alterações psicomotoras sutis. (Halpern et al., 2000; Santos & Araújo, 

2008).  

O Inventário Portage Operacionalizado – IPO foi elaborado em 1972 por Bluma e 

colaboradores, sendo revisado em 1976. (Bluma et al., 1972; Bluma et al., 1976). É composto 

de 580 itens que abarcam 5 áreas do desenvolvimento: cognição, que avalia a linguagem 

receptiva e o estabelecimento de relações de semelhanças e diferenças; socialização, que 

avalia habilidades importantes na interação com o outro; linguagem, que avalia o 

comportamento verbal expressivo; auto-cuidado, que avalia a independência na realização das 

atividades de vida diária; desenvolvimento motor, que avalia motricidade fina e grossa; e 

inclui ainda uma área específica para estimulação infantil para bebês de 0 a 4 meses de vida. 

Trata-se de um inventário de descrição de comportamentos de crianças de 0 a 6 anos de idade, 
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cujo objetivo é a elaboração de proposta de intervenção quando detectado atraso no 

desenvolvimento, para melhorar o desempenho da criança durante a idade pré-escolar. Foi 

traduzido para o português e adaptado para a realidade brasileira (Williams & Aiello, 2001), 

mas deve ser usado em conjunto com escalas de desenvolvimento padronizadas por se tratar 

de um método de avaliação não padronizado e informal. (Bluma, Shearer, Frohman, & 

Hilliard, 1978). 

A escala brasileira intitulada Desenvolvimento do Comportamento da Criança no 

Primeiro Ano de Vida, desenvolvida por Pinto, Vilanova e Vieira (1997), objetiva avaliar o 

desenvolvimento de bebês por meio das habilidades sensoriais, motoras, de linguagem e de 

cognição a partir da sua interação com o meio ambiente. Possui protocolos distintos para 

meninos e meninas, e observa 64 comportamentos que podem ser utilizados para construção 

de intervenção precoce e monitoramento do sucesso da mesma, a partir de critérios de 

estabilização, normalização e aparecimento. (Pinto, Vilanova, & Vieira, 1997). Trata-se de 

uma escala pouco utilizada e pouco conhecida, apesar de nacional. 

Outra escala utilizada é a Escala de Avaliação do Desenvolvimento Psicomotor de 0 a 

24 meses (Rodrigues, Arancibia, & Undurraga, 1992) que verifica o desempenho da criança 

diante de situações que requerem certo nível de desenvolvimento psicomotor para serem 

resolvidas. Ela abrange, a partir de 75 itens, a avaliação de 4 áreas do desenvolvimento: 

motora, linguagem receptiva e expressiva, social e coordenação viso-motora. Tem se 

mostrado eficiente em situações em que é necessário avaliar muitas crianças em curto espaço 

de tempo, otimizando as orientações aos pais e cuidadores. (Silva, Cursino, & Dias, 1993). 

A Pediatric Evaluation of Disability Inventory – PEDI (Haley et al., 1992), traduzida e 

a adaptada para uso no Brasil (Mancini, 2005), consiste em um teste utilizado geralmente com 

crianças que apresentam incapacidades e dificuldades físicas. Seu objetivo é fornecer uma 

descrição detalhada do desempenho funcional da criança e documentar sua evolução 

longitudinal em três áreas funcionais: autocuidado, mobilidade e função social. Ele é 

realizado através da aplicação de questionário com pais ou cuidadores e da observação direta 

da criança durante a execução de tarefas. Sua aplicação consiste em 3 partes: a 1ª parte 

observa a funcionalidade da criança em ambiente doméstico e corresponde à realização das 

atividades de vida diária nas 3 áreas acima citadas através de 73 itens referentes ao 

autocuidado, 59 itens referentes à mobilidade e 65 itens referentes à função social; a 2ª parte 

verifica a independência ou necessidade de ajuda da criança na realização de 20 tarefas, sendo 

8 referentes a autocuidado, 7 referentes à mobilidade e 5 à função social; a 3ª parte verifica 

presença, ausência e grau de necessidades de adaptação ou modificação no ambiente. Uma de 
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suas vantagens é a possibilidade de comparar o desempenho nas diferentes partes do teste a 

partir dos escores contínuos disponibilizados. (Mancini, 2005). 

Dentre os instrumentos de avaliação que tem um alcance abrangente, destacam-se as 

Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil, desenvolvidas por Nancy Bayley e 

colaboradores, da Universidade de Berkeley. Suas escalas foram inicialmente organizadas sob 

a denominação de Escala Mental do Primeiro Ano de Vida da Califórnia (Bayley, 1969) e são 

reconhecidas internacionalmente como padrão ouro na avaliação de bebês e crianças 

pequenas. (Jackson, Needelman, Roberts, Willet & Mcmorris, 2012). Seu uso é observado 

inclusive em pesquisas de validação concorrente de outras escalas. (Campbell et al., 2013; 

Campos et al., 2006; Cardoso, 2012; Figueiredo & Costa, 2008; Piper & Darrah, 1994).  

Dentre as escalas que avaliam vários domínios do desenvolvimento, a Bayley III 

oferece uma avaliação abrangente em cinco domínios distintos, e permite a comparação do 

desenvolvimento infantil entre as áreas avaliadas, construídos e diferenciados por faixa etária. 

Trata-se de um instrumento lúdico, flexível, de fácil aplicação, com excelentes índices de 

validade e confiabilidade, extensivamente utilizada em pesquisas.  Além disso, mostra-se útil 

para a identificação precoce de risco de desenvolvimento, elaboração de projetos 

interventivos, bem como para fornecer orientações aos pais e informá-los sobre a evolução da 

criança quando há necessidade de intervenção. (Bayley, 1969). É considerada uma avaliação 

eclética, que aborda os conceitos tanto da teoria neuromaturacional como das teorias 

sociointeracionistas (Bayley, 2006).  Apesar da amostra de normatização ser composta por 

crianças norte americanas, é utilizada mundialmente. Seu uso não é tão difundido no Brasil, 

devido à necessidade de treinamento, alto custo e difícil acesso do material. (Silva et al., 

2011). 

 

1.4.1 Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil 

 

Após mais de 40 anos de pesquisa e prática clínica com crianças pequenas, através de 

contínuas e rigorosas revisões, em 1969, surge a Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil, 

uma escala abrangente para avaliação do desenvolvimento. A escala foi padronizada a partir 

de uma amostra de 1.262 crianças americanas com idade de 2 a 30 meses, em 1960 e, 

apresenta três versões: BSID I, publicada em 1969; BSID II, publicada em 1983; e a mais 

atualizada BSID III, publicada em 2006. (Tecklin, 2002). 
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A escala BSID II é considerada uma das melhores escalas existentes na área de 

avaliação do desenvolvimento infantil, pois fornece resultados confiáveis, válidos e precisos 

do desenvolvimento da criança, sendo utlizada amplamente, como instrumento científico em 

pesquisa. Para sua validação, foram realizadas 3 testagens piloto, num total de 350 crianças 

avaliadas entre 1 e 48 meses, para que fossem determinadas as alterações nos itens da escala. 

A amostra de padronização de 1700 crianças entre 1 e 42 meses, foi estratificada segundo a 

etnia, nível de escolaridade dos pais, gênero, idade e região geográfica, segundo critérios 

estatísticos. A escala ampliou o alcance de avaliação de crianças 2 a 30 meses da BSID I para 

1 a 42 meses. (Bayley, 1993). 

  A Escala Bayley III é uma atualização dos dados normativos da BSID II com amostra 

contemporânea e representativa. Apresenta melhora do conteúdo dos ítens da escala, da 

qualidade psicométrica e, consequentemente, maior utilidade clínica. A amostra de 

padronização foi composta também por 1700 crianças de 1 a 42 meses de idade, estratificadas 

segundo a etnia, nivel de escolaridade dos pais, gênero, idade e região geográfica, de acordo 

com critérios estatísticos. Foram estabelecidos grupos de faixas etárias mais estreitas até o 6º 

mês de vida, período em que ocorrem acentuadas mudanças no desenvolvimento. Enquanto 

certos aspectos da BSID II foram alterados e novos materiais introduzidos, a Bayley III 

mantém a natureza e proposta originais conforme proposto por sua autora. Trata-se de um 

instrumento de administração individual que avalia o desenvolvimento de bebês e crianças 

pequenas entre 15 dias e 42 meses de idade. Seu objetivo primário é identificar crianças com 

atraso em seu desenvolvimento e providenciar informações para um plano de intervenção. Sua 

administração oferece informações quantitativas e qualitativas que possibilitam comparar a 

criança com seus pares. (Bayley, 2006a). 

A atual versão da Escala Bayley está subdividida em cinco domínios: Cognição, 

Linguagem (comunicação expressiva e receptiva), Motor (grosso e fino), Socioemocional e 

Comportamento Adaptativo. Os três primeiros domínios são observados durante a aplicação 

dos ítens com a criança e os dois últimos são observados por meio de questionários 

preenchidos pelos pais ou cuidadores. As escalas são consideradas complementares, tendo 

cada uma a sua importância na avaliação da criança. Além disso, o Inventário de Observação 

de Comportamento, preenchido tanto pelo avaliador como pelo cuidador, avalia o 

comportamento da criança durante a situação de teste e incorpora seu comportamento em 

ambiente doméstico, auxiliando na interpretação dos resultados. (Bayley, 2006b).  

A Escala Cognitiva determina como a criança pensa, reage e aprende sobre o mundo 

ao seu redor e está composta de 91 itens. A Escala de Linguagem está subdividida em dois 
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subtipos: Comunicação Receptiva - que determina como a criança reorganiza sons, entende, 

fala e direciona palavras, composta de 49 itens - e a Comunicação Expressiva - que determina 

como a criança se comunica utilizando sons, gestos e palavras, composta de 48 itens. A 

Escala Motora está subdividida em Escala Motora Grossa e Fina. A Escala Motora Grossa 

determina como a criança movimenta seu corpo em relação à gravidade, composta de 72 

itens, e a Escala Motora Fina determina como a criança utiliza suas mãos e dedos para fazer 

algo, composta de 66 itens. Trata-se de um instrumento lúdico, flexível, com excelente padrão 

de validade e confiabilidade, que permite a identificação precoce de problemas ou atrasos no 

desenvolvimento, bem como sinaliza a necessidade de avaliação mais aprofundada em 

alguma área específica (Bayley, 2006b). 

O Domínio Socioemocional é verificado através de questionário preenchido pelo 

cuidador principal da criança. Trata-se de uma adaptação da Greenspan Social-Emotional 

Growth Chart: A Screening Questionnaire for Infants an Young Children (Greenspan, 2004) 

desenvolvida por Satanley Geenspan, M. D., especialista no campo do desenvolvimento 

socioemocional. A Escala Socioemocional avalia a aquisição de habilidades sociais e 

emocionais em bebês e crianças pequenas, identificando aquelas que devem ser alcançadas 

em torno de cada faixa etária. (Bayley, 2006). 

O Domínio Comportamento Adaptativo diz respeito às habilidades da criança em se 

adaptar a várias demandas da rotina de vida diária. É verificado através da aplicação de 

questionário com o cuidador principal da criança. Este é baseado no Formulário dos 

pais/cuidadores principais (0-5 anos de idade) do Adaptative Behavior Assessment System-

Second Edition - ABAS-II (Harrison & Oakland, 2003) que avalia o funcionamento das 

habilidades adaptativas. A Escala de Funcionamento Adaptativo avalia as habilidades 

funcionais diárias da criança, mensurando o que a criança faz atualmente com o que talvez 

tenha habilidade para fazer. As áreas medidas nesta escala incluem comunicação (fala, 

linguagem, escuta e comunicação não verbal), uso comunitário (interesses em atividades fora 

de casa e reconhecimento de diferentes lugares), saúde e segurança (demonstração de cuidado 

e evitação de danos físicos), lazer (brincar, seguimento de regras, engajamento em atividades 

recreativas em casa), auto-cuidado (alimentação, banho, higiene íntima), auto-direção 

(autocontrole, seguimento de instruções, tomada de decisões), conhecimento pré-acadêmico 

(reconhecimento de letras, contagem, desenhos de formas simples), vida no ambiente 

domiciliar (auxilío em tarefas domésticas, cuidados com bens pessoais), social (convívio com 

outras pessoas: boas maneiras, oferecimento de ajuda, reconhecimento de emoções), e motor 

(locomoção e manipulação do ambiente). (Bayley, 2006). 
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A Bayley III indica os pontos fortes, fracos e as competências do bebê ou da criança 

para o planejamento adequado de uma intervenção terapêutica e acompanhamento da 

evolução das intervenções, sendo fundamental para um trabalho consistente em equipe 

interdisciplinar. Também permite maior envolvimento dos pais, que participam da avaliação. 

O instrumento está alinhado com a legislação norte-americana para educação especial na 

primeira infância sendo uma medida válida e confiável acerca das habilidades da criança 

(Bayley, 2006b). 

A escala fornece 4 tipos de pontuações normativas: escore ponderado, escore 

composto, rank de percentil e escore de crescimento. Além disso, intervalos de confiança 

estão disponíveis para as escalas. Também é possível o cálculo da idade equivalente de 

desenvolvimento. As informações estão disponíveis para os subtestes, conforme descito 

abaixo (Bayley, 2006b):  

- Escore ponderado: pode ser calculado para todos os subtestes e para as Escalas 

Cognitiva e Socioemocional. O escore ponderado é derivado do escore bruto total, com 

intervalo 1-19, média de 10 e desvio-padrão (DP) 3.  

- Escore composto: derivado de várias somas do escore ponderado dos subtestes. Está 

disponivel para a Escala Cognitiva, a Escala de Linguagem, a Escala Motora, a Escala 

Socioemocional e a Escala de Comportamento Adaptativo. O escore composto é 

dimensionado para uma métrica com média de 100, desvio padrão (DP) 15 e intervalo de 40-

160. Tanto o escore composto quanto a idade equivalente podem ser usados para comparar o 

desempenho da criança em todas as 5 escalas da Bayley III.  

- Rank de percentil também está disponível para as Escalas da Bayley III. Ele indica a 

posição da criança em relação à amostra de padronização. O rank de percentil varia de 1 a 99, 

sendo 50 a média e mediana. 

- Intervalo de confiança consiste em uma pontuação dentro da qual o resultado da 

criança deve estar inserido. O intervalo de confiança possibilita outra forma de verificar a 

precisão dos resultados dos testes. Está disponível para as 5 escalas da Bayley III. 

- Idade equivalente de desenvolvimento representa a idade média em meses referente à 

determinada pontuação total bruta. Está disponível para a Escala Cognitiva e os subtestes de 

Comunicação Receptiva, Comunicação Expressiva, Motor Fino e Motor Grosso. 

A Bayley III oferece ainda o escore de crescimento, utilizado para traçar o 

desenvolvimento da criança ao longo do tempo para cada subteste. Para cada subteste 

administrado à criança, um escore de crescimento pode ser calculado baseado no escore bruto 

total da mesma. O escore de crescimento varia de 200-800, sendo a média 500 e o intervalo de 
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confiança, 100. (Bayley, 2006b). 

É importante que a avaliação do desenvolvimento da primeira infância faça uso de 

medidas internacionalmente padronizadas para que seja possível realizar comparações entre 

os diferentes países.  Portanto, é importante que os instrumentos possuam propriedades 

psicométricas invariantes entre si. (Reyes et al., 2010). A Bayley III é uma escala reconhecida 

internacionalmente, amplamente utilizada em pesquisas científicas em diferentes países ao 

redor do mundo a partir dos escores normatizados com bebês e crianças pequenas nos Estados 

Unidos. (Steenis et al., 2015). Seus resultados encontram-se publicados em revistas 

reconhecidas e de alto impacto, como a Acta Paediatrica, Neonatology, International Journal 

of Occupational Medicine and Environmental Health, Pediatrics, Plos One Journal, The 

Lancet, BMC Pediatrics, dentre outros. 

Na Alemanha, por exemplo, pesquisadores utilizaram a Bayley II e a Bayley III, além 

da Escala de Desenvolvimento de Griffiths, para verificar o desenvolvimento de recém-

nascidos de muito baixo peso aos 2 anos de idade. (Struck et al., 2013). Outro estudo, 

multicêntrico, realizado em centros holandeses e italianos (Snoek et al., 2016), avaliou um 

total de 88 crianças aos 12 e 24 meses com a Bayley II e a Bayley III para verificar o 

neurodesenvolvimento de pacientes com hérnia diafragmática congênita de alto risco. Na 

Suécia, a Bayley III foi utilizada para avaliar o desenvolvimento de 1011 bebês de 2 anos e 

meio, nascidos antes da 27ª semana gestacional (Källén et al., 2015.); também foi utilizada 

para avaliar outros 139 bebês nascidos com idade gestacional anterior à 27ª semana em 

relação ao desenvolvimento cogntivo, linguagem e funções motoras à idade corrigida de 2 

anos e meio. (Vinnars et al., 2015). 

Uma pesquisa polonesa avaliou 63 crianças com a Bayley III para verificar os efeitos 

da exposição ambiental ao fumo sobre o desenvolvimento psicomotor destas. (Polanska et al., 

2009). Outro estudo polonês utilizou a Bayley III para avaliar 1300 crianças com objetivo de 

observar o impacto da exposição a diferentes fatores ambientais durante a gestação e após o 

nascimento no desenvolvimento da mesma. Destas, 300 foram reavaliadas com 1 e 2 anos de 

idade. (Polanska et al., 2011).  

Um grupo de pesquisadores holandeses avaliou 164 lactentes, bebês nascidos com 

menos de 32 semanas gestacionais, com a Bayley II, para verificar o efeito de um Programa 

de Cuidados e Avaliação do Desenvolvimento Individualizado do Recém-Nascido sobre o 

crescimento e desenvolvimento cognitivo, psicomotor e neuromotor, aos 12 e 24 meses de 

idade. (Maguire et al., 2014). Outro grupo comparou o desenvolvimento de uma amostra de 

49 sujeitos divididos em dois grupos de bebês nascidos com idade gestacional inferior a 30 
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semanas, através da Bayley II. Foram avaliados aos 24 meses de idade, também para verificar 

o efeito de Programa de Cuidados e Avaliação do Desenvolvimento Individualizado do 

Recém-Nascido. (Wielenga et al., 2009). 

A Bayley III foi utilizada na Estônia, em uma amostra de 155 bebês nascidos antes da 

32ª semana gestacional, para verificar e identificar preditores de resultados adversos (Toome 

et al., 2013). Na Itália, a Bayley III também foi utilizada para verificar o efeito da exposição 

ao mercúrio no neurodesevonvimento de 606 bebês. (Valent et al., 2013). Ainda na Itália, 

outras 502 crianças foram avaliadas com a Bayley III aos 18 meses de idade para verificar a 

influência do nível socieconômico, ambiente doméstico e inteligência materna no 

desenvolvimento da criança. (Ronfani et al., 2015). 

Em estudo europeu multicêntrico, a Bayley III foi utilizada para verificar o desfecho 

de intervenções médicas durante o trabalho de parto. (Lees et al., 2015). Na Inglaterra 

também se encontra pesquisa com a Bayley III realizada a partir dos dados normativos norte-

americanos, para verificar o desfecho na saúde posterior de recém-nascidos que utilizaram 

oxigenação de membrana extra corporal, aos 2 anos de idade. (Field et al., 2010).  

Porém, diante de todos os fatores que influenciam o desenvolvimento infantil, como, 

por exemplo, as características biológicas, a parentalidade, os hábitos culturais, o ambiente e a 

interação entre esses fatores (Sameroff, 2010), é necessário cautela no uso das normas 

estabelecidas para a população norte-americana em outras populações, com características e 

idiomas diferentes. Encontramos na literatura internacional, diversos estudos que sugerem 

segurança no uso da normatização americana para avaliação de outras populações, e outros 

que apontam algumas diferenças. 

Um estudo realizado em região rural da Etiópia, visando à adaptação da Escala Bayley 

de Desenvolvimento Infantil, concluiu que, com uma adaptação cuidadosa, muitos dos itens 

de tais medidas são confiáveis e válidos neste ambiente, permitindo assim um uso confiável 

das normas estadunidenses. (Hanlon et al., 2016). No Sri Lanka foi realizada uma 

investigação comparando, através da Bayley III, o desempenho de 150 bebês nascidos a termo 

no país, aos 6, 12 e 24 meses de idade, com a performance de crianças norte-americanas. 

(Godamunne et al., 2014). Os pesquisadores concluíram que há apenas discretas diferenças 

nas pontuações da Escala Cognitiva e Motora da Bayley III obtidas pelas duas populações, 

sendo, portanto, viável o uso da escala e sua padronização feita a partir de amostra 

estadunidense para avaliação das crianças do Sri Lanka. Recomendam, porém, a normatização 

do instrumento utilizando amostra nacional representativa. 

Já para crianças australianas entre 1 e 3 anos de idade, alguns estudos demonstram que 
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os dados normativos norte-americanos podem não ser adequados. Quando comparados os 

escores padronizados médios nas escalas cognitiva e de comunicação receptiva dessas 

crianças com a média normativa para diferentes faixas etárias, estes se mostraram mais 

elevados do que a média normativa norte-americana. (Chinta et al., 2014; Walker et al., 

2010).   Outro estudo, dinamarquês, examinou eventuais diferenças entre amostra de bebês 

nacional e as normas norte-americanas disponíveis da Bayley III. (Krogh et al., 2012). Foram 

coletados dados longitudinais de 45 crianças aos 4, 7, 10 e 13 meses de idades, sendo 

constatadas diferenças significativas entre os escores das crianças dinamarquesas e as normas 

utilizadas em relação às escalas cognitiva, de linguagem e motora. Os autores recomendam 

cautela no uso de escalas de desenvolvimento em países sem normas locais.  

Outra pesquisa realizada em Taiwan com 47 recém-nascidos a termo e 167 prematuros 

avaliados com as Escalas Bayley, 2ª e 3ª edição, aos 6, 12, 18 e 24 meses de idade (com ajuste 

de prematuridade), recomenda o ajuste para cima da pontuação de corte da Bayley III para a 

identificação precisa do atraso do desenvolvimento em bebês taiwaneses nascidos a termo e 

prematuros. (Yu et al., 2013). As propriedades psicométricas examinadas incluíram 

confiabilidade, validade de construção e validade de grupo conhecido. 

Raros estudos de padronização e normatização da Bayley III foram realizados em 

outros países, sendo utilizados mundialmente, os dados normativos norte-americanos. 

Recentemente, uma versão holandesa da Bayley III, a Bayley III-NL foi desenvolvida e 

validada para sua população. (Steenis, Verhoeven, & VanBaar, 2012; Steenis, Verhoeven, 

Hessen, & VanBaar, 2014; VanBaar, Steenis, Verhoeven, & Hessen, 2014). Desta forma, foi 

possível comparar os resultados relativos ao desenvolvimento cognitivo, da linguagem e 

motora nas pontuações das normas norte-americanas em relação às pontuações das normas 

holandesas. Os autores constataram diferenças significativas no desempenho de um grande 

grupo de crianças holandesas entre suas pontuações com base nas normas holandesas em 

relação às normas norte-americanas, especiamente para o sub-item motor grosso. 

 

1.5 Objetivos  

 

1.5.1 Objetivos Gerais 

 

Comparar o desenvolvimento psicológico de bebês, nascidos de cesárea eletiva e 
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parto normal. 

 

1.5.2 Objetivos específicos 

 

Avaliar o desenvolvimento psicológico de bebês de 0 a 42 meses; 

Comparar o desenvolvimento cognitivo de bebês de 0 a 42 meses. nascidos de 

cesárea eletiva e parto normal; 

Comparar o desenvolvimento da linguagem de bebês de 0 a 42 meses, nascidos de 

cesárea eletiva e parto normal; 

Comparar o desenvolvimento motor de bebês de 0 a 42 meses, nascidos de cesárea 

eletiva e parto normal; 

Comparar o desenvolvimento socioemocional de bebês de 0 a 42 meses, nascidos de 

cesárea eletiva e parto normal; 

Comparar o desenvolvimento dos comportamentos adaptativos de bebês de 0 a 42 

meses, nascidos de cesárea eletiva e parto normal. 

2 Material e Método 

 

Este estudo consiste num recorte da pesquisa “Desenvolvimento psicológico de bebês: 

uma comparação entre parto normal e cesárea eletiva”, ainda em andamento, coordenada pela 

Profa. Dra Miria Benincasa Gomes, financiada pela FAPESP (Processo 15/50503-4), através 

de convênio com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, com vigência de 01 de junho de 

2016 a 31 de maio de 2018. Fazem parte da equipe de pesquisa um profissional técnico, 

bolsista, responsável pela digitação do banco de dados e quatro psicólogas, também bolsistas, 

que receberam treinamento específico para aplicação da Bayley III e realizam a coleta dos 

dados, ainda em andamento. Este trabalho apresenta resultados parciais do objeto geral do 

projeto. 

Trata-se de uma pesquisa quantitativa. (Michel, 2005). Os dados foram coletados por 

meio da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil – 3ª Edição e analisados através do 

programa estatístico SPSS - Statistical Package for the Social Sciences Version 21, discutidos 

à luz da literatura científica atual e de teorias de desenvolvimento infantil. 

Contou-se com uma amostra não probabilística, por conveniência (Prodanov & 

Freitas, 2013), devido à inacessibilidade a toda a população, e à parceria realizada entre a 
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coordenadora do projeto mãe e a Secretaria de Educação do município de São Bernardo do 

Campo, que possibilitou o acesso às creches participantes da pesquisa. Amostras não 

probabilísticas por conveniência podem receber tratamento estatístico na impossibilidade de 

obtenção de amostra probabilística. (Costa Neto, 1997). 

 

2.1 Amostra 

 

Até fevereiro de 2016, as pesquisadoras da equipe de pesquisa “Desenvolvimento 

psicológico de bebês: uma comparação entre parto normal e cesárea eletiva” avaliaram 400 

bebês regularmente matriculados nos CEIs do município de São Bernardo do Campo. Desta 

amostra, foram considerados os bebês e crianças pequenas que atendiam aos seguintes 

critérios para inclusão: bebês e crianças com idade de 15 dias a 42 meses e 15 dias, nascidos 

de parto vaginal ou cesariana eletiva. Os critérios para exclusão na amostra foram:  

a) bebê clinicamente prematuro (nascido antes da 37ª semana);  

b) nas cesáreas eletivas, presença de trabalho de parto, cesárea de urgência ou 

diagnóstico de placenta prévia.  

