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RESUMO 

A prematuridade é reconhecida como um factor de risco para o desenvolvimento. De 

entre os vários problemas identificados, a alimentação e a linguagem surgem como as 

áreas de desenvolvimento em que as crianças nascidas pré-termo têm apresentado 

maiores problemas. 

Este trabalho teve por objectivo principal o estudo da evolução do Comportamento 

Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem em recém-nascidos pré-termo (RNPT) 

e recém-nascidos de termo (RNT) ao longo de 30 meses e de como estes dois 

processos se relacionam entre si. Procurou também avaliar como a Percepção 

Neonatal Materna, o Stress Materno, idade gestacional e peso à nascença se 

associam a eventuais problemas no Desenvolvimento do Comportamento Alimentar e 

do Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos. 

O desenho da investigação foi longitudinal e prospectivo. Foram considerados 4 

momentos de avaliação: 0-1 mês; 6 meses, 18 meses e 30 meses. Participaram 33 

RNPT sem patologia clínica, 36 RNT saudáveis e respectivas mães. Os grupos foram 

comparados ao nível do desenvolvimento do comportamento alimentar e do 

desenvolvimento da linguagem ao longo de 30 meses. Foi também objecto de 

avaliação a percepção materna neonatal (0-1 mês) e o stress materno (nos diferentes 

momentos de avaliação) em ambos os grupos. 

Os resultados evidenciam diferentes trajectórias de desenvolvimento do 

Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem, com um atraso no 

desenvolvimento destas competências no grupo de RNPT. Verificou-se uma 

associação positiva significativa entre o Comportamento Alimentar e produção da Fala 

em ambos os grupos, o que corrobora o Modelo Integrado do Controlo Motor da Fala. 

Saliente-se ainda uma associação significativa entre as variáveis maternas (Percepção 

Neonatal Materna e Stress Materno) e o Desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem no grupo de RNPT ao longo de 30 

meses. As implicações clínicas deste estudo, as limitações e futuras áreas de 

investigação são objecto de discussão e reflexão.  

Palavras Chave: Prematuridade, Comportamento Alimentar; Desenvolvimento da Linguagem 
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ABSTRACT 

Prematurity is recognized as a risk factor for development. Among the various 

problems identified, feeding and language appear as areas of development in which 

the preterm infants (PTI) have presented major problems. 

The main aim of this work was to study the evolution of Feeding Behaviour and 

Language Development in Preterm and Term Infants (TI) over the first 30 months and 

how these two processes relate to each other. We also investigated how the maternal 

perception, maternal stress, gestacional age and birth weight are associated with 

problems in the Development of Feeding Behaviour and Language Development in 

both groups.  

The research design was longitudinal and prospective. Four evaluation periods were 

considered: 0-1 months, 6 months, 18 months and 30 months. The study included 33 

PTI without clinical disease, 36 healthy TI, and their mothers. The groups were 

compared for Development of Feeding Behaviour and Language Development over 30 

months. Maternal perception (0-1 months) and maternal stress (in the different periods 

of evaluation) were also assessed, in both groups. 

The results show different developmental trajectories of Feeding Behaviour and 

Language Development, with a delay in the development of these skills in the group of 

PTI. 

There was a significant positive association between Feeding Behaviour and Speech 

production in both groups, which corroborates the Integrated Model of Speech Motor 

Control. It is also observed a significant association between maternal variables 

(Maternal Perception and Maternal Stress) and Feeding Behaviour and Language 

Development in the group of PTI over the first 30 months. The clinical implications of 

the study, limitations and future research areas are the subject of discussion and 

reflection. 

Keywords: Prematurity, Feeding Behaviour, Language Development 
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INTRODUÇÃO 

 

“Everything ought  to be done to ensure that an infant be born at term, well  developed, and in 

healthy condition. But in spite of every care, infants are born prematurely?” 

(Budin, 1907, p. 69 cit por Dunn, 1995) 

 

A prematuridade é a condição em que ocorre a interrupção da gravidez antes 

que o feto esteja adequadamente amadurecido para a vida extra-uterina, com o 

nascimento de um bebé com riscos variáveis (Viegas & Araújo Silva, 1989). 

Actualmente, a prematuridade assume-se como uma das maiores preocupações da 

medicina peri- e neonatal e é responsável por cerca de dois terços da mortalidade 

neonatal (Koskinen, Merilainen, Gissler & Virtanen, 1999). Em Portugal, a percentagem 

de nascimentos prematuros é de 6.6% e embora a mortalidade infantil tenha vindo 

progressivamente a baixar, colocando Portugal no grupo dos 10 melhores países a 

nível mundial, a prematuridade é ainda responsável por 73% da mortalidade infantil 

(Instituto Nacional de Estatística [INE], 2008). 

Os avanços cientÍfico e tecnológico verificados no domínio da saúde nas 

últimas três décadas têm permitido um progressivo aumento da taxa de sobrevivência 

de recém-nascidos pré-termo (RNPT) com idade inferior a 28 semanas e com peso ao 

nascer inferior a 1000 gramas, e consequentemente um aumento da morbilidade neste 

grupo de recém-nascidos, nomeadamente ao nível das perturbações comportamentais 

e do neurodesenvolvimento (American Academy of Pediatrics [AAP] & American 

College of Obstetricians and Gynecologists [ACOG], 2002; Baron et al, 2009; Faria, 

Agostinho, Negrão & Ramos, 1999; Rocha et al. 2002; Tyson & Saigal, 2005; Vollmer 

et al., 2003). 

A sobrevivência destes recém-nascidos depende de múltiplas intervenções e 

procedimentos invasivos e agressivos. As intervenções terapêuticas a que estão 

sujeitos no início da vida implicam riscos de eventuais lesões ao nível do sistema 

nervoso central (SNC), tendo, portanto, uma grande probabilidade de vir a apresentar 
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sequelas e consequências iatrogénicas (Fitzgerald, 2005; Grunau, Oberlander, 

Whitfield, Fitzgerald & Lee, 2001; Holsti, Grunau, Oberlander, & Whitfield, 2005). 

Embora as taxas de mortalidade e morbilidade estejam inversamente relacionadas 

com a idade e peso à nascença, e com a extensão dos cuidados necessários, é 

importante realçar que a relação entre a sobrevivência ou a qualidade do desenvolvimento 

futuro e o peso ou idade gestacional nunca é absoluta ou directa (Nowicki, 1994). O 

nascimento pré-termo representa um risco de perturbações de desenvolvimento, 

implicando uma relação probabilística que só parcialmente é determinada pela 

maturidade fisiológica ou pelo estado de saúde à nascença (Barros, 2001). 

Factores relacionados com o meio ambiente, unidades de cuidados intensivos 

neonatais (UCIN), meio sócio económico e cultural, características relacionadas com o 

próprio meio familiar e com os cuidadores, têm influência sobre o desenvolvimento 

particular de cada recém-nascido. 

Só tendo presente esta complexidade de riscos e de determinantes, é possível 

ter uma compreensão extensiva e completa desta problemática e da diversidade de 

intervenções que são necessárias para minorar os problemas associados ao 

nascimento (Barros, 2001). 

De entre os vários problemas assinalados, a linguagem surge como uma das 

áreas de desenvolvimento em que os RNPT têm apresentado maiores problemas, 

especialmente os de menor idade gestacional e menor peso (Bühler, 2008; Isotani, 

Pedromônico, Perissinoto & Kopelman, 2002; Jansson-Verkasalo et al., 2004; 

Jansson-Verkasalo et al., 2010; Yliherva, Olsen, & Jarvelin, 2001; Oliveira, Lima & 

Gonçalves, 2003).  

O Desenvolvimento da Linguagem é uma das áreas cruciais da saúde global 

da criança, na medida em que problemas nesta área têm impacto em múltiplas áreas 

de adaptação: comunicação, aprendizagem, socialização e saúde mental (Lewis et al., 

2002). Os problemas de linguagem são muito frequentes na criança em idade pré-

escolar. Cerca de 19% de crianças nesta faixa etária apresentam alguma alteração ao 

nível da linguagem, podendo estas manifestar-se como alterações fonéticas, 

fonológicas ou perturbações específicas do Desenvolvimento da Linguagem (Law, 

2001; Zubrick, Taylor, Rice & Slegers 2007). A prevenção dos problemas de 

linguagem surge, assim, como um objectivo central na promoção do desenvolvimento 

e da saúde da criança.  
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Para a definição dos objectivos e formas de organizar esta prevenção é 

necessário partir do conhecimento do percurso de desenvolvimento normal e dos 

vários percursos de perturbação, de modo a identificar processos ou condições de 

risco1 ou de protecção que possam ser evitados, controlados ou estimulados. Sabendo 

que a aquisição e o Desenvolvimento da Linguagem dependem da interacção de 

múltiplos factores orgânicos, psicológicos e sociais (Perissinoto, 1996), qualquer 

alteração nestas condições, ou na sua interacção, pode ocasionar percursos de 

desenvolvimento perturbados (Hernandez, 2003). 

Entre os factores de risco já identificados destacam-se aqui os associados às 

condições de nascimento, tais como a prematuridade e o baixo peso à nascença 

(Luoma, Herrgárd, Martlikkainen & Ahonen, 1998; Rosetti, 2001). No entanto, o 

processo específico que associa estas condições de nascimento às perturbações da 

linguagem ainda é pouco conhecido (Smith, 2010). 

Outra questão que tem sido levantada prende-se com o desenvolvimento dos 

comportamentos de alimentação nos recém-nascidos pré-termos (RNPT) que cria 

condições de evolução e de estimulação muito diferentes das do recém-nascido de 

termo (RNT) ou mesmo do RNPT com mais idade gestacional, nomeadamente ao 

nível do desenvolvimento motor-oral e do estabelecimento correcto das funções 

realizadas pelos órgãos fonoarticulatórios (Lau & Schanler, 1996; McComish, 2008; 

Neifert, 1998; Neiva, 2003; Smart, 2008). 

O RNT saudável, que desde o primeiro dia é alimentado ao peito ou com tetina, 

exerce repetidamente um conjunto bastante sofisticado de reflexos, movimentos e 

coordenações das funções sucção-deglutição-respiração. Ao contrário, o RNPT inicia 

a vida com nutrição parentérica (por via endovenosa) e/ou nutrição entérica por sonda 

gástrica por declive ou por débito contínuo, e tem de ultrapassar um conjunto de 

etapas, por vezes demoradas e exigentes para os cuidadores, até adquirir as 

competências essenciais à alimentação por via oral, essenciais para a alta hospitalar 

(Hernandez, 2003). De facto, o reflexo de sucção muitas vezes não está presente e as 

dificuldades de sucção e de deglutição são frequentes na generalidade dos RNPT. 

                                                           

1
 Segre, Armellini & Marino (1991) consideram a utilização do termo risco como a probabilidade de 

ocorrência de um resultado desfavorável, de uma lesão ou de um fenómeno indesejado, ou seja, a 
probabilidade de uma enfermidade ter ocorrido através de incidência e prevalência. Factor de risco 
será considerada a designação para uma lesão ou uma característica e/ou circunstância que vai 
acompanhada de um aumento da probabilidade de ocorrência de um facto indesejado, sem que este 
factor intervenha necessariamente na sua causalidade (Godoy, 2007). 
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Considerando a importância que a alimentação assume durante toda a vida 

dos indivíduos, mas muito em especial durante a primeira infância, devido tanto ao 

equilíbrio energético e assimilação necessários ao desenvolvimento e ao aumento 

estato-ponderal, como à centralidade da alimentação na interacção com as figuras de 

vinculação e com os cuidadores, compreende-se que qualquer perturbação neste 

processo afecte significativamente o desenvolvimento do recém-nascido. É, pois, 

importante que todas as funções envolvidas na alimentação (sucção, deglutição, 

respiração) sejam cuidadosamente monitorizadas e estimuladas durante a hospitalização 

na UCIN.  

Num âmbito mais geral, é hoje reconhecido que o início de vida numa UCIN é 

uma situação penosa e stressante tanto para o bebé como para os pais, colocando o 

estabelecimento da relação entre estes numa situação de maior vulnerabilidade e em 

maior risco para o aparecimento de disfunções (Andrews, Ben-Shachar, Yeatman, 

Flom & Luna, 2010; Bordin, 2005; Counsell, Ruthford, Cowan & Edwards 2003; 

Johnson, 2007). Nesta relação precoce, a situação de alimentação, com todas as 

dificuldades e frustrações inerentes, adquire grande importância e pode ser uma 

condição de facilitação do desenvolvimento ou, pelo contrário, de agravamento do 

stress parental e de aumento de risco de diversas perturbações. A avaliação e 

intervenção realizada na UCIN devem visar não apenas a adequação do sistema 

estomatognático (i.e., o conjunto de estruturas da cavidade oral e da face) mas 

também da função de alimentação. Estas devem integrar igualmente eventuais 

dificuldades de alimentação num contexto mais amplo do estabelecimento da relação 

precoce entre os pais/cuidadores e o bebé, e da própria capacidade de auto-regulação 

do recém-nascido (American Speech-Language-Hearing Association, [ASHA], 

2002a,2002b;  Hernandez, 2003). 