Dentre os 400 sujeitos avaliados, 137 deles foram excluídos da análise. Dentre eles, 26 

foram excluídos por ultrapassarem a idade máxima de 42 meses e 15 dias, prevista neste 

trabalho, em virtude do instrumento escolhido; 23 deles eram prematuros  e 53 mães não 

informaram a idade gestacional do bebê ao nascer; 17 bebês nasceram de parto cesariana, 

porém acompanhada por trabalho de parto e 9 mães não informaram o tipo de parto. Além 

disso, foram excluídos 9 bebês com idades entre 15 dias à 6 meses e 15 dias pela 

impossibilidade de realizar o cálculo de percentil por faixa etária com amostragem tão 

reduzida. Foram consideradas, então, as avaliações de 263 bebês e crianças pequenas, que 

compuseram o banco de dados do presente estudo. 

 

2.1.1 Caracterização da amostra 

 

Verificou-se a distribuição da amostra de 263 sujeitos em relação à via de parto, idade 

gestacional, gênero, faixa etária da criança, raça, escolaridade materna, renda familiar, idade e 

estado civil materno. Foi levantada a ocorrência de cada variável em números brutos bem 

como sua frequência em porcentagem. 
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Em relação à frequência de nascidos via parto vaginal e cesárea eletiva, constatou-se 

que 103 nasceram de parto vaginal, e 160 via cesariana, o que permite observar a prevalência 

do segundo (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Caracterização da amostra segundo a via de parto 

 

Referente à idade gestacional ao nascer, observou-se que 104 crianças nasceram entre 

37 e 38 semanas e 6 dias, classificadas então como termo precoce; 148, nasceram entre 39 

semanas e 41 semanas e 6 dias, a termo; e, 11 delas, acima de 42 semanas, termo tardio. 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Caracterização da amostra segundo idade gestacional 

 

Quanto ao gênero, a amostra é composta por 122 crianças do sexo feminino e 141 do 

sexo masculino. (Figura 3). 
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Figura 3. Caracterização da amostra segundo o gênero 

 

Quanto à faixa etária, a amostra foi distribuída segundo as faixas sugeridas pelo 

instrumento utilizado na avaliação dos sujeitos. É composta por 30 bebês com idade que 

variam de 6 meses e 16 dias a 16 meses e 15 dias de vida; 19, de 16 meses e 16 dias a 19 

meses e 15 dias; 27, de 19 meses e 16 dias a 22 meses e 15 dias. 23, de 22 meses a 16 dias a 

25 meses e 15 dias; 25, de 25 meses e 16 dias a 28 meses e 15 dias; 49, de 28 meses e 16 dias 

a 32 meses e 30 dias; 53, de 33 meses a 38 meses e 30 dias; e 37, de 39 meses a 42 meses e 15 

dias, compondo uma distribuição porcentual conforme mostra a Figura 4. 

 

  

Figura 4. Caracterização da amostra segundo idade da criança 

Quanto à raça, compõem a amostra 127 crianças brancas, 31 negras, 99 pardas e 4 
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amarelas. Duas famílias não forneceram a informação (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Caracterização da amostra segundo a raça 

 

Com relação à escolaridade materna, 14 apresentam ensino fundamental; 136, ensino 

médio; 91, ensino superior; e 20, pós-graduação (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Caracterização da amostra segundo escolaridade materna 

 

Em relação à renda familiar, 30 famílias relataram renda inferior a 1 salário mínimo; 

164, entre 1 e 3 salários mínimos; 44, entre 3 e 5 salários mínimos; e 22, acima de 6 salários 

mínimos (Figura 7).  
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Figura 7. Caracterização da amostra segundo renda familiar 

 

 Quanto à idade materna, 10 mulheres têm menos que 20 anos de idade; 52, entre 21 e 

25; 65, entre 26 e 30; 69, entre 31 e 35; 55, entre 36 e 40; e 12, acima de 41 (Figura 8). 

           

           

Figura 8. Caracterização da amostra segundo a idade materna 

 

 Em relação ao estado civil, 206 mães são casadas, 40 solteiras, 12 separadas e 2 viúvas 

(Figura 9). 
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Figura 9. Caracterização da amostra segundo estado civil materno 

 

2.2  Local 

 

As avaliações foram realizadas nas creches da prefeitura de São Bernardo do Campo 

que concordaram em participar da pesquisa. Foi disponibilizada, em cada uma das CEIs 

participantes, uma sala com mesa e cadeiras para que fosse possível o pesquisador receber a 

mãe/cuidador e a criança com o mínimo de interferência externa, durante o horário regular em 

que o bebê permanece sob os cuidados da instituição. 

Sabe-se que a qualidade da creche interfere no desenvolvimento cognitivo, emocional e social 

da criança. (Bee, 2003,; Lordelo, Chalhub, Guirra, & Carvalho, 2007). Estudos brasileiros 

verificaram porcentagens de crianças frequentadoras de creches que apresentaram atrasos em 

seu desenvolvimento, entre 23% e 37%, associados à baixa qualidade das creches. (Biscegli et 

al., 2007; Felicio et al., 2012). Há indícios de que o tempo de permanência na creche também 

seja um fator que influencia o desenvolvimento da criança. Períodos de permanência até 

aproximadamente 8 horas diárias podem impactar positivamente o desenvolvimento do 

processamento sensorial, períodos superiores podem ter efeitos negativos. (Pedrosa, Caçola e 

Carvalhal, 2015).  

A literatura comprova que faz diferença onde as crianças são cuidadas, por quanto 

tempo ficam e quais os padrões de qualidade da creche. (Bradley & Vandell, 2007). Como as 

crianças que compõem a amostra estudada neste trabalho frequentam creches pertencentes ao 

mesmo município e permanecem em torno de 7 a 8 horas diárias, podemos assumir 

equivalência no padrão de qualidade e impacto em seu desenvolvimento, sem haver 

interferência desta variável nos resultados obtidos em relação ao desenvolvimento infantil 
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(Bee, 2003). Tendo em vista a relevância dos fatores biológicos e socioculturais no 

desenvolvimento psicológico (Piaget, 1967; Vigotski, 1999; Wallon, 2007), garantir que as 

crianças da amostra estejam inseridas em ambientes socioculturais semelhantes permite 

avaliar com maior precisão o impacto das variáveis biológicas, como a via de parto, no curso 

deste desenvolvimento. 

 

2.3 Instrumentos 

 

Foram utilizados dois instrumentos para a realização deste estudo. São eles: 

 

Questionário Sociodemográfico realizado com a mãe. Este questionário é 

composto de 75 questões, sendo a maior parte objetiva. O instrumento foi desenvolvido para o 

presente estudo pela Profa Dra. Miria Benincasa Gomes, orientadora deste trabalho, com a 

colaboração da Profa. Dra. Maria Geralda Viana Heleno e da própria pesquisadora. Nele 

(Apêndice A) constam questões sobre dados pessoais, financeiros, ocupacionais, questões 

relacionadas ao período gestacional, ao parto, ao pós-parto e à saúde e desenvolvimento do 

bebê. É um questionário administrado em 40 minutos e é realizado pelas pesquisadoras, 

individualmente, com cada mãe.  

Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil – Bayley III (Bayley Scales of Infant 

Development). Este é um instrumento, como visto, reconhecido internacionalmente como 

padrão ouro na avaliação de bebês e crianças pequenas, adequado para medir atrasos de 

desenvolvimento em cinco domínios do desenvolvimento: cognitivo, motor, linguístico, 

socioemocional e comportamental. (Rodrigues, 2012; Silva et al., 2011). Trata-se de uma 

série padrão de medições, originalmente desenvolvida pela psicóloga Nancy Bayley, utilizada, 

principalmente, para avaliação da motricidade (fina e grossa), da linguagem (receptiva e 

expressiva) e do desenvolvimento cognitivo de bebês e crianças, com idades entre 15 dias e 

42 meses e 15 dias. Esta medida é constituída por uma série de tarefas lúdicas que avaliam o 

desenvolvimento, e dois questionários que avaliam o desenvolmento socioemocional e o 

comportamento adaptativo, respondidos pelos pais. A escala, com todos os domínios, leva 

entre 50 (bebês menores) e 90 minutos (bebês de 3 anos) para ser administrada. Os escores 

brutos de itens concluídos com êxito são convertidos em pontuações. Estas pontuações são 

usadas para determinar o desempenho da criança em comparação com as normas de 
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desenvolvimento típico para a idade. (Bayley, 2006). 

 

2.4  Procedimento para coleta de dados 

 

Após contato com o Secretário da Educação de São Bernardo do Campo para a 

realização da pesquisa junto às CEIs do município e assinatura do Termo de Instituição Co-

participante do Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento psicológico de bebês: uma comparação 

entre parto normal e cesárea eletiva”, do qual este trabalho é derivado, o mesmo foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UMESP) para as considerações éticas e, 

mediante aprovação pelo mesmo, para apreciação da Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado de São Paulo - FAPESP. O primeiro contato com as diretoras e coordenadoras das 

creches municipais foi realizado através de uma reunião, agendada pela própria Secretaria da 

Educação, na qual foi apresentado o projeto de pesquisa e sanadas as dúvidas decorrentes. A 

adesão das creches não foi obrigatória, e foi realizada tanto no dia da reunião, como através 

de contatos telefônicos subsequentes. 

Após a adesão, foi marcada uma visita a cada creche participante, durante a qual foi 

assinado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) e agendadas as 

apresentações da pesquisa para os educadores e para os pais. A pesquisa foi apresentada 

inicialmente aos professores, durante a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC). 

A partir de então, a equipe de pesquisadores participou de reuniões, realizadas nas 

creches, com os pais dos bebês matriculados, na qual apresentou a pesquisa. Aqueles que 

concordaram, em encontro individual, assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice C). Foi realizado contato telefônico com as mães participantes para 

agendar dia e horário adequados para a realização da aplicação individual do Questionário 

Sociodemográfico e da Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil, na própria creche, com 

duração total do encontro em torno de 60 a 90 minutos.   

 

2.4.1 Considerações Éticas 

 

O presente projeto de pesquisa está de acordo com a Resolução 510/2016, respeita 

seus referenciais básicos de autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, assegura os 

direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao 
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Estado, e foi aprovado pelo Comitê de Ética (no. 1.339.889). Todos os responsáveis pelos 

participantes receberam e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

durante encontro individual, no qual foram informados sobre os aspectos da pesquisa bem 

como os procedimentos envolvidos. Os participantes não sofreram nenhum prejuízo com sua 

participação, tendo a liberdade de desligar-se da pesquisa a qualquer momento que julgassem 

necessário. Foi preservado o sigilo acerca da identidade dos participantes e dos dados 

recolhidos individualmente. Só foram aceitos para pesquisa os bebês cujos pais possuíssem 

capacidades legais, cognitivas e emocionais para compreensão dos objetivos da pesquisa e dos 

procedimentos realizados. 

 

2.5 Procedimento para análise de dados 

 

A Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil não possui padronização ou 

normatização para a população brasileira. Porém, pesquisas vêm sendo realizadas no país, e 

no mundo, utilizando esta escala, considerada padrão ouro na avaliação do desenvolvimento 

de bebês e crianças pequenas e identificação precoce de risco de desenvolvimento, com base 

nos dados normativos existentes para população norte-americana, o que pode interferir na 

confiabilidade dos dados encontrados. (Corsi et al., 2016; Cunha et al, 2016; Fernandes et al., 

2012; Lordelo et al., 2007; Santos et al., 2013; Toro-Ramos et al., 2013; Viana, Andrade, & 

Lopes, 2014). 

Para minimizar este problema, para a presente pesquisa foi realizada a padronização da 

escala para a amostra estudada. A padronização garante a uniformidade na aplicação do teste, 

com relação ao material utilizado, ambiente, instruções de aplicação e treinamento dos 

avaliadores para aplicação e correção do instrumento. (Ambiel et al., 2011). Por se tratar de 

instrumento consagrado internacionalmente, foi necessário padronizar apenas as instruções de 

aplicação, uma vez que não há tradução oficial da escala para o português, além do 

treinamento dos avaliadores, para garantir a uniformidade das aplicações.  

Após a tradução da versão inglesa da Bayley III para o português pela própria 

pesquisadora, esta foi submetida à revisão de uma equipe interdisciplinar constituída por 

profissionais da área da saúde do município para realização da análise semântica. Em seguida, 

o material foi submetido à apreciação de profissionais da Universidade Federal de Uberlândia 

(UFU) e da Universidade Federal do Pará (UFPA), usuários deste instrumento, para 

realização da segunda e terceira análises semânticas e finalização do processo de tradução.  
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Os psicólogos pesquisadores de campo passaram por curso de capacitação para a 

aplicação da escala, com 24 horas teóricas e 20 horas de estágio prático supervisionado pela 

pesquisadora, garantindo uniformidade dos procedimentos de aplicação do teste. A 

padronização das condições de aplicação se faz fundamental para garantir uma coleta de 

dados de qualidade. (Ambiel et al., 2011). 

Como dito, a Bayley III não possui estudos de normatização com amostra brasileira. A 

normatização é o processo que confere uniformidade na interpretação da pontuação do teste. 

(Ambiel et al., 2011). A Bayley III foi normatizada a partir de amostra de crianças 

americanas, portanto, é importante a realização de pesquisas para normatização da escala a 

partir de amostra nacional. (Sameroff, 2010). Em função deste fato, julgou-se prudente 

recorrer à realização de uma normatização inicial desta escala a partir da amostra coletada, 

apesar de seu número reduzido, uma vez que é necessário contextualizar o teste para que 

possa ser interpretado o resultado do indivíduo de forma adequada. (Ambiel et al., 2011). A 

literatura, apesar de atestar a confiabilidade e validade da Bayley III, é controversa em relação 

ao uso da normatização norte-americana em outras populações. (Chinta et al., 2014; 

Godamunne et al, 2014; Hanlon et al, 2016; Krogh et al., 2012; Steenis et al., 2012; Steenis et 

al., 2014; VanBaar et al., 2014; Walker et al., 2010; Yu et al, 2013). Recorrer à normatização 

a partir dos dados amostrais constitui uma alternativa ética à comparação direta com dados 

normativos baseados em outras populações, no caso a população norte-americana. Desta 

forma, a comparação dos dados obtidos será realizada a partir de dois dados normativos: 

norte-americano e local (obtidos a partir da amostra deste estudo). 

Este tipo de análise apresenta algumas limitações: o reduzido número amostral; a 

homogeneidade da amostra, uma vez que todas as crianças que a compõem são moradoras da 

região do Grande ABC e frequentam CEIs; além do fato da amostra avaliada ser utilizada para 

a normatização dos dados deste estudo. Porém, constitui uma estratégia válida para comparar 

os resultados encontrados em relação a uma população amostral que não apresenta diferenças 

socioculturais as quais podem influenciar no desenvolvimento infantil. Também possibilita 

verificar eventuais discrepâncias desta amostra em relação à amostra norte-americana. Além 

disso, trata-se apenas do primeiro passo em direção à padronização e normatização nacional, 

que deve sem dúvidas acontecer em estudos posteriores a partir de amostra compatível e 

representativa da realidade nacional.  

A normatização da Bayley III foi realizada através da aplicação da estatística 

descritiva sobre a pontuação bruta, o que permite posicionar o resultado do sujeito e 

relacionar os dados obtidos. (Ambiel et al.,  2011). Foi aplicado na amostra normativa o 
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cáculo de percentil, que permite a interpretação e comparação dos resultados do indivíduo em 

diferentes testes, além de apontar a posição do indivíduo na amostra normativa. (Ambiel et 

al., 2011).  Considerou-se o critério estatístico de um desvio-padrão (DP), medida que 

informa o grau de variabilidade dos valores de uma distribuição em torno da média. Utilizou-

se, ainda, a distribuição normal padrão, que permite comparar valores tanto de amostras 

diferentes quanto de uma mesma amostra, na qual aproximadamente 68% dos valores 

encontram-se num intervalo inferior a um DP a partir da média. (Dancey & Reidy, 2006).  

Desta forma, foram obtidos pontos de corte que indicam a população que apresenta 

resultados na média, abaixo ou acima desta. (Ambiel et al., 2011). Os pontos de corte inferior 

e superior foram calculados por faixa etária, a partir da pontuação bruta obtida em cada 

domínio avaliado pela Bayley III (Cognitivo, Linguagem, Motor, Socioemocional e 

Comportamento Adaptativo) e seus subitens. Utilizou-se o cálculo de percentil em 15%, para 

determinar o ponto de corte inferior, e 85% para determinar o ponto de corte superior. 

Portanto, os resultados abaixo do ponto de corte encontrado através do cálculo de percentil em 

15% apresentam desempenho inferior à média esperada para a faixa etária; os que se 

encontram acima do ponto de corte determinado através do cálculo de percentil em 85%, 

superior; e aqueles entre esses pontos de corte, na média.  

O cálculo de percentil para determinação dos pontos de corte foi realizado a partir das 

mesmas faixas etárias utilizadas na Bayley III, possibilitando assim a comparação dos 

resultados obtidos através do uso da normatização realizada através da amostra local (Tabela 

1) com a amostra norte-americana. Assim, tornou-se possível encontrar indícios da 

possibilidade de utilização desta para a nossa população.  

A comparação realizada a partir dos parâmetros normativos norte-americanos levou 

em conta os pontos ponderados fornecidos pela escala para os cinco domínios e seu subtestes, 

derivado do escore bruto total, com intervalo 1-19, média de 10 e desvio-padrão (DP) 3. Para 

análise dos resultados das composições das habilidades do comportamento adaptativo, 

oferecidas pela Bayley III, foi considerada a pontuação composta, dimensionada para uma 

métrica com média de 100, desvio-padrão (DP) 15 e intervalo de 40-160. (Bayley, 2006). 
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Tabela 1 

Normatização da amostra por faixa etária e área de desenvolvimento avaliada 
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Após a caracterização da amostra, os dados foram analisados pelo Statistical Package 

for the Social SciencesVersion 21– SPSS. Foi utilizado o método estatístico Qui Quadrado de 

Pearson, critérios de significância (p) < 0,05. Trata-se de um teste de hipóteses, não 

paramétrico (não depende de parâmetros populacionais), que permite encontrar um valor de 

dispersão de duas variáveis. Ele permite verificar a significância da frequência de um evento e 

comparar a distribuição deste em diferentes amostras para verificar se as proporções 

observadas apresentam ou não diferenças significativas. (Dancey & Reidy, 2006). Desta 

forma, foi possível identificar a existência de especificidades de cada grupo (bebês nascidos 

de parto normal e bebês nascidos de cesárea eletiva). Foram realizadas correlações entre os 

achados, buscando diferenças e semelhanças entre os grupos em cada uma das áreas do 

desenvolvimento psicológico - cognitivo, motor, linguístico, socioemocional e 

comportamental - na comparação com a via de parto e a idade gestacional ao nascer. 
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3 Resultados 

 

Os resultados deste estudo serão apresentados a partir da avaliação do 

desenvolvimento infantil realizado através da Bayley III considerando dois aspectos: os dados 

normativos fornecidos pela escala, que se baseiam na população americana; e os dados 

normativos obtidos através da conversão dos pontos brutos obtidos pelas crianças avaliadas, 

em cada domínio do desenvolvimento, em percentis. Compreende-se que, desta forma, 

também é possível verificar indícios sobre a compatibilidade ou não da normatização norte 

americana para uso na população brasileira. 

Os dados coletados foram analisados a partir de duas variáveis: via de parto e idade 

gestacional ao nascer, uma vez que a literatura associa a cesárea eletiva a sinais de 

prematuridade.  

 

3.1 Domínio Cognitivo 

 

O Domínio Cognitivo foi avaliado através do interesse que a criança demonstra por 

novidades, sua atenção aos objetos familiares e não familiares, a forma como brinca com 

diferentes tipos de brinquedos, como explora novos brinquedos e experiências, como resolve 

problemas, e sua habilidades para completar quebra-cabeça e encaixes. Também foi verificada 

a presença de jogos de faz-de-conta, habilidades como contagem com números, atividades 

com blocos de montar, jogos de desenhar, jogos de quebra-cabeça, dentre outros. (Bayley, 2006).  

Foram realizadas correlações entre as crianças nascidas de parto normal e cesariana e 

não foi observada diferença significativa (p>0,05) no desenvolvimento cognitivo tanto em 

relação à amostra norte-americana (p=0,388) quanto à amostra local (p=0,728). Também não 

foram observadas diferenças significativas nas correlações com idade gestacional ao nascer na 

comparação com a amostra norte-americana (p=0,896) nem com a amostra local (p=0,673). 

Portanto, em relação a este domínio observa-se concordância entre ambas as amostras, 

indicando compatibilidade entre as mesmas. 

 

3.2 Domínio Linguagem 

 

O Domínio Linguagem foi avaliado através de atividades lúdicas e observação que 



 

 

69 
 

 

avaliam comportamentos e comunicação pré-verbais, compreensão verbal, referenciamento 

social e desenvolvimento de vocabulário e dos aspectos morfossintático e semântico. Também 

foram utilizadas tarefas que possibilitam o reconhecimento de sons, objetos e pessoas no 

ambiente; a identificação de imagens, objetos e figuras de ação; compreensão de comandas 

simples e complexas; comportamentos de rotina social e compreensão de regras gramaticais 

básicas. Foram observadas as variadas formas de comunicação verbal utilizadas pela criança 

durante o encontro e oferecidas oportunidades para utilização de palavras, nomeação de 

objetos e figuras, respondendo a perguntas simples e complexas. (Bayley, 2006). 

Na amostra estudada, não foi observada diferença significativa (p>0,05) no 

desenvolvimento da linguagem receptiva ou expressiva em relação à via de parto na 

comparação com a normatização norte-americana (linguagem expressiva p=0,70; linguagem 

receptiva p=0,313), ou na normatização realizada neste estudo (linguagem expressiva 

p=0,142; linguagem receptiva p=0,083). Neste subteste, encontra-se concordância entre as 

normatizações norte-americana e da própria amostra.  

Ao correlacionar a variável idade gestacional ao nascer com a linguagem receptiva, 

também não se observa diferenças significativas (p>0,05) na comparação com ambas as 

amostras, norte-americana (p=0,904) e local (p=0,147). O mesmo se observa na correlação 

entre linguagem expressiva (LE) e idade gestacional na comparação com amostra local 

(p=0,118). Contudo, a partir dos dados normativos norte-americanos, observa-se diferença 

significativa (p<0,05) nesta área do desenvolvimento (p=0,023) (Tabela 2).  

A diferença encontrada na comparação entre as duas amostras pode estar relacionada 

às diferenças culturais e a maior complexidade da língua portuguesa em relação à língua 

inglesa, além do número reduzido da amostragem. A diferença nos resultados em relação às 

amostras local e norte-americana aponta para a importância de estudos para a normatização da 

escala para a população brasileira como forma de garantir uma medida mais fidedigna. 
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Tabela 2 

Comparação de escore ponderado do subteste Linguagem Expressiva segundo idade 

gestacional ao nascer 

 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Escore Ponderado LE  

Total Inferior Média Superior 

Idade gestacional ao nascer 

Termo precoce 12 75 17 104 

Termo 9 116 23 148 

Pós-termo 3 4 4 11 

Total 24 195 44 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor Df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 11,339a 4 ,023 

Razão de verossimilhança 9,944 4 ,041 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 2 células (22.2%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é 1.00. 

 

3.3 Domínio motor 

 

No subteste motor fino foram realizadas tarefas que permitem a observação do 

controle muscular, da função visomotora, habilidades de preensão, empilhamento de blocos e 

construção de estruturas simples, desenho de formas simples e complexas, manipulação de 

objetos pequenos e habilidade de recorte com tesoura. No subitem motor grosso foram 

utilizadas tarefas que permitem avaliar controle de cabeça, mudanças transposturais, 

motricidade (controle corporal e mobilidade nas diferentes posturas, decúbitos, gato e em pé), 

controle motor (coordenação e equilíbrio dentro das posturas), consciência corporal e 

planejamento motor. (Bayley, 2006). 

Foram realizadas correlações entre o desenvolvimento motor fino e grosso e via de 

parto, e não foi observada diferença significativa (p>0,05) em relação à amostra americana 

(motor fino p=0,101; motor grosso p=0,382) e à amostra local (motor fino p=0,66, motor 

grosso, p=0,719).  

Na correlação entre idade gestacional ao nascer e desenvolvimento motor grosso não 

houve diferença significativa (p>0,05) na comparação com as duas amostras, norte americana 
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(p=0,244) e local (p=0,276). Porém, quando comparado o desenvolvimento motor fino (MF), 

encontramos diferença significativa (p<0,05) na comparação com a própria amostra (p=0,001) 

(Tabela 3), o que não se replica na comparação com a amostra americana (p=0.443).  

 

Tabela 3 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As diferenças encontradas nos resultados referentes à função motora fina na 

comparação com a amostra norte-americana (p>0,05) e local (p<0,05) podem estar 

relacionadas tanto ao reduzido número da amostra avaliada neste estudo, como a diferenças 

socioculturais, o que reitera a importância de normatização nacional da escala.  

 

3.4 Domínio Socioemocional 

 

Os itens desse Domínio avaliam as competências emocionais funcionais, como a 

autorregulação e o interesse no entorno; necessidades comunicativas; interação com as 

pessoas e estabelecimento de relações; uso da emoção na interação e intencionalidade; uso de 

sinais emocionais ou gestos na resolução de problemas. Seus oito primeiros itens agrupam-se 

e fornecem uma medida de processamento sensorial que também foi avaliada neste estudo 

(Bayley, 2006). 

Comparação de percentil do subteste Motor Fino segundo idade gestacional ao nascer 

  

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Percentil MF  

Total Inferior Média Superior 

Idade gestacional ao nascer 

Termo precoce 9 81 14 104 

Termo 11 131 6 148 

Pós-termo 0 7 4 11 

Total 20 219 24 263 

Testes de qui-quadrado 

 

 
Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 17,610a 4 ,001 

Razão de verossimilhança 15,436 4 ,004 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 2 células (22.2%) esperam contagem menor do que 5. A 

contagem mínima esperada é .84. 
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Não foi observada diferença significativa (p>0,05) nas correlações deste domínio com 

via de parto tanto em relação à amostra americana (p=0,944) quanto em relação à amostra 

local (p=0,853). O mesmo se repete nas correlações com a idade gestacional ao nascer em 

relação à amostra norte-americana (p=0,341) e local (p=0,669).  

Foram realizadas correlações também em relação ao Processamento Sensorial (PS). Na 

análise segundo a idade gestacional, não foi observada diferença significativa (p>0,05) na 

comparação com a amostra americana (p=0,99) e local (p=0,465). Quando verificados os 

resultados  partir da via de parto, também não houve diferença significativa (p>0,05) em 

relação à amostra norte-americana (p=0,124). Entretanto, a diferença foi significativa 

(p<0,05) na comparação com a amostra local (p=0,033) (Tabela 4). 

Mais uma vez observa-se diferença na comparação entre a amostra deste estudo e a 

amostra americana, reforçando o cuidado necessário na análise de resultados a partir de dados 

normativos referentes a outras populações que não a nacional. 

 

Tabela 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Domínio Comportamento Adaptativo 

 

De acordo com a idade da criança, foram avaliadas as habilidades referentes ao 

comportamento adaptativo. Além da pontuação referente a cada uma das 10 áreas avaliadas, 

Comparação de percentil do Processamento Sensorial segundo via de parto  

 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Percentil PS  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 
Vaginal 4 90 9 103 

Cesárea eletiva 19 120 21 160 

Total 23 210 30 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 6,836a 2 ,033 

Razão de verossimilhança 7,416 2 ,025 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 0 células (.0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem mínima 

esperada é 9.01. 
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estas se combinam para formar uma série de compostos, incluindo o General Adaptative 

Composite (GAC) (Composto Adaptativo Geral, em tradução livre), uma medida global do 

desenvolvimento adaptativo da criança. É possível obter ainda outras três combinações de 

áreas de habilidades para análise: Conceitual (que combina a pontuação obtida nas áreas de 

comunicação, noções pré-acadêmicas e autodirecionamento); Social (que combina a 

pontuação obtida nas áreas social e lazer); e Prático (que combina a pontuação obtida nas 

áreas referentes a uso comunitário, vida doméstica, saúde e segurança e autocuidado). 

(Bayley, 2006). Foram analisadas, neste estudo, tanto as 10 áreas de habilidades isoladamente 

como também as combinações de áreas de habilidades referentes ao Domínio Comportamento 

Adaptativo - Conceitual , Prático e Social - propostos pela Bayley III. 

Não foi observada diferença significativa (p>0,05) na comparação do desenvolvimento 

dos bebês segundo a idade gestacional, em relação à amostra norte-americana, nas áreas de 

habilidades do comportamento adaptativo: comunicação (p=0,449), uso comunitário 

(p=0,943), funções pré-acadêmicas (p=0,870), vida doméstica (p=0,994), saúde e segurança 

(p=0,620), laser (p=0,389), autocuidado (p=0,440), autodirecionamento (p=0,236), social 

(p=0,651), motor (p=0,677), e combinação de áreas de habilidades GAC (p=0,122), 

Conceitual (p=0,473), Social (p=0,352) e Prático (p=0,539). O mesmo foi observado em 

relação à amostra local, não houve diferença significativa (p>0,05) nas áreas: comunicação 

(p=0,850), uso comunitário (p=0,639), funções pré-acadêmicas (p=0,682), vida doméstica 

(p=0,292), saúde e segurança (p=0,785), laser (p=0,417), autocuidado (p=0,174), 

autodirecionamento (p=0,766), social (p=0,699), motor (p=0,642), e combinação de áreas de 

habilidade GAC (p=0,132), Conceitual (p=0,956), Social (p=0,307) e Prático (p=0,316).   

Algumas correlações segundo a via de parto também não apresentaram diferença 

significativa (p>0,05). Na comparação com a amostra norte-americana não foi observada 

diferença significativa (p>0,05) nas áreas: comunicação (p=0,724), uso comunitário 

(p=0,067), funções pré-acadêmicas (p=0,628), vida doméstica (p=0,490), saúde e segurança 

(p=0,107), laser (p=0,842), autocuidado (p=0,60), social (p=0,173), motor (p=0,264), e 

combinação de áreas de habilidades GAC (p=0,376) e Social (p=0,522). No entanto, 

verificou-se diferença significativa (p<0,05) na área de habilidade referente a 

autodirecionamento (AD) (p=0,008) (Tabela 5). 
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Tabela 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também se constatou diferença significativa (p<0,05) em duas correlações com a via 

de parto na comparação com a amostra norte-americana: Conceitual (CON) (p=0,020) (Tabela 

6) e Prático (PRAT) (p=0,018) (Tabela 7).  

  

Comparação de escore ponderado da área de habilidade Autodirecionamento segundo 

via de parto 

 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Escore Podenrado AD  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 
Vaginal 17 70 16 103 

Cesárea eletiva 30 123 7 160 

Total 47 193 23 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 9,778a 2 ,008 

Razão de verossimilhança 9,552 2 ,008 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 0 células (.0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem mínima 

esperada é 9.01. 
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Tabela 6 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As mesmas correlações com via de parto foram realizadas em relação à amostra local e 

não se verificou diferença significativa (p>0,05) nas áreas: comunicação (p=0,823), uso 

Comparação de escore composto da área de habilidade Conceitual segundo via de parto 

 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Escore Composto CON  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 
Vaginal 4 96 3 103 

Cesárea eletiva 16 144 0 160 

Total 20 240 3 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 7,813a 2 ,020 

Razão de verossimilhança 9,082 2 ,011 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 2 células (33.3%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é 1.17. 

 

Comparação de escore composto da área de habilidade Prático segundo via de parto 

 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Escore Composto PRAT  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 
Vaginal 3 99 1 103 

Cesárea eletiva 19 141 0 160 

Total 22 240 1 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor Df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 8,009a 2 ,018 

Razão de verossimilhança 9,295 2 ,010 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 2 células (33.3%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 

mínima esperada é .39. 

 

 



 

 

76 
 

 

comunitário (p=0,706), funções pré-acadêmicas (p=0,861), vida doméstica (p=0,784), laser 

(p=0,535), autocuidado (p=0,63), social (p=0,659), motor (p=0,163), e a combinação de áreas 

de habilidades GAC (p=0,740), Conceitual (p=0,637), Social (p=0,067) e Prático (p=0,068). 

Entretanto, algumas áreas apresentaram diferença significativa (p<0,05), dentre elas, a área de 

habilidade referente ao autodirecionamento (AD) (p=0,001). (Tabela 8). 

 

Tabela 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A área de habilidade referente à saúde e segurança (SS) (p=0,041) também apresentou 

diferença significativa (p<0,05) quando utilizada a comparação com a amostra local, segundo 

a via de parto. (Tabela 9).  

 

  

Comparação de percentil da área de habilidade Autodirecionamento segundo via de 

parto 

Tabulação cruzada 

Contagem 

 Percentil AD  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 
Vaginal 10 69 24 103 

Cesárea eletiva 16 132 12 160 

Total 26 201 36 263 

Testes de qui-quadrado 

 Valor Df Sig. Assint. (2 

lados) 

Qui-quadrado de Pearson 13,407a 2 ,001 

Razão de verossimilhança 13,106 2 ,001 

N de Casos Válidos 263   

Nota: a. 0 células (.0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem mínima 

esperada é 10.18. 
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Tabela 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados encontrados revelam prejuízos no desenvolvimento de crianças nascidas 

por parto cesariana em relação às nascidas por parto vaginal em aspectos referentes ao 

processamento sensorial e algumas habilidades de comportamento adaptativo. Em relação ao 

uso da normatização norte-americana para comparação dos dados (Figura 10), observa-se 

maior frequência de desempenho inferior no desenvolvimento de crianças nascidas via 

cesárea eletiva (CE) em relação às nascidas via vaginal (Vag) quando avaliadas as áreas de 

habilidades referentes ao autodirecionamento (AD) e as composições de habilidades do 

comportamento adaptativo Conceitual (CON) (que envolvem as áreas de habilidades 

comunicação, funções pré-acadêmicas e autodirecionamento) e Prático (PRAT) (uso 

comunitário, vida doméstica, saúde e segurança e auto-cuidado). 

 

Comparação de percentil da área de habilidade Saúde e Segurança segundo via de parto 

Tabulação cruzada 

Contagem 

  
Percentil SS  

Total Inferior Média Superior 

Tipo de parto 

Vaginal 7 79 17 103 

Cesárea 

eletiva 
19 129 12 160 

Total 26 208 29 263 

Testes de qui-quadrado 

  
  Valor df 

Sig. Assint. 

(2 lados) 

  Qui-quadrado de Pearson 6,365a 2 0,041 

  Razão de verossimilhança 6,306 2 0,043 

  N de Casos Válidos 263 
  

  
Nota: a. 0 células (.0%) esperam contagem menor do que 5. A contagem 
mínima esperada é 10.18. 
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Figura 10. Comparação do desenvolvimento infantil segundo via de parto com base na 

amostra norte-americana 

 

Em relação ao uso do cálculo de percentis para comparação dos dados com a própria 

amostra (Figura 11), observa-se maior frequência de desempenho inferior no desenvolvimento 

das crianças nascidas via cesárea eletiva (CE) em relação ao parto vaginal (Vag) quando 

avaliado o índice de processamento sensorial (PS) e as áreas de habilidades referentes à saúde 

e segurança (SS) e ao autodirecionamento (AD).  
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Figura 11. Comparação do desenvolvimento infantil segundo via de parto com base no 

cálculo de percentil 

 

Os dados também apontam para desempenho inferior no desenvolvimento de crianças 

nascidas a termo precoce em relação às nascidas a termo quanto ao desenvolvimento da 

linguagem expressiva, em relação à amostra norte-americana (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Comparação do desenvolvimento da linguagem expressiva segundo idade 

gestacional ao nascer com base na amostra norte-americana 
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Observa-se também desempenho inferior no desenvolvimento de crianças nascidas a 

termo precoce em relação ao termo quanto ao desenvolvimento motor fino (Figura 13), em 

relação à normatização realizada a partir da própria amostra.  

 

 

Figura 13. Comparação do desenvolvimento da motricidade fina segundo idade gestacional 

ao nascer com base no cálculo de percentil 

 

Os resultados evidenciam sinais da associação relatada na literatura entre a cesárea 

eletiva e a prematuridade. O desenvolvimento motor fino na comparação segundo a via de 

parto não apresenta uma diferença significativa (p>0,05), mas podemos considerar uma 

tendência à significância (p=0,066), aproximando-se dos achados desta habilidade na 

correlação com a idade gestacional ao nascer, que apresentou diferença significativa (p<0,05).   

Também os resultados encontrados nas correlações realizadas a partir da linguagem 

expressiva apontam na mesma direção. Observa-se tendência à significância nos achados 

relacionados à via de parto (p=0,070), enquanto em relação à idade gestacional ao nascer há 

diferença significativa (p<0,05). Pesquisas futuras com maior amostragem devem ser 

realizadas e poderão tornar essas correlações mais evidentes. 

Apesar das limitações inerentes a realização de normatização com número reduzido de 

amostragem, e da comparação da amostra com os dados derivados dela própria, considerou-se 

ético buscar um dado comparativo a partir da parcela da população brasileira disponível neste 

estudo. A comparação entre amostras provenientes de diferentes realidades culturais pode não 

refletir com fidedignidade a condição de desenvolvimento da criança. Observaram-se, a partir 
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dos dados encontrados, aspectos de convergência e divergência entre a normatização realizada 

a partir de amostra de crianças norte-americanas e da amostra deste estudo, sugerindo a 

importância da padronização e normatização do instrumento para nossa população. 
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4 Discussão dos resultados 

 

4.1 Idade gestacional ao nascer e via de parto 

 

Os resultados encontrados vão ao encontro da literatura, que indica associação entre 

cesariana eletiva e risco de prematuridade (Benzecry et al., 2000; Cascaes et al., 2008; D’Orsi 

et al., 2006; Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Potter et al., 

2001). Na amostra estudada, quando consideradas a idade gestacional ao nascer e a via de 

parto, verifica-se maior incidência de déficits no desenvolvimento da linguagem expressiva 

(12%) e da motricidade fina (9%) em bebês e crianças nascidas entre 37 semanas e 38 

semanas e 6 dias de idade gestacional. Também foi observada maior incidência de déficit no 

processamento sensorial (12%) e nas habilidades relacionadas ao comportamento adaptativo 

(10 a 19%) entre os nascidos por cesariana eletiva.  

Optou-se neste trabalho por referir-se às alterações encontradas no comportamento 

adaptativo em relação à via de parto através da própria expressão, mais abrangente, uma vez 

que as alterações encontradas englobam a quase totalidade das habilidades avaliadas pelo 

instrumento. Portanto, as referências às habilidades de comportamento adaptativo realizadas 

nos 3 subtítulos do capítulo 4 – Discussão, englobam as análises comparativas com diferença 

estatisticamente significante (p<0,05) tanto em relação à amostra norte-americana quanto à 

própria amostra. Nas primeiras, estão envolvidos os prejuízos na habilidade de 

autodirecionamento, encontrados em 19% das crianças nascidas por cesariana eletiva; nas 

habilidades envolvidas na composição Conceitual (comunicação, funções pré-acadêmicas e 

autodirecionamento), em 10% das crianças; na composição Prática (uso comunitário, vida 

doméstica, saúde e segurança e auto-cuidado), presentes em 12%. Na comparação com a 

própria amostra, engloba os prejuízos na área de habilidade saúde e segurança em 12% das 

crianças; e no autodirecionamento em 10% delas. 

Até pouco tempo atrás se acreditava que os bebês nascidos de cesárea eletiva já teriam 

a maturidade necessária para viverem fora do útero assim que atingissem uma determinada 

idade gestacional, independente do início dos pródromos
1
 ou trabalho de parto. As evidências 

atuais, no entanto, indicam que o cálculo da idade gestacional, quando feito pela data da 

última menstruação ou pela ultrassonografia, podem ser imprecisos, sendo o da menstruação o 

mais incerto entre eles. (FIOCRUZ, 2014; Magalhães et al., 2014). O ultrassom, embora 

                                                   
1 Pródromos são os sinais que indicam que o trabalho de parto está próximo, com contrações irregulares 

doloridas, mas que diferem do trabalho do parto pois amenizam após certo tempo. 
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bastante eficaz e preventivo na obstetrícia, tem sido objeto de estudo nos últimos anos.  

Pesquisas recentes apontam que, a partir da 11ª semana de gestação, há risco de 

alteração da idade gestacional para mais ou para menos (FIOCRUZ, 2014, Magalhães et al., 

2014). A partir da 22ª, não são raros erros de duas semanas e, frequentemente, para menos. 

(Whitworth, Bricker, & Mullan, 2015). Desta forma, o bebê agendado para nascer na 38ª 

semana gestacional pode, de fato, ser retirado do útero materno prematuramente, na 36ª 

semana gestacional, ou seja, um prematuro tardio. Esses recém-nascidos correspondem a 70% 

dos partos prematuros (Engle & Kominiarek, 2008; Kominiarek, 2009, NCHS, 2009) e, 

geralmente, recebem alta por não apresentarem nenhuma complicação aparente. Pesquisas 

recentes, entretanto, apontam a presença de sinais de prematuridade entre estes bebês. (Engle 

& Kominiarek, 2008; Giraldi & Zorzetto, 2015; Kominiarek, 2009; NCHS, 2009). Os 

resultados da presente pesquisa evidenciam esses sinais da associação relatada na literatura 

entre a cesárea eletiva e a prematuridade. Observou-se a presença de déficits no 

desenvolvimento das crianças quando realizadas as correlações com a via de parto e a idade 

gestacional em diversas áreas do desenvolvimento. Pesquisas futuras com maior amostragem 

devem ser realizadas e poderão tornar essas correlações ainda mais evidentes. 

Como a maturação é um processo contínuo, o tempo de gestação constitui um dos 

fatores que pode impactá-la, bem como a trajetória do desenvolvimento neonatal e infantil. 

(Sweeny & Gutierrez, 2002; Raju, 2012). Há evidências de que o maior risco de problemas de 

desenvolvimento em bebês prematuros tardios pode estar relacionado à imaturidade, e 

consequente vulnerabilidade, do cérebro. Esta é a hipótese levantada para justificar os 

resultados deste estudo. 

As últimas seis semanas de gestação são consideradas um período crítico de 

desenvolvimento de várias estruturas neurais e de maturação de tecidos cerebrais. (Adams-

Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006). Sabe-se que é neste período que ocorre 

significativo aumento do volume cortical, mielinização da cápsula interna, estabelecimento 

das grandes vias motoras e sensoriais bem como das conexões talâmicas com a maioria das 

regiões corticais, o que explica, dentre outros prejuízos, o funcionamento neuropsicológico 

inferior do prematuro tardio em relação ao termo encontrado na literatura (Baron et al., 2012) 

e nos resultados apresentados aqui. 

O final da gravidez é um momento de intensa proliferação e migração de células 

granulares cerebelares, proporcionando pico de crescimento e desenvolvimento do cerebelo 

neste período. Ocorrências que provoquem lesões nessas células podem comprometer, 

portanto, tanto o crescimento quanto o desenvolvimento do cerebelo, responsável por 
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inúmeras funções ao longo do desenvolvimento da criança, como tônus muscular e postural 

desde o nascimento, equilíbrio, coordenação, cognição, linguagem e funções sociais. (Adams-

Chapman, 2006; Limperopoulos et al., 2005; Scher, 2008). Os nascidos de cesariana eletiva e 

a termo precoce, nesta pesquisa, apresentaram vulnerabilidade em alguns desses indicadores, 

como comportamento adaptativo e linguagem expressiva. O volume cerebelar médio do 

prematuro tardio gira em torno de apenas 5,5% deste volume ao final da gestação (Adams-

Chapman, 2006).  

Além disso, entre 34 e 40 semanas gestacionais há um aumento de cerca de 50% do 

volume cortical, e pesquisas sugerem que intercorrências neste período, como o nascimento 

prematuro, podem causar sequelas no desenvolvimento cerebral posterior. (Adams-Chapman, 

2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006). Apesar de serem observadas proliferação e migração 

neuronal para o córtex cerebral desde a 24ª semana gestacional, a maturação cerebral ainda se 

mostra incompleta mesmo em idades gestacionais próximas ao termo. Há evidências da 

formação de sulcos e giros estar completa apenas na 40ª semana de gestação. (Kinney, 2006).  

Também, nestas últimas semanas, a quantidade de substância branca e cinzenta 

mielinizada aumenta significativamente em relação ao volume cerebral. (Adams-Chapman, 

2006; Darball, Ariagno, & Kinney, 2006; Kinney, 2006;).  Também em relação ao tronco 

encefálico, local em que se originam quase todos os nervos cranianos, este período final da 

gestação é de extrema importância para seu desenvolvimento. (Darball et al., 2006; Kinney, 

2006). 

Há evidências de que a mielinização do pedúnculo cerebral, responsável por refinar os 

movimentos, se inicia apenas em torno da 36ª semana gestacional. (Brody et al., 1988; 

Carlson, 1996). Portanto, considerar uma cesárea eletiva realizada na 38ª semana, levando em 

consideração a margem de erro de cálculo de idade gestacional, significa realizar este parto no 

no início desse processo de mielinização. Um estudo realizado com 118 prematuros tardios 

avaliados na idade equivalente a termo em relação a tônus de membros e tronco, movimentos, 

reflexos e comportamento visual sugere que as semanas que faltaram ao nascimento a termo 

são importantes para a maturação de funções neurológicas que comprometem essas funções. 

(Romeo et al., 2013). O resultado identificado nas respostas na categoria “motor fino” desta 

pesquisa, confirmam os achados do autor. 

A idade gestacional e a via de parto são, portanto, dois importantes fatores preditivos 

tanto para o prognóstico do desenvolvimento infantil quanto para os desfechos ao longo dos 

primeiros anos de vida. (Mancini et al., 2004; Martins et al., 2004). Representam um fator de 

risco biológico que influencia no curso do desenvolvimento infantil. (Andraca et al., 1998). 
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Na literatura, encontram-se evidências que relacionam a idade gestacional ao nascer como 

fator de risco para o desenvolvimento neuromotor, de linguagem, do comportamento 

adaptativo e socioemocional (Fernandes et al., 2012; Menezes & Dias., 2012), semelhantes 

aos resultados deste estudo.  

A literatura mostra que menor idade gestacional está associada a maior risco de atrasos 

no desenvolvimento. (Petrini et al., 2009). Um estudo, comparando a morbidade neonatal 

entre bebês nascidos prematuros tardios e termo precoce, demonstrou que a diferença de idade 

gestacional entre ambos, mesmo que ínfima, é significativa e influencia o desenvolvimento da 

criança. (Lourenço et al., 2017). O mesmo raciocínio pode ser utilizado para explicar as 

diferenças no desenvolvimento de bebês nascidos a termo e termo precoce.  

Os resultados obtidos a partir da amostra estudada corroboram estes dados, indicando 

alguns prejuízos significativos nas crianças nascidas entre 37 semanas e 38 semanas e 6 dias 

em relação a crianças nascidas a partir de 39 semanas de gestação. Indicam, ainda, prejuízos 

no desenvolvimento de crianças nascidas de cesárea agendada quando comparadas a crianças 

nascidas de parto vaginal. Verificamos que as áreas que evidenciaram pior desempenho em 

relação à idade gestacional ao nascer foram a motricidade fina (9%) e a linguagem expressiva 

(12%), e em relação ao tipo de parto, o processamento sensorial (12%) e as habilidades de 

comportamento adaptativo (10 a 19%).  

Quanto ao desenvolvimento motor, um estudo realizado com amostra de 7500 sujeitos 

divididos em 2 grupos, nascidos prematuros tardios e nascidos a termo, encontraram 

resultados semelhantes. Os autores verificaram desenvolvimento neuromotor deficitário ao 

longo dos 2 primeiros anos de vida dos prematuros tardios em relação aos nascidos a termo. 

Foi realizada a avaliação do desenvolvimento dessas crianças entre 23 e 25 meses de idade 

através da Bayley Scales of Infant Development Short Form Research Edition (BSF-R), 

derivada da BSID-II. Os resultados indicaram maior probabilidade de atrasos moderados e 

severos no desenvolvimento psicomotor no grupo de prematuros tardios, 56% e 58% 

respectivamente. Também referiram maior risco de atrasos no desenvolvimento mental de 

médio (43%) a moderado (52%) no prematuro tardio em relação ao nascido a termo, 

relacionado a fatores socioambientais modificáveis. (Woythaler et al., 2011). Os achados 

referentes ao desenvolvimento psicomotor são confirmados na presente pesquisa, que 

apresentou diferença estatisticamente significante (p<0,05) no desenvolvimento motor fino 

entre crianças nascidas a termo e termo precoce. Porém, os dados sobre desenvolvimento 

mental, não são confirmados nesta pesquisa.  

Um dos fatores que pode influenciar nas alterações relativas ao desenvolvimento 
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motor identificadas neste estudo é o fato do tônus flexor dos membros superiores ter início a 

partir da 36ª semana gestacional. (Amiel-Tison, 1968; Sweenwy & Gutierrez, 2002). Outro 

fator, é que os prematuros tardios apresentam assimetrias estruturais nas áreas motoras e de 

linguagem em idade equivalente ao termo, mesmo antes do desenvolvimento da fala e da 

motricidade fina. (Liu et al., 2010). 

Apesar da maioria das pesquisas com prematuros serem direcionadas à investigação de 

desfechos em bebês nascidos com menos de 32 semanas de idade gestacional e serem 

escassos os dados acerca do prematuro tardio, os dados disponíveis sugerem que estes se 

encontram em significativo risco de apresentarem dificuldades em seu crescimento, bem 

como alterações nos aspectos neuropsicológicos, educacionais e comportamentais, ao 

contrário do que acontece com os bebês nascidos a termo. (Billiards et al., 2006; Moreira, 

2014). Apesar de muitos deles apresentarem um curso neonatal sem complicações, quando 

comparados com os de 39 a 41 semanas, sua probabilidade de sofrer algum tipo de morbidade 

a curto e longo prazo já é comprovadamente maior. (Moreira, 2014).  Resultados similares 

foram verificados neste estudo. Ao distribuirmos a amostra inicial em dois grupos: crianças 

nascidas de cesárea e nascidas de parto vaginal, os resultados indicam prejuízos menores. Ao 

retirarmos desta amostra crianças nascidas de cesárea depois das 40 semanas acompanhadas 

de trabalho de parto, algumas vulnerabilidades se destacam. Vale considerar que, para os 

resultados que estão sendo apresentados, foram excluídos da amostra os bebês com qualquer 

tipo de diagnóstico, inclusive de prematuridade. 

Verificou-se neste estudo que 36% dos bebês nascidos pós-termo apresentam 

desenvolvimento superior em suas habilidades motoras finas em relação ao esperado para sua 

faixa etária. Este dado corrobora a afirmação de Moreira (2014) de que, à medida que a idade 

gestacional avança além das 39 semanas, os riscos à saúde vão diminuindo, mas mantêm-se 

presentes nos recém-nascidos de 37 e 38 semanas.  

Os resultados encontrados na presente pesquisa vão ao encontro dos de uma revisão 

sistemática que abarca a literatura dos últimos 15 anos com objetivo de investigar a relação 

entre habilidades motoras e fatores de risco para desempenho inferior nas habilidades motoras 

finas. Esta investigação demonstrou risco maior dos prematuros tardios desenvolverem 

déficits na motricidade fina quando comparados com nascidos a partir da 39ª semana 

gestacional (Bos, Van Braeckel, Hitzer, Tanis, & Roze, 2013), o que se confirma também nos 

resultados encontrados na amostra estudada, na qual 9% das crianças nascidas a termo 

precoce apresentaram resultado inferior à média neste aspecto do desenvolvimento.  

Outro estudo acerca de desfechos clínicos neonatais com bebês nascidos a termo 
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precoce, termo e termo tardio concluiu prevalência aumentada de menor perímetro cefálico 

nos termos precoces. (Caldeirão, 2014). Há evidências de que o perímetro cefálico é preditor 

de desempenho motor, e que esteja relacionado ao menor volume e maior imaturidade do 

sistema nervoso central, o que prejudica a evolução motora do prematuro tardio. (Santos, 

2014), o que justificaria os resultados encontrados.   

Em relação à linguagem, pesquisas demonstram que os recém-nascidos a termo, 

oferecem sinais comunicativos claros e importantes aos seus pais para o estabelecimento da 

sintonia entre a dupla mãe-bebê. (Pickler, McGrath, Reyna, McCain, Lewis, Cone, Wetzel, 

Best, 2010; White-Traut, Norr, Fabiyi, Rankin, Li Z, & Liu L, 2013). O prematuro, por outro 

lado não oferece estes sinais com tanta clareza nem na quantidade esperada. Sua imaturidade 

biológica prejudica a qualidade de emissão de seus sinais comportamentais e dificulta o 

estabelecimento das interações com a mãe. Tal fato ocorre devido a sua menor capacidade de 

autorregulação, menor tempo mantido em estado de quietude alerta, sua hipersensibilidade à 

estimulação e ineficiência na alimentação oral. (Pickler et al., 2010; White-Traut et al., 2013). 