Sabendo que a situação de alimentação é de importância crítica para o 

estabelecimento da interacção entre os pais e o bebé e para o desenvolvimento da 

comunicação (Arvedson & Brodsky, 2002; McComish, 2008; Smart, 2008), importa 

compreender até que ponto as alterações e dificuldades específicas nas funções 

fisiológicas associadas à alimentação (sucção, deglutição, mastigação) e/ou as 

dificuldades inerentes a uma interacção mais difícil e menos gratificante para ambas 

as partes associadas a essas dificuldades de alimentação podem ter algum impacto 

no Desenvolvimento da Linguagem. Ou ainda, de uma perspectiva mais ampla, se e 

como estas duas condições de risco (dificuldades de alimentação e atraso no 
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Desenvolvimento da Linguagem) se combinam entre si. Este conhecimento terá uma 

importância relevante para a definição de intervenções compensatórias e preventivas.  

O crescente interesse por este tipo de problemática prende-se com a 

relevância que este assunto apresenta ao nível do desenvolvimento das competências 

alimentares e de linguagem no RNPT, e está directamente associado ao trajecto 

pessoal da investigadora justificando a escolha desta temática para este trabalho. 

Nomeadamente a sua formação académica na área da psicologia e na área de terapia 

da fala e em particular, a sua experiência profissional como terapeuta da fala no 

Hospital Pediátrico de D. Estefânia, actuando desde 1997 em cuidados intensivos 

neonatais e pediátricos.  

A intervenção do terapeuta da fala em UCIN é uma prática bastante recente em 

Portugal, a par da realidade de países como a Austrália, Estados Unidos da América 

ou Brasil, sendo ainda inexistente numa larga maioria de países. Nos últimos anos, a 

evolução da actuação do terapeuta da fala nestas unidades levou a que muitas 

associações e organismos oficiais responsáveis pela formação e creditação destes 

profissionais sentissem necessidade de regulamentar o seu papel nas UCIN2. As 

primeiras actuações da terapia da fala em Portugal surgem no início da década de 

noventa e sucederam na UCIN do também primeiro hospital pediátrico portuguêsl, o 

Hospital D. Estefânia. Inicialmente, a actuação do terapeuta da fala era pouco 

sistemática e normalmente associada à patologia de foro neurológico no RN de risco. 

Ao longo do tempo, o terapeuta da fala tem vindo a assumir o seu lugar como membro 

efectivo de uma equipa pluridisciplinar, alargando o seu campo de actuação a vários 

tipos de patologia com implicações ao nível da alimentação e da comunicação e 

linguagem em RN de risco. De facto, nos últimos dez anos, assistiu-se a uma 

expansão lenta mas progressiva da terapia da fala no domínio da saúde, passando a 

                                                           

2
 ASHA (2004a, 2004b, 2004c, 2004d) elaborou documento de linhas orientadoras sobre o papel do 

terapeuta da fala numa UCIN: Ad Hoc Comittee on Speech-Language Pathology Practice in the 

Neonatal Intensive Care Unit (NICU), foi também elaborado documento que estipula quais os 
conhecimentos e competências necessários para o terapeuta da fala que actue numa UCIN 
Documentos disponíveis em www.asha.org/policy. 
Também a Speech Pathology Association of Austrália (2001) elaborou um documento que pretende 
regulamentar a prática de terapeutas da fala “Principles of practice” (2001) contemplando a prática 
dos terapeutas da fala em UCIN. Documentos disponíveis em www.speechpathologyaustralia.org.au  
No Brasil, a actuação do terapeuta da fala (fonoaudiólogo) em unidades de cuidados intensivos, deu-
se principalmente na década de 90. O departamento de motricidade e funções orofaciais da 
sociedade brasileira de fonoaudiologia elaborou um documento www.sbfa.org.br/portal/popup.php 
destacando os objectivos de intervenção destes profissionais ao nível da alimentação e da 
comunicação, bem como a necessidade de formação específica dos fonoaudiólogos na área da 
disfagia infantil e da motricidade orofacial. 
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ser uma realidade nas UCIN de muitos hospitais em Portugal, contribuindo assim, para 

uma assistência mais individualizada e especializada nos cuidados de saúde ao RN de 

risco. 

Ao longo de catorze anos de prática clínica como terapeuta da fala actuando 

em UCIN, foram muitas as dúvidas e questões que se colocaram à investigadora, em 

especial na actuação com RNPT e as suas famílias, quer ao nível de metodologias de 

avaliação e intervenção terapêutica, quer ainda pelo tipo de evolução que os RNPT 

apresentavam ao longo do tempo, nomeadamente nos domínios da linguagem e do 

Comportamento Alimentar. A opção pelo tema em estudo, “O Comportamento Alimentar 

e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo – estudo 

longitudinal com recém-nascidos pré-termo e recém-nascidos de termo ao longo dos 

primeiros 30 meses de vida” nasceu assim, da pesquisa e da prática clínica, quer ao 

nível da intervenção em internamento, quer ao nível do seguimento em ambulatório de 

recém-nascidos de risco, em especial na população de RNPT. 

O objectivo desta investigação insere-se na interface do estudo do 

Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem no RNPT e visa 

contribuir para o conhecimento das inter-relações entre o desenvolvimento do 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem destes recém-nascidos. 

Procura também avaliar até que ponto a percepção materna sobre o bebé e o stress 

parental se associam a eventuais problemas no desenvolvimento da alimentação e 

linguagem e afectam a evolução e a interacção entre estes dois domínios. Trata-se de 

um estudo exploratório comparativo e longitudinal que acompanha o desenvolvimento 

de dois grupos de recém-nascidos, um pré-termo e outro de termo saudável, ao longo 

dos primeiros 30 meses de vida. 

Com base no objectivo proposto, proceder-se-á de seguida à apresentação da 

estrutura do trabalho. A primeira parte é constituída por quatro capítulos e traduz a sua 

fundamentação. O primeiro capítulo – O recém-nascido pré-termo – introduz o 

conceito de prematuridade e de RNPT, é também apresentada uma síntese sobre as 

principais consequências da prematuridade no desenvolvimento da criança e nas 

relações parentais. O segundo capítulo – O Desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar – inclui a revisão da literatura referente ao sistema estomatognático e às 

funções de sucção, deglutição e respiração envolvidas na alimentação. Descreve-se a 

evolução das competências alimentares nos três primeiros anos de vida e qual o 

impacto da prematuridade ao nível do desenvolvimento do Comportamento Alimentar. 

No capítulo três – O Desenvolvimento da Comunicação e Linguagem nos três 
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primeiros anos de vida – descreve-se de forma sucinta o desenvolvimento da 

comunicação e linguagem nos três primeiros anos de vida, dando ênfase às principais 

etapas envolvidas neste processo. Em particular, é feita uma revisão da literatura 

actual sobre o desenvolvimento da comunicação e linguagem nos RNPT. O capítulo 

quarto – A relação entre Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da 

Comunicação e Linguagem no recém-nascido pré-termo – inclui a revisão da literatura 

sobre a relação entre Comportamento Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem oral 

em RNPT e põe em evidência o número limitado de estudos neste domínio. Regista-se, 

também, que a literatura não permite concluir se existe uma relação entre 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. O hiato 

actualmente existente entre propostas explicativas do fenómeno tem inspirado alguma 

controvérsia e também modelos conciliadores das várias perspectivas, que se 

sintetizam. Na segunda parte do trabalho, que inicia com o capítulo cinco – 

Objectivação da Investigação – enunciam-se o objectivo geral e objectivos específicos 

da investigação. No capítulo seis – Metodologia – descreve-se a população visada e 

os procedimentos e instrumentos de recolha e análise de dados. Nos capítulos sete – 

Apresentação de Resultados – e oito – Discussão – são apresentados, analisados e 

discutidos os resultados obtidos na investigação, tendo como enquadramento a 

literatura existente, assim como os objectivos definidos para este estudo. O capítulo 

nove – Conclusões e Considerações Finais – é consagrado às considerações finais 

emergentes do exame dos resultados. Apresentam-se algumas limitações do estudo 

empírico e os principais aspectos e contribuições mais relevantes do trabalho, 

abordando brevemente as principais implicações a nível da prevenção e intervenção 

neste domínio. Finalmente apontam-se algumas sugestões relativas a investigações 

futuras. 
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1. O RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO 

 

“Se a sobrevivência infantil é uma das questões pendentes que nos legou o século XX,  

garantir um crescimento e desenvolvimento saudáveis a todos na primeira infância  

é um objectivo que já iniciado no século XXI, lhe deve estar indissoluvelmente associado.” 

(Figueiras, Souza, Rios & Benguigui, 2005, p. 7) 

 

 

A Organização Mundial de Saúde [OMS] (1994) define como nascimento pré-

termo, todo aquele que ocorre antes das 37 semanas de idade gestacional3; ainda de 

acordo com o conceito de idade gestacional, o RNPT pode ser classificado como pré-

termo limítrofe (entre as 34 e as 36 semanas de gestação), pré-termo moderado (entre 

as 32 e as 34 semanas de gestação) e pré-termo extremo (antes das 32 semanas de 

gestação) (Iams & Creasy, 2004). Um segundo critério utilizado na definição de 

prematuridade prende-se com o peso4 ao nascer, O’Brien, Soliday & McCluskey-

Fawcett (1995) diferenciam quatro categorias: os RNPT com peso inferior a 2500 

gramas, são considerados de baixo peso (BP); RNPT com peso inferior a 1500 

gramas, são referidos como muito baixo peso (MBP) e quando o peso é inferior a 1000 

gramas são denominados de RNPT de muito, muito baixo peso (MMBP) ou extremo 

baixo peso. 

Em síntese, o Quadro 1 contempla as seis classificações de RNPT, tendo em 

conta a idade gestacional e o peso ao nascer. 

                                                           

3
  Considera-se idade gestacional a data da última menstruação. Quando é desconhecida a idade 

gestacional, esta pode ser estimada correctamente por medições ecográficas até às 22 semanas de 
gestação. A noção de idade gestacional e imaturidade são diferentes. Pré-termo e prematuro são 
factos geralmente coincidentes, mas há por exemplo pré-termos de 28 semanas que podem ser mais 
maturos que outros de 32 semanas. A idade gestacional está relacionada com a noção de 
tempo/cronologia (MacDonald, Mullett &Seshia, 2005). 

4
  O peso ao nascer está relacionado com o crescimento e ganho ponderal. Segundo Battaglia & 

Lubchenko (1967), os recém-nascidos podem ser classificados de AIG – peso adequado para a idade 
gestacional (P10-90); PIG – pequenos para a idade gestacional (P<10); GIG – grande para a idade 
gestacional (P>90); ACIU – atraso de crescimento intra-uterino. 



Capítulo 1: O recém-nascido pré-termo 

15 

Quadro 1. Classificação de RNPT de acordo com a idade gestacional e o peso ao nascer 

Recém-nascido Pré-termo Definições 

Limítrofe < 37 semanas 
(259 dias de gestação) 

Moderado < 32 semanas  
(entre 154-224 dias de gestação) 

Extremo < 28 semanas  
(entre 154 e 196 dias de gestação) 

Baixo Peso (BP) Peso < 2500 gramas 

Muito Baixo Peso (MBP) Peso < 1500 gramas 

Muito, Muito Baixo Peso (MMBP) Peso < 1000 gramas 

 

Como se pode constatar, a população RNPT é caracteristicamente 

heterogénea, uma vez que a prematuridade abrange todos os nados vivos com menos 

de 37 semanas de gestação, com diferentes níveis de crescimento e maturidade 

neurofisiológica.  

Existe uma multiplicidade de causas associadas ao nascimento prematuro, 

sendo que a verdadeira causa da prematuridade num determinado caso é muitas 

vezes desconhecida. Como factores de risco de um nascimento de risco salientam-se 

as gestações múltiplas; factores médicos – tanto obstétricos como fetais – factores 

sócio-económicos e demográficos, bem como factores psicológicos (Bayle & Sokol, 

2008; Hokenberry, Wilson, & Barrera, 2006). 

Actualmente nos países desenvolvidos a prematuridade representa cerca de 

8% a 12% do total de nascimentos (McCormick, 1985; Rocha et al. 2002). O 

nascimento prematuro, ou as condições a ele associadas representam mais de 50% 

das causas de óbito neonatal (Beck et al., 2010). Em Portugal, os recém-nascidos de 

muito baixo peso (RNMBP) representam 1% dos nados-vivos, mas constituem cerca 

de 50% dos óbitos neonatais (Grupo do Registo Nacional do Recém Nascido de Muito 

Baixo Peso [GRN, MBP], 2002). 
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1.1. Implicações clínicas de um nascimento prematuro 

O facto de um recém-nascido não ter completado o último trimestre de 

gestação implica que não tenha desenvolvido a maturidade biológica e metabólica 

necessária a uma interacção plena com o meio exterior (Institute of Medecine [IOM], 

2007; Perlman, 2001). Advém deste facto, um elevado risco de complicações médicas 

que comprometem não só a sobrevivência, como o normal desenvolvimento da 

criança.  