Verificamos, no presente estudo, justamente diferença na linguagem expressiva entre 

prematuros tardios e termos, dificuldade ou imaturidade na emissão de sinais de comunicação, 

confirmando os resultados dos autores supracitados, mesmo em bebês nascidos a termo 

precoce. 

Mostra-se crescente o interesse na investigação da influência do nascimento prematuro 

no desenvolvimento da linguagem e estudos demonstram a prevalência de prejuízos tanto na 

linguagem receptiva quanto na linguagem expressiva de bebês nascidos prematuros. (Guedes, 

2008). A literatura refere que crianças que convivem com risco biológico, como a 

prematuridade, estão mais propensas a fatores de risco de desenvolvimento e suas implicações 

na aquisição da linguagem. (Oliveira, Flores, & Souza, 2012).  

A amostra estudada revelou desempenho inferior em relação à linguagem expressiva 

em 12% dos bebês nascidos a termo precoce, enquanto o mesmo desempenho foi encontrado 

em apenas 6% dos bebês nascidos a termo. Estes resultados revelam que, ao considerarmos a 

linguagem, há diferença entre prematuros tardios tanto quando comparados com crianças 

nascidas a termo quanto com prematuros. Conforme hipótese inicial, os prejuízos vão sendo 

significativamente maiores quanto mais o nascimento se distancia da idade gestacional 

adequada para o bebê. Compreender que prematuros graves têm prejuízos importantes que os 

acompanham por toda a vida não nega a evidência de que prematuros tardios são impactados 

por um nascimento precoce. 

Um estudo norueguês longitudinal avaliou 62944 crianças através da aplicação do 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22White-Traut%20R%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Norr%20KF%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Fabiyi%20C%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Rankin%20KM%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Li%20Z%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Liu%20L%22
http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22White-Traut%20R%22
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Ages and Stages Questionnaire (ASQ), realizados às 17 semanas, 18 meses e 36 meses de 

idade. Seus resultados indicam que as dificuldades motoras e de linguagem são duas 

manifestações de vulnerabilidades subjacentes ao desenvolvimento neurológico, e fortemente 

relacionadas entre si (Wang et al., 2012), também verificadas neste estudo.  

Uma coorte longitudinal com 54 bebês de 0 a 12 meses de idade comparou variáveis 

ligadas a audição e linguagem comparando bebês nascidos prematuros tardios e a termo 

utilizando o Denver II e o CheckList de Vocabulário. Foi verificado, assim como nos achados 

deste estudo, que a prematuridade tardia afeta o desenvolvimento das habilidades pré-

linguísticas, e está relacionada a atrasos e alterações no desenvolvimento da linguagem. Os 

prematuros tardios obtiveram menor desempenho na fase 4 do Denver II, além de 

compreensão de vocabulário inferior em relação aos nascidos a termo. (Rachia, 2016).  

Nesta mesma direção, uma metanálise também revela que os prematuros apresentam 

resultados significativamente inferiores em relação aos termos nas funções linguísticas, e que 

esta diferença vai se tornando maior entre os 3 e 12 anos de idade em relação às funções 

complexas de linguagem. (Vannoort-Vanderspek, Franken, & Weiglas-Kuperus, 2012). Outro 

estudo com 42107 crianças, em que foi avaliada a linguagem através do ASQ, foi 

demonstrado que a idade gestacional ao nascer está significativamente associada a baixos 

escores no desenvolvimento da linguagem aos 18 meses de idade. (Scholberg et al., 2011). 

Ambos os estudos trazem resultados semelhantes aos encontrados nesta pesquisa. 

Em casos de crianças prematuras, os fatores de risco biológico associados aos 

psicossociais, ameaçam o desenvolvimento saudável e adaptativo da criança. (Klein & 

Linhares, 2006). Ao analisarmos as dificuldades adaptativas relacionadas às diferenças em 

relação ao tipo de parto, encontramos extensa literatura acerca das consequências da cesárea 

eletiva na adaptabilidade orgânica do bebê em relação ao parto vaginal. Sabe-se que as 

crianças que nascem através de parto agendado apresentam maiores índices de problemas 

respiratórios (Kolas et al., 2006; O´Shea et al., 2010; Wilmink et al., 2010), gastrointestinais 

(Maayan-Metzger et al., 2004), intolerância a lactose e proteínas do leite de vaca (Bodner et 

al., 2011), dentre outros. Há relatos de achados significativos acerca de diferenças nas 

competências motoras, visuais e de linguagem de bebês influenciadas pelo tipo de parto, que 

se mostram significativamente inferiores em bebês nascidos via cesárea eletiva. (Rodrigues, 

2014), conforme verificamos neste estudo. 

Segundo declara a UNICEF (2008), a via de nascimento é fundamental, pois interfere 

nas interações iniciais mãe-bebê, essenciais para o desenvolvimento de circuitos cerebrais e 

competências do recém-nascido. A passagem da vida intrauterina para vida extrauterina exige 



 

 

89 
 

 

que o bebê se adapte a um ambiente sensorial totalmente novo e diferente do que vivia até 

então. Apesar de escassa literatura sobre as consequências no desenvolvimento psicológico a 

partir da via de parto, é plausível pensar que, da mesma maneira que influencia maciçamente 

os aspectos orgânicos, conforme indica a literatura, pode influenciar aspectos funcionais e 

psicológicos.  

Como dito anteriormente, durante o trabalho de parto, o bebê é submetido a níveis 

crescentes de estresse que lhe permitem adaptar-se gradualmente a este estado, ao contrário 

do parto agendado, no qual esta exposição é abrupta. Sabe-se que o aumento abrupto de 

cortisol um dos hormônios do stress, além de prejudicar a adaptação imunológica do bebê, 

pode afetar funções neurológicas e as condições do bebê se adaptar ao meio. (Gitau et al., 

2001; Siggers et al., 2008). Este pode ser um dos fatores subjacentes aos resultados 

encontrados, que demonstram prejuízo nas habilidades adaptativas de crianças por cesárea 

eletiva. 

Neste estudo, encontramos diferenças significativas no processamento sensorial e nas 

habilidades referentes ao comportamento adaptativo entre crianças nascidas via parto vaginal 

e cesárea eletiva. Estas, quando comparadas às nascidas por parto vaginal, apresentaram 

escores inferiores no questionário de comportamento adaptativo da Bayley-III na composição 

de habilidades conceituais, que envolvem funções relacionadas à comunicação, funções pré-

escolares e autodirecionamento, e na composição de habilidades práticas, que incluem as 

funções relacionadas ao uso da comunicação, a vida doméstica, saúde e segurança, e 

autocuidado. Outro estudo encontrou, em nascidos via cesárea eletiva, menor índice de 

competências relacionadas à autonomia pessoal (Rodrigues, 2014). O comportamento 

adaptativo utiliza da experiência prévia na solução de novos problemas o que garante o 

aperfeiçoamento cognitivo, desenvolvimento da autonomia, independência e habilidades 

comunicativas e sociais (Bayley, 2006b). 

Os resultados mostram que 10% das crianças nascidas via cesárea eletiva apresentaram 

desempenho inferior na composição de habilidades relacionadas ao conceitual enquanto 

apenas 4% das nascidas por parto vaginal apresentaram este déficit. Em relação à composição 

de habilidades relacionadas à prática, 12% das crianças do grupo cesárea eletiva obtiveram 

desempenho inferior, contra 3% das nascidas via vaginal. Observam-se resultados 

semelhantes em alguns estudos. Em pesquisa com prematuros tardios, filhos de mães 

adolescentes, observou-se desempenho comportamental mais imaturo entre o 1º e 3º dia de 

vida, quando comparados aos nascidos a termo, em relação à capacidade atencional, 

despertar, controle e qualidade de movimentos e hipotonia. (Barros et al., 2011). Outra 
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pesquisa avaliou 168 prematuros tardios e 469 nascidos a termo entre 6 e 7 anos de idade, 

através da Escala Weschsler de Inteligência para Crianças – Revisada, e constataram que os 

primeiros apresentaram menores coeficientes de inteligência e maiores níveis de problemas de 

comportamento. (Talge et al., 2010). 

É escassa a literatura científica sobre os aspectos do desenvolvimento relacionados à 

prematuridade tardia. Uma revisão sistemática na literatura internacional sobre o efeito do 

nascimento prematuro no desenvolvimento motor e no comportamento de crianças em idade 

escolar aponta como um de seus resultados de extrema relevância a questão da idade 

gestacional. Verificou-se que a maioria dos artigos encontrados estão focados no estudo da 

prematuridade extrema. Apenas uma mínima parte refere-se ao estudo do prematuro 

moderado e tardio. Sugere-se a ampliação de estudos sobre essa população, pois, além de 

serem mais prevalentes que os prematuros extremos, estes também são suscetíveis à 

alterações no desenvolvimento. (Moreira, Magalhães & Alves, 2014).  A presente pesquisa 

inclui, entre seus objetivos, contribuir com resultados e discussão sobre as peculiaridades dos 

prematuros tardios, como também sugere a OMS. (WHO, 2015). 

Em relação ao processamento sensorial, os bebês nascidos via cesárea eletiva 

obtiveram pontuação inferior em relação aos nascidos a termo. Foi observado índice de 

processamento sensorial deficitário em 12% das crianças nascidas através de parto 

programado, enquanto apenas 4% das nascidas por parto vaginal apresentaram este resultado. 

O processamento sensorial trata-se de um mecanismo neurofisiológico responsável por filtrar, 

interpretar e organizar estímulos importantes recebidos a partir do ambiente. Consiste numa 

habilidade inata do sistema nervoso central que, organizando e interpretando as sensações 

provenientes do ambiente e do próprio corpo, pode emitir um comportamento apropriado ao 

entorno. (Momo, Silvestre, & Graciani, 2012). A possível imaturidade dos sistemas corticais 

do cérebro (Adams-Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006) envolvidos no 

processamento sensorial (Momo et al., 2012), decorrentes da prematuridade associada à 

cesárea eletiva, pode estar relacionada aos achados neste estudo, pois os sistemas sensoriais 

dão suporte às respostas e à adaptação do sujeito às exigências ambientais.  

Um recém-nascido saudável é capaz de receber e responder a variadas experiências 

sensoriais, pois seus sistemas sensoriais interagem de forma adequada e o bebê é capaz de 

interpretar o ambiente e coordenar as informações de maneira organizada. (Liddle & Yorke, 

2007). Porém, muitas vezes a cesárea eletiva é realizada por volta da 38ª semana de idade 

gestacional, sem a garantia de maturidade evidente pelos pródromos e início do trabalho de 

parto. Desta forma, há possibilidade de trazer ao mundo um bebê prematuro tardio, com todas 
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as complicações de saúde já citadas, cujo desenvolvimento cerebral ainda não se encontra 

totalmente completo, o que interfere nas habilidades da criança. O não funcionamento 

integrado dos sistemas sensoriais nos primeiros meses de vida dificulta a interação eficiente 

com o ambiente, pois afeta o desenvolvimento e planejamento motor, coordenação 

visomotora, interação social e aprendizagem, bem como o desenvolvimento emocional, o que 

predispõe problemas de comportamento. (Liddle & Yorke, 2007). Os resultados demonstrados 

na presente pesquisa corroboram esses dados, demonstrando diferença significativa (p<0,05) 

no processamento sensorial e comportamento adaptativo entre crianças nascidas de cesárea e 

parto normal; e no desenvolvimento motor fino e da linguagem expressiva entre crianças 

nascidas a termo e termo precoce. 

Ao nascer, as informações são levadas ao sistema nervoso central, onde ocorre o 

processamento sensorial, através dos sistemas sensoriais. Por meio de sua ação no meio e de 

sua cognição, a criança interage ativamente com o ambiente, construindo comportamentos 

adaptativos. (Fonseca, 2008). Os cuidados prestados ao bebê pela mãe ou cuidador principal 

são fundamentais ao bom processamento sensorial da criança (Liddle & Yorke, 2007). Ao 

contrário do que acontece no parto vaginal, na cesárea eletiva muitas vezes a mulher não tem 

condições tão boas para interagir e prestar cuidados ao seu bebê devido aos efeitos da 

analgesia, dos pontos e riscos de rompimento e da dor pós-cirúrgica (Rodrigues, 2014). Além 

disso, o bebê é privado da experiência tátil oferecida pelo trabalho de parto, que lhe oferece 

sensação de limite corporal e o prepara para receber o estímulo tátil de ser carregado no colo. 

(Liddle & Yorke, 2102). Quando ocorrem falhas no processamento sensorial, a criança 

apresenta dificuldades em perceber e memorizar informações, interpretá-las e organizá-las, e 

devolve ao ambiente respostas desadaptadas e ineficientes (Momo et al., 2012).  O 

desempenho inferior em relação ao processamento sensorial constatado em 12% das crianças 

nascidas via cesárea eletiva podem, então, repercutir também no desenvolvimento cognitivo 

ao longo do tempo. 

Apesar de não terem sido observadas diferenças significativas (p<0,05) em relação ao 

desenvolvimento cognitivo em relação à via de parto e idade gestacional, observam-se na 

literatura indícios crescentes de dificuldades nesta população, referentes à aprendizagem, 

dificuldades cognitivas e na regulação emocional que afetam seu funcionamento na idade 

escolar. (Chy et al., 2008; Morse et al., 2009; Van Baar et al., 2009). No mesmo sentido, 

outros estudos indicam, em prematuros tardios também na idade escolar, maior risco de 

apresentarem dificuldades físicas, de coordenação, problemas de aprendizagem ou acadêmico, 

repetência escolar e déficits nas aptidões sociais durante a adolescência, com necessidade de 
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recorrer a intervenções devido às dificuldades de aprendizagem (Morse et al., 2009; Sanra, 

McGrath, & Wehbe, 2011; Sullivan, MSall, & Miller, 2012). O reduzido número amostral 

pode ter dificultado a identificação de dados semelhantes. Sugere-se a realização de pesquisas 

com maior amostragem para verificar esses achados na população brasileira. 

Inúmeros fatores podem incidir, inclusive concomitantemente, em entraves no 

desenvolvimento infantil além da idade gestacional ao nascer e a via de parto. Porém, sabe-se 

que a exposição a múltiplos fatores de risco prediz problemas mais severos de 

desenvolvimento quando comparado à exposição a um fator único (Evans, Li & Whipple, 

2013).  Uma vez que o acúmulo de riscos agrava as condições de adaptação de crianças e 

aumenta a vulnerabilidade a problemas de desenvolvimento, a realização da cesárea eletiva 

constitui um risco desnecessário, mediante tantos outros aos quais a criança estará exposta ao 

longo da vida e que não são controláveis.   

A prematuridade constitui um desses fatores de risco, sendo premente a necessidade da 

redução das taxas de nascimentos prematuros ao redor do mundo. E, dentre as principais 

estratégias neste sentido, a redução nas taxas de cesariana sem indicação clínica, bem como o 

uso de medicações para indução do trabalho de parto, estão entre as principais, justamente 

pelo fato de serem evitáveis em grande parte dos casos. (Chang et al., 2013). A medicalização 

do parto e a realização de cesáreas eletivas prejudicam a adaptação fisiológica do bebê na 

passagem da vida intrauterina para a vida extrauterina, tornando frequentemente necessária a 

assistência neonatal nos partos hospitalares. (Hillman, Kallapur, & Jobe, 2012). Fica evidente 

a importância da via de parto no desenvolvimento do bebê, o impacto desta no nascimento 

prematuro e a necessidade de repensar as práticas obstétricas. Os resultados do presente 

trabalho reforçam essa evidência. 

Além disso, os prematuros tardios não são rotineiramente encaminhados a avaliações e 

intervenções para prevenção de futuras dificuldades escolares relacionadas a baixo 

desempenho. (Mc Cormick et al., 1998; McCormick, Brooks-Gunn, & Buka, 2006; The Infant 

Health and Development Program, 1990). Estudos apontam a necessidade de maior atenção 

ao prematuro tardio, sugerindo a realização de avaliações e de acompanhamento do 

desenvolvimento dessas crianças, bem como de intervenções frente ao sinal de risco de 

desenvolvimento. (Chy et al., 2008; Escobar et al.,, 2006). Como o desenvolvimento cerebral 

é um processo dinâmico que continua após o nascimento, ações de promoção de saúde são 

fundamentais a esta população. (Darnall, Ariagno, & Kinney, 2006). 
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4.2 Desenvolvimento psicológico 

 

Os prejuízos biológicos do nascimento através de cesariana eletiva são largamente 

comprovados na literatura. (Cascaes et al., 2008; Clara & Mikael, 2013; Maayan-Metzger et 

al., 2004; McDonald et al., 2012; O’Shea et al., 2010). Os resultados encontrados nesta 

pesquisa demonstram que estes prejuízos estendem-se também aos aspectos psicológicos, 

como pudemos identificar no capítulo anterior “idade gestacional e via de parto”. Neste 

capítulo, discutiremos o impacto de tais déficits no processo de desenvolvimento, que se 

inicia no momento em que óvulo e espermatozóide se encontram e perdura ao longo da vida. 

Desenvolver-se implica em mudanças contínuas, desde o momento da concepção, que exige 

reorganizações constantes tanto em relação aos aspectos biológicos quanto psicológicos e 

sociais, uma vez que estes são indissociáveis. (Dolle, 1974; Galvão, 2014; Papalia et al., 

2001; Piaget, 1975; Vigotski, 1999).  

O desenvolvimento infantil, a partir da concepção das teorias sociointeracionistas, se 

trata de um processo dinâmico no qual a criança participa de forma ativa, através das 

interações que estabelece com o meio a partir de seu aparato orgânico. Elas colaboram para 

uma compreensão do processo de desenvolvimento infantil que considera a integração dos 

aspectos relacionados à afetividade, motricidade, linguagem e inteligência, dependentes das 

experiências proporcionadas pelo meio e do grau de apropriação destas experiências 

realizadas pelo indivíduo.  (De La Taille, 1993; Galvão, 2014; Vigotski, 1999). Partindo dessa 

visão, parece importante discutir os resultados deste estudo a partir de três de seus principais 

representantes: Piaget, Vigotski e Wallon. 

Verificou-se nesta pesquisa que crianças de até 42 meses de idade, nascidos de cesárea 

sem trabalho de parto e a termo precoce, demonstraram déficits psicológicos, quando 

comparados a bebês nascidos de parto vaginal. As diferenças significativas (p<0,05) 

encontradas foram: processamento sensorial, comportamento adaptativo, desenvolvimento 

motor fino e de linguagem expressiva. Vale ressaltar que estes achados referem-se a essa 

população estudada e, para fazermos generalizações para além desta amostra, novos estudos 

devem ser realizados. 
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4.2.1 Resultados discutidos segundo Piaget 

 

A teoria piagetiana considera que, nos estágios de desenvolvimento humano, os fatores 

orgânicos são responsáveis pela constância na ordem de sucessão das aquisições do bebê, ou 

seja, uma característica não aparece antes da anterior. O fato de não aparecerem 

necessariamente no mesmo tempo cronológico para todos se deve à influência do meio. 

(Piaget, 1967). No bebê nascido de cesárea sem trabalho de parto, esses fatores biológicos, 

estrutura fundamental para que haja a interação com o meio, encontram-se alterados em 

decorrência não apenas da forma de nascer, mas também da prematuridade associada ao parto 

agendado. Essas alterações impactam no tempo de desenvolvimento das habilidades em 

crianças nascidas de forma programada, que apresentam prejuízos em relação aos bebês 

nascidos de parto vaginal, conforme revela esta pesquisa e as realizadas por outros autores 

(Adams-Chapman, 2006; Baron et al., 2012; Engle & Kominiarek, 2008; Giraldi & Zorzetto, 

2015; Kominiarek, 2009; NCHS, 2009; Raju, 2012; Scher, 2008; Sweeny & Gutierrez, 2002).  

Como essas aquisições estão subordinadas não apenas ao processo de maturação 

biológica, mas também às experiências vivenciadas pelo sujeito através de sua relação com o 

meio social em que está inserido, as experiências vividas podem acelerar, retardar ou impedir 

a passagem de um estágio a outro do desenvolvimento. (Dolle, 1974; Piaget, 1989). Observa-

se na cesárea eletiva, além dos maiores riscos de prematuridade e demora no início da 

amamentação, maior incidência e permanência em internações em UTI neonatal, maior 

frequência de re-hospitalizações e no consumo de fármacos. (D’Orsi et al., 2006; Faúndes & 

Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Kolas et al., 2006; Potter et al., 2001). 

O meio com o qual o bebê deverá estabelecer suas primeiras relações difere, portanto, 

significativamente do vivenciado pelo nascido via vaginal. Os resultados encontrados nesta 

pesquisa demonstram que esta diferença está relacionada ao atraso encontrado no 

desenvolvimento de habilidades nas crianças avaliadas, nascidas de cesárea. 

Baseados, portanto, nos estudos sobre prejuízos da cesárea eletiva expostos neste 

capítulo, no item “via de parto e idade gestacional”, verifica-se que os fatores associados à 

cesárea limitam e interferem nas primeiras relações do bebê com o meio, tanto no que se 

refere ao aparato orgânico que o bebê dispõe ao nascer, quanto ao meio com o qual este se 

defronta. Podemos inferir que uma rotina de re-hospitalização, por exemplo, mais frequente 

em crianças nascidas de parto programado (D’Orsi et al., 2006; Faúndes & Cecatti, 1991; 

Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Kolas et al., 2006; Moreira, 2014; Potter et al., 2001), 

propõem estímulos e interações que diferem, em qualidade e quantidade, daqueles 
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experienciados por bebês que se desenvolvem distantes de hospitais, fármacos e internações, 

como os nascidos de modo natural. 

E esta diferença não se restringe às experiências vividas logo ao nascer. As crianças 

nascidas de cesárea eletiva, como citado, por apresentarem fragilidades orgânicas, muitas 

vezes precisam ser submetidas a restrições ambientais em função de problemas de saúde dos 

quais são acometidas com maior frequência em relação aos nascidos de parto vaginal 

(Cardwell et al., 2008; Clara & Mikael, 2013; Kolokotroni et al., 2012; Thavagnanam et al., 

2008). Esses problemas de saúde determinam uma interação também prejudicada e com 

restrições, indicando possibilidades de desenvolvimento diferentes daqueles que, 

biologicamente, não tem tais restrições. Os resultados desta pesquisa comprovam este fato, 

uma vez que as crianças nascidas a termo precoce e via cesárea eletiva apresentaram atrasos 

em seu desenvolvimento quando comparadas às nascidas via vaginal. 

A título de exemplo, vamos resgatar os índices observados em algumas metanálises 

relacionando parto cirúrgico agendado e maior risco de asma (Kolokotroni et al., 2012; 

Thavagnanam et al., 2008), de diabetes, doença celíaca e alergias (Cardwell et al., 2008; Clara 

& Mikael, 2013). Os bebês nascidos a termo precoce apresentam risco 2 a 3 vezes maior, em 

relação aos bebês nascidos a termo, de falha no crescimento, em peso e comprimento, o que, 

ao longo dos primeiros anos de vida, pode aumentar o risco de doenças futuras (Santos et al., 

2009). Além disso, apresentam risco aumentado de problemas em seu desenvolvimento 

(Engle & Kominiarek, 2008; Mally et al., 2010; Shapiro-Mendoza, 2009). São evidências de 

problemas de ordem biológica que interferem na relação da criança com o mundo e com o 

outro. 

A partir desses indicadores verificamos que tais crianças já nascem com prejuízos nas 

duas áreas, apontadas por Piaget (1967), envolvidas no desenvolvimento mental e da 

inteligência: a biológica e o meio sociocultural. O tratamento das eventuais patologias 

orgânicas citadas acima, muitas vezes, inclui limitações nos ambientes oferecidos para 

exploração do sujeito. Uma criança que vivencia crises de asma ou diabetes, por exemplo, 

apresenta restrições e experiencia situações, como intervenções médicas e cuidados especiais, 

que podem limitar suas possibilidades de exploração e conhecimento de seu entorno, as quais 

não fazem parte da vida de uma criança saudável. (Halfon et al., 2012; Slomski, 2012; 

Weitzman et al., 2015; Cardwell et al., 2008; Malcova et al., 2006).  Esta limitação pode 

impactar, como observamos neste estudo, tanto no desenvolvimento motor e da linguagem, 

quanto no desenvolvimento do processamento sensorial e das habilidades relacionadas aos 

comportamentos adaptativos.  
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Piaget (1967) sugere outro fator importante a ser considerado. Para ele, os estágios de 

desenvolvimento apresentam um caráter integrativo. As estruturas sensório-motoras, 

desenvolvidas desde o nascimento até aproximadamente dois anos de idade, constituem parte 

integrante e preparatória das estruturas operatório-concretas posteriores, e dos estágios 

seguintes a este. Essas etapas do desenvolvimento acontecem por meio de equilibrações 

sucessivas e é necessário que certo equilíbrio seja atingido numa fase como preparação para a 

fase seguinte. (Dolle, 1974; Piaget, 1967).  

O desenvolvimento das estruturas sensório-motoras depende das interações 

estabelecidas entre o organismo e o meio desde o primeiro dia de vida. (Piaget, 1967). Desta 

forma, as diferenças biológicas e ambientais encontradas segundo a via de parto e a idade 

gestacional ao nascer podem interferir já nesta primeira fase do desenvolvimento. Tendo em 

vista que ele se dá de forma sequencial, esta interferência vai repercutir nos estágios 

subsequentes (Piaget, 1967), conforme constatado na presente pesquisa, que encontrou 

dificuldades do desenvolvimento de crianças até 42 meses e 15 dias de idade. 

Cada estágio do desenvolvimento possui uma estrutura que permite à criança realizar 

aquisições fundamentais e preparatórias para as fases posteriores. Entretanto, para que essas 

estruturas funcionem adequadamente, são necessários alguns pré-requisitos. O primeiro deles 

é um sistema nervoso íntegro, com adequada maturação, que ofereça as condições biológicas 

necessárias ao desenvolvimento mental. (Piaget, 1967). Em estudos citados anteriormente 

(Adams-Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; Baron et al., 2012; Kinney, 2006;), observou-se 

que a cesárea eletiva sem trabalho de parto oferece riscos ao desenvolvimento biológico, 

inclusive ao sistema nervoso, que se apresenta imaturo nessas crianças. (Adams-Chapman, 

2006; Gitau et al., 2001; Limperopoulos et al., 2005; Scher, 2008; Siggers et al., 2008).  

Desta forma, os bebês nascidos via parto cirúrgico agendado não apresentam este 

primeiro requisito apontado por Piaget (1967): um aparato orgânico saudável. O impacto da 

ausência deste pré-requisito foi verificado na presente pesquisa, que demonstra déficits 

significativos no desenvolvimento motor e da linguagem em crianças nascidas a termo 

precoce, e no processamento sensorial e de habilidades referentes ao comportamento 

adaptativo naquelas nascidas via cesárea eletiva. Como as etapas posteriores de 

desenvolvimento psicológico são condicionadas ao sucesso nas aquisições nas etapas 

anteriores, a cesárea eletiva e a idade gestacional ao nascer apresentam-se como fatores de 

risco ao desenvolvimento psicológico. (Piaget, 1967).   

Outros dois aspectos que aqui serão considerados conjuntamente como segundo pré-

requisito em função de sua indissociabilidade são: o exercício (inicialmente dos reflexos) e a 
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experiência (relativa à ação do sujeito sobre o mundo e seus objetos) da criança com seu 

entorno. (Piaget, 1967). Conforme observado, estes aspectos não ocorrem da mesma forma 

entre as crianças nascidas via parto vaginal e cesárea eletiva. Sua chegada ao mundo e suas 

interações iniciais ocorrem em condições biológicas e ambientais totalmente diferentes 

(D’Orsi et al., 2006;  Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Liddle 

& Yorke, 2007; Potter et al., 2001; Rodrigues, 2014), que adiam o exercício dos reflexos e 

alteram a qualidade da experiência do bebê com o meio. Na presente pesquisa os resultados 

indicam atraso nas aquisições posteriores, como das habilidades motoras fina, da linguagem e 

do comportamento adaptativo, o evidencia o impacto da via de parto e da idade gestacional 

sobre o desenvolvimento. 

O terceiro e último pré-requisito fundamental ao desenvolvimento psicológico diz 

respeito às interações sociais. (Piaget, 1967). Neste aspecto, observa-se mais uma 

desvantagem nas crianças nascidas via cesárea desde o início de sua vida. Elas permanecem 

mais tempo afastadas de suas mães e tem a amamentação adiada. (Vestermark et al., 1991; 

Prior et al., 2012). Além disso, devido a sua prematuridade ao nascer, muitas vezes não são 

capazes de emitir sinais comunicativos claros ao outro e compreender os sinais emitidos pelo 

meio. (Pickler et al., 2010; White-Traut et al., 2013). Essa dificuldade prejudica suas 

possibilidades de estabelecer suas primeiras relações interpessoais em relação às crianças 

nascidas de parto normal.  

Observa-se, então, que os prejuízos biológicos, decorrentes tanto da cesárea eletiva 

quanto do nascimento prematuro, em virtude da imaturidade biológica do bebê, diferenciam 

sua experiência, a forma como pode perceber, apreender e interagir com o mundo que o 

rodeia. Consequentemente, suas condições de construir progressivamente capacidades 

cognitivas e afetivas que lhe permitirão avançar em seu desenvolvimento através de um 

processo dinâmico e contínuo de busca de equilibrações progressivas (Piaget, 1967) são 

prejudicadas.  

As alterações desenvolvimentais observadas nos resultados deste trabalho corroboram 

estes aspectos. É preciso considerar que, como o desenvolvimento é um processo que 

acontece numa sequência e que as aquisições anteriores interferem, facilitando ou 

comprometendo as posteriores (Piaget, 1967), esses prejuízos encontrados no 

desenvolvimento das crianças participantes da amostra do presente estudo podem persistir até 

a vida adulta. (Bedregal et al., 2010). São necessárias pesquisas longitudinais que verifiquem 

este impacto ao longo da vida e desenvolvam estratégias de intervenção, pois essas 

consequências se mostram reversíveis através do fortalecimento de vínculos saudáveis. 

http://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22White-Traut%20R%22
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(Bedregal et al., 2010).  

A equilibração é um mecanismo fundamental para o desenvolvimento e adaptação do 

sujeito ao meio, pois organiza as interações entre a maturação biológica e as experiências com 

os objetos e com as pessoas. Também possibilita a formação das estruturas que são 

responsáveis pelo desenvolvimento psicológico. Este fenômeno, bem como o meio no qual o 

sujeito está inserido colaboram para a manutenção do estado de equilíbrio ou rompimento do 

mesmo. Neste último caso, a pessoa é levada a realizar esforços que restabeleçam sua 

adaptação. (Dolle, 1974; Piaget, 1967; 1975). Esses esforços podem ser limitados pelo próprio 

aparato biológico, quando prejudicado no caso de bebês nascidos antes da hora, via cesárea 

eletiva. 

Desde o nascimento a criança busca interagir, compreender e conhecer o mundo e as 

coisas ao seu redor. (Piaget, 1967). A via de parto, bem como as condições em que este se dá, 

determina o contexto da primeira interação do bebê com o mundo extrauterino e demonstra 

influenciar no processo de equilibração. O nascimento consiste em uma ruptura de equilíbrio, 

que tem início, no parto normal, com o trabalho de parto. A vivência do trabalho de parto, 

etapa biologicamente programada para o nascimento do ser humano, provoca uma ruptura 

gradativa. O bebê, ao longo desse processo que pode durar muitas horas, participa, então junto 

com a mãe até o momento da expulsão, numa busca ativa por novo estado de equilíbrio. 

(Gitau et al., 2001; Liddle & Yorke, 2102; Siggers et al., 2008; UNICEF, 2008 ). 

Um mecanismo fisiológico envolvido no trabalho de parto que difere entre bebês 

nascidos de cesárea e parto vaginal, e interfere no processo adaptativo, está relacionado aos 

níveis de hormônios do estresse no nascimento. Durante o parto vaginal, as contrações e a 

interação mãe-bebê durante o processo tendem a estimular, no recém-nascido, uma resposta 

ao estresse gradual e significativo. (Gitau et al, 2001; Siggers et al, 2008).   Em contrapartida, 

crianças nascidas por cesárea eletiva sem início de trabalho de parto, não são influenciados 

por estes hormônios e o estresse experimentado pelo nascimento é imediato e repentino. 

(Gitau et al., 2001; Siggers et al., 2008).   

Além disso, por não estarem ainda prontos para nascer, a falta de aumento gradativo 

do hormônio do estresse e má ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal podem, ainda, 

resultar em um sistema imunológico menos maduro que o dos bebês nascidos de parto 

vaginal, repercutindo em sequelas orgânicas ao longo da vida da criança que interferem em 

seu processo adaptativo. (Gitau et al., 2001; Siggers et al., 2008). Ou seja, o estresse vivido 

sem preparação prévia ocasiona uma ruptura abrupta do equilíbrio vivido até então, em um 

organismo não totalmente apto para adaptação que lhe é exigida.  
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Tanto os processos fisiológicos envolvidos no trabalho de parto, quanto o exemplo 

citado acima e a passagem pelo canal vaginal, permitem ao organismo do bebê se preparar 

para o contato com o meio externo. (Clara & Mikael, 2013; Liddle & Yorke, 2102). O 

ambiente aquático é trocado pelo aéreo; a temperatura, até então constante, de 36,5 graus 

passa a ser outra e, no centro cirúrgico, ainda mais baixa do que a média em nosso país. Ou 

seja, há necessidade de se adaptar a um meio totalmente diferente do que conhecia até então. 

Se essa transição for progressiva, com a participação ativa do bebê, como é proposto no 

trabalho de parto, seu organismo será preparado integralmente para estas mudanças. (Menezes 

& Dias, 2012; Sanfelice, 2011). Esta situação, biologicamente programada, mostra-se 

favorável para o processo de equilibração decorrente desta ruptura de equilíbrio que é o 

nascimento. 

Durante a cesárea, ao contrário, não há indícios de que uma mudança ocorrerá e seu 

corpo não está biológico e psicologicamente sendo preparado para uma experiência tão 

intensa como sair de um ambiente com determinadas características para outro, com 

características tão diferentes. Esta realidade se impõe a ele sem sua participação, sem preparo 

prévio, e muitas vezes antes de estar biologicamente maduro para isso. O bebê é tomado de 

forma passiva do útero materno e entra em contato com este meio externo abruptamente, o 

que impacta em seu processo adaptativo a esta nova realidade. (O’Shea et al., 2010).  

Portanto, o esforço exigido do bebê nascido de cesárea eletiva para se adaptar é maior 

do que o demandado ao bebê que passa pelo trabalho de parto. Sabe-se que no 

desenvolvimento psicológico estão implicados concomitantemente os aspectos biológicos e a 

interação com o meio. (Piaget, 1967). É possível observar aqui como uma determinação do 

meio – cesárea eletiva ou antecipação do parto – age no organismo do bebê, dificulta sua 

adaptação ao meio e, consequentemente, disponibiliza recursos mais precários para 

equilibração, fator determinante para o desenvolvimento.  Considerando a organização da 

vida mental atrelada a uma adaptação cada vez mais precisa à realidade (Piaget, 1967), pode-

se concluir que a via de parto consiste num fator de risco ao desenvolvimento psicológico, 

como demonstrado através dos resultados desta pesquisa.    

Ao nascer, a criança se encontra no primeiro subestágio do período sensório-motor, no 

qual suas percepções se baseiam exclusivamente na sensorialidade e nos atos reflexos. Sua 

vida mental vai se organizando com base no exercício desses atos reflexos e instintivos, ou 

seja, às coordenações sensoriais e motoras que é capaz de realizar a partir de seu aparato 

biológico. Mas esses reflexos não se tratam de simples atos mecânicos. Eles revelam a 

existência de uma assimilação sensório-motora precoce, relacionados a condutas 
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fundamentais para o desenvolvimento psicológico ao longo da vida. (Piaget, 1967).  

O reflexo de sucção, por exemplo, é uma das primeiras e principais estruturas reflexas 

através da qual o bebê assimila o mundo, ou seja, aprende sobre o meio. É possível observar o 

aperfeiçoamento deste ato reflexo com o passar do tempo, uma vez que o bebê torna-se capaz 

de sugar com maior destreza após alguns dias de vida. (Piaget, 1967). Portanto, é inegável a 

importância da aprendizagem a partir da experiência no desenvolvimento humano (Dolle, 

1974; Piaget, 1967) desde o nascimento, que difere segundo a via de parto.  

Como relatado, a literatura refere que crianças nascidas de cesárea, frequentemente, 

permanecem mais tempo separadas de suas mães e tem o início da amamentação adiada, 

enquanto os nascidos via vaginal tem acesso à amamentação imediata (Prior et al., 2012; 

Vestermark et al., 1991). Sabe-se, ainda, que as cesarianas sem indicação clínica além de 

estarem associadas ao atraso no início da amamentação, promovem menores chances de 

manutenção da mesma e, consequentemente, inserção precoce à ingestão de fórmulas lácteas. 

(Bodner et al., 2011; Moreira, 2014; O’Shea et al., 2010; Prior et al., 2012; Tita et al., 2009; 

Vestermark et al., 1991).  

Este bebê, que tem adiado o contato com o seio, além do comprovado prejuízo 

biológico por estar mais propenso a desenvolver alergias ao leite de vaca (O’Shea et al., 

2010), é submetido a um atraso no início de seu processo de assimilação do mundo. Este ato 

reflexo, a sucção, rapidamente deveria se tornar mais complexo por “integração nos hábitos e 

percepções organizadas, constituindo o ponto de partida de novas condutas organizadas, 

adquiridas com a ajuda da experiência”. (Piaget, 1967, p. 17).   

A cesárea, então, retarda este circuito podendo alterar outros aspectos do 

desenvolvimento, uma vez que este ocorre numa sequência na qual uma aquisição depende 

das conquistas em fases anteriores. (Piaget, 1967). Observa-se este fato nos resultados desta 

pesquisa, que apontam dificuldades tanto na integração de funções básicas, como o 

processamento sensorial, quanto na aquisição de habilidades adaptativas, motoras finas e de 

linguagem expressiva. 

A prematuridade associada à cesárea eletiva aumenta, também, como visto, o risco de 

problemas na alimentação por dificuldade na coordenação da sucção, deglutição e respiração 

(Shapiro-Mendoza, 2009) que comprometem a adaptação do recém-nascido à vida 

extrauterina.  (O’Shea et al., 2010). Ou seja, os reflexos que dão início à organização da vida 

mental do bebê já se encontram, a priori, prejudicados. Portanto, o bebê nascido antes da hora 

e sem participar ativamente de seu nascimento, ao deparar-se com o real e com a necessidade 

de adaptar-se a ele através dos processos de assimilação e acomodação (Piaget, 1967), 
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apresenta duas desvantagens iniciais: o prejuízo no ato reflexo básico e o adiamento do início 

do exercício deste.   

Na perspectiva genética, “não há estrutura sem gênese, nem gênese sem estrutura”. 

(Dolle, 1974, pag 52). O que existe é uma continuidade do biológico ao psicológico desde o 

nascimento, na busca da adaptação através de equilibrações sucessivas. Os bebês nascidos de 

cesárea eletiva têm dificultado seu processo adaptativo que é prejudicado mediante entraves 

no substrato orgânico e no meio.  

Espera-se que, à medida que o bebê vai adquirindo maior estabilidade do campo visual 

e passa a enxergar os objetos de forma integrada, ele desenvolva as primeiras reações 

circulares e os primeiros esquemas de ação, observados no segundo subestágio do período 

sensório-motor. (Piaget, 1967). Como o desenvolvimento de uma etapa depende da anterior 

(Dolle, 1978; Piaget, 1989), à medida que o bebê encontra dificuldades sensoriais e nos atos 

reflexos desde o nascimento, como pode acontecer na cesárea eletiva, é esperado que haja 

dificuldades já na passagem para o segundo subestágio do período sensório-motor. 

Neste segundo subestágio, conforme ocorre o aprimoramento das reações circulares, a 

criança passa a uma fase de experimentação, elabora as reações circulares secundárias, 

testando seus esquemas motores de maneiras diferentes através da manipulação de objetos, 

base para o surgimento dos primeiros atos de consciência prática observado no terceiro 

subestágio. O terceiro subestágio é considerado o mais importante para o curso do 

desenvolvimento, pois nele há o surgimento da inteligência prática, também chamada de 

senso-motora. (Piaget, 1967). Porém, os déficits observados na motricidade fina em 9% dos 

bebês nascidos a termo precoce na amostra estudada neste trabalho evidenciam 

comprometimento nas aquisições necessárias neste período de desenvolvimento, afetando os 

subestágios posteriores, por consequência.  

Além disso, conforme os resultados desta pesquisa, 12% dos bebês nascidos de 

cesárea eletiva apresentaram maior déficit no processamento sensorial, função primordial para 

a elaboração do período sensório-motor. Os esquemas sensório-motores permitem à criança 

evoluir em sua interação com o meio. (Dolle, 1974; Piaget, 1967). Se tudo der certo, ela vai 

construindo a noção de permanência de objeto, a conceitualização do espaço e dos objetos, 

que permitem o início de sua diferenciação em relação ao mundo que a rodeia, e a utilização 

de seus conhecimentos práticos para construir esquemas cada vez mais complexos ao longo 

dos três últimos subestágios deste período. (Piaget, 1967) 

Em decorrência, no final do período sensório-motor, aparecem os primeiros atos 

inteligentes da criança, constituídos ainda a partir de imagens mentais que se conservam e que 
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estão na base no desenvolvimento mental posterior. O último subestágio deste período 

corresponde à transição entre a inteligência sensório-motora e a inteligência representativa, 

que inicia ao redor dos 2 anos com o surgimento da função simbólica. (Dolle, 1974; Piaget, 

1967). Porém, as crianças nascidas de cesárea eletiva com alteração no processamento 

sensorial têm maior dificuldade na construção dessas noções descritas por Piaget (1967; 1975) 

- a noção de permanência de objeto, a conceitualização do espaço e dos objetos - o que coloca 

em risco o desenvolvimento de suas funções mentais. As dificuldades na comunicação 

expressiva de crianças nascidas a termo precoce, apresentadas neste estudo, evidenciam esta 

relação.  

O surgimento da função simbólica, no início do período pré-operatório, ao redor dos 

dois anos de idade, é um marco no desenvolvimento da criança, pois propicia a interiorização 

e a estabilidade do pensamento. (Piaget, 1967). É a partir da função simbólica que surge a 

linguagem que será utilizada para comunicar o pensamento e auxiliar no desenvolvimento da 

socialização, de início, ainda no plano das ações uma vez que o pensamento da criança ainda 

não é socializável. (Dolle, 1974; Piaget, 1967). Dentre as crianças da amostra estudada nesta 

pesquisa, nascidas numa fase anterior ao termo, 12% apresentaram déficit significativo na 

linguagem expressiva, demonstrando dificuldades na representação da realidade, de seus 

pensamentos e sentimentos através de significantes. 

A linguagem, por sua vez, está atrelada aos processos cognitivos, e consiste numa 

forma de representação da inteligência. Porém, a função simbólica, base da linguagem, tem 

suas raízes no desenvolvimento sensório-motor (Piaget,1967), o que reforça a relevância da 

qualidade do ambiente ao nascer e a importância do nascimento a termo, momento em que o 

bebê está preparado biologicamente para se adaptar ao ambiente extrauterino. 

Neste período, também vão se constituindo os sentimentos morais, a internalização de 

normas e valores. (Piaget, 1967). Observou-se também, no presente estudo, prejuízo 

significativo nas crianças nascidas via cesárea eletiva em relação às habilidades adaptativas 

dos compostos Conceitual e Prático, que variam entre 12% a 19% entre as habilidades 

avaliadas, conforme apresentado nos resultados. Esses prejuízos estão relacionados às 

habilidades relativas à comunicação, ao autocontrole, ao seguimento de normas e regras e 

tomada de decisões.  A diferença encontrada nestas habilidades em crianças nascidas via 

cesárea eletiva e nascidas via parto vaginal foi significativa (p<0,05). As primeiras 

apresentam redução em seus interesses e atividades fora de casa bem como na demonstração 

de cuidados para consigo e seus bens pessoais (Bayley, 2006), conforme as áreas de 

habilidade afetadas. Tais dificuldades mostram-se indícios de entraves no desenvolvimento 
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das habilidades do período pré-operatório, possivelmente em decorrência das dificuldades já 

encontradas no período sensório-motor. 

As habilidades adaptativas são fundamentais para a integração e manutenção do 

indivíduo no ambiente sociocultural (Luckasson et al., 2002). Elas se referem aos 

comportamentos observáveis e desejáveis para que a pessoa possa participar de forma ativa 

em seu meio, através da utilização de recursos pessoais e sociais. São habilidades que 

englobam prioritariamente as atividades da vida diária e a forma como a criança responde às 

exigências desta e as soluciona. (Bayley, 2006).  

Neste estudo, foi possível observar, nas crianças nascidas de cesárea eletiva, 

limitações referentes às habilidades de comportamento adaptativo que repercutem na vida 

diária (PR<0,05) e no desenvolvimento de habilidades que são base para a vida acadêmica 

(CON<0,05). (Bayley, 2006). Essas limitações englobam dificuldades em relação à autonomia 

tais como vestir e higiene pessoal que se referem ao domínio prático, dificuldades em relação 

às habilidades conceituais, na linguagem, bem como no domínio de responsabilidades e 

cumprimento de regras que repercutem, entre outros, em alterações comportamentais, 

autoconceito e autoimagem. (Bayley, 2006; Santos & Morato, 2012a; 2012b). Possíveis 

repercussões destas dificuldades em idade escolar devem ser estudadas em pesquisas futuras. 

A partir da teoria piagetiana, é possível verificar que a via de parto e idade gestacional 

ao nascer impactam de forma significativa nas duas variáveis primordiais ao desenvolvimento 

humano: o aparato biológico e o meio. Assim sendo, a cesárea eletiva e a prematuridade 

decorrente desta prática constituem fator de risco ao desenvolvimento psicológico.  

 

4.2.2 Resultados discutidos segundo Vigotski  

 

Como visto, os resultados da presente pesquisa apontam para prejuízos em crianças 

nascidas de cesárea eletiva em relação ao seu desenvolvimento motor fino, na linguagem 

expressiva e, segundo a prematuridade associada a esta via de parto, no processamento 

sensorial e em diversas funções do comportamento adaptativo. Este capítulo pretende, 

utilizando conceitos desenvolvidos por Vigotski e seus colaboradores, discutir a via de parto e 

a prematuridade decorrente da cesárea eletiva, bem como os achados nesta pesquisa e suas 

interrelações. 

Ao contrário de outros autores, Vigotski (1999; 2003) não descreve o desenvolvimento 

infantil através de estágios. Ele acredita que a determinação dos principais períodos de 
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formação da personalidade da criança deve se centrar nas formações novas, nas novas 

estruturas de personalidade, nas transformações psíquicas e sociais que se manifestam pela 

primeira vez em cada idade. São estas primeiras manifestações que, a seu ver, determinam 

fundamentalmente a consciência da criança e sua relação com o meio, bem como sua vida 

interna e externa. (Vigotski, 1999). A partir destes conceitos, é possível inferir que o 

nascimento demanda ao recém-nascido adaptar-se a condições totalmente diferentes do que 

vivia até então, saindo do meio intrauterino para o externo. (Menezes & Dias, 2012; 

Sanfelice, 2011). Consiste, então, na primeira transformação psíquica e social do ser humano, 

que impacta, consequentemente, na formação de sua personalidade.  

Os resultados deste trabalho apontaram diferenças significativas (p<0,05) em diversas 

áreas do desenvolvimento relacionadas à via de parto e nascimento a termo precoce. Tal fato 

pode estar relacionado à imaturidade biológica do bebê ao nascer nestas circunstâncias 

(D’Orsi et al., 2006;  Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Liddle 

& Yorke, 2007; Potter et al., 2001; Rodrigues, 2014) e às condições inerentes ao processo 

cirúrgico, como uso de fármacos, internações, demora no estabelecimento das primeiras 

interações mãe-bebê, por exemplo, (D’Orsi et al, 2006; Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et 

al., 2005; Habiba et al, 2006; Kolas et al, 2006; Potter et al, 2001), que retardam as primeiras 

aquisições do bebê e, consequentemente, o início das transformações psíquicas e sociais 

esperadas num desenvolvimento saudável. O impacto deste atraso precisa ser verificado num 

acompanhamento individual. Mas, estudos longitudinais são necessários para 

compreendermos o destino das vulnerabilidades identificadas na presente pesquisa. Faltam 

pesquisas que associem as taxas de cesárea a desfechos psicológicos e sociais tanto a curto, 

como a médio e longo prazo, bem como as implicações psicossociais associadas ao tipo de 

parto, o vínculo mãe-bebê e a saúde mental da mulher. (WHO, 2015). 

Vigotski (1999; 2003) sugere que o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores tem origem sociocultural. Então, a partir de processos psicológicos elementares, 

determinados biologicamente pela maturação, a criança, desde o nascer, interage com pessoas 

culturalmente mais experientes que mediam sua relação com o meio. Uma criança que nasce 

biologicamente imatura, antes do tempo, apresentará dificuldades em seus processos 

psicológicos elementares e na interação com o outro. Esta interação é fundamental, pois 

possibilita a internalização dos mediadores simbólicos e da própria relação social. (Vigotski, 

2003). 

Portanto, a natureza das experiências socioculturais às quais a criança está exposta, 

associada às condições de seu aparato biológico, permitem a formação de novas e mais 
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complexas funções mentais. (Vigotski, 1999). A escolha pela cesárea agendada é uma 

experiência social e culturalmente determinada, que historicamente vem sendo construída, 

não fundamentada em evidência, e, frequentemente, utilizada no Brasil sem indicação clínica. 

(Chiavegatto Filho, 2013; WHO, 2014). A partir da compreensão de que a cultura, ao longo 

do desenvolvimento tanto da espécie quanto do indivíduo, torna-se parte integrante da 

natureza humana e afeta o funcionamento psicológico deste (Vigotski, 1999), pode-se 

considerar que a via de parto, enquanto moldada pela cultura, também exerce influências 

neste funcionamento. Os resultados deste trabalho apontam prejuízos associados ao 

nascimento via cesárea eletiva. Em relação ao processamento sensorial, 12% das crianças 

nascidas cirurgicamente estão abaixo da média esperada para sua faixa etária. Déficits 

também são observados em habilidades referentes ao comportamento adaptativo, que variam 

de 10% a 19% de acordo com área avaliada, conforme explicitado no capítulo 3 – Resultados. 

Outro fator relacionado à cesárea eletiva que impacta o desenvolvimento é o fato de 

suas consequências, comprovadamente, causarem prejuízos a este aparato biológico desde o 

momento do nascimento. (Gitau et al, 2001; Siggers et al, 2008). Então, além do bebê nascido 

com hora marcada estar submetido a influências culturais (que comprovadamente geram 

prejuízos físicos), diferentes daquele nascido de parto vaginal, muitas vezes, por conta da 

prematuridade de seu nascimento, também não dispõe de um organismo capaz de exercer 

plenamente os processos psicológicos elementares necessários às primeiras interações, base 

para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. (Vigotski, 1999).  As 

características biológicas ao nascer constituem a base para a interação do ser humano com o 

mundo social, da qual tudo o mais dependerá, seja no próprio plano biológico, psicológico ou 

social propriamente dito. (Vigotski. 1999; 2003). Ao analisarmos as diferenças significativas 

(p<0,05) na amostra do presente estudo segundo a idade gestacional ao nascer, verificamos o 

impacto da imaturidade biológica do nascimento a termo precoce no desenvolvimento das 

habilidades motoras finas em 9% das crianças, e no desenvolvimento da linguagem 

expressiva, em 12%. 

O bebê, desde o nascimento, é um ser essencialmente social, relacionando-se com o 

meio através de seu organismo. Ao se defrontar com o mundo novo, extrauterino, no 

momento do parto, ele dispõe apenas de suas funções cerebrais e dos cuidados que recebe de 

quem está a sua volta, que mediam sua relação com o meio, uma vez que não dispõe de 

funções mentais próprias que o auxilie. (Vigotski, 1999).  

Então, o aparato biológico do ser humano ao nascer estabelece limites e possibilidades 

para seu funcionamento psicológico. É a partir de seu organismo que o bebê interage 
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simultaneamente com o mundo real em que vive e com as formas de organização desse real, 

que são dadas pela cultura. (Vigotski, 1999; 2003). O parto cirúrgico agendado sem 

necessidade clínica e sem trabalho de parto prévio é um evento culturalmente construído que 

oferece ao bebê uma organização do real diferente daquele que vivencia o trabalho de parto. 

Esta diferença demonstra, a partir dos resultados encontrados neste trabalho, consequências 

negativas ao desenvolvimento infantil.   