De entre as consequências clínicas com que o recém-nascido se depara, 

destacam-se os problemas respiratórios (depressão neonatal, hipoventilação, doença 

da membrana hialina – DMH, hipertensão pulmonar – HppRN, apneia), neurológicos 

(depressão perinatal, hipotonia, hemorragias cerebrais e Hemorragia Intraventricular –

HIV, leucomalacia, convulsões), cardio-vasculares (persistência do canal arterial – 

PCA, hipertensão arterial – HTA, hipotensão, disfunção, hipovolémia, insuficiência 

cardíaca, rupturas vasculares, isquémia), gastroentestinais (enterocolite necrosante – 

NEC, doença colestática), renais (baixa filtração com perdas de sódio e electrólitos), 

imunológicos (sépsis, infecções locais). Outros problemas imediatos do recém-nascido 

pré-termo são os hematológicos (anemia, hiperbilirubinémia), nutricionais (quantidade 

de nutrientes, alimentação parentérica, fórmula artificial, via de administração, défices), 

metabólicos (acidose metabólica, cálcio, hipoglicémia), regulação da temperatura 

(hipotermia, hipertermia) (Beckwith & Rodning, 1991; Carvalho, Linhares & Martinez, 

2001; Clohety, Eichenwald, Hansen & Stark, 2011; Martinet, 2008). 

 

 

1.2. Impacto da prematuridade  

no desenvolvimento do recém-nascido pré-termo 

Embora os progressos observados na medicina e na tecnologia da saúde 

tenham permitido um aumento da taxa de sobrevivência dos neonatos de alto risco 

nos últimos anos, a taxa de morbilidade mantém-se elevada (Valkama, 2001). O 

nascimento prematuro constitui actualmente um grave problema na área da saúde da 

criança, na medida em que, além de ser um risco de mortalidade e morbilidade, 

constitui um risco relativo de perturbações do desenvolvimento e do comportamento 

(Salt & Redshaw, 2006).  
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Nas últimas décadas, os indicadores demográficos de mortalidade materno-

infantil em Portugal têm apresentado uma enorme progressão, a par dos países 

europeus mais desenvolvidos. No entanto, estes indicadores não permitem estimar a 

qualidade de vida proporcionada pelo evidente sucesso da melhoria dos cuidados 

perinatais e, por outro lado, não permitem uma correcta monitorização da sua 

evolução, uma vez alcançados valores tão baixos de mortalidade (Andrada, Folha, 

Gouveia, Calado & Virella, 2007). 

Os estudos desenvolvidos neste domínio têm identificado diferentes factores de 

risco associados ao desenvolvimento do RNPT, tais como a idade gestacional, o peso, 

o meio ambiente (extra-uterino), o género e as características da família e dos 

cuidadores.  

A idade gestacional e o peso ao nascer (Wood et al., 2003) surgem como os 

factores mais referidos na literatura, apresentando um risco significativo no 

aparecimento de disfunções do desenvolvimento no RNPT. RN com menor idade 

gestacional (<28 semanas IG) e menor peso (<1000 gramas) apresentam maior 

incidência de perturbações neurosensoriais, neuropsicológicas e comportamentais 

severas e muitas destas crianças não conseguem alcançar a trajectória de 

crescimento esperada para crianças nascidas de termo (Colvin, McGuire, & Fowlie, 

2004; Gaebler & Hanzlik, 1996; Gregoire, Lefebvre, & Glorieux, 1998; Mathews & 

MacDorman, 2006; Medoff-Cooper, & Gennaro, 1996). Por outro lado, os RNPT com 

mais de 32 semanas de gestação têm maior probabilidade de revelar um 

neurodesenvolvimento semelhante aos RNT, bem como um melhor desempenho ao 

nível da alimentação e do desenvolvimento da linguagem, comparativamente a recém-

nascidos de risco, mais frágeis com diversas necessidades ao nível dos cuidados de 

saúde (Allen, 2002). 

Também o meio ambiente tem merecido a atenção dos investigadores no que 

concerne ao impacto no desenvolvimento do RNPT. Ao nascer prematuramente, o RN 

passa abruptamente de um meio natural aconchegante e seguro que é o útero 

materno, promotor de um desenvolvimento harmonioso durante a vida fetal, para um 

meio externo, sendo colocado numa UCIN. Este meio artificial essencial à sua 

sobrevivência, é no entanto potencialmente stressante, com as condições de 

iluminação, de ruído, procedimentos dolorosos, manipulações frequentes a que está 

sujeito podendo levar a alterações no desenvolvimento no RNPT, em particular no 

desenvolvimento do SNC (Bhutta & Anand, 2002; Nicolau, Casal, Lopes & 

Kronenberg, 2005). Estudos recentes revelam que o desenvolvimento do cérebro se 
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processa de forma diferente no RNT e RNPT, associando esta diferença ao tipo de 

ambiente em que teve lugar a maturação e desenvolvimento cerebral. Enquanto no 

RNT, este desenvolvimento tem lugar in útero, no RNPT o desenvolvimento ocorre 

numa incubadora (Rees & Inder, 2005). Neste meio artificial, o sistema nervoso central 

é sujeito a hiper e hipo-estimulação do meio externo. A hipo-estimulação é devida à 

redução de estímulos rítmicos a que o recém-nascido é sujeito, por exemplo: 

batimento cardíaco e voz da mãe e estímulos proprioceptivos. A hiper-estimulação 

resulta da exposição a estímulos invasivos tais como luz, ruído e manipulações 

dolorosas (Guarini et al., 2009). Associada também à hiper-estimulação, está a 

exposição a diferentes membros da equipa prestadora de cuidados de saúde 

(médicos, enfermeiros, terapeutas), a que o RNPT está sujeito no período em que se 

encontra na UCIN (Blackburn, 1982; Frank, Maurer, & Shepherd, 1991; Morrison, 

Haas, Shaffner, Garrett, & Fackler, 2003; Perlman, 2001). As diferenças observadas 

entre o desenvolvimento do cérebro de um RNPT e um RNT saudável, em estudos de 

imagiologia, revelam alterações anatómicas e funcionais. Nomeadamente, quando o 

RNPT atinge a idade de termo equivalente, o seu cérebro apresenta uma menor 

superfície de áreas corticais e é menos complexo em comparação como os RNT 

(Ajayi-Obe, Saeed, Cowan, Rutherford & Edwards, 2000; Vollmer et al., 2003). As 

diferenças observadas ao nível do desenvolvimento cerebral do RNPT e RNT nos 

diferentes estudos referidos põem em evidência o papel do meio como factor 

determinante do neurodesenvolvimento da criança, podendo estar associado a 

neuropatologias cerebrais de grau variável (Guarini et al., 2009; Rees & Inder, 2005). 

O facto de o RN estar numa incubadora, privado de interacção com o cuidador, 

com restrição do colo e do embalar, levaram vários autores a considerar que o RN 

nascido internado numa UCIN apresentava um défice de estimulação (Korner, 1989). 

Desta forma, alguns autores sugeriram proporcionar uma intervenção precoce ao 

RNPT durante a hospitalização, com o objectivo de atenuar estes efeitos negativos, 

promovendo um desenvolvimento saudável da criança (Harris, 1986). Foram então 

desenvolvidos programas de estimulação que visavam aumentar a duração da 

estimulação ao nível das diferentes modalidades sensoriais, tais como a vestibular, a 

auditiva e a táctil. 

Posteriormente, investigação nesta área veio demonstrar que, ao contrário do 

que se pensara, o RN na UCIN era excessivamente estimulado e que os estímulos 

eram não contingentes, geralmente aversivos ou demasiado intensos para as suas 
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capacidades, (High & Gorski, 1985). Estes resultados levaram à implementação de 

protocolos denominados de “minimal handling”5. 

A teoria sinactiva do desenvolvimento do bebé desenvolvida por Als (1989) veio 

possibilitar uma melhor compreensão do desenvolvimento e comportamento do RNPT. 

São considerados 4 susbsistemas interactivos (fisiológico, motórico, atencional/interactivo 

e os estados comportamentais). A autora propõe a observação cuidadosa do 

comportamento do RNPT a partir destes subsistemas. De entre os diferentes 

comportamentos observados, devem ser dignos de maior atenção os sinais de stress 

e/ou sofrimento (movimentos assimétricos de braços, choro, esgares, movimentos de 

cabeça), os diferentes estados comportamentais (sono activo, sono calmo, sonolento, 

alerta activo, alerta calmo e choro) e as tentativas de autoregulação (chuchar, 

mudanças na postura, reflexo de preensão palmar, fechar os olhos).  

A partir desta compreensão das necessidades e capacidades do RNPT, tem 

sido recomendada uma definição individualizada dos cuidados e procedimentos 

terapêuticos, que se adeqúe ao nível de desenvolvimento de cada RN (Barros, 2001) e 

elaborados programas como o Newborn Individualized Care and Assessment Program 

(NIDCAP)6. As medidas adoptadas podem ser protectoras ou de estimulação. As 

medidas protectoras visam diminuir os níveis de intensidade do som nas UCIN 

(intensidade da voz junto às incubadoras, evitar colocação de objectos em cima da 

incubadora, encerramento suave da incubadora, resposta rápida aos alarmes dos 

monitores); diminuir os níveis de luz e definir ciclos de dia/noite com grau de 

iluminação variável (cobrir as incubadoras dos RNPT, instituir ciclos de dia/noite, 

definir períodos de diminuição global da luz), minimal handling (agrupamento de 

procedimentos, posicionamento após a manipulação que vise a flexão e contenção, 

atender aos sinais fisiológicos e comportamentais tais como a frequência cardíaca, 

saturação de oxigénio, irritabilidade; períodos de repouso devem ser instituídos). As 

                                                           

5
  Os Protocolos “Minimal Handling” (manipulação mínima) têm como objectivo reduzir substancialmente 

o tempo e intensidade da estimulação em geral, e sobretudo a frequência da manipulação associada 
a tratamentos e procedimentos de rotina, higiene e vigilância, de modo a permitir ao RN manter 
algum grau de homeostase e organização comportamental, e a preservar a qualidade do desenvolvimento 
neurológico e psicológico (Barros, 2001). 

6  O NIDCAP é um programa individualizado de Avaliação e Cuidados Centrados no Desenvolvimento 

do RN desenvolvido por Heidelise Als e sua equipa de colaboradores no incio dos anos 80. Tinha 
como objectivo responder a preocupações quanto ao impacto do ambiente das UCIN nos RNPT. Este 
conceito inicial acabou por ser alargado e englobar, além dos aspectos físicos do ambiente, todos os 
procedimentos na prestação de cuidados de saúde, bem como os aspectos sociais envolvidos. É uma 
abordagem comportamental individualizada baseada na informação que o comportamento do RN 
fornece. A eficácia deste tipo de programa é sugerida em vários estudos que evidenciam melhor 
função neurofisiológica e maior maturação da estrutura cerebral destes bebés (Als, 2009). 
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medidas de estimulação devem ser progressivamente aplicadas, tendo sempre em 

conta o grau de maturidade e estabilidade clínica do RN. Deverá ser iniciada após a 

observação individual dos sinais de stress, de modo a ser adequada às competências 

desenvolvimentistas de cada criança (Barros, 2001). 

De entre as várias medidas de estimulação, destacam-se a estimulação táctil e 

quinestésica (a massagem do bebé, método canguru, manipulação fomentando a 

flexão dos membros), estimulação vestibular (utilização de colchões de água), 

estimulação auditiva (gravação da voz dos pais, música suave dentro da incubadora, 

música suave nas salas de cuidados intermédios7). Outra medida de estimulação é a 

sucção não nutritiva (SNN), visto que a maioria dos RNPT não apresenta as 

competências básicas para uma alimentação segura suficientemente desenvolvidas, 

pelo que a alimentação é realizada de forma entérica ou parentérica. Proporcionar a 

estimulação da sucção através de utilização de chuchas específicas para RNPT 

promove comportamentos de autoregulação e facilita a posterior transição para a 

alimentação por via oral (Pinelli & Symington, 2001). Em Portugal iniciativas deste tipo 

têm sido levadas a cabo, em diversas UCIN8. 

No seu conjunto, este tipo de medidas protectoras e de estimulação conduzem 

a um maior crescimeno, menor necessidade de apoio ventilatório e tempo de 

internamento e a melhor desempenho neurológico (Symington & Pinelli, 2002). 

Outro factor de risco neurobiológico referido na literatura está associado ao 

género (Baron et al., 2010). Estudos de imagem revelam que o RNPT apresenta um 

menor volume de substância cinzenta e de substância branca ao nível cerebral, 

comparativamente a RNT. O volume de substância branca entre RNPT e RNT do sexo 

feminino não apresenta diferenças significativas, enquanto em RNPT do sexo 

masculino essas diferenças são significativas, indicando uma maior vulnerabilidade a 

efeitos adversos no desenvolvimento da substância branca (Reiss et al., 2004). 

Também se verifica que RNPT do sexo masculino apresentam uma maior redução no 

volume do hipocampo relativamente a RNT (Lodygensky et al., 2005). 

De entre os factores de risco de desenvolvimento do RNPT, associados à 

família e cuidadores, destacam-se o nível de educação parental, o nível socioeconómico 
                                                           

7
  Um estudo recente levado a cabo por Arnon et al. (2006) revela que a musica ao vivo nas UCIN pode 

ser benéfica para o RNPT, de acordo com o estudo, a música ajudava a estabilizar clinicamente o 
RNPT, ao nível do sono e do ritmo cardíaco. 

8  Nomeadamente na UCIN do Hospital D. Estefânia e do Hospital S. Francisco Xavier em Lisboa, locais 

onde decorreu o presente estudo. 
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e cultural, o abuso de substâncias tóxicas, e a presença de perturbação psicológica ou 

psiquiátrica dos cuidadores (Allen et al., 2004; Linhares et al., 2000; Veddovi, Gibson, 

Kenny, Bower & Sarte, 2004). 

Oliveira et al., (2008) descrevem as diversas sequelas relacionadas com a 

prematuridade, e dividem-nas em major e minor. As major são a paralisia cerebral, 

défice cognitivo, alterações neurosensoriais graves ou disfunções cerebrais; as minor 

caracterizam-se por atraso da linguagem, défice de atenção e hiperactividade, 

alterações do comportamento, labilidade emocional e perturbação do desenvolvimento 

da coordenação. Estes autores referem ainda que, mesmo sem qualquer tipo de défice 

neurológico, estes recém-nascidos têm uma maior incidência de dificuldade de 

aprendizagem nas áreas da aritmética, vocabulário, concentração, inteligência não-

verbal e défice de atenção. 

Do mesmo modo, o Epicure study9 verificou que cerca de 50% dos 

participantes no estudo apresentavam perturbações do desenvolvimento, 25% das 

quais eram de grau severo, associadas a problemas alimentares e respiratórios 

(Colvin et al., 2004). 

 

 

1.3. O impacto do nascimento prematuro nas relações parentais 

O nascimento prematuro obriga, na maioria dos casos, ao internamento numa 

UCIN, com recurso a alta tecnologia, de forma a assegurar a sobrevivência do RN. 

Assim, o filho antecipado e imaginado pelos pais durante a gravidez é subitamente 

substituído por um RN pequeno e frágil, perante o qual se sentem incapazes e, muitas 

vezes, culpados (Amaral, 2009). Este acontecimento põe à prova o papel dos pais, 

não só devido às características particulares do RNPT, que precisa de cuidados 

específicos e adequados à sua condição, mas também conduz frequentemente os pais 

a questionar a capacidade para cuidar deste filho, principalmente as mães, 

                                                           

9
  O Epicure Study é um projecto com origem no Reino Unido e teve início em 1995. Tinha como 

objectivo acompanhar a evolução de crianças nascidas em 1995 com idade gestacional inferior a 26 
semanas. As áreas investigadas foram perturbações mentais e físicas, complicações médicas, 
habilidades motoras e acuidade visual e défice de atenção. As crianças eram avaliadas em 3 
momentos, com 12 meses, 24 meses e 6 anos (idade corrigida) (Costeloe, Hennessy, Gibson, Marlow 
& Wilkinson, 2000). 
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reconhecidas pela sociedade como as principais prestadoras de cuidados ao RN 

(Eiser, Eiser, Mayhew, & Gibson, 2005; Olafsen et al., 2007). Assim, a parentalidade 

associada à prematuridade neonatal constitui uma tarefa difícil e potencialmente 

geradora de stress, o qual irá influenciar a relação que se estabelece entre a figura 

parental e a criança (Goldberg & Di Vitto, 2002; Miceli et al., 2000; Singer et al., 1999).  

Estudos realizados no contexto da parentalidade têm demonstrado que o 

nascimento de um filho prematuro corresponde a um período marcado por um enorme 

sofrimento por parte dos pais, predominando não só sentimentos de culpa, ansiedade, 

depressão, fúria, impotência e receio da morte do bebé, como receio em relação à 

sobrevivência do bebé (Eriksson & Pehrsson, 2002, 2005; Pedrosa, Canavarro, 

Oliveira, Ramos & Monteiro, 2005; van der Pal et al., 2007), dado que do nascimento 

prematuro podem derivar, como já referido anteriormente, problemas de saúde para a 

criança e perturbações em diversas áreas do desenvolvimento. Este sofrimento 

decorre igualmente de um conjunto de mudanças bruscas ocorridas na vida pessoal e 

profissional dos pais (Boss, 2010).  

Na última década têm surgido estudos que visam compreender o impacto 

emocional e psicológico da prematuridade em ambas as figuras parentais, e não 

apenas na mãe (como tradicionalmente acontece) (Arockiasamy, Holsti, & Albersheim, 

2008; Eriksson & Pehrsson, 2002; Jackson, Ternestedt, & Schollin, 2003; Lau, 2001; 

Lindberg, 2007; Pedrosa et al., 2005; Tommiska, Österberg & Fellman, 2002, Woods, 

2011). Singer et al. (1999) demonstraram que as mães de RNPT, em comparação com 

mães de RNT, manifestavam níveis mais elevados de stress no desempenho do seu 

papel parental, sendo que este era tanto mais intenso quanto maiores eram os riscos 

de saúde para o bebé. Contudo, os mesmos autores referem não existirem diferenças 

na competência parental percebida por mães de RNPT de muito baixo-peso quando 

comparadas com mães de RNT. Contrariamente, Halpern, Brand & Malone (2001) 

afirmam que mães e pais de RNPT experimentam maiores dificuldades no 

desempenho do seu papel parental. Acrescente-se ainda um estudo de Lau (2001), 

onde se observou que os pais e as mães de RNPT manifestavam, durante a primeira 

semana de internamento na UCIN, níveis mais elevados de stress parental, quando 

comparados com pais e mães de RNT, mencionando como principais factores de 

stress as dificuldades no desempenho do papel parental, e a aparência e 

comportamento das crianças. A autora constatou ainda que as mães, em comparação 

com os pais, manifestam níveis mais elevados de stress parental. Na mesma linha, 

Pedrosa et al. (2005) avaliaram e compararam o stress percebido e a reactividade 
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emocional de pais e mães de RNPT, em dois momentos: num primeiro momento, três 

a cinco dias após o parto, e num segundo momento, três meses após o nascimento do 

RNPT. As autoras verificaram que não existiam diferenças significativas em relação ao 

stress percebido por pais e mães de RNPT, em ambos os momentos, registando-se 

uma diminuição do mesmo nos dois momentos de avaliação tanto no grupo de pais 

como no grupo de mães, ainda que esta diminuição não fosse significativa.  

No entanto, outros autores verificaram que, durante o primeiro mês de vida do 

bebé, mães de RNPT (de baixo risco e de alto risco de saúde) manifestavam níveis 

mais elevados de stress parental do que as mães de RNT (Singer et al. 1999). 

Acresce que só ao fim de dois anos após o parto os níveis de stress parental das 

mães de RNPT de baixo risco se igualava aos níveis de stress parental manifestado 

por mães de RNT (Singer et al., 1999), enquanto as mães de RNPT com elevados 

riscos de saúde continuavam a manifestar níveis elevados de stress parental assim 

como níveis elevados de perturbação emocional. Os mesmos autores constataram 

também, que só ao fim de três anos as mães de RNPT de alto risco diminuíram a 

frequência de sintomas negativos, em comparação com mães de RNT, mas os níveis 

de stress mantinham-se elevados (Singer et al., 1999). Resultados contraditórios com 

estes últimos são obtidos num estudo de Lau & Morse (2003, cit. por Pedrosa et al., 

2005) em que os níveis de stress parental manifestados por mães de RNPT tendiam a 

diminuir significativamente ao longo do tempo. No que se refere à reactividade 

emocional, Pedrosa et al. (2005) verificaram que as mães demonstravam níveis 

significativamente mais elevados do que os pais, sugerindo que a figura parental 

masculina se adapta melhor à situação, manifestando menos emoções negativas. Os 

resultados de um estudo de Eriksson & Pehrsson (2005) diferem destes quanto ao 

factor da reactividade emocional em pais e em mães de RNPT, tendo os autores 

verificado que não existiam diferenças significativas nas reacções emocionais de pais 

e de mães, ainda que ocorresse uma tendência para as mães manifestarem mais 

sintomas negativos do que os pais.  

No geral, os resultados dos estudos referidos indicam que a forma como pais e 

mães reagem à situação de prematuridade dos filhos dependerá de características 

pessoais, mas certamente também das suas próprias percepções acerca dos filhos, 

sem excluir a importância do contexto social e familiar dos pais. Deste modo, 

compreende-se a influência da prematuridade, do estado de saúde dos RN e dos 

riscos associados, quer na forma como os pais reagem ao acontecimento do 

nascimento prematuro de um filho, quer nas estratégias que utilizam para confrontar 
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este mesmo acontecimento. É por isso de extrema importância que estes pais possam 

sentir-se apoiados pelos cônjuges, familiares e rede social (Barry & Singer, 2001; 

Eriksson & Pehrsson, 2002; Linhares et al., 2000; Robson, 1997) a fim de aumentarem 

a confiança na sua capacidade para serem pai ou mãe.  

A experiência de pais e de mães de RNPT num contexto hospitalar, 

nomeadamente a experiência numa UCIN, tem sido proposta como um factor de 

influência no stress físico e psicológico experimentado por estes pais (Arockiasamy et 

al., 2008; Barry & Singer, 2001), reconhecendo-se a pertinência de estudos que visem 

compreender o impacto da vivência desta experiência em pais e em mães de RNPT. 

Um estudo realizado por Arockiasamy et al. (2008), cujo objectivo era compreender o 

impacto da experiência numa UCIN nos pais de RNPT, mostrou que, num contexto de 

UCIN, a figura parental masculina na sua generalidade refere sentir maiores 

dificuldades relativamente aos cuidados que tem de prestar ao seu filho, manifestando 

maior falta de controlo neste contexto. Jackson et al. (2003) realizaram um estudo 

semelhante, mas em que avaliaram mães e pais de RNPT. Os resultados deste estudo 

assemelham-se aos encontrados por Arockiasamy et al. (2008) no que diz respeito à 

figura parental masculina. Os pais referem não se sentirem preparados para a 

situação em causa, registando maiores dificuldades em cuidar do bebé e um maior 

receio acerca da sobrevivência e estado de saúde do/a filho/a durante a primeira 

semana depois do nascimento. As mães referem um desejo de participar nos cuidados 

prestados ao bebé, mas também uma incerteza em relação àquilo que devem fazer e 

ao que é esperado delas por parte da equipa de saúde. Sentem, igualmente, que não 

fazem parte da situação em causa (sentimento de alienação) e expressam, por um 

lado, felicidade pelo nascimento do bebé e, por outro, receio, incerteza e tristeza 

relativamente à prematuridade e ao futuro do bebé (Arockiasamy et al., 2008). 

Diversos autores enfatizam a importância do estado clínico do bebé, no stress 

experimentado pelas figuras parentais (Allen et al., 2004; Goldberg & Di Vitto, 2002; 

Halpern et al., 2001; Linhares et al., 2000; Lira, 2006; Singer et al., 1999). Todos estes 

estudos parecem confirmar a visão de Abidin (1990, cit. por Robson, 1997) de que o 

stress parental é multifactorial, estando associado não só a características da família e 

dos seus membros, como a características da própria situação experimentada.  

No que respeita à relação do stress parental com as características sócio-

demográficas dos pais, as referências na literatura são escassas. Relativamente à 

idade, os estudos encontrados são contraditórios. Por um lado, Lau (2001) refere não 

existir uma relação entre a idade materna e o stress parental. Por outro lado, Olafsen 
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et al. (2007) e Meyer et al. (1995, cit. por Lau, 2001) afirmam que mães de RNPT mais 

novas manifestam níveis mais elevados de stress parental, por terem menos recursos 

e estratégias para lidar com a situação e a uma menor capacidade para cuidar do 

bebé. Face ao nível de escolaridade, tem-se verificado que nos primeiros dias após o 

parto prematuro são os progenitores (sobretudo as mães) com menos anos de 

escolaridade que manifestam níveis mais elevados de stress parental, em comparação 

com as mães com mais habilitações literárias (Olafsen et al., 2007). Ao longo do 

tempo, são os progenitores, sobretudo os homens, com mais anos de escolaridade, 

que manifestam níveis de stress mais elevados, quando comparados também com 

pais homens com menos anos de escolaridade (Pedrosa et al., 2005). Quanto ao 

número de filhos, mães de RNPT com outros filhos percepcionam mais stress e 

sentem-se menos confiantes e competentes em comparação com mães de RNT, com 

e sem outros filhos (Olafsen et al., 2007). No que diz respeito à relação do stress 

parental com características do RNPT, parece existir uma relação negativa entre o 

stress parental experimentado por mães de RNPT e a idade gestacional (Carter, 

Mulder, Bartram, & Darlow, 2005; Lau, 2001), ou o peso à nascença (Robson, 1997), 

podendo deste modo pensar-se que a percepção parental acerca da vulnerabilidade 

do bebé, associada a uma baixa idade gestacional e/ou um baixo peso à nascença, 

contribuirá para uma vivência da situação de forma mais negativa e geradora de stress 

(Singer et al., 1999). Allen et al. (2004) afirmam também que uma percepção negativa 

sobre a fragilidade do bebé parece constituir um risco para o RNPT desenvolver no 

futuro problemas de desenvolvimento e de comportamento, dada a desajustada 

interacção figura parental-criança.  