Além da diferença ambiental inicialmente vivida pelo nascido de cesárea eletiva, é 

preciso considerar as consequências da imaturidade de seu organismo. (Engle & Kominiarek, 

2008; Giraldi & Zorzetto, 2015; Kominiarek, 2009, NCHS, 2009). A partir da perspectiva de 

Vigotski (1987), inicialmente, há dois aspectos importantes a serem considerados. O primeiro 

refere-se ao fato de que só é possível falar do organismo em termos de interação com o meio. 

O segundo considera que, ao mesmo tempo em que o organismo é fundamental na 

constituição e desenvolvimento da própria experiência do bebê, ele próprio constitui uma 

parte do meio com o qual o bebê se relaciona. (Vigotski, 1999; 2003).   

Considerando, então, o próprio organismo como parte integrante do meio com o qual 

interage (Vigotski, 1999; 2003), a imaturidade decorrente de um parto prematuro, bem como 

a não preparação para o nascimento através do trabalho de parto (D’Orsi et al., 2006;  

Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Liddle & Yorke, 2007; 

Potter et al., 2001; Rodrigues, 2014), são fatores que afetam as interações estabelecidas com o 

meio, inicialmente seu próprio corpo, desde o início da vida. Portanto, a via de parto 

pressupõe, ao mesmo tempo, uma determinação sociocultural e uma primeira forma de 

interação com um meio diferenciado entre os nascidos de cesárea eletiva e parto normal, que 

demonstra afetar os aspectos biopsicossociais. 

Há outro aspecto conhecido e importante a ser considerado em relação ao organismo 

enquanto base da interação com o meio. Sabe-se do risco do bebê nascido de cesárea 

apresentar imaturidade, e consequente vulnerabilidade, em funções cerebrais pela retirada 

precoce do ventre materno. As últimas semanas gestacionais são fundamentais para a 

maturação de várias estruturas neurais e de tecidos cerebrais. (Adams-Chapman, 2006; Aeby 

et al., 2009; Kinney, 2006).  

A literatura aponta prejuízos em áreas cerebrais relacionadas ao tônus muscular e 

postural desde o nascimento, bem como equilíbrio, coordenação, cognição, linguagem e 

funções sociais (Adams-Chapman, 2006; Limperopoulos et al., 2005; Scher, 2008); às 

habilidades motoras finas (Brody et al., 1988; Carlson, 1996); dentre outras que colaboram 

para um funcionamento neuropsicológico inferior no prematuro tardio em relação ao termo 
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(Baron et al., 2012). Um organismo não íntegro como este pode prejudicar sua interação com 

o meio. (Vigotski, 1999). Os mesmos resultados são encontrados na presente pesquisa em 

relação à motricidade fina e a linguagem expressiva, bem como o processamento sensorial e 

habilidades do comportamento adaptativo, que se encontram prejudicados nos bebês nascidos 

de cesárea eletiva e a termo precoce, considerados prematuros tardios em virtude da margem 

de erro no cálculo da idade gestacional, frequentemente 15 dias para menos. (FIOCRUZ, 

2014; Magalhães et al., 2014). 

Contudo, sabe-se que, ao longo dos primeiros três anos de vida, o cérebro se 

desenvolve em uma velocidade que não será repetida em nenhum outro período do 

desenvolvimento (Carson et al., 2015; Stiles & Jernigan, 2010). Vigotski (2003) compreende 

o cérebro como um sistema aberto, baseado em sistemas funcionais, dotado de intensa 

plasticidade, especialmente ao longo dos dois primeiros anos de vida. Sua estrutura e 

funcionamento são moldados não apenas ao longo do desenvolvimento individual, mas 

também da história da espécie, sem que haja necessariamente alterações em sua anatomia. 

Diante disso, a identificação de vulnerabilidades relacionadas à via de parto e à idade 

gestacional ao nascer aponta a necessidade de programas de intervenção precoce para esta 

população, como estratégia de prevenção e promoção de saúde. Os prejuízos verificados neste 

estudo no desenvolvimento de várias áreas do desenvolvimento infantil, aliada à já conhecida 

imaturidade do cérebro do bebê privado do amadurecimento intra-útero das últimas semanas 

gestacionais (Adams-Chapman, 2006; Kinney, 2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006; 

Limperopoulos et al., 2005), reforçam essa necessidade. 

Nos estágios iniciais do desenvolvimento, as atividades mentais estão apoiadas em 

funções elementares. Então, quanto menor a criança mais as regiões do cérebro que se 

ocupam desses processos básicos são fundamentais para o funcionamento psicológico. 

(Vigotski, 2004). Conclui-se então que, um mau funcionamento desses processos básicos, 

fisiológicos, como os observados no parto cirúrgico (Adams-Chapman, 2006; Kinney, 2006; 

Aeby et al., 2009; Kinney, 2006; Limperopoulos et al., 2005), justificam os prejuízos 

identificados no funcionamento psicológico. A presente pesquisa aponta comprometimento do 

processamento sensorial, uma função cerebral básica ao desenvolvimento das demais 

habilidades que compõem o funcionamento psicológico. 

A partir de Luria (1981), colaborador de Vigotski, compreende-se que a dinâmica do 

comportamento humano abarca a interconexão de inúmeras redes de informação cerebrais. 

Ele demonstra a existência de um sistema sensorial na base do desenvolvimento, um 

mecanismo intraneurossensorial complexo, que aparenta estar comprometido em 12% das 
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crianças da amostra estudada, entre os nascidos via cesárea eletiva. 

Em termos biológicos, para que haja desenvolvimento, é necessário que as sensações 

sejam organizadas para fornecer ao cérebro as informações do meio interno e externo, 

necessárias à produção de um comportamento, inicialmente motor, adaptado e flexível. 

(Luria, 1981). O processamento sensorial constitui a base evolutiva cerebral. Com início ainda 

na vida intrauterina, estende-se ao longo da vida extrauterina através das aquisições motoras e 

da linguagem. (Luria, 1981; 1973). As crianças nascidas de cesárea eletiva e a termo precoce, 

vêm então se deparando com estas dificuldades desde o nascimento. Os resultados 

encontrados nesta pesquisa demonstram que essas dificuldades podem perdurar até por volta 

dos 42 meses e 15 dias de idade, ponto de corte para participação nesta amostra. Estudos 

futuros longitudinais ou com população mais velha devem avaliar o impacto deste prejuízo ao 

longo do tempo. 

Durante o trabalho de parto, o bebê vivencia uma enxurrada de sensações. É exposto a 

níveis crescentes de stress, que permitem a ele se adaptar gradualmente a este estado. (Gitau 

et al, 2001; Siggers et al, 2008). Também, as contrações uterinas lhe oferecem uma 

experiência tátil diferente do que estava habituado até então. (Liddle & Yorke, 2102). Este 

contexto sensorial envolvido no trabalho de parto prepara o bebê para o contato com o meio 

extrauterino, sendo este um dos fatores que podem estar envolvidos no prejuízo do 

processamento sensorial encontrado nas crianças que compõem a amostra deste estudo e que 

foram privadas desta experiência. 

Todas as sensações, à medida que ocorrem, são filtradas, interpretadas e organizadas 

pelo sistema nervoso central do bebê. Esta é uma habilidade inata do ser humano. (Momo et 

al., 2012). Quando o bebê é privado do trabalho de parto, a exposição a essas sensações 

diferentes em relação ao que está habituado é abrupta, dificultando a assimilação de todos 

estes estímulos. Somando-se a isso, o fato de ser retirado do útero materno antes de ter 

completado o desenvolvimento cerebral necessário à vida fora do útero (Adams-Chapman, 

2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006; Limperopoulos et al., 2005), como ocorre na cesárea 

eletiva, é possível compreender porque sua capacidade em processar essas informações 

sensoriais fica prejudicada, conforme verificado neste estudo.   

O processamento adequado das entradas sensoriais realizado pelo cérebro é pré-

requisito para a emissão de respostas adaptativas pelo sujeito. (Luria, 1973). A criança 

precisa, desde o nascimento, e até durante o parto, integrar inúmeras informações táteis, 

cinestésicas, vestibulares e proprioceptivas que estão na base da comunicação verbal, não 

verbal e das competências motoras. (Vigotski, 1999). Um prejuízo no processamento das 
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informações sensoriais, resultante da cesárea eletiva e da idade gestacional prematura ao 

nascer que se encontra, muitas vezes, associada, impacta, portanto, em diversas aquisições 

futuras. Afeta, inclusive, as habilidades relacionadas ao comportamento adaptativo, conforme 

observado nos resultados deste trabalho, em que 10% a 19% das crianças avaliadas, nascidas 

via cesárea eletiva, apresentaram prejuízo. 

Desta forma, observa-se uma relação intima entre o processamento sensorial e as 

competências motoras, comunicativas e relacionadas à emissão de comportamentos 

adaptativos. Esta relação fica evidente uma vez que a criança precisa inicialmente conseguir 

apropriar-se de seu corpo como um instrumento que lhe proporciona liberdade e como via de 

comunicação emocional para, então, desenvolver a linguagem. (Vigotski, 2003). A 

identificação de déficits em todas essas áreas, como verificado nos resultados deste estudo, 

sugere então, a partir das colocações de Vigotski (2003), comprometimento no 

desenvolvimento psicológico e na apropriação de si e do mundo. 

Como visto, cada pessoa nasce com capacidades inatas que são observáveis no 

percurso do desenvolvimento através do processo de maturação do organismo. (Vigotski, 

1999). Encontram-se presentes, desde o início da vida, habilidades de comunicação não 

verbal, fundamentais para satisfação das necessidades básicas de afeto e de desenvolvimento, 

estando os sistemas sensoriais na base das organizações perceptivas e das atividades mentais 

envolvidas nestas habilidades (Luria, 1981; Pickler et al., 2010; White-Traut et al., 2013). 

Assim sendo, é esperado que as alterações nos sistemas sensoriais encontradas nas crianças da 

amostra estudada, nascidas de cesárea, interfiram negativamente no desenvolvimento 

psicológico ao longo do tempo. São necessárias pesquisas futuras, longitudinais e com maior 

amostragem, para verificar este impacto. 

Entretanto, não é suficiente para o desenvolvimento da criança, garantir a presença de 

habilidades biológicas inatas. A criança precisa estar inserida num ambiente, em interação, e 

seu desenvolvimento estará atrelado às situações as quais for exposta, ao meio sociocultural 

em que vive. O curso de evolução de suas habilidades dependerá, também, da qualidade do 

meio e dos estímulos que o ambiente propõe. (Vigotski, 1999).  

Neste aspecto, o ambiente inicial vivenciado pelo sujeito difere substancialmente 

segundo a via de parto. Ao contrário do parto vaginal, o bebê nascido de cesárea eletiva, além 

de ser privado dos benefícios decorrentes da vivência do trabalho de parto (Liddle & Yorke, 

2007), fica exposto à maior tempo de internação, maior consumo de fármacos, maior demora 

no contato com a mãe e no inicio da amamentação, (D’Orsi et al., 2006; Faúndes & Cecatti, 

1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; McDonald et al., 2012; Potter et al., 2001). A 
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exposição a essas diferenças demonstra influenciar também no processamento sensorial e, 

consequentemente, no desenvolvimento motor, da linguagem, e adaptativo aspectos estes 

interligados (Vigotski, 1999), conforme corrobora o resultado do presente estudo.  

Desta maneira, não é aceitável considerar o recém-nascido como um ser meramente 

biológico sendo suficientes os cuidados relativos à sua sobrevivência física. (Vigotski, 2003). 

A forma como esse bebê vem ao mundo (Liddle & Yorke, 2007), bem como o meio no qual é 

recebido e estabelece suas primeiras relações (Brazelton, 1988; Bowlby, 1989; Klaus & 

Kennell, 2000; Winnicott, 1994), é relevante e interfere em seu desenvolvimento. As 

diferenças significativas (p<0,05) encontradas na presente pesquisa em diversos aspectos do 

desenvolvimento infantil vão ao encontro desses fatos. 

É inegável que, desde o nascimento, a existência do bebê é fundamentalmente social e 

emocional, e seu desenvolvimento se dá por meio dos adultos que lhe prestam cuidados, 

sendo observadas reações de orientação ao cuidador desde o início. (Vigotski, 1999; 2003). 

Desconsiderar o parto como um processo que favorece ou dificulta o desenvolvimento 

biopsicossocial pode gerar uma negligência de cuidados preventivos e de promoção de saúde 

essenciais para um bom desenvolvimento global deste individuo. 

Neste sentido, Vigotski (1999) enfatiza que o funcionamento psicológico estrutura-se a 

partir das relações sociais estabelecidas entre o indivíduo e o mundo exterior, e que esta 

relação é mediada por sistemas simbólicos. As consequências da cesárea eletiva para o bebê 

podem limitar os contatos interpessoais ao nascer (Pickler et al., 2010; White-Traut et al., 

2013), e consequentemente dificultar o processo de simbolização.  

A linguagem possui um papel central no desenvolvimento psicológico, sendo ela o 

fator estruturante e organizador do pensamento. (Vigotski,1987). A função primordial da fala 

é o contato social e a comunicação, e consiste inicialmente num fenômeno de transição de 

funções interpsíquicas (que ocorrem no plano social, na interação com o outro) para as 

intrapsíquicas (que ocorrem no plano psicológico, sendo internalizado individualmente). 

Assim, abrange toda a atividade social da criança e constitui um parâmetro de 

desenvolvimento comum às demais estruturas e funções psicológicas superiores. 

(Vigotski,1999). As consequências da cesárea eletiva para o bebê pode, então, limitar os 

contatos interpessoais não apenas ao nascer, mas também ao longo da vida, dificultando, 

dentre outros achados do presente estudo, o desenvolvimento da linguagem, que, segundo 

Vigotski (1999), está intimamente relacionado com o desenvolvimento psíquico e cognitivo.  

O desenvolvimento da linguagem não ocorre exclusivamente no momento em que a 

criança passa a expressar-se oralmente através de símbolos linguísticos pré-determinados 
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culturalmente. Ela se desenvolve desde o nascimento, a partir das interações estabelecidas 

com a mãe, ou o cuidador principal, responsável por inserir a criança no universo simbólico. 

(Vigotski, 2003). Estas interações, devido a sua imaturidade biológica e consequente 

dificuldade na emissão e interpretação de sinais comunicativos (Pickler et al., 2010; White-

Traut et al., 2013), encontram-se prejudicadas entre aqueles nascidos antes da hora, de parto 

agendado. Os resultados encontrados nesta pesquisa demonstram que 12% dessas crianças, 

participantes da amostra, mantiveram o prejuízo na comunicação expressiva até o momento 

atual. 

A criança dispõe, inicialmente, apenas de sua atividade motora para comunicar-se com 

o outro. A mãe é quem atribui, nas interações estabelecidas com o bebê, um significado às 

suas manifestações, recebendo-as como uma mensagem endereçada a ela, um pedido de 

ajuda, por exemplo. Assim, ela oferece uma forma indireta de consciência ao seu bebê. 

(Vigotski, 1989; 2003). 

Um organismo não íntegro, como o dos bebês nascidos antes da 39ª semana de idade 

gestacional (Adams-Chapman, 2006; Kinney, 2006; Aeby et al., 2009; Limperopoulos et al., 

2005, Kinney, 2006), pode ter comprometidas suas habilidades em expressar-se, inicialmente 

através do ato motor, e em apreender o que vem do outro, em função dos déficits causados 

pela imaturidade. (Pickler et al., 2010; White-Traut et al., 2013). Esse comprometimento 

prejudica a possibilidade de participação da criança nas trocas simbólicas e no endereçamento 

ao outro, base do desenvolvimento da linguagem (Vigotski, 2001). Nas crianças avaliadas, na 

amostra deste estudo, nascidas a termo precoce, 9% apresentaram prejuízo em seu 

desenvolvimento motor fino até a idade atual.  

No processo de desenvolvimento, a criança vai utilizar as mesmas formas de 

comportamento que as pessoas utilizaram com ela desde os primeiros dias de sua vida. Sua 

atividade motora vai, aos poucos, adquirindo um significado próprio a partir da interpretação 

que o meio, no caso o adulto que o assiste, dá ao seu ato. (Vigotski, 2003). Estes significados 

aos atos da criança são dados através de palavras. A palavra e o seu significado são, portanto, 

uma unidade impossível de ser decomposta e implicam simultaneamente linguagem e 

pensamento, ocupando a primeira um lugar central na estruturação e organização do segundo. 

(Vigotski, 1987).  

A partir deste conceito, e considerando as dificuldades na emissão e interpretação dos 

sinais comunicativos inerentes a um organismo imaturo (Pickler et al., 2010; White-Traut et 

al., 2013), podemos supor prejuízos maiores no desenvolvimento cognitivo e psíquico, que 

não foram verificados na presente pesquisa. Estudos futuros, com amostras maiores, podem 
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ajudar a esclarecer esta relação. 

As atitudes do bebê estão inseridas num sistema de comportamento social que o 

auxilia a alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ele internaliza gradualmente esses 

significados atribuídos aos seus atos durante a interação com o sujeito culturalmente mais 

experiente, construindo uma capacidade simbólica e tornando-se mais consciente de sua 

própria experiência no mundo. (Vigotski, 2003).  

A aquisição da linguagem permite que a criança utilize métodos mediados, encontre 

instrumentos mais úteis para solução de problemas e planejamento de ações futuras. Quando a 

criança aprende a utilizar a função planejadora da linguagem, há uma mudança radical em seu 

campo psicológico, que adquire uma visão de futuro e torna-se menos impulsiva e capaz 

controlar seu comportamento. (Vigotski, 2003). O fato do desenvolvimento da linguagem 

expressiva e da motricidade fina estarem deficitárias, nas crianças nascidas a termo precoce 

da presente amostra, pode estar relacionado, segundo este raciocínio, aos prejuízos referentes 

às habilidades de comportamento adaptativo, também demonstrado nas crianças nascidas de 

cesariana. 

Esta interrelação é observada mesmo nos estágios mais precoces do desenvolvimento, 

quando linguagem e percepção estão interligadas. Na solução dos problemas não verbais 

típicos desta fase, por exemplo, mesmo que não seja emitido nenhum som, a linguagem tem 

seu papel no resultado final, no comportamento emitido na interação com o meio e com o 

outro. (Vigotski, 2003).  

Observa-se, então, que a interdependência dos aspectos sensoriais, motores e 

linguísticos vai se modificando ao longo do tempo, impactando consequentemente no 

processo de adaptação do indivíduo. No início do desenvolvimento, a percepção está ligada a 

motricidade, e vai, posteriormente, se libertando dessa conexão. (Vigotski, 1999). Da mesma 

forma, na criança pequena, fala e motricidade estão interligadas, uma vez que ela necessita, 

no início, falar enquanto age. Ou seja, antes de controlar o próprio comportamento, a criança 

começa a controlar o ambiente com a ajuda da linguagem, associando a fala ao ato motor. 

(Vigotski, 2003).  

A fala se mostra, portanto, tão importante quanto o ato para atingir um objetivo, de 

forma que acontecem juntos. Porém, quanto mais complexa a ação exigida pela situação, 

maior a importância da fala. Quando a criança ainda não é capaz de utilizar a fala, tem 

dificuldade em resolver a situação que lhe é imposta, o que impacta diretamente em seu 

comportamento. (Vigotski, 2003). Explicita-se aqui a interdependência das funções sensoriais, 

motoras e comunicativas com os prejuízos encontrados nas habilidades relacionadas ao 
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comportamento adaptativo neste estudo, entre as crianças nascidas de cesárea e a termo 

precoce. 

Sabe-se que é a mãe, ou o cuidador principal, quem vai inserir inicialmente a criança 

no universo simbólico desde o nascimento. Nesta fase, ela não diferencia os papéis 

desempenhados por si e por quem o ajuda. Mas através da interação constante com o adulto 

que a auxilia inicialmente na regulação de seu comportamento, a criança adquire 

gradualmente uma capacidade de autorregulá-lo, bem como suas emoções. (Vigotski, 2003). 

Portanto, a mãe, desde o primeiro contato com seu bebê, atua na zona de desenvolvimento 

proximal na medida em que auxilia o bebê a desenvolver habilidades potenciais e a regular 

seu comportamento.  

Os resultados encontrados neste estudo reforçam o fato de que não é possível ignorar o 

papel e a influência da via de parto nas primeiras experiências do bebê, tanto em relação a seu 

impacto orgânico – um organismo imaturo para estabelecer contato com o meio (Adams-

Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006; Limperopoulos et al., 2005; Pickler et al., 

2010; White-Traut et al., 2013) -  como sociocultural – as decorrências da própria cirurgia que 

limitam o contato mãe-bebê. (D’Orsi et al., 2006;  Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 

2005; Habiba et al., 2006; Liddle & Yorke, 2007; Prior et al., 2012; Potter et al., 2001; 

Rodrigues, 2014; Vestermark et al., 1991).   

A avaliação do comportamento adaptativo realizado neste trabalho, através da Bayley 

III, permitiu verificar as habilidades funcionais adquiridas pela criança, mensurando suas 

habilidades reais e potenciais. (Bayley, 2006). Uma criança, quando parte de uma condição 

biológica imatura como as nascidas via cesárea eletiva e a termo precoce, consequentemente 

estabelece uma relação com o mediador e com a cultura de forma diferente, que interfere em 

seu desenvolvimento. As diferenças significativas (p<0,05) encontradas nas habilidades do 

comportamento adaptativo destas crianças, que também dependem da condição em que é 

realizada a mediação pelo adulto, demonstram esta relação.  

Essas diferenças indicam, mais uma vez, que a via de parto influencia nas interações 

estabelecidas inicialmente e podem impactar no desenvolvimento potencial da criança. É 

importante considerar que estes resultados se referem a avaliações realizadas nesta amostra 

durante a idade pré-escolar. Compreender como e se estas vulnerabilidades aqui identificadas 

se manifestarão posteriormente, dependerá de outros estudos, não podendo ser generalizado 

por estes resultados.  

As interações estabelecidas desde o nascimento constituem a base para a inteligência 

prática e abstrata futura (Vigotski, 1987). Consequentemente, falhas nesta aquisição 
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repercutem ao longo da vida. Portanto, podemos inferir que as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento das crianças nascidas de parto cesárea eletiva e a termo tardio provocam 

prejuízos duradouros, o que reforça a urgência na atenção a esta população e a realização de 

pesquisas longitudinais que esclareçam esta questão. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal, utilizado por Vigotski (1999; 2003) 

explicita o valor da experiência social no desenvolvimento cognitivo. Pode ser utilizado como 

base para o desenvolvimento de intervenções, inclusive dentro do ambiente de creche, que 

atuem na promoção de saúde mental, uma vez que ressalta o valor da experiência social no 

desenvolvimento. (Vigotski, 2003). Pesquisas que avaliem a qualidade da creche e estudem 

possíveis intervenções preventivas neste ambiente são valiosas neste sentido. 

Então, se por um lado, a cultura da cesárea impacta em prejuízos ao desenvolvimento 

do bebê (Cascaes et al., 2008; Khadem & Khadivzadeh, 2010; Li et al., 2011; McDonald et 

al., 2012), por outro lado, Vigotski (2003) sugere que os instrumentos da cultura podem, se 

bem acionados, ser responsáveis também pela promoção de saúde. Sua abordagem, focada 

nos processos de desenvolvimento do ser humano a partir da interação com o meio 

sociocultural, esclarece que, mesmo o que há de mais individual no ser humano é construído a 

partir de sua relação com o outro. (Vigotski, 2003; 1987). Portanto, estratégias voltadas à 

família e à escola, no sentido de tornar o ambiente e as interrelações mais propícias ao 

desenvolvimento podem ser vistas como fatores protetores do desenvolvimento.  

Fica clara a fusão de dois planos envolvidos no desenvolvimento psicológico 

infantil: o biológico e o cultural.  (Vigotski, 2003). Ambos sofrem a influência direta da via 

de parto, sendo prejudicados na escolha pela cesárea eletiva. Em primeiro lugar, por esta ser 

uma construção sociocultural que existe a priori do nascimento do sujeito. Em segundo 

lugar em decorrência dos prejuízos no aparato biológico desse sujeito ocasionados por esta 

via de parto. Em terceiro lugar, pelas dificuldades na interação com o ambiente 

sociocultural que o sujeito encontra desde que nasce, tanto em função de sua imaturidade 

orgânica como das limitações muitas vezes impostas aos primeiros contatos com a mãe, a 

principal mediadora deste com a cultura. São claros os prejuízos da cesárea eletiva na 

primeiríssima infância, inclusive através dos resultados deste estudo. Porém, não são 

conhecidos os efeitos desses prejuízos ao longo do tempo sendo urgente a necessidade desta 

detecção e o desenvolvimento de meios adequados que dissolvam esses riscos. 
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4.2.3 Resultados discutidos segundo Wallon 

 

Apesar de Piaget, Vigotski e Wallon possuírem vários aspectos concordantes em suas 

teorias, apresentam algumas diferenças teóricas importantes que justificam discutir, também 

separadamente, os achados desta pesquisa a partir conceitos teóricos deste último.  Wallon 

(2007) teoriza acerca da psicogênese da motricidade, que ele considera associado à 

psicogênese da pessoa. O campo funcional do movimento é considerado por ele como um 

eixo integrador entre a afetividade e a inteligência. Desta forma, justifica a associação entre 

patologias do movimento e patologias da personalidade. Como os resultados da presente 

pesquisa apontaram um prejuízo significativo no desenvolvimento motor fino em 9% das 

crianças avaliadas, faz-se importante a discussão destes à luz de sua teoria. 

Segundo Wallon (2007), o desenvolvimento, apesar de ocorrer numa sequência rígida 

biologicamente determinada, não se trata de um processo linear, mas sim marcado por crises, 

e rupturas que também impulsionam o desenvolvimento. O autor considera que na infância é 

que são desenvolvidas as características singularmente humanas, através das interações que o 

sujeito estabelece com o meio e que vão, gradualmente, diminuindo sua dependência do 

orgânico. O meio, compreendido por ele, trata-se de um meio dinâmico que corresponde às 

possibilidades de interações realizadas pela criança. A que nasce a termo precoce ou de 

cesariana eletiva quando comparadas às crianças nascidas a termo ou via vaginal, pode 

apresentar prejuízos ao nascer, pela sua condição orgânica, para interagir com o meio físico a 

sua volta. (Adams-Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; D’Orsi et al., 2006;  Faúndes & Cecatti, 

1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Kinney, 2006; Liddle & Yorke, 2007; 

Limperopoulos et al., 2005; Prior et al., 2012; Potter et al., 2001; Rodrigues, 2014; 

Vestermark et al., 1991).  