A forma como a mãe se relaciona com a criança é influenciada por vários 

factores, nomeadamente a percepção e significação que atribui à aparência e ao 

comportamento do bebé (Broussard & Hartner, 1971). Em particular, a percepção que a 

mãe tem sobre o comportamento do bebé é um factor determinante na qualidade da 

relação entre ambos: percepções e interpretações maternas negativas e disfuncionais 

podem conduzir a dificuldades no estabelecimento da sincronização da relação entre a 

mãe e o bebé, podendo o inverso tornar-se um factor facilitador da relação (Moreira et al., 

2009). Embora Broussard e Hartner (1971) defendam que a percepção que a mãe tem do 

seu bebé parece ser mais influenciada por factores intrínsecos a si própria e pelas suas 

preocupações, do que pelo comportamento efectivo do bebé, na verdade, RNPT 

apresenta estilos comportamentais tais como actividade, reactividade/responsividade, 

excitabilidade e irritabilidade bastante diferentes do RNT que podem influenciar 

negativamente a interacção. O nível de actividade no RNPT tem sido descrito como 
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globalmente menor e com períodos mais curtos de mobilidade e de estado de alerta 

(Als et al., 2003; Corter & Minde, 1987). A reactividade e responsividade estão 

geralmente perturbadas, observando-se quer uma redução da resposta, quer uma 

resposta elevada perante os estímulos (Gorski, Hunting & Lewkowicz, 1990). Por outro 

lado o RNPT revela frequentemente períodos de maior irritabilidade, manifestando 

maior dificuldade em se acalmar e reorganizar. De um modo geral, o RNPT apresenta 

uma actividade menos previsível e sinais comportamentais mais difíceis de interpretar, 

com consequências inevitáveis na qualidade da interacção que se estabelece com os 

cuidadores. O facto de o RNPT ser mais difícil de compreender, leva a um maior 

desajuste das atitudes do cuidador. Provavelmente, o facto de ser mais difícil de 

estimular e menos gratificante nas suas respostas, faz com que os cuidadores se 

esforcem mais cada vez que iniciam um contacto e assim tentem menos essa 

interacção (Barros, 2001). 

Após o nascimento, as mães revelam-se essencialmente preocupadas com os 

problemas relacionados com as actividades básicas da criança, como o sono, a 

alimentação ou o choro, assim como a previsibilidade destes comportamentos. Estas 

importantes áreas de preocupação materna são também áreas cruciais do 

comportamento do bebé, reflectindo o funcionamento da unidade mãe-criança durante 

o período neonatal. Num RNPT, estas áreas estão frequentemente comprometidas e 

os cuidados básicos assegurados por estranhos. Mesmo o início de algumas 

actividades básicas é realizado com esforço e lentidão necessitando de apoio 

especializado, nomeadamente a alimentação. Desta forma, as mães que têm uma 

percepção negativa dos seus bebés podem ter dificuldade em responder às 

necessidades da criança, podendo desencadear-se um fracasso interactivo. Este 

pode, por sua vez, conduzir a dificuldades no estabelecimento da sincronização entre 

a criança e a mãe, comprometendo o desenvolvimento futuro da criança (Broussard, 

1999; Broussard & Cassidy, 2010, Broussard & Hartner, 1971). 

Barnard & Kelly (1990) sintetizam vários conceitos envolvidos na interacção 

mãe-criança e que pressupõe: 

1. A existência de competências comunicativas da mãe, como capacidade e 

disponibilidade para interpretar as pistas do bebé e um reportório de 

comportamentos para estimular e envolver na interacção; 

2. A existência de competências comunicativas do bebé, tais como 

competências sensoriais, de atenção e resposta à mãe, sorriso, adaptação 
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corporal quando é pegado ao colo ou embalado, a capacidade de ser 

consolado, regularidade e previsibilidade nas respostas; 

3. A contingência das respostas de ambos; 

4. A riqueza do conteúdo interactivo, avaliada pela quantidade de tempo 

dispendido pela mãe na interacção com o bebé, bem como o leque de 

actividades e brincadeiras em que se empenham; 

5. A mudança dos padrões adaptativos da mãe paralelamente ao 

desenvolvimento do bebé. 

As interacções que promovem o desenvolvimento saudável deverão ter em 

conta a disponibilidade do recém-nascido e as competências dos cuidadores em se 

focarem nos sinais que o RN emite, no reconhecimento de comportamentos 

organizados e desorganizados e do impacto do meio no RN, bem como a antecipação 

e evitamento da “sobre-estimulação” (Perlman, 2001, Wendland-Carro, Piccinini & 

Millar, 1999). Estes cuidados melhoram a organização neurocomportamental, bem 

como os resultados em termos de prognóstico ao nível do desenvolvimento futuro da 

criança (Als et al., 2003; Symington & Pinelli, 2006). Contudo, interacções óptimas 

entre mães e RN mais frágeis como os RNPT podem ser um desafio particularmente 

difícil em famílias com múltiplos factores de risco associados (exemplo: financeiros, de 

saúde mental e o surgimento de complicações médicas). Tais factores deverão ser 

tidos em conta, pois podem afectar de forma adversa a saúde mental da criança e a 

relação com o cuidador, como sendo o resultado de contínuas interacções e respostas 

negativas em relação ao RNPT, a sua família e o seu contexto social (Sameroff & 

Fiese 2000). 

Resulta assim, do exposto que a temática da prematuridade, incluindo as suas 

causas e consequências deve continuar a ser alvo de investigação, com vista a tornar 

possível prevenir um nascimento prematuro, ou atenuar os problemas que dele 

decorrem, sejam estes problemas simultâneos ao período neonatal, ou surjam 

posteriormente, ao longo do percurso de vida da criança (Baião, 2009). Dois aspectos 

merecem, especialmente atenção e deverão ser criteriosamente avaliados nos 

primeiros anos de vida, porque centrais para a saúde de global da criança: o 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem. 
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1. O DESENVOLVIMENTO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR  

 

“Breathing and eating are the most basic physiologic functions that define life’s beginning outside 

of the mother’s womb (...) Breathing is reflexive and life sustaining but provides no other intrinsic 

pleasure. Eating, on the other hand, is partly instinct and partly a learned response (...) Sucking 

and swallowing require a complex series of events and coordination of the neurologic, respiratory, 

and gastrointestinal (GI) systems. Normal GI function must occur in digestion of foods to provide 

nutrients. All of these functions occur within the framework of developing physical and emotional 

maturity. The pleasure of eating extends beyond the feeling of satiety to the pleasure gained 

through food (...) This interactive primary relationship (?) serves as a foundation for normal 

development, somatic growth, communication skills, and psychosocial well-being. Thus, feeding 

(...) is an activity with far-reaching consequences. When disrupted, the sequelae can include 

malnutrition, behavioral abnormalities, and severe distress for family and child alike. Interruption 

of growth and development sometimes cannot be reversed if it occurs at a critical time during the 

early months and years of a child’s life. Lifelong disabilities may result.” 

(Arvedson & Brodsky, 2002, p. 3) 

 

A alimentação é um processo complexo, de natureza “biopsicossocial”, 

responsável pelo estabelecimento e organização das primeiras relações entre o 

recém-nascido e o meio ambiente. 

A obtenção dos nutrientes necessários para a sobrevivência é uma das tarefas 

mais complexas com que o RN se depara (Hook-Morris et al., 1999). Envolve a 

integração de diferentes estruturas anatómicas que envolvem os lábios, bochechas, 

língua, palato, faringe, laringe e esófago, que devem interagir no sentido de produzir 

sequências de movimentos rítmicos e coordenados de sucção, deglutição e respiração 

durante a amamentação ou alimentação pelo biberão (Miller & Kang 2007). 

Considerada como uma questão vital na vida de um RN, a alimentação continua a ser 

a principal fonte de experiências entre a criança e o meio ambiente durante a primeira 

infância (Arvedson & Brodsky, 2002). 
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1.1. Sistema estomatognático10:  

funções de sucção, deglutição, respiração e mastigação 

As funções de sucção, deglutição, respiração, e mastigação envolvidas na 

alimentação são realizadas através da acção conjunta de diferentes estruturas do 

sistema estomatognático, entre elas a cavidade nasal, a cavidade oral, faringe, laringe 

e esófago (Marchesan, 2003). 

A cavidade nasal é uma estrutura importante para a respiração ao longo da 

vida, especialmente no período neonatal e até aos 6 meses de vida, quando a 

respiração é preferencialmente nasal (Wolf & Glass, 1992).  

As estruturas da cavidade oral incluem os lábios, mandíbula, maxila, pavimento 

bucal, bochechas, língua, palato duro, palato mole e os pilares anteriores das 

amígdalas (Drake, Mitchell & Vogl, 2005). Fazem ainda parte da cavidade oral os 

dentes, que surgem em média a partir dos 6 meses de idade (Tanigute, 2005). 

As diferentes estruturas da cavidade oral desempenham um papel importante 

na alimentação, pois são responsáveis pela formação do bolo alimentar e também 

pela deglutição do alimento. A presença de alterações anatómicas nestas estruturas 

vai afectar a sucção, a deglutição e a mastigação. A cavidade oral também participa 

na função respiratória sempre que se verifique uma obstrução que comprometa a 

respiração por via nasal (Marchesan, 2005). 

A faringe é outra das estruturas envolvidas na alimentação, podendo ser 

dividida em três áreas anatómicas: a nasofaringe, a orofaringe e a hipofaringe. No RN 

a nasofaringe e a hipofaringe combinam-se numa única estrutura. À medida que o 

desenvolvimento ocorre, sucedem duas mudanças anatómicas importantes. A primeira 

prende-se com a alteração do ângulo da nasofaringe na base do crânio que passa 

para aproximadamente 90 graus e a segunda tem a ver com o alongamento da faringe 

levando ao aparecimento da orofaringe (Arvedson & Brodsky, 2002). 

A laringe desempenha um papel importante durante a alimentação. Apresenta-se 

na forma de um anel cartilaginoso, situado na parte superior da traqueia. No interior da 

                                                           

10
  O conceito de sistema estomatognático abrange um conjunto de estruturas da cavidade oral e face 

interligadas por uma ampla rede de conexões neuronais sensoriais periféricas até ao SNC. Tal 
sistema está relacionado com as funções de sucção, deglutição, mastigação, respiração e fonação 
(Marchesan, 2005) 
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laringe encontra-se um órgão fundamental à fonação, as cordas vocais. Para proteger 

esta estrutura, existe uma formação fibro-cartilaginosa localizada acima da laringe, na 

zona mais posterior da língua, que se denomina epiglote (Drake et al., 2005). Esta 

estrutura funciona como uma “válvula” e durante a deglutição encerra, evitando a 

entrada de comida sólida ou líquida pela laringe e traqueia até aos pulmões o que 

poderia provocar sérios danos à saúde. 

Finalmente, o esófago é também uma estrutura com um papel determinante na 

alimentação. Apresenta-se como um tubo muscular revestido por mucosa que propulsiona 

o alimento da hipofaringe até ao estômago. O limite superior do esófago é constituído pelo 

músculo cricofaringeo (Drake et al., 2005). Quando a deglutição se inicia, o esfíncter 

relaxa, permitindo a passagem do alimento para o esófago. A constrição diafragmática 

ou esfíncter esofágico inferior faz a ligação entre o esófago e o estômago. Estes dois 

esfíncteres conservam o esófago vazio entre as deglutições (Marchesan, 2005). 

 

1.1.1. Sucção 

A sucção é uma actividade motora reflexa determinante no RN. Não só porque é o 

meio principal de obtenção de nutrientes essenciais à sobrevivência do RN, como também 

porque proporciona um estado comportamental de calma e tranquilidade, fundamental 

para que possa desenvolver as primeiras relações gratificantes com meio ambiente. 

O reflexo de sucção inicia-se a partir do quinto mês de vida intra-uterina. A 

utilização de ultra-sons permitiu observar movimentos de abertura e encerramento da 

mandíbula (Miller, Sonies & Macedonia, 2003), movimentos de sucção e deglutição em 

vários fetos com 15 semanas de gestação (Moore & Persaud, 2003). Movimentos 

posteriores da língua foram detectados pelas 21 semanas de gestação, o encanolamento 

da língua foi observado às 28 semanas de gestação e a sucção (movimentos anterio-

posteriores da língua) entre a 18 e 24 semanas de gestação (Morris & Klein, 2000). A 

sucção pode observar-se de forma nítida a partir da 29ª semana, no entanto o seu 

desenvolvimento só está completo na 32ª semana de gestação, quando é possível a 

coordenação entre a sucção e deglutição. 

De acordo com Morris & Klein (2000), o reflexo de sucção está associado à 

flexão fisiológica que o feto assume nos últimos meses de gestação. Neste período, o 

espaço intra uterino é cada vez mais reduzido, promovendo o desenvolvimento de 

padrões motores de maior flexão. Para Medoff-Cooper & Ray (1995), existe uma forte 
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relação entre a sucção e a maturidade neurocomportamental do RN, sugerindo uma 

relação estreita entre o padrão de sucção e a maturidade neurológica.   

A função de sucção envolve e colabora no desenvolvimento de vários grupos 

musculares e da parte óssea da região oral, favorecendo a mobilidade e o crescimento 

equilibrado destas estruturas, como é o caso da mandíbula. O RN apresenta inicialmente 

um retrognatismo11 de 5 a 8mm, e que em muitos casos pode atingir os 12mm (Tanigute, 

2005). O desenvolvimento da mandíbula será facilitado pelos movimentos de sucção, 

contribuindo para estimular o seu crescimento, proporcionando um desenvolvimento facial 

equilibrado, bem como o desenvolvimento harmonioso dos órgãos fonoarticulatórios 

responsáveis pela articulação dos sons da fala (Marchesan, 1998a; Tanigute, 2005). 

Também a forma como a alimentação é apresentada ao RN, amamentação ou 

por tetina, mobilizam de forma diferente as diferentes estruturas orofaciais. Um RN 

amamentado ao peito estimula o desenvolvimento anterior da mandíbula, na medida 

em que tem de executar cerca de 2000 a 3500 movimentos de mandíbula ao longo de 

24h, enquanto que quando é alimentado por tetina, esses movimentos são apenas de 

1500 a 2000 (Marchesan, 1998a). 

Em termos biomecânicos a sucção pode exercer dois tipos de pressão, a positiva 

e a negativa. Quando a língua comprime a tetina ou mamilo cria-se a pressão positiva 

expelindo o leite para fora. Quando a cavidade bucal é encerrada, a mandíbula e a língua 

baixam e a cavidade intraoral aumenta, criando uma pressão negativa intra oral que 

“suga” o leite para dentro da cavidade oral. Para se produzir uma sucção efectiva (sucção 

negativa), a cavidade oral deverá estar totalmente encerrada, caso contrário os movimentos 

da língua e mandíbula serão ineficazes na criação de sucção (Wolf & Glass, 1992). 

Os RN podem utilizar estes dois tipos de pressão para a obtenção de alimento, 

no entanto a pressão negativa é a mais eficaz e é um pré-requisito da amamentação. 

(da Costa, et al. 2010).  

A sucção apresenta ainda dois padrões distintos (Hawdon, Beauregard, 

Slattery & Kennedy 2000; Stumm et al., 2008), a sucção nutritiva (SN) e a sucção não 

nutritiva (SNN). A SN é o processo de obtenção de alimento, enquanto a SNN ocorre 

na ausência de nutrientes e têm um efeito tranquilizador. A SNN é também 

considerada como a primeira forma de exploração do meio ambiente (da Costa, et 

al.,2010). A SN é caracterizada por um padrão mais lento, com sequências longas de 
                                                           

11
  Posição em que a mandíbula (maxilar inferior) está recuada em relação ao perfil do maciço facial. 
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sucção e com curtos períodos de pausa. A SNN é caracterizada por sequências mais 

curtas de sucção e pausas mais longas (Harris, 1986; Glass & Wolf, 1994). 

Lau et al.,2000 cit. por Rogers & Arvedson (2002) dividiram o processo de 

maturação normal de sucção (SN e SNN) em cinco estádios primários (cf. Quadro 2). 

Esta divisão baseia-se na presença ou ausência de sucção e do ritmo, relativamente 

às duas componentes de sucção: expressão/compressão (pressão positiva intraoral) e 

sucção efectiva (pressão negativa intraoral). 

 

Quadro 2. Caracterização dos cinco estádios primários da SNN e SN 

Estádios Primários Evolução da SN e SNN 

Estádio 1ª Padrão caracterizado por expressão arrítmica sem sucção 

Estádio 1b Sucção com tentativas para criar sucção e expressão 

Estádio 2ª Embora a sucção possa estar ausente,  
a expressão torna-se rítmica 

Estádio 2b Alternância entre sucção e expressão arrítmica 

Estádio 3ª A expressão torna-se rítmica 

Estádio 3b Alternância rítmica entre sucção e expressão com ciclos 
mais longos de surtos e maior força de amplitude de sucção 

Estádio 4  Apenas é observada a alternância rítmica  
de sucção e expressão 

Estádio 5 Maior amplitude de sucção e maior duração  
de surtos de sucção  

Fonte: Rogers & Arvedson (2002), adaptado de Lau et al., 2000 

 

1.1.2. Deglutição 

O processo de deglutição depende de um sistema sensório-motor altamente 

complexo e integrado (Arvedson & Brodsky 2002). A deglutição é uma sequência 

reflexa de contracções musculares, que tem como objectivo levar o alimento da 

cavidade oral até ao estômago. 

A deglutição que ocorre no período fetal, denominada por vários autores de 

deglutição faríngea, é uma das primeiras respostas motoras na faringe, observada 

entre as 10ª e 14ª semanas de gestação (Cajal, 1996; Devries, Visser, & Prechtl, 
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1985). É importante para a regulação do volume e composição de líquido amniótico, 

recirculação de solutos do meio intra-uterino e maturidade do tracto gastrointestinal do 

feto (Ross & Nyland 1998).  

Entre as 22-24 semanas de gestação, a deglutição surge como uma função 

mais organizada (Miller et al., 2003). Neste período, o feto deglute um volume de 

líquido amniótico de cerca de 500-1000 ml/dia (Ross & Nyland, 1998). 

A deglutição apresenta padrões de funcionamento distintos ao longo da vida, 

inicialmente caracterizada pelo posicionamento da língua entre as gengivas, 

contracção da musculatura facial para estabilizar a mandíbula. Este tipo de deglutição 

é denominado de “Deglutição infantil” (Bianchini, 2005). 

Aos 6 meses de idade, acontecem modificações importantes no amadurecimento do 

sistema estomatognático, o que vai ter consequências no funcionamento da musculatura 

orofacial. De acordo com Tanigute (2005), observam-se alterações no alongamento da 

faringe, também mudanças importantes do esqueleto facial, dá-se a erupção dos 

dentes e a deglutição infantil vai progressivamente dando lugar à deglutição do adulto. 

Neste tipo de deglutição, os dentes encontram-se em oclusão, a mandíbula é 

estabilizada pelas contracções dos músculos elevadores da mandíbula, o terço 

anterior da língua coloca-se acima e atrás dos incisivos superiores e os lábios estão 

unidos com uma contracção mínima (Tanigute, 2005). 

A descrição do processo de deglutição pode ser, por razões didácticas, dividida 

em fases, a fase oral, a faríngea e a esofágica. A fase oral é voluntária e consciente, 

pelo que pode ser acelerada, atrasada ou interrompida. Inicia-se com a entrada de 

alimento na boca e vai até à sua passagem para a orofaringe. Tem a duração média de 

um segundo (Logeman, 1998). De acordo com Costa (1998) na fase oral observam-se os 

estágios de preparação, qualificação, organização e ejecção do conteúdo a ser deglutido da 

cavidade oral para a faringe. As glândulas salivares, língua, dentes e uma complexa 

interacção neuronal completam a base morfofuncional desta fase da deglutição. 

A fase Faríngea é consciente, mas depende de reflexos, daí ser chamada de 

involuntária. Com o desencadear do reflexo de deglutição, o bolo alimentar é 

empurrado para a orofaringe. A duração é também de um segundo. Com a activação 

reflexa, o palato mole encerra a nasofaringe, o dorso da língua deprime-se e o bolo 

desliza para a orofaringe. Nesse momento a epiglote baixa e ocorre o encerramento 

das cordas vocais, estabelecendo uma pressão negativa que direcciona o bolo 
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alimentar para o esófago. Há inibição da respiração durante aproximadamente um 

segundo, facilitando a passagem do conteúdo faríngeo para o esófago e não para as 

vias respiratórias (Logeman, 1998). 

A fase esofágica é inconsciente e involuntária. Através dos movimentos 

peristálticos do esófago e do relaxamento do esfíncter esofágico superior, o bolo 

alimentar é conduzido do esófago para o estômago. É a fase mais longa da deglutição, 

demora em média 3 a 9 segundos (Douglas, 1998; Logeman, 1998). 

Existem vários reflexos orais relacionados com a deglutição, nomeadamente o 

reflexo de vómito, o reflexo de mordida, reflexo de movimento da língua e o reflexo de busca 

(Arvedson & Brodsky, 2002). O Quadro 3 pretende caracterizar de forma sucinta cada um 

destes reflexos, no que se relaciona com o estímulo que o elicita, a resposta obtida, os 

pares cranianos12 envolvidos e a idade em que desaparecem. Estes reflexos estão 

presentes no nascimento do RNT e são essenciais para que a alimentação se possa iniciar. 

 

Quadro 3. Reflexos orais presentes no Recém-Nascido de Termo 

Reflexo Estímulo Resposta 
Pares 

cranianos 
Idade de 

desaparecimento 

Vómito 
Tocar na zona 
posterior da 
língua ou faringe 

Contracção do 
palato e faringe 

IX, X 
Persiste ao 
longo da vida 

Mordida 
Pressão  
nas gengivas 

Oclusão e 
abertura rítmica 
da mandíbula 

V 9-12 meses 

Movimento 
da Língua 

Protusão 
Tocar na língua 
ou lábios 

Protusão  
da língua 

XII 

4-6 meses 

Transverso 
Movimento 
lateral da língua 

6-9 meses 

Busca  
Tocar nas 
comissuras labiais 

A cabeça 
movimenta-se 
para o lado 
estimulado 

V, VII, 
XI, XII 

3-6 meses 

Fonte: Arvedson & Brodsky (2002) 

                                                           

12
  Denominação atribuída a todos os nervos que fazem conexão com o encéfalo. Na espécie humana, 

os nervos agrupam-se em 12 pares. Três deles são exclusivamente sensoriais, cinco são motores e os 
restantes são mistos (Hansen & Koeppen, 2009). 
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1.1.3. Respiração 

Uma das funções envolvidas na alimentação é a respiração. O objectivo do 

sistema respiratório do RN é manter o equilíbrio de oxigénio e dióxido de carbono no 

sangue, que permite ao RN desenvolver funções vitais tais como: alimentar-se, dormir 

e crescer. Isto é conseguido através dos movimentos rítmicos do diafragma e dos 

músculos respiratórios que ao expandir e contrair o tórax, impulsionam o ar para 

dentro e para fora dos pulmões. O ritmo inspiratório e expiratório é controlado pelo 

SNC. Quimioreceptores e mecanoreceptores fornecem informação sobre o nível de 

oxigénio e dióxido de carbono no sangue, o volume de ar nos pulmões, e a quantidade 

de resistência ao fluxo de ar pelas vias aéreas. Estas informações determinarão a 

frequência e a profundidade da respiração (Wolf & Glass, 1992). 

Os estudos sobre a fisiologia da função respiratória baseiam-se na 

quantificação da actividade ventilatória. São vários os métodos não invasivos, que 

permitem avaliar a função respiratória com base nos níveis de gases sanguíneos: 

monitorização da pressão transcutânea de oxigénio (PtcO2) e da saturação periférica 

de oxigénio (SpO2)
13 (DiPetro, Cusson, Caughy & Fox, 1994). A utilização deste tipo 

de dispositivos nos RN é por vezes necessária quando que se verifica insuficiência 

respiratória, permitindo uma adequada monitorização da função respiratória do RN 

pelos técnicos de saúde e cuidadores, especialmente em situações que envolvam 

maior esforço respiratório, como é o caso da alimentação. 

Ao nível ontogenético, até à 24ª semana de gestação o sistema respiratório é 

ainda imaturo e o feto pode ainda não ser viável14 (Delaney & Arvedson, 2008). A 

partir desta data, o surfactante15 começa a ser produzido. Entre a 26ª e 29ª semana, 

os pulmões são capazes de respirar ar (trocas gasosas). Neste período, o SNC é 

                                                           

13
  O primeiro quantifica a porção parcial da pressão de oxigénio nos capilares e o segundo quantifica a 

proporção de oxihemoglobina no sangue arterial usando técnicas de fotodetecção. Este valor traduz 
a quantidade de oxigénio disponível par a perfusão tecidular num dado período de tempo (DiPetro 
et al., 1994). 

14
  Viabilidade é definida como a capacidade de um feto sobreviver ao meio extra-uterino (Delaney & 

Arvedson 2008). 
 
15

  Substância produzida nos alvéolos pulmonares, com a função de reduzir a sua tensão superficial no 
final de cada expiração prevenindo o colapso. A ausência ou insuficiência de surfactante pulmonar, 
seja qual for a causa, conduz a uma insuficiência respiratória grave. Devido à sobrevivência de 
recém-nascidos cada vez mais imaturos que ainda não conseguem produzir autonomamente esta 
substância, o surfactante é utilizado em neonatologia, por forma a prevenir sequelas respiratórias 
graves como a displasia broncopulmonar, ou sequelas neurológicas secundárias à hipóxemia grave e 
prolongada (Cloherty et al., 2005). 
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responsável pelos movimentos rítmicos observados ao nível respiratório e é também 

responsável pelo controlo da temperatura corporal (Moore & Persaud, 2003). 

O sistema respiratório tem inúmeros mecanismos e reflexos envolvidos na 

manutenção da passagem de ar e na defesa das vias aéreas, mantendo-as livres de 

corpos estranhos ou irritantes que podem provocar infecção, obstrução ou dano (Wolf 

& Glass, 1992). Mecanismos como a tosse, a deglutição e o bloqueio da respiração 

impedem a entrada de substâncias estranhas, prevenindo a inalação ou expelindo as 

que penetram nas vias aéreas. O encerramento laríngeo ou a inibição central (SNC) 

do esforço respiratório podem levar à apneia16 (Glass & Wolf, 1994). 