Este meio inicial a que se refere Wallon (2007) trata-se do outro, no início, 

geralmente, a mãe. A pessoa que se ocupa de seus cuidados é o meio potencial no qual serão 

estabelecidas as interações fundamentais ao desenvolvimento da criança. A partir dessa visão, 

os cuidados e intervenções realizados no parto e pós-parto, como internações, utilização de 

fármacos, dentre outros (D’Orsi et al., 2006;  Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2006), 

podem impactar diretamente nos cuidados prestados ao bebê e interferir em seu 

desenvolvimento desde o início de sua vida. Esta dificuldade no estabelecimento das 

primeiras relações pode se constituir um dos aspectos envolvidos nos déficits de 

desenvolvimento encontrados na amostra do presente estudo ao considerar a via de parto e a 
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idade gestacional ao nascer. Outros estudos comprovam a importância dessas primeiras 

relações ao desenvolvimento da criança. (Klaus & Kennell, 2000; Bowlby, 1989; Brazelton, 

1988; Winnicott, 1994).  

O espaço de exploração da criança ao nascer é prevalentemente bucal, por não possuir 

ainda movimentos coordenados que lhe permitam estabelecer outras interações com o meio, e 

ativar a maturação cerebral. (Wallon, 1975). O adiamento do início da amamentação 

frequente em partos cirúrgicos agendados (Bodner et al., 2011; O’Shea et al., 2010), aliada a 

incoordenação dos reflexos de sucção (Shapiro-Mendoza, 2009) impactam no 

estabelecimento desta principal via de estabelecimento de relação entre o bebê e sua mãe. 

Wallon (1975) chama a atenção de que esses simples reflexos, apesar de ainda vazios de 

conteúdo real, vem carregados de significação afetiva. Portanto, o atraso ou impossibilidade 

na amamentação, por exemplo, em decorrência da via de parto ou da imaturidade orgânica do 

bebê nascido a termo precoce, pode repercutir em seu desenvolvimento psicológico, pois, 

mesmo características, a priori, orgânicas, como o reflexo de sucção, dependem da 

experiência para serem ativadas e bem desenvolvidas. (Wallon, 2007). 

Wallon (2007) define quatro campos funcionais de desenvolvimento psíquico. A 

afetividade, o ato motor e a inteligência são considerados campos funcionais nos quais ocorre 

a atividade infantil, sendo a pessoa, ao mesmo tempo, integradora desses campos e um campo 

funcional distinto. Esses campos, aos poucos vão se diferenciando e a criança, através de 

crescente individuação, vai caminhando no sentido da socialização. Mas é a emoção, 

manifestada através do ato motor, que organiza a vida psíquica inicial e antecede as primeiras 

construções cognitivas. Dessa forma, são as emoções que permeiam as interações 

estabelecidas desde o nascimento, que permitem a construção dos conhecimentos sobre o 

mundo e a própria personalidade. (Wallon, 2007). Um parto respeitoso com a mãe e o bebê, 

que permita o bom estabelecimento dessas primeiras relações, contribui para o 

desenvolvimento da criança em todos os aspectos.  

Um indiscutível benefício deste modelo de assistência se faz pelo favorecimento do 

imprinting, uma etapa primária do desenvolvimento psicológico e neuropsicológico em que o 

bebê, ainda durante a primeira hora de vida, reconhece sua mãe através de recursos táteis e 

auditivos que favorecem seu desenvolvimento. (Elsie et al., 2017; Linda & Smith, 2007). A 

cesárea eletiva, em contrapartida, dificulta a ocorrência do imprinting durante a primeira hora 

de vida, pelas próprias condições do processo cirúrgico. A mãe, neste momento, ainda está em 

cirurgia, sendo suturada e com membros superiores indisponíveis para o contato. O bebê, por 

outro lado, além da imaturidade orgânica inerente à cesárea, é muitas vezes submetido a 



 

 

117 
 

 

intervenções imediatas associadas a esta via de parto, como higiene e aspiração de vias aéreas, 

mesmo com APGAR alto e sem sinais de obstrução. (FIOCRUZ, 2014; Gaiva & Tavares, 

2002; Moreira et al, 2014). 

O autor destaca o papel central do campo funcional referente à afetividade na 

construção do conhecimento e da pessoa. Ressalta que o desamparo biológico vivido pela 

criança durante os primeiros 24 meses de vida exige o cuidado de um adulto que garanta sua 

sobrevivência. É a afetividade que garante a mobilização do adulto em função das 

necessidades da criança. As expressões emocionais da criança, então, superam seus recursos 

cognitivos e se mostram essencialmente sociais. Ele considera o ser humano, então, 

organicamente social. E é o ato motor que garante, desde o início, a função de expressão da 

afetividade, regula, modula e produz estados emocionais. (Wallon, 2007).  

Para ele, os aspectos motores não estão apenas vinculados ao desenvolvimento 

psíquico e às relações com o meio, mas também influenciam o comportamento emitido pela 

criança habitualmente. (Wallon, 1975; 2007). Na amostra estudada, foi observado também, 

além dos déficits motores finos, prejuízos no comportamento adaptativo entre as crianças 

nascidas de cesárea eletiva que variou entre 10% e 19% de acordo com a habilidade avaliada. 

Esse resultado indica esta relação apontada por Wallon (1975; 2007) entre a motricidade, a 

emoção e o comportamento. 

É esperado que, à medida que a função simbólica e os aspectos cognitivos se 

desenvolvem, ocorra a internalização do ato motor. Ou seja, conforme a criança se torna 

capaz de expressar-se por meio da palavra, mais ordenadas se tornam suas ações motoras e, 

consequentemente, o comportamento emitido. Porém, observou-se uma frequência de 12% de 

crianças nascidas a termo precoce com déficit também na linguagem expressiva na presente 

pesquisa. A dificuldade na linguagem, então, se mostra relacionada às dificuldades 

encontradas em relação ao comportamento adaptativo, verificadas na mesma amostra.  

Para Wallon (1975), o movimento é a única expressão e o primeiro instrumento de 

manifestação do psiquismo. Sugere uma ação recíproca entre funções mentais e funções 

motoras, a partir das quais cada indivíduo constrói uma personalidade única. A formação 

psíquica está submetida tanto a fatores de maturação biológica, como social. O que o bebê é 

capaz de fazer a partir de seu organismo desde que nasce, basicamente atividade motora, 

constitui o alicerce em que, através de combinações e adaptações sucessivas, ocorrerão as 

elaborações posteriores da vida mental. (Wallon, 2007). A imaturidade biológica da criança 

que nasce antes do tempo a expõe a maiores riscos de problemas em seu desenvolvimento 

motor fino, como demonstrado nos resultados do presente estudo. Uma vez que o 
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desenvolvimento psíquico está atrelado ao ato motor, a idade gestacional ao nascer constitui 

também um fator de risco a este desenvolvimento. 

As emoções são as primeiras manifestações psíquicas do ser humano, expressas, como 

dito, através do corpo. (Wallon, 2007). Ao longo do primeiro ano de vida, estágio 

denominado impulsivo emocional, os gestos da criança são adaptados aos efeitos que causam 

no meio e, por meio das sensações de seu corpo, ela estabelece um diálogo tônico-emocional 

com quem se ocupa de seus cuidados (Wallon, 2007). Dentre as crianças nascidas de cesárea 

eletiva mostrou-se mais frequente o risco de desempenho abaixo do esperado em relação ao 

processamento sensorial, que atingiu 12% da amostra estudada. O mesmo aconteceu com as 

crianças nascidas a termo precoce em relação às nascidas a termo na função motora fina, que 

atingiu 9% de frequência de ocorrência na amostra. A partir da perspectiva walloniana, estes 

dados demonstram que essas crianças apresentam maior risco em apresentar dificuldades no 

estabelecimento das relações com o outro e, consequentemente, desenvolverem-se 

psicologicamente.  

O prejuízo na atividade motora encontrado em 9% das crianças nascidas a termo 

precoce neste estudo, não as afeta apenas ao nascer ou durante o primeiro ano de vida. Ele 

repercute também no estágio sensório-motor, que vai dos 12 meses aos 3 anos de idade. Neste 

período, ocorre uma intensificação na interação com o meio e os objetos, com o consequente 

advento da função simbólica. Esta passagem se dá quando o ato motor pode transformar-se 

em ato mental. (Wallon, 2007). Podemos inferir o prejuízo neste processo quando há déficits 

no desenvolvimento motor fino, conforme verificado na presente pesquisa. Esta inferência se 

fortalece na medida em que encontramos, na mesma amostra estudada, 12% das crianças 

nascidas a termo precoce com déficits na linguagem expressiva. 

A aquisição da linguagem permite não apenas uma ampliação dos estados afetivos 

vividos, mas também das vias de expressão destes, que são motoras. (Wallon, 1975; 2007). 

Esta interrelação entre as funções motora e de linguagem com o desenvolvimento dos estados 

afetivos, sugere que déficits em uma ou ambas as funções, como encontrado neste estudo, 

podem ocasionar problemas nestes estados afetivos. Portanto, o nascimento a termo precoce 

configura fator de risco ao desenvolvimento emocional. 

O campo funcional do movimento é considerado por Wallon (2007), como visto no 

início deste capítulo, um eixo integrador entre a afetividade e a inteligência. O movimento 

enquanto ato, além de exercer a atividade em si, tem a função de fornecer a imagem do 

objeto, a partir da interação com este, evoluindo ao longo do tempo da percepção à 

representação.  
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A evolução de atos motores reflexos a reações circulares ocorrem a partir de efeitos 

sensoriais. (Wallon, 1975; 2007). Sem haver uma relação exata entre cada sistema de 

contrações musculares e as impressões correspondentes, o movimento não contribui para a 

vida psíquica do sujeito. O autor distingue dois domínios de sensibilidade fundamentais: o do 

corpo em si mesmo (proprioceptiva), e o das relações estabelecidas com o mundo exterior 

(exteroceptiva). Sugere que a cada um deles correspondem formas de atividade musculares 

específicas e intimamente correlacionadas, responsáveis pela adaptação e consequente 

construção da vida mental. (Wallon, 2007). 

A partir da integração do campo motor ao visual e do desenvolvimento da habilidade 

de preensão, uma nova unidade interfuncional ligada à maturação de centros nervosos, a 

criança torna-se capaz de emitir novos comportamentos e realizar novas descobertas. Ela 

passa a explorar mais detalhadamente o que está a sua volta, unindo diferentes campos 

sensoriais e garantindo uma ampliação da função perceptiva. Da mesma forma, conforme a 

criança repete seus atos motores e generaliza seus movimentos para situações diferentes, dá-se 

início os movimentos simbólicos. (Wallon, 2007).  

A partir do exposto acima, algumas considerações podem ser feitas. Em primeiro 

lugar, fica novamente evidente a importância de uma estrutura biológica madura para 

confrontar-se com as demandas do meio extrauterino. Portanto, a imaturidade cerebral 

decorrente da privação do desenvolvimento nas últimas semanas de idade gestacional 

(Adams-Chapman, 2006; Aeby et al., 2009; Kinney, 2006; Limperopoulos et al., 2005), a 

partir dos conceitos descritos acima, prejudicam a adaptação da criança e desenvolvimento 

simbólico. 

Em segundo lugar, é possível identificar que os déficits no processamento sensorial, 

conforme observado em 12% das crianças nascidas via cesárea eletiva neste trabalho, são 

prejudiciais ao desenvolvimento da inteligência, uma vez que impactam diretamente na 

relação desta com o meio, fundamental neste campo funcional. (Wallon, 2007). O número 

amostral reduzido deste trabalho pode ter dificultado achados específicos em relação ao 

domínio cognitivo. Novas pesquisas, com amostras mais numerosas, podem fornecer maiores 

informações sobre a influência da via de parto no desenvolvimento cognitivo.  

Enfim, os achados deste estudo em relação aos déficits na motricidade fina e no 

processamento sensorial em crianças nascidas via cesárea eletiva e a termo precoce, reforçam 

a estreita relação entre essas funções. As crianças identificadas com estas dificuldades, como 

as encontradas na amostra deste trabalho entre as nascidas a termo precoce e via cesárea 

eletiva, podem apresentar além de prejuízos no processo de simbolização, prejuízos na 
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aquisição do conhecimento, uma vez que este campo funcional surge a partir da inteligência 

prática derivada dos atos motores. (Wallon, 2007).  

Wallon (2007) distingue alguns aspectos psicomotores e define etapas fundamentais 

deste desenvolvimento. A primeira etapa, estágio impulsivo, refere-se ao recém-nascido. 

Apesar dos movimentos serem descoordenados e haverem automatismos sem função, eles já 

possuem carga afetiva e emocional e é estabelecida a primeira comunicação da criança com o 

meio, que será interpretada e se transformará em ato intencional. Essas condições podem ser 

prejudicadas em um parto agendado tanto pela maior demora no estabelecimento dos 

primeiros contatos mãe-bebê, quanto pelo fato do bebê nascer antes da hora, ainda imaturo em 

suas funções orgânicas, base para o estabelecimento das primeiras relações (D’Orsi et al., 

2006;  Faúndes & Cecatti, 1991; Freitas et al., 2005; Habiba et al., 2006; Liddle & Yorke, 

2007; Potter et al., 2001; Prior et al., 2012; Rodrigues, 2014; Vestermark et al., 1991).  

Por outro lado, a carga afetiva pode ser positiva se o ambiente for menos agressivo 

quanto à temperatura, luminosidade, som; contato imediato da mãe com o bebê, amamentação 

na primeira hora de vida, manutenção do cordão umbilical até que ele, naturalmente, o 

descarte; entre outros. (Menezes & Dias, 2012; Sanfelice, 2011). Estes processos de um 

nascimento respeitoso tendem a favorecer os processos psicológicos e biológicos deste 

indivíduo. Na presente pesquisa, as crianças nascidas de parto vaginal apresentaram 

resultados significativamente melhores que as nascidas de cesárea eletiva em todos os 

aspectos avaliados, tanto por apresentarem menor incidência de resultados inferiores à média 

esperada para a respectiva faixa etária, quanto maior incidência de resultados na média e 

superiores a esta, conforme discriminado no capítulo 3 - Resultados. 

O advento da linguagem permite ao pensamento desenvolver-se num nível superior, 

estruturando-o e organizando-o. O gesto é fundamental para o desenvolvimento da linguagem, 

pois é o predecessor da palavra. No início do surgimento da linguagem, observa-se a 

dependência desta em relação ao ato motor, sendo projetada através dele. Com o passar do 

tempo, os gestos deixam de anteceder as palavras para depois fundirem-se a elas. (Wallon, 

2007). Esta interrelação estreita entre motricidade e linguagem, mais uma vez, justifica o 

resultado encontrado na amostra estudada neste trabalho, em que ambas as funções 

encontram-se deficitárias em crianças nascidas a termo precoce, atingindo 9% e 12% das 

crianças, respectivamente.  

Wallon (2007) propõe uma concepção de desenvolvimento psicológico como um 

processo aberto e integrativo. O movimento, as emoções e a inteligência se relacionam 

dialeticamente culminando na construção da pessoa. Apesar de salientar que o 
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desenvolvimento é marcado por crises, e não linear, pressupõe certa maturação biológica e um 

ambiente social para que as crises impulsionem a outro patamar de desenvolvimento. As 

circunstâncias que envolvem o nascimento a termo precoce, e via cesárea eletiva, conforme 

discutido até aqui, impactam nestes dois aspectos – orgânico e social - consistindo fatores de 

risco ao desenvolvimento psicológico. 
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5  Considerações finais 

 

É de conhecimento público que a cirurgia cesariana salva vidas. Uma realidade 

obstétrica que apresenta índices de 52% de partos cirúrgicos, chegando a 90% na rede 

privada, como ocorre no Brasil, sugere que as indicações conflitam com as determinações da 

OMS. A realização desta pesquisa decorre da necessidade de incluir o risco de 

desenvolvimento psicológico, associado aos biológicos já amplamente conhecidos, na tomada 

de decisão sobre a indicação deste procedimento.  

Os resultados deste estudo corroboram a hipótese de que, uma vez que o 

desenvolvimento psicológico se torna possível através das trocas estabelecidas entre a criança 

e o ambiente, por meio de seu aparato orgânico-biológico, desde o início de sua vida, 

prejuízos neste último podem refletir negativamente no primeiro.  Comparar o 

desenvolvimento de crianças a partir da forma como vêm ao mundo pode fornecer subsídios 

importantes que podem colaborar na melhora da realidade obstétrica, evidenciando a 

necessidade de considerar a mulher e o bebê como protagonistas do parto, respeitando suas 

necessidades.  

Até bem pouco tempo atrás, não era garantido à mulher o direito de conhecer as 

opções em relação à via de parto e suas possíveis consequências para ela e o bebê. Hoje isto é 

garantido por lei em relação aos aspectos biológicos, mas o mesmo não ocorre em relação aos 

aspectos psicológicos, devido à escassa produção científica. Este trabalho se propôs a 

investigar a ocorrência de consequências para a criança e verificar eventuais decorrências em 

relação à via de parto para o desenvolvimento psicológico. 

O tempo de gestação constitui um dos fatores que pode prejudicar o processo de 

maturação do bebê e impactar no desenvolvimento neonatal e infantil, pois se perde a 

oportunidade de finalizar o processo maturativo intrauterino que o instrumentaliza para 

relacionar-se com o meio e, consequentemente, pode afetar seu desenvolvimento psicológico, 

que se estrutura a partir das relações interpessoais estabelecidas desde o nascimento. Portanto, 

o parto cirúrgico programado impacta nas primeiras relações mãe-bebê. Ignorar as influências 

da via do parto no desenvolvimento infantil significa, então, negligenciar cuidados 

preventivos e de promoção de saúde que podem colaborar para a diminuição das 

psicopatologias da infância e adolescência.  

A imaturidade cerebral e a ausência do trabalho de parto decorrentes da cesárea eletiva 

podem influenciar negativamente nas condições do bebê processar as sensações após o 
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nascimento e prejudicar as bases orgânicas do desenvolvimento psicológico. Evidencia-se, a 

partir dos resultados deste estudo, a estreita relação entre os prejuízos encontrados em relação 

às habilidades sensoriais, motoras, linguísticas e comportamentais. Estudos posteriores, com 

amostras mais numerosas, poderão evidenciar outros déficits decorrentes não captados neste 

trabalho pelo reduzido número amostral, uma vez que os estágios de desenvolvimento são 

integrados e dificuldades já no estágio inicial interferem no desenvolvimento dos estágios 

posteriores. 

Fica evidente a interdependência de fatores biológicos e ambientais no 

desenvolvimento infantil. A neurociência, por meio dos conhecimentos de epigenética, 

evidencia que os eventos no início da vida têm maior impacto sobre o funcionamento do 

cérebro, seja de forma temporária ou permanente. Revela também, em acordância com as 

teorias sociointeracionistas abordadas, que fatores ambientais interagem com a programação 

genética de cada indivíduo. A via de parto e a prematuridade decorrente da cesárea eletiva 

constituem elementos importantes que impactam tanto nos fatores biológicos quanto 

ambientais, e isso não pode ser negligenciado. 

Sabe-se que a plasticidade cerebral é muito mais intensa durante a vida intrauterina e 

ao longo dos primeiros anos de vida, sendo essa a fase de maior vulnerabilidade para o 

desencadeamento de problemas no desenvolvimento. Por outro lado, é o melhor momento 

para a realização de ações tanto preventivas como promotoras de saúde. Identificar 

precocemente as vulnerabilidades significa reduzir riscos de potenciais dificuldades que 

podem se instalar, e até mesmo se agravar, ao longo da vida do indivíduo. Neste estudo, ficou 

evidenciado que as experiências relativas à cesárea eletiva constituem um fator de risco ao 

desenvolvimento infantil. A realização de parto cirúrgico programado pode, então, ser 

considerado sinal de vulnerabilidade na história da criança. 

É premente a conscientização acerca a importância do ambiente pré-natal no 

desenvolvimento psicológico dos bebês. Um acompanhamento pré-natal acolhedor, capaz de 

oferecer à gestante as informações que necessita, um parto respeitoso, e um pós-parto com 

apoio, podem incidir positivamente não apenas sobre os fatores epigenéticos do neonato, mas 

na evitação de cesáreas desnecessárias. 

A partir do exposto, torna-se então impossível ignorar a necessidade de considerar os 

aspectos psicológicos do bebê envolvidos no parto, bem como a importância de 

acompanhamento e intervenção precoce em casos de vulnerabilidade. Este dado é relevante, 

pois nenhuma orientação ou informação é dada aos pais sobre a importância do 

acompanhamento do desenvolvimento do bebê nascido via cesárea eletiva.  



 

 

124 
 

 

A puericultura psicológica ou interdisciplinar é uma excelente estratégia de 

identificação precoce de risco de desenvolvimento e promoção de saúde para essas crianças. 

Muitas dessas crianças, que apresentam sinais tão sutis a ponto de passarem despercebidos na 

primeiríssima infância, com o acompanhamento adequado poderiam ter suas vulnerabilidades 

identificadas a tempo de evitar prejuízos em seu desenvolvimento motor, de linguagem, 

cognitivo, emocional, de comportamento e, inclusive de desenvolvimento psíquico ao longo 

da vida. Estes riscos, uma vez identificados precocemente, permitem o acionamento de 

mecanismos de intervenção que os neutralize. 

Este estudo apresenta algumas limitações que precisam ser consideradas. A primeira 

delas é o número reduzido da amostra. As pesquisas que identificaram os prejuízos biológicos 

associados à cesárea eletiva foram realizadas com amostras significativamente mais 

numerosas. Sugere-se a realização de pesquisas futuras com um n maior, pois poderá fornecer 

dados mais precisos sobre os riscos de desenvolvimento psicológico associados à via de parto. 

O instrumento utilizado neste estudo possui excelentes dados de confiabilidade, sendo 

reconhecido e utilizado mundialmente. Porém, o uso de escala não normatizada para a 

população nacional dever ser feito sempre com cautela, pois diferenças socioculturais podem 

impactar na análise dos resultados, para mais ou para menos, o que constitui uma fragilidade 

deste trabalho. Como forma de suplantar esta dificuldade, foi realizada a normatização da 

escala, através do cálculo de percentil, a partir da amostra total avaliada. Apesar de não 

constituir uma amostra representativa e os sujeitos da amostra analisada fazerem parte da 

amostra de normatização, considerou-se esta uma alternativa ética para que os dados 

pudessem ser comparados a partir de normas referentes ao meio sociocultural ao qual 

pertencem. Indica-se a realização de estudo de padronização e normatização com amostra 

representativa da população brasileira, para evitar vieses decorrentes de diferenças 

socioculturais.  

De qualquer forma, não se pode ignorar o fato de que a via de parto constitui um fator 

que impacta, positiva ou negativamente, o desenvolvimento biopsicossocial. Desconsiderar a 

cesárea eletiva como fator de vulnerabilidade ao desenvolvimento global do bebê seria 

negligenciar a necessidade de ações de prevenção e promoção de saúde voltada a esta 

população. 
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Apêndice A - Questionário Sociodemográfico realizado com a mãe. 

 

QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Data da Aplicação: ____/____/______ 

Local de Aplicação: ____________________________________ 

 

I. DADOS PESSOAIS 

1. Nome: __________________________________________________________ 

2. Data de Nascimento: _____/_____/___________           

3. Idade__________ anos 

4. Naturalidade: ____________________________________________________ 

5. Cidade em que mora:______________________________________________ 

6. Relacionamento estável à: 

________________ Anos ________________ Meses 

________________ Semanas ________________ Dias 

7. Estado Civil: 

a) Casada (civil) (    ) b) Casada (união estável) (    ) 

c) Casada (civil + igreja) (    ) d) Casada (Mora junto) (    ) 

e) Casada (igreja) (    ) f)  Namora e mora separadamente (    ) 

g) Solteira                             (   )            i) Separada                                         (    ) 

h) Viuva                                (   )            j) Outros: _______________________ 

8. Cor: 

(    ) Branca  (    ) Negra (    ) Parda (    ) Amarela     (    ) Índia 

9. Quem mora com você (quantas pessoas e qual o grau de parentesco): 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

10. Qual o tipo de moradia?  (   ) Alvenaria (  ) Madeira (  ) Outro 

Especifique: _____________________  

11. Quantos cômodos?  ______________ 

 

II. DADOS OCUPACIONAIS / FINANCEIROS 

12. Escolaridade: 

a) Sem Instrução (    ) b) Fundamental Incompleto (    ) 

c) Fundamental completo (    ) d) Médio Incompleto (    ) 

e) Médio Completo (    ) f) Superior Incompleto (    ) 

a) Superior Completo (    ) b) Pós Graduação (    ) 

c) Mestrado (    ) d) Doutorado (    ) 

13. Profissão: _______________________________________________________ 

14. Ocupação Atual:__________________________________________________ 

15. Renda da família: 

a) Nenhuma (    ) b) Igual ou inferior a 1 salário mínimo (    ) 

c) De 1 a 3 salários mínimos (    ) d) De 3 a 5 salários mínimos (    ) 

e) De 6 a 10 salários mínimos (    ) f) Mais de 10 salários mínimos (    ) 

    

16. Quem colabora com a renda familiar? Qual horário de trabalho dos 

colaboradores? Em quais dias da semana? 

1. __________________________________  

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

4. __________________________________ 

17. Há ocorrência de violência familiar? 
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(  ) Física  (   ) Psicológica (  ) Sexual 

Comente: ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

18. Como é o relacionamento familiar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

III. DADOS RELATIVOS À GRAVIDEZ / PARTO 

19. Gravidez  

a) Saudável (    ); 

b) Complicada (    ); 

c) De risco (    ); 

d) Comente b) ou c): ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

20. Gestação: (   ) simples    (  ) múltipla  

21. Primeira Gravidez?  

a) Sim (    ) b) Não (    )  

Quantas anteriormente? _______________________ 

      23. Frequentou aulas de preparação para o parto? 

a) Sim (    ), Onde? ________________________________  b) Não (    ) 

      24. Tipo de Parto (da criança avaliada):  

a) Vaginal sem anestesia epidural (    ); 
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b) Vaginal com anestesia epidural (    ); 

c) Vaginal com ocitocina (sorinho) (    ); 

d) Vaginal sem ocitocina (sorinho) (    ); 

e) Vaginal com episiotomia (corte na vagina) (    ); 

f) Vaginal sem episiotomia (corte na vagina) (    ); 

g) Cesariana com anestesia epidural(    ); 

h) Cesariana com anestesia geral(    ); 

i) Cesariana com hora marcada; qual motivo:______________________   

________________________________________________________________ 

j) Cesariana com trabalho de parto (    ); Quanto de dilatação _________________ 

Durante o trabalho de parto, teve alguém conhecido ao seu lado?  