Estudos realizados sobre a natureza das relações que se estabelecem entre a 

respiração e a alimentação no RN, nomeadamente sobre a coordenação da 

respiração-sucção-deglutição, revelam que a deglutição pode ser precedida por 

inspiração, expiração ou apneia e pode ser seguida por inspiração, expiração ou 

apneia, produzindo desta forma cerca de nove relações possíveis (Gewolb, Vice, 

Schwietzer, Taciak & Bosma, 2001). De acordo com Mizuno & Ueda (2003) cerca de 

60% dos RN de termo apresentam a sequência I (inspiração) – D (deglutição) – E 

(expiração) ou a sequência E-D-I. A deglutição seguida de expiração é considerada 

mais segura, porque qualquer vestígio de leite que permaneça na faringe tem 

oportunidade de ser eliminado antes da próxima inspiração, diminuindo a possibilidade 

de uma eventual aspiração. Por outro lado, há uma maior eficiência na deglutição após 

a inspiração, porque a pressão faríngea se encontra no seu nível mais elevado 

(Mizuno & Ueda, 2003). Desta forma, a sequência óptima de padrão de respiração 

durante a alimentação no RN, parece ser a I-D-E (da Costa, 2010). 

A coordenação da sucção, deglutição e respiração no RN, tal como já foi 

referido, são tarefas complexas mesmo quando ocorrem de forma relativamente 

independente umas das outras. Durante a alimentação, no entanto, devem actuar em 

conjunto. A coordenação destas actividades é essencial para prevenir aspirações de 

alimentos para os pulmões e deglutição de ar para o estômago e, em ultima análise 

permitir a obtenção de nutrientes de forma segura e eficaz. 

                                                           

16
  Apneia é considerada a situação em que ocorre a interrupção do fluxo respiratório seja qual for a 

duração dessa interrupção. Por um período de tempo entre 10’ a 15’, pode ser considerada normal. 
É considerada patológica, quando há uma pausa maior de 20’ com repercussões hemodinâmicas. 
Nos RNPT, mesmo breves períodos de tempo de apneia, têm consequências adversas podendo 
originar bradicárdia e hipotonia global (Cloherty et al., 2005). 
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1.1.4. Mastigação 

Outra das funções do sistema estomatognático é a mastigação. A mastigação é o 

acto de morder, triturar e mastigar o alimento (Tanigute, 2005). É um processo complexo, 

altamente dinâmico e que exige o controlo sincronizado de vários grupos musculares, 

sendo os músculos mastigatórios os que mais se destacam (Douglas, 2002).  

O principal objectivo da alimentação é a fragmentação dos diversos alimentos 

em partículas cada vez menores, preparando-as para a deglutição e digestão (Molina, 

1989). Enquanto as funções de respiração, sucção e deglutição são actos reflexos, a 

mastigação é uma função aprendida e dependente de inúmeros factores. Esta função 

só pode ser desenvolvida a partir do momento em que exista um aumento do espaço 

intra-oral proporcionado pelo crescimento craniofacial. Este aumento de espaço irá 

possibilitar a mobilidade das estruturas envolvidas. Um dos factores mais importantes 

na maturação da mastigação é o aspecto sensorial conseguido com a erupção dos 

primeiros dentes, os incisivos inferiores e superiores (Bianchini, 2005). Inicialmente, os 

movimentos de mastigação que surgem por volta do 7º mês de vida são irregulares e 

pouco coordenados como qualquer outra actividade motora no seu estádio inicial 

(Bianchini, 2005). A mastigação mais efectiva surge entre os 12 e os 18 meses de 

idade, devido ao amadurecimento do sistema estomatognático e à evolução da 

erupção da dentição decídua, que cria condições para a introdução de novos tipos de 

alimentos, com texturas e sabores variados (Tanigute, 2005). 

A mastigação é uma função essencial na prevenção das alterações 

miofuncionais, dando continuidade à estimulação da musculatura orofacial, iniciada 

com a sucção, fundamental para uma alimentação eficaz e segura. É também 

responsável pelo desenvolvimento de movimentos precisos e coordenados 

necessários para a produção de sons da fala (Bianchini, 2005). 

 

 

1.2. Desenvolvimento do Comportamento Alimentar  

nos primeiros três anos de vida  

A evolução das competências alimentares está associada com o desenvolvimento 

de aspectos gerais do desenvolvimento da criança e mais especificamente com as 
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capacidades sensório-motoras orais, implicando um controlo gradual na postura e 

tónus muscular. Padrões culturais, bem como factores sociais têm também influência 

no desenvolvimento dos comportamentos alimentares (Arvedson & Brodsky, 2002). 

A alimentação é um processo complexo do desenvolvimento, em que a criança 

e o cuidador desempenham um papel fundamental. O desenvolvimento de um 

Comportamento Alimentar independente e socialmente aceite inicia-se logo após o 

nascimento e evolui ao longo dos três primeiros anos de vida (Arvdeson & Brodsky, 

2002). Para Chatoor e colaboradores (1984), o desenvolvimento de um Comportamento 

Alimentar adequado deverá ter em conta três estádios: homeostase (0-2 meses), 

vinculação (3-6 meses) e separação/individuação (6-36 meses). 

No período neonatal, dado ser essencial para a sobrevivência do recém-

nascido, a alimentação reveste-se da maior importância, sendo objecto de preocupação 

e monitorização pelos profissionais de saúde e cuidadores. Um desenvolvimento 

adequado é geralmente definido por um ganho de peso apropriado nos primeiros 

tempos de vida, constituindo assim, uma das medidas primárias de sucesso em 

relação à alimentação. 

São vários os aspectos que podem contribuir para uma evolução positiva da 

alimentação, sendo de destacar: o tempo que o RN leva a ser alimentado, e que 

nunca deve ultrapassar os 30 minutos para não cansar a criança, ou provocar stress 

quer no RN, quer no cuidador e para que o recém-nascido possa obter o volume de 

alimento suficiente para ganhar peso de forma gradual. O intervalo entre as refeições 

que deve ser de pelo menos de 2 a 3 horas, na medida em que facilita o aparecimento 

da “sensação de fome”, que provoca no recém-nascido um estado neurocomportamental 

de alerta e de maior reactividade em relação ao meio externo, facilitando a 

alimentação. Por outro lado, o intervalo de tempo entre refeições é também facilitador 

da sensação de saciedade (obtida no final das refeições), bem como da digestão e 

promoção da sensação de fome no próximo momento de alimentação (Delaney & 

Arvedson, 2008).  

Durante as primeiras semanas de vida os RNT e alguns RNPT (maior idade 

gestacional, saudáveis) aperfeiçoam as suas competências oromotoras e aumentam a 

eficiência na alimentação. O tempo gasto numa refeição (amamentação, ou tetina) 

mantém-se, mas a quantidade de leite ingerida aumenta, possibilitando um aumento 

de peso e crescimento adequados (Delenay & Arvedson, 2008). 
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Outro aspecto que irá contribuir para o sucesso na alimentação diz respeito à 

anatomia das estruturas orofaringeas nos primeiros meses de vida, que facilita a 

alimentação ao peito ou pela tetina. No RNT a estabilidade ao nível sensório-motor 

oral é fornecida pela grande proximidade entre as várias estruturas17 e pela grande 

quantidade de gordura subcutânea que se encontra localizada nas bochechas, as 

“sucking pads”18. A mandíbula é desproporcionalmente pequena quando comparada 

com o crânio, a língua preenche totalmente a cavidade oral, limitando os movimentos 

da língua. As sucking pads são descritas como um exoesqueleto funcional capaz de 

suportar a função oral e faríngea. Uma vez que a articulação temporo-mandibular tem 

ainda pouca mobilidade no recém-nascido, este exoesqueleto, fornece estabilidade ao 

movimento mandibular essencial para a alimentação (Kennedy & Kent 1985; Bosma, 

1997; Arvedson & Brodsky, 2002). 

À medida que o RN cresce, a cavidade oral aumenta, em especial com o 

crescimento da mandíbula e o aparecimento dos primeiros dentes. A língua desce e 

recua, posicionando-se no pavimento intraoral (Arvedson & Brodsky; Bosma, 1997; 

Kennedy & Kent, 1985). Esta nova disposição das estruturas orais origina um maior 

espaço intraoral, fundamental para o desenvolvimento de movimentos de língua mais 

finos e amplos que irão ser utilizados na mastigação e produção de sons, nomeadamente 

de sons da fala. Assiste-se também a uma gradual diminuição das sucking pads, a 

estabilidade mandibular é fornecida pelo aumento de controlo muscular e pelo 

desenvolvimento de tecido conectivo mais rígido (Bosma 1997). Esta redução no volume 

das bochechas permite uma maior mobilidade dos lábios e bochechas. Com o 

crescimento da face, existe um alongamento da faringe no sentido cefalocaudal. O 

osso hiode, a epiglote e a laringe descem em relação ao palato mole e mandíbula. A 

separação do palato mole e a epiglote permite que uma parte da língua se torne parte da 

superfície da parede anterior da faringe. Em conjunto com o desenvolvimento de 

distâncias relativamente maiores entre si, o osso hiode e a laringe desenvolvem uma 

maior estabilidade (Arvedson & Brodsky, 2002; Bosma, 1997). Com esta nova 

reorganização espacial, a laringe vai usar a sua maior capacidade de mobilização para 

                                                           

17
  A zona da faringe no recém-nascido é também caracterizada pela grande proximidade entre as 

estruturas. O palato mole geralmente é largo e com uma área relativamente grande de contacto com 
a língua, projectando a úvula para perto do topo da epiglote. O osso hiode e a laringe estão próximos 
e estas duas estruturas por sua vez também se encontram muito próximo da mandíbula (Bosma, 
1997; Arvedson & Brodsky, 2002). 

18
  Não existe este termo na língua portuguesa, como tradução ficaria “bochechas de gordura”, optou-se 

neste trabalho pela utilização da designação original. 
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se elevar e permitir que a epiglote encerre totalmente durante a deglutição, garantido 

uma alimentação segura. 

A maturação normal da sucção e deglutição nos primeiros meses de vida do 

RN podem ser caracterizados pelo aumento da taxa de sução e deglutição, surtos de 

sucção mais longos e aumento do volume de leite obtido por sucção (Hawdon et al., 

2000; Mizuno & Ueda, 2005; da Costa, 2008). 

Durante os primeiros 3 meses de vida, o principal objectivo da criança é 

alcançar a homeostase em relação ao meio ambiente, ou seja a regularização os 

períodos de sono e dos períodos de tempo dedicados à alimentação, com um 

progressivo desenvolvimento de um estado neurocomportamental de alerta. 

Gradualmente, a alimentação torna-se um acontecimento social (Greenspan & 

Lourie, 1981; Pridham, 1990). As pausas entre surtos de sucção tornam-se mais 

frequentes, por vezes interpretadas de forma errada pelos cuidadores, como uma 

manifestação de saciedade. Elas traduzem a necessidade que o RN tem em 

estabelecer interacção com o cuidador aproveitando o contacto privilegiado durante o 

tempo da alimentação. O aumento de interacções com o meio vai permitir à criança 

estabelecer vínculos afectivos com os cuidadores, enquanto o sorriso ou o jogo social 

são fomentados por experiências positivas e de sucesso durante a alimentação. 

Se o envolvimento entre a criança e o cuidador falhar, ou não se desenvolver 

de forma adequada, a criança poderá manifestar perda de apetite, pouco prazer 

durante o período de alimentação ou em casos mais severos vomitar ou recusar 

alimentar-se (Arvedson & Brodsky, 2002). 

Até aos 4-6 meses de vida a criança é alimentada através do aleitamento 

materno ou por tetina. A partir desta idade e tendo sempre em atenção o nível de 

maturidade neurológico que apresenta, bem como a variabilidade sociocultural do 

contexto em que se encontra inserida, é recomendado a introdução da colher, ou seja 

a transição para uma alimentação semi-sólida e sólida (Arvedson & Brodsky, 2002; 

Bosma, 1986). É também nesta altura (geralmente um mês após a introdução da 

colher) que se inicia a ingestão de líquidos pelo copo. De facto, a criança nesta altura 

já apresenta estabilidade ao nível da cabeça e do tronco, quando sentada com apoio, 

o que facilita a utilização da colher e do copo, de forma a que gradualmente este seja 

o método “preferencial” de alimentação (Arvedson & Brodsky, 2002). Relativamente às 

competências motoras orais necessárias para a alimentação à colher, verifica-se que a 

maioria das crianças entre os 4 e os 5 meses de idade utilizam a mordida fásica 
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rítmica e estereotipada seguida de um padrão de “release”19 para quase todas as 

substâncias que são apresentadas ao nível oral (Case-Simth & Humphry, 2001). 

O desenvolvimento global da estabilidade da postura e da mobilidade corporal 

facilitam o desenvolvimento motor oral. O aumento do controlo da cabeça e da 

estabilidade postural na linha média por volta dos 4-6 meses permite que a articulação 

temporo-mandibular se associe ao controlo dos movimentos de abertura da 

mandíbula. Nesta fase, a criança consegue abrir a boca em antecipação da colher ou 

da tetina. Isto é possível porque a mandíbula permanece aberta em extensão até que 

a comida seja depositada na boca, a partir desta altura a mandíbula entra em padrão 

de flexão e dá-se o encerramento da boca (Arvedson & Brodsky, 2002; Morris, 1985). 

O desenvolvimento do controlo de flexão motora da mandíbula é mais tardio que o 

controlo de extensão motora. Os componentes extensores e de flexão tornam-se 

gradualmente equilibrados. Por volta dos 24 meses a estabilidade postural da 

mandíbula é alcançada (Morris, 1985). O aumento da estabilidade ao nível da 

mandíbula permite um aumento de movimentos da língua e dos lábios não só para a 

alimentação, mas também para a vocalização. As vocalizações ocorrem neste 

período, associadas aos movimentos corporais, por exemplo quando a criança faz 

adaptações a mudanças de posição ou faz tentativas em moldar o seu corpo nos 

braços do cuidador, podendo ocorrer sons de prazer como arrulhar ou balbucios 

(Arvedson & Brodsky, 2002; Coonor, Williamson, & Siepp,  1978). 