Sim (    ), Quem? ____________________________________ Não (    ) 

     25. Local de realização do parto: (  ) Hospital/clínica (  ) Domicílio   ( ) 

Casa de parto ( ) Outro. Especifique: ____________________ 

     26. Intercorrências clínicas da gravidez, parto e puerpério: _________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

IV. DADOS RELATIVOS AO PÓS PARTO 

 

27. O seu bebê amamentou no peito? 

Só na maternidade (    ) Menos de 1 mês (    ) 

De 1 a 3 meses (    ) De 3 a 6 meses (    ) 

De 6 a meses a 1 ano (    ) De 1 ano a 1 ano e 6 

meses 

(    ) 

De 1 ano e 6 meses a 2 anos (    ) Mais de 2 anos (    ) 

    

28. Por que interrompeu a amamentação ou quando pretende interromper? Por 

que? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

29. Você teve quem a ajudasse a cuidar do seu bebê? 

Sim (    ), Quem? ____________________________________ Não (    ) 

30. Dos sentimentos abaixo, quais estavam mais presentes logo após sua chegada da 

maternidade? 

(    ) Medo (    ) Desejo de Fugir (    ) Felicidade 

(    ) Tristeza (    ) Choro frequente (    ) Plenitude 

(    ) Desanimo (    ) Vontade de não ficar sozinha com o bebê (    ) Animação 

(    ) Ansiedade (    ) Desesperança (    ) Prazer  

(    ) Irritada (    ) Abandono (    ) Empolgação 

(    ) Solidão (    ) Vontade de fazer mal a mim mesma (    ) Diversão 

(    ) Culpa (    ) Tarefas demais para mim  

 

V. DADOS RELATIVOS AO SEU BEBÉ 

 

31. Sexo do seu bebé: (    ) Feminino  (    ) Masculino  

32. Idade do seu bebé: _________________________  

33. Apgar do seu bebê:  1º min________ e 5º min ________ 

34. Peso na nascer _________________ Comprimento ao nascer: ___________cm 

35. Perímetro Cefálico: __________________ 

36. Idade gestacional ao nascer: ___________ semanas ___________ dias  

37. Método de avaliação da IG: (  ) DUM   (  ) Ultrassom   (  ) Exame do RN 

38. Manobra de Ortolani: (  ) Negativo  (  ) Positivo 

39. Teste do reflexo vermelho: (  ) Normal  (  ) Alterado 

40. Teste do pezinho:  (  ) Não (  ) Sim Data: ____________ 

Resultados alterados: _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

41. Triagem auditiva: (  ) Não  (  ) Sim Data: ______________ 

Testes realizados: (  ) PEATE (  ) EOA 

Resultados: OD: __________ OE: ______________ 

Reteste: (  ) Não  (  ) Sim Data: ______________ 

Resultados: OD: __________ OE: ______________ 

42. Saúde do seu bebé ao nascer: 
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a) (    ) Foi direto para o colo e alojamento conjunto 

b) (    ) Foi direto para o colo e depois para a enfermaria 

c) (    ) Foi para a UTI neonatal 

d) (    ) Foi direto para a enfermaria e vi depois de ________ horas 

e) (    ) Nasceu com quantas semanas de gestação? _______ semanas 

f) (    ) Outros: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

43. Com que idade sorriu pela primeira vez? 

 ______________________________________________________________________ 

 

44. Com que idade engatinhou? 

______________________________________________________________________ 

 

45. Com que idade andou? 

______________________________________________________________________ 

 

46. Com que idade falou? 

______________________________________________________________________ 

 

47. Com que idade surgiram os primeiros dentes?  

______________________________________________________________________ 

 

VI. ALIMENTAÇÃO 

 

48. Quanto aos outros alimentos. Pode assinalar mais de uma. 

a) (  ) o bebê ainda só mama b) (  ) toma agua 

c) (  ) toma suco d) (  ) toma suco e agua 

e) (  ) come frutas amassadas / raspadas f) (  ) come papinha salgada 

a) g) (  ) come alimentos sólidos - comida h )  (  )  come todos os alimentos  

b) j) (  ) resiste um pouco a se alimentar c) k) (  ) resiste muito a se alimentar, temos que forçar 

d) l) gosta muito de comer e) m) não para de comer, temos que por limite 

n) (  ) Outros, explique: 

 

 

49. Quando começou a ingerir agua ou suco? 

a) a) (  ) com até de 3 meses b) b) (  ) com 4 meses c) c) (  ) com 5 meses 

d) d) (  ) com 6 meses e) e) (  ) com 7 meses f) f) (  ) com 8 meses 
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g) g) Outros, explique: 
 

 

 

50. Quando começou a ingerir fruta? 

h) a) (  ) com até de 3 meses i) b) (  ) com 4 meses j) c) (  ) com 5 meses 

k) d) (  ) com 6 meses l) e) (  ) com 7 meses m) f) (  ) com 8 meses 

n) g) (  ) com 9 meses o) h) (  ) com 10 meses p) i)  (  ) com 12 meses 

q) j) (  ) com mais de 12 meses k) (  ) ele ainda não come frutas 

r) l) Outros, explique: 
 
 

 

51. Quando começou a ingerir comida salgada / papinha? 

s) a) (  ) com até de 3 meses t) b) (  ) com 4 meses u) c) (  ) com 5 meses 

v) d) (  ) com 6 meses w) e) (  ) com 7 meses x) f) (  ) com 8 meses 

y) g) (  ) com 9 meses z) h) (  ) com 10 meses aa) i)  (  ) com 12 meses 

bb) j) (  ) com mais de 12 meses k) (  ) ele ainda não come comida salgada 

cc) l) Outros, explique: 

 

 

52. Preferência alimentar. Pode assinalar mais de uma. 

a) (  ) leite b) (  ) fruta 

c) (  ) arroz d) (  ) feijão 

e) (  ) salada f) (  ) macarrão 

f) g) (  ) ovos h )  (  )  carnes vermelhas  

g) i) (  ) carnes brancas a) j) (  ) doces 

h) k) (  ) gorduras l) (  ) refrigerantes 

i) m) (  ) pães n) (  ) outros 

l) (  ) Explique: 

 

 

 

VII. SONO 

 

53. Quantas vezes ele dorme durante o dia? 

a) (  ) 1 vez por dia b) (  ) 2 vezes no dia 

c) (  ) 3 vezes no dia d) (  ) 4 vezes no dia 

e) (  ) 5 vezes no dia f) (  ) 6 vezes no dia 

j) g) (  ) 7 vezes no dia h )  (  )  mais de 8 vezes no dia 

b) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

 

 

54. Com relação ao tempo, você avalia que este bebe dorme: 

a) (  ) menos de 15 minutos durante o dia b) (  ) de 15 a 30 minutos durante o dia 
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c) (  ) de 30 a 45 minutos durante o dia d) (  ) de 45 a 60 minutos durante o dia 

e) (  ) de 60 a 90 minutos durante o dia f) (  ) de 90 a 120 minutos durante o dia 

k) g) (  ) de 2 a 3 horas durante o dia h )  (  )  de 3 a 4 horas durante o dia 

l) i) (  ) de 4 a 5 horas durante o dia c) j) (  ) de 5 a 6 horas durante o dia 

m) k) (  ) de 6 a 7 horas durante o dia l) (  ) de 7 a 8 horas durante o dia 

n) m) (  ) de 8 a 9 horas durante o dia n) (  ) mais de 10 horas durante o dia 

o) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

55. Com relação à qualidade, você avalia que este bebe dorme (Pode assinalar 

mais de uma): 

a) (  ) muito bem, acorda descansado b) (  ) aparentemente bem mas não acorda descansado 

c) (  ) muito agitado, mas acorda descansado d) (  ) muito agitado e não acorda descansado 

e) (  ) dorme bem, com sono pesado f) (  ) dorme bem, com sono leve 

p) g) (  ) dorme mal, com sono pesado h )  (  )  dorme mal, com sono leve 

i) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

VIII. FRALDAS 

 

56. O seu bebê usa fraldas? 

a) (  ) sim b) (  ) não .   Se não: com que idade desfraldou?  ___________ 

 

57. Quantas vezes são necessárias as trocas fralda desse bebê? 

a) (  ) 1 vez por dia b) (  ) 2 vezes no dia 

c) (  ) 3 vezes no dia d) (  ) 4 vezes no dia 

e) (  ) 5 vezes no dia f) (  ) 6 vezes no dia 

j) g) (  ) 7 vezes no dia h )  (  )  mais de 8 vezes no dia 

i) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

58. Quantas vezes ele costuma fazer coco? 

a) (  ) 1 vez por dia b) (  ) 2 vezes no dia 

c) (  ) 3 vezes no dia d) (  ) 4 vezes no dia 

e) (  ) 5 vezes no dia f) (  ) 6 vezes no dia 

k) g) (  ) 7 vezes no dia h )  (  )  mais de 8 vezes no dia 

i) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

59. Quantos xixis, aproximadamente, ele faz por dia? 

a) (  ) 1 vez por dia b) (  ) 2 vezes no dia 
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c) (  ) 3 vezes no dia d) (  ) 4 vezes no dia 

e) (  ) 5 vezes no dia f) (  ) 6 vezes no dia 

l) g) (  ) 7 vezes no dia h )  (  )  mais de 8 vezes no dia 

i) (  ) Outros. Explique: 

 

 

 

60. Ele costuma assar? 

a) (  ) sim, vive assado b) (  ) sim, com frequencia 

c) (  ) sim, as vezes d) (  ) sim, mas poucas vezes 

e) (  ) sim, mas raramente f) (  ) não, nunca 

d) (  ) Outros, explique: 

 

 

 

IX. BANHO 

 

61. O bebê toma banho na creche? Vezes 

a) (  ) sim, diariamente b) (  ) sim, com frequencia 

c) (  ) sim, as vezes d) (  ) sim, mas poucas vezes 

e) (  ) sim, mas raramente f) (  ) não, nunca 

l) (  ) Outros, explique: 

 

 

62. Comportamento durante o banho. Pode assinalar mais de uma resposta. 

a) (  ) gosta de brincar no banho, se diverte. b) (  ) gosta de brinquedos no banho 

c) (  ) quer brincar com outros bebes no banho d) (  ) quer ficar mais tempo no banho 

e) (  ) não quer entrar mas depois gosta f) (  ) não quer entrar e não gosta do banho 

m) g) (  ) é bastante agitado no banho h )  (  )  não se mexe durante o banho  

j) (  ) é dependente para tomar banho n) k) (  ) tem que ter supervisão do adulto 

e) l) (  ) precisa de ajuda para algumas partes o) m) (  ) é totalmente independente no banho 

f) (  ) Outros, explique: 

 

 

 

X. BRINCADEIRA 

 

63. Quanto ao uso de brinquedos. Pode assinalar mais de uma resposta. 

a) (  ) gosta muito de brincar com brinquedos b) (  ) gosta de brincar com brinquedos 

c) (  ) brinca pouco com brinquedos d) (  ) não se interessa por brinquedos 

n) (  ) Outros, explique: 

 

 

64. Quanto ao comportamento com brinquedos. 

a) (  ) brinca apenas com seu próprio brinquedo b) (  ) brinca com qualquer brinquedo 
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c) (  ) gosta de pegar os brinquedos dos outros d) (  ) frequentemente retira brinquedo de outros 

bebês 

e) (  ) fica nervoso / bravo ao pegarem seu 

brinquedo 

f) (  ) fica nervoso / bravo para pegar brinquedos de 

outros 

g) (  ) fica apático ao tomarem seus brinquedos g) (  ) chora quando tomam seus brinquedos 

n) (  ) Outros, explique: 

 

 

65. Quanto ao brincar com outros. 

a) (  ) prefere brincar com adultos b) (  ) prefere brincar com crianças 

c) (  ) demonstra agressividade nas brincadeiras d) (  ) demonstra passividade nas brincadeiras 

e) (  ) gosta de brincar sozinho f) (  ) nem liga pra presença de outras pessoas 

n) (  ) Outros, explique: 

 

 

66. Quais brincadeiras que mais gosta? 

a) Opção 1:________________________________________________________ 

b) Opção 2: ________________________________________________________ 

c) Opção 3: ________________________________________________________ 

d) Opção 4:_________________________________________________________ 

XI. HUMOR 

 

67. Quanto à alegria, você observa que: 

a) (  ) é muito alegre, ri pra todo mundo b) (  ) ri com frequência 

c) (  ) ri pouco d) (  ) raramente ri / nunca ri 

e) (  ) Outros, explique: 

 

 

 

68. Quanto à irritação, você observa que 

a) (  ) é bastante irritada b) (  ) se irrita fácil 

p) c) (  ) raramente se irrita d )  (  )  nunca se irrita  

f) (  ) Outros, explique: 

 

 

 

69. Quanto ao choro, você considera que: 

q) a) (  ) chora muito, o tempo todo b)  (  )  chora muito bastante, mas fica sem chorar  

c) (  ) chora as vezes r) d) (  ) raramente chora / nunca chora 

e) (  ) Outros, explique: 
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XII. COMUNICAÇÃO 

 

70. Quanto à comunicação verbal o bebê: 

a) (  ) não emite nenhum som b) (  ) emite sons, balbucia 

c) (  ) balbucia bastante d) (  ) está tentando a primeira palavra 

e) (  ) fala algumas poucas palavras (menos que 10) f) (  ) fala mais de 10 palavras 

s) g) (  ) fala bastante palavras mas troca letras h )  (  )  fala bem comparando com outros da sua 

idade  

j) (  ) fala bem, mas pior do que outros da sua idade t) k) (  ) se comunica extremamente bem 

l) (  ) Outros, explique: 

 

 

71. Quanto à comunicação não verbal o bebê: 

a) (  ) não fala e se comunica mal por gestos e expressões faciais 

b) (  ) não fala mas se comunica bem por gestos e expressões faciais 

c) (  ) fala pouco e se comunica mal por gestos e expressões faciais 

d) (  ) fala pouco e se comunica bem por gestos e expressões faciais 

e) (  ) fala bem e se comunica mal por gestos e expressões faciais 

f) (  ) fala bem e se comunica bem por gestos e expressões faciais 

g) (  ) Tem gestos bastante expressivos 

h )  (  )  Tem as expressões faciais bastante expressivas 

i) (  ) Outros. Explique: 

 

 

XIII. SAUDE GERAL 

 

72. Quanto a saúde geral, você observa: 

a) (  ) alergia de pele b) (  ) alergia alimentar 

c) (  ) rinite d) (  ) bronquite 

e) (  ) asma f) (  ) tosse frequente 

g) (  ) resfriados frequentes h )  (  )  diabetes 

i) (  ) problemas gastricos g) j) (  ) vômitos frequentes 

k) (  ) febres frequentes l) (  ) infecções frequentes 

m) (  ) outros  

o) (  ) Explique: 
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XIV. COMPORTAMENTO GERAL 

 

73. Quanto ao Comportamento Geral, como você classificaria este bebê? 

a) (  ) animado b) (  ) desanimado 

c) (  ) entusiasmado d) (  ) triste 

e) (  ) agitado f) (  ) letargico 

g) (  ) desatento h )  (  )  presta atenção em tudo 

i) (  ) chorão h) j) (  ) risonho 

k) (  ) assustado l) (  ) bastante sociável 

m) (  ) não se socializa n) (  ) pouco sociável 

i) o) (  )carinhoso p) (  ) agressivo 

q) outros 

 

74. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 

75. Gostaria de fornecer mais alguma informação sobre este bebê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Creche 

 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

Título completo da pesquisa: “Desenvolvimento psicológico de bebes: uma 

comparação entre parto normal e cesárea eletiva” 

Responsáveis: Profa. Miria Benincasa Gomes, da Universidade Metodista de São 

Paulo, (miria.benincasa@gmail.com), Profa. Eda Marconi Custódio, da Universidade 

de São Paulo (eda.custodio@metodista.br), Profa. Maria Geralda Heleno Viana, da 

Universidade Metodista de São Paulo(geraldavianaheleno@gmail.com) e Profa. Hilda 

Rosa Capelão Avoglia, da Universidade Metodista de São Paulo 

(hildaavoglia@terra.com.br)  

RESUMO DO PROJETO 

Sabe-se que os cuidados dirigidos às crianças na primeira infância podem diminuir 

significativamente a incidência de transtornos mentais tanto na infância como na idade 

adulta e que o desenvolvimento psíquico se dá de forma simultânea e interdependente ao 

processo de amadurecimento físico e social. Quanto ao desenvolvimento da criança nascida 

prematura, estudos consistentes realizados nas últimas décadas demonstram elevado risco 

de problemas de desenvolvimento motor, de linguagem, cognitivo, socioemocional e 

psíquico durante a infância e que persistem até a vida adulta. Porém, a maioria destes 

estudos tem se concentrado nos bebês nascidos com idade gestacional anterior a 34 

semanas. Novas evidências sugerem um prejuízo significativo no desenvolvimento dos 

bebês prematuros tardios (entre 34 e 36 semanas bem como dos prematuros limítrofes, 

nascidos de cesariana eletiva entre 37 e 38 semanas gestacionais. A Organização Mundial 

de Saúde preconiza o desenvolvimento de pesquisas na população de 0 a 36 meses de 

idade, uma vez que já é dado que os primeiros anos de vida exercem papel relevante, pois 

as experiencias iniciais têm impacto decisivo na estrutura cerebral, psicológica e nas 

capacidades que perdurarão ao longo da vida do individuo. O presente projeto terá como 

objetivo avaliar o desenvolvimento psicológico de bebês de 0 a 36 meses de idade nascidos 

prematuros, prematuros limítrofes e a termo e comparar seu desenvolvimento global. A 

avaliação consistirá em um encontro com o bebê e seus pais, ou cuidador principal, com 

duração de 1 hora a 1 hora e 40 minutos, para aplicação de protocolo de avaliação indicado 

para a faixa etária do bebê, contendo questionário sociodemográfico realizado com a mãe, 

Escala Bayley de Desenvolvimento Infantil, Indicadores de Risco de Desenvolvimento 

mailto:miria.benincasa@gmail.com
mailto:eda.custodio@metodista.br
mailto:geraldavianaheleno@gmail.com
mailto:hildaavoglia@terra.com.br
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Infantil (IRDI) e questionário para o cuidador. Os pais que se interessarem receberão 

orientação coletiva acerca do desenvolvimento dos bebês, que pode ocorrer tanto em 

reunião específica para este fim, como durante uma reunião de pais já prevista pela 

instituição. As educadoras serão convidadas a participarem de um curso sobre o 

“Desenvolvimento do Bebê”, no qual será incluído conteúdo que possa contribuir com a 

prática diária das mesmas e a incidência do mesmo no desenvolvimento dos bebês. Após as 

coletas de dados, a pesquisadora entregará na instituição o resultado dos pontos chaves 

encontrados, ou seja, aspectos que podem ser estimulados durante a rotina na creche 
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 TERMO DE INSTITUIÇÃO CO-PARTICIPANTE 

 

A Pesquisa “Desenvolvimento psicológico de bebes: uma comparação entre parto 

normal e cesárea eletiva”, coordenada pelas Profas. Miria Benincasa Gomes, Profa. Maria 

Geralda Heleno Viana, da Universidade Metodista de São Paulo, Profa. Ana Hilda Rosa 

Capelão Avoglia da Universidade Metodista de São Paulo e Profa. Eda Marconi Custódio, da 

Universidade de São Paulo, tem por objetivo avaliar o desenvolvimento psicológico de bebês 

de 0 a 36 meses de idade nascidos prematuros, prematuros limítrofes e a termo e comparar seu 

desenvolvimento global. 

A creche receberá a visita de um pesquisador credenciado pela coordenação do projeto, para 

que seja acordada a melhor estratégia para divulgação das atividades previstas aos pais e 

agendamento da avaliação dos bebês, com a presença e colaboração dos mesmos ou dos 

cuidadores principais da criança, mediante termo de consentimento próprio. 

Após as coletas de dados, a pesquisadora entregará na instituição o resultado dos pontos 

chaves encontrados, ou seja, aspectos que podem ser estimulados durante a rotina na creche. 

Os educadores e gestores serão convidados a participar de um curso teórico, abordando 

aspectos fundamentais sobre o desenvolvimento dos bebês.  

Os dirigentes, mediante adesão, apoiarão a realização das atividades previstas, fornecendo o 

perfil etário das crianças e disponibilizando um espaço para a realização da avaliação. 

É garantido a todos os participantes o sigilo absoluto quanto a sua identidade, inclusive no 

caso dos dados desta pesquisa serem publicados posteriormente.   

A participação nesta pesquisa é voluntária, sendo que qualquer participante pode se retirar 

dela a qualquer instante, sem que isto acarrete qualquer consequência, penalização ou 

prejuízos. 

Os participantes poderão pedir esclarecimentos aos pesquisadores, a qualquer momento da 

pesquisa, inclusive depois de ter participado dela.  

Endereço para contato: miria.benincasa@gmail.com 

Tendo ciência do termo apresentado, eu, 

_______________________________________________, dirigente da instituição 

________________________________________________________________, 

firmo o meu consentimento, livre e esclarecido, à participação na presente pesquisa e a 

mailto:miria.benincasa@gmail.com
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utilização dos dados obtidos em futuras publicações científicas. 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2016. 

Assinatura: ________________________________ 

RG:_____________________________ CPF:_________________________________ 
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Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido da Mãe 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da Saúde 

 

Eu,_______________________________________________________________________

___________________________aceito participar voluntariamente do estudo 

“Desenvolvimento psicológico de bebes: uma comparação entre parto normal e 

cesárea eletiva”, que tem como objetivos: avaliar o desenvolvimento psicológico de bebês 

de 0 a 36 meses e comparar o desenvolvimento psicológico de bebês nascidos de cesárea 

agendada e de parto normal.  

Para que estes objetivos sejam atingidos é necessário que:  

a) eu autorize, neste documento, que meu bebê seja avaliado pela pesquisadora;  

b) eu informe ter conhecimento de que esta avaliação será feita através de 

observação a distancia e de brincadeiras com objetos comuns à rotina do bebê como cubos, 

bolas, entre outros e durará, no máximo, 60 minutos;  

c) eu responda a um questionário de, aproximadamente 30 minutos, relatando 

minhas percepções sobre o bebê; d) o(a) cuidador(a) de meu bebê responderá sobre 

questões relacionadas a sua rotina na creche.  

Enquanto participante declaro estar ciente de que:  

a) Faço parte de uma amostra de 200 mães que participarão desta pesquisa;  

b) O cuidador do meu bebê também irá responder a um questionário de, 

aproximadamente 30 minutos, fornecendo informações sobre o que percebe do bebê 

durante sua rotina na creche;  

c) Será necessário um encontro de, aproximadamente, 30 minutos para que a 

pesquisadora realize o questionário comigo;  

d) Será necessário um encontro de, aproximadamente, 60 minutos para que a 

pesquisadora faça a avaliação com o meu bebê;  

e) Poderei interromper / desistir de minha participação e a de meu bebê a qualquer 

momento, sem nenhum tipo de prejuízo;  

f) Não precisarei pagar ou gastar nenhuma quantia monetária em nenhum momento 
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da pesquisa, pois, todos os custos com os materiais para a execução da pesquisa ficarão a 

cargo da pesquisadora.  

g) Poderei me sentir, eventualmente, cansada fisicamente durante o questionário. 

Neste caso, a pesquisadora interromperá o processo até que eu me sinta disposta a 

continuar. Vale ressaltar que a chance de eu me sentir cansada é considerada mínima no 

que diz respeito aos aspectos psicológicos e/ou físicos, pois, estarei realizando uma 

atividade comum do meu dia a dia (como conversar e responder perguntas sobre meu 

bebê);  

h) Meu bebê poderá, eventualmente, sentir-se cansado quando a avaliação envolver 

brincadeiras. Neste caso, a pesquisadora interromperá o processo até que o bebê se sinta 

disposto a continuar. Eventualmente, esta avaliação poderá ser finalizada outro dia. Por se 

tratar de brincar, ou seja, uma forma de expressão da criança em todas as culturas, estima-

se que, mesmo ficando cansado, não haverá nenhum tipo de prejuízo ao participante porque 

é enquanto brinca que a criança experimenta a si mesmo e ao mundo, retirando prazer e 

satisfação desta atividade.  

i) Posso decidir desistir da minha participação e da participação de meu bebê a 

qualquer momento, se essa decisão me deixar mais confortável.  

j) No caso de alguma ocorrência que traga dano decorrente da participação na 

pesquisa, estou ciente de que terei direito a uma indenização, conforme estabelecido na 

Resolução 466/12. Contudo, vale ressaltar que todos os riscos estão minimamente 

reduzidos por se tratar de atividades rotineiras para todos os participantes desta pesquisa;  

k) A pesquisadora estará á disposição para realizar uma entrevista devolutiva 

individual caso eu manifeste interesse;  

l) A pesquisadora irá realizar um treinamento para as mães que aceitaram participar 

desta pesquisa. Este treinamento terá duração de dois encontros de, aproximadamente, 

duas horas cada um. Estes encontros terão como objetivo transmitir informações sobre 

desenvolvimento infantil e sobre como estimular meu bebê. Será realizado na creche e os 

bebês poderão estar presentes.  

m) Tenho assegurado que minha privacidade será totalmente preservada e as 

informações permanecerão em sigilo, não sendo divulgado em nenhum momento o meu 

nome e/ou outros dados que possam me identificar.  

n) Trata-se de uma pesquisa liderada pela Profa. Dra. Miria Benincasa Gomes, da 

Universidade Metodista de São Paulo, registrada no Conselho Regional de Psicologia pelo 

número: 06/52.180;  
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o) Fica a minha disposição o contato da pesquisadora responsável pelo projeto, caso 

seja do meu interesse contatá-la a qualquer momento. O telefone para contato com da 

pesquisadora é (11) 4366 5051 e seu e-mail é miria.gomes@metodista.br. p) Caso haja 

qualquer dúvida, o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-UMESP) poderá ser contatado pelo 

e-mail cometica@metodista.br ou telefone (11) 4366-5814 ou pelo endereço físico: Rua do 

Sacramento, 230 – Ed. Capa sala 303.  

Este documento será assinado em duas vias, ficando assim, uma para cada parte de 

interesse: a pesquisadora e eu, como participante. 

Nome da criança: _________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________ 

Telefone: ____________(res) _______________ (com)_______________(cel) 

 

 _______________________, ____ de________________ de 201____.  

 

__________________________________ 

Assinatura da Participante 

Nome:________________________________________ 

RG:_________________________, CPF:_________________________   

 

____________________________________  

Miria Benincasa Gomes  

Pesquisadora Responsável  

RG: 17.616.509-5, CPF: 195.074.688-70 

 