Dos 6 aos 12 meses de idade a criança vai desenvolvendo e aperfeiçoando 

várias habilidades necessárias a uma alimentação mais autónoma. De entre estas 

competências destacam-se o retirar a comida da colher utilizando movimentos mais 

precisos dos lábios, língua e mandíbula, e o conseguir adaptar-se mais rapidamente 

na ingestão de alimentos mais espessos e com texturas variadas, sendo por vezes 

necessário recorrer à mastigação (Arvedson & Brodsky, 2002). 

Alimentar-se sozinha utilizando a colher, e beber pelo copo, pegar no pão ou 

na fruta de forma autónoma, são habilidades que emergem dentro de um contexto 

mais vasto do desenvolvimento sensório-motor, que envolve a capacidade de levar 

voluntariamente a mão à boca, uma maior coordenação motora fina, bem como um 

maior controlo postural e capacidade de comunicação (a criança transmite o interesse 

                                                           

19
  Padrão de release não apresenta tradução em Português, significa neste contexto, que o movimento 

de mordida é seguido de por um movimento de libertar/soltar.  
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na alimentação através de movimentos corporais, pela sua postura, movimentos da 

cabeça e lábios e vocalizações) (Pridham, 1990). 

A partir dos 12 meses e até aos 36 meses de idade a criança continua a 

aperfeiçoar as suas capacidades orais, aumentando a variedade de alimentos que 

fazem parte da sua dieta, torna-se mais eficiente na mastigação e consegue beber 

líquidos pelo copo sem dificuldade. O seu Comportamento Alimentar é basicamente 

funcional, muito semelhante ao observado por crianças mais velhas e em adultos 

(Delaney & Arvedson, 2008). Com estas novas competências motoras a criança 

começa a exercer um maior controlo sobre o meio envolvente. À medida que a criança 

começa a alimentar-se de forma autónoma, as refeições deixam de ser apenas um 

momento de relação mais íntimo com o cuidador, para passarem a envolver a 

participação num acontecimento social que geralmente se traduz em refeições em 

família, ou com os pares, em estabelecimentos de ensino como creches/jardins de 

Infância (Pridham, 1990; Satter, 1999). 
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2. O IMPACTO DA PREMATURIDADE  

NO COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

 

De entre os aspectos que envolvem a prematuridade, a nutrição tem um papel 

fundamental, uma vez que é imprescindível para o bom crescimento e desenvolvimento 

do recém-nascido. O processo pelo qual um recém-nascido obtém os nutrientes 

essenciais para a sua sobrevivência é pela via oral, mas para isso é necessária uma 

adequada capacidade de sucção, coordenada com a deglutição e a respiração, cuja 

maturidade ocorre por volta da 34ª semana de idade gestacional, quando acompanhada, 

evidentemente de boas condições respiratórias, cardiovasculares, metabólicas e 

gastroentestinais (Curcio, Segatto & Gouveia, 1997).  

A alimentação por via oral considera-se eficiente quando além de proporcionar 

crescimento adequado ao recém-nascido, é capaz de evitar a aspiração do alimento, 

preservando assim a função respiratória (Lau, Smith & Chanler, 2003). 

Embora o RNPT esteja teoricamente apto para iniciar a alimentação por via 

oral ao atingir as 34 semanas, na prática clínica, são frequentes os problemas 

observados no momento em que inicia a alimentação por via oral. Estas dificuldades 

interferem no crescimento e desenvolvimento, prolongando a sua permanência a nível 

hospitalar (Gaebler & Hanzlik, 1996; Newman, 2000). 

A capacidade em fazer uma transição de uma alimentação entérica (por sonda 

nasogástrica ou oro-gástrica) para a alimentação por via oral, depende do estado de 

organização comportamental da regulação cardiorespiratória e da capacidade para 

produzir padrões rítmicos de sucção, deglutição e respiração. RNPT saudáveis apresentam 

esta capacidade, mas RNPT com menos de 32 semanas são neurologicamente 

imaturos e muito raramente são capazes de realizar esta coordenação (cf. Quadro 4) 

(Gewolb, Vice, Schwietzer-Kenney, Taciak & Bosma 2001). 

Também os procedimentos médicos como a entubação, a alimentação por sonda 

(naso ou orogástrica) frequentes na população de RNPT podem contribuir para perturbações 

no desenvolvimento da sucção e deglutição, bem como para o desenvolvimento de 

disfunções ao nível sensório-motor oral (Arvedson, Clark & Lazarus 2010). 
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Quadro 4. Desenvolvimento da coordenação entre sucção e deglutição em RNPT 

Idade gestacional 32-34 semanas 33 semanas 34 semanas 

Sucção Rápido, fraca 
amplitude 

 Irregular; 2-3 
segundos de duração 

1 sucção /segundo 

Sugar/deglutir Coordenação pobre Coordenação pobre Coordenação 
sucção/deglutição 

Fonte: Gewolb et al., 2001. 

 

Os RNPT podem também manifestar stress durante a alimentação por via oral, o 

que pode ser indicador de imaturidade neurológica, dificuldade na regulação das funções 

autonómicas e dificuldade em alcançar um estado de organização comportamental 

perante um estímulo externo (Als & Brazelton, 1981; Brazelton & Nugent, 1995).  

Uma alimentação inadequada no período hospitalar acarreta não só problemas 

psico-sociais e de saúde (risco de infecções secundárias), como pode influenciar o 

progresso da alimentação nas suas diferentes etapas ao longo da infância. A longo 

prazo, os RNPT com dificuldades alimentares precoces podem apresentar problemas 

na transição para alimentação sólida, revelando alterações no domínio sensório-motor 

(hipersensibilidade, intolerância) e comportamental (reacções negativas ao alimento 

e/ou ao momento da alimentação) (Hawdon et al., 2000).  

Do exposto, decorre que é da maior importância o conhecimento e avaliação 

das características neurocomportamentais globais do RNPT, e particularmente, do 

modo como estas características podem influenciar o Comportamento Alimentar. 

Os padrões sensório-motores orais dos RNPT bem como outros atributos físicos e 

fisiológicos são diferentes dos RNT (cf. Quadro 5). O RNPT com menos de 28 semanas 

de IG, apresenta um padrão postural predominantemente em extensão (de tronco e 

membros), com tónus baixo. Para os RNPT até às 34 semanas de IG, observa-se um 

padrão postural caracterizado pela flexão de membros inferiores, mas ainda com baixo 

tónus e pouca força contra a gravidade (Morris & Klein, 2000). A hipotonia observada 

nos RNPT não se deve apenas à imaturidade do SNC, mas também à imaturidade dos 

seus músculos, estruturas tendinosas e ligamentares pouco desenvolvidos (Bosma, 

1997). Acresce-se o facto de frequentemente estes RN necessitarem de ventilação 

mecânica, permanecendo com tubo endotraqueal, o que favorece a extensão da 

cabeça e a excessiva abertura da boca e reduz a estabilidade do pescoço e da 

mandíbula (Hernandez, 2003).  
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A reduzida flexão fisiológica afecta o controlo cervical e da caixa toráccica 

interferindo com as capacidades respiratórias e de deglutição sob controlo faríngeo. A 

ausência de tecido adiposo nas bochechas não fornece a estabilidade lateral 

necessária à estabilidade da mandíbula, ao vedamento labial e à mobilidade da língua, 

comprometendo a preensão da tetina ou do mamilo e consequentemente a sucção 

(Bosma, 1997). Além disso, o RN é neurologicamente desorganizado, apresentando 

poucos sinais de fome e de sede. Apresenta ausência de alguns reflexos orais, ou 

estes estão presentes, mas de forma incompleta. Devido ao estado “incompleto” do 

seu desenvolvimento, as suas funções vitais podem encontrar-se comprometidas, 

entre elas: o funcionamento cardíaco, renal, gástrico, pulmonar e cerebral, estando 

continuamente em perigo de desorganização funcional (Morris & Klein, 2000). 

Todos os aspectos anteriormente referidos dificultam a força, o ritmo e a 

coordenação da sucção, deglutição e respiração (Hernandez, 2003), essenciais para 

uma alimentação eficaz e segura. 

 

Quadro 5. Características físicas e fisiológicas dos RNPT e RNT  
inibidoras/facilitadoras da alimentação oral  

Características RNPT RNT 

Posição/Postura Extensão Flexão 

Pescoço, tronco & estabilidade 
da cintura escapular 

Pobre Bom 

Estruturas anatómicas ajustadas 
para a sucção 

Desfavorável Favorável 

Força de sucção Fraco Forte 

Encerramento labial Inadequado Adequado 

Estabilidade da bochecha Instável Bom 

Estabilidade da mandíbula para 
sucções repetidas 

Instável Boa 

Sinais de fome e sede Inadequados Adequado 

Estado neurológico Desorganizado Organizado 

Padrão de 
sucção/deglutição/respiração 

Arrítmico Rítmico 

Reflexos motores orais Incompletos Intactos 

Fonte: Adaptado de Morris & Klein, 2000. 



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

48 

A alimentação oral em RNPT é caracterizada frequentemente por sucção 

imatura e/ou descoordenação da sequência sucção, deglutição e respiração (Lau, 

2006; Mizuno & Ueda, 2003), o que pode levar a atrasos no sucesso da alimentação 

por via oral na amamentação ou por tetina e dificuldade no ganho de peso e 

desidratação nas primeiras semanas pós natal. Os RNPT na maioria das vezes não 

conseguem ingerir por via oral a quantidade necessária de nutrientes, nas primeiras 

semanas de vida. Por essa razão recebem alimentação através de sonda até 

desenvolverem as competências que lhe permitam a transição para alimentação por 

via oral. 

Esta transição de uma alimentação por sonda para uma alimentação oral 

independente pode ser uma tarefa difícil para os RNPT e também para os cuidadores 

(Arvedson, et al., 2010). Os RNPT em que se verificam este tipo de dificuldades 

necessitam com frequência de um maior tempo de hospitalização, o que por seu lado 

aumenta o stress familiar e conduz a um aumento dos custos hospitalares (Amaizu, 

Shulman, Schanler & Lau, 2008; Dole et al., 2003; Hawdon, et al. 2000). O sucesso 

desta transição depende de vários factores tais como,  a  estabilidade neurofisiologica,  

a organização comportamental, a coordenação da sucção, deglutição e respiração,  a 

regulação cardiorespiratória (McCain, 2003) e características específicas do RNT, 

como baixo peso ao nascer, idade gestacional e doença neonatal associada (Dodrill, 

Donovan, Cleghorn, McMahon & Davies, 2008). 

Uma alimentação ineficaz pode levar a fadiga excessiva na criança e contribuir 

para perda de peso ou um inadequado aumento de peso nesta população já tão frágil 

do ponto de vista clínico (McCain, 2003; Premji, Paes, Jacobson, & Chessell, 2002). 

De acordo com a teoria do desenvolvimento sinactiva (Als, 1986), o RNPT 

interage e adapta-se ao ambiente através da acção integrada dos subsistemas 

autónomo, motor, dos estados comportamentais, da atenção/interacção e da autoregulação. 

A maior ou menor capacidade do RNPT organizar o seu comportamento é um indicador 

do seu potencial de desenvolvimento normal e harmonioso (Als, 1986; McGrath & 

Braescu, 2004). 

Os RNPT podem ficar stressados durante a alimentação por via oral por 

diferentes razões entre elas: imaturidade neurológica, dificuldade em regular as funções 

autonómicas e dificuldade em alcançar uma organização do estado comportamental 

quando perante o estímulo (alimento) (Als & Brazelton, 1981; Brazelton & Nugent, 

1995). O sistema autónomo ou fisiológico é o funcionamento de base, através do qual 
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o bebé demonstra sinais de stress, tais como: mudanças de cor e sinais vitais, 

respostas viscerais como por exemplo espirros, bocejos, e soluços. Já no 

desenvolvimento motor, o RNPT pode apresentar hipotonia generalizada, tremor, 

abertura dos dedos das mãos ou hiperextensão das extremidades. O comportamento 

de auto-regulação é a capacidade do RN para manter a regulação dos demais 

sistemas, demonstrado através de mudanças na postura, movimentos das mãos à 

boca, sucção, olhar com atenção (fixação do olhar) e reflexo de preensão palmar. 

Ainda de acordo com Als (1986), são considerados 6 estados de consciência no RN, o 

sono profundo, sono leve, sonolento, alerta quieto, alerta activo e choro. (cf. Quadro 6).  

 

Quadro 6. Estado de organização comportamental do RN 

Estado 
Estado de Organização Comportamental  

relacionado com a prontidão do RNPT para alimentação 

1 Sono profundo, frequente no RNPT 

2 Sono leve 

3 Sonolento 

4 Alerta 

5 Alerta activo e desperto 

6 Bastante desperto, agitado, irritado e /ou choro 

Fonte: Adaptado de Als, (1986) 

 

A alimentação é geralmente bem sucedida quando a criança se encontra num 

estado de alerta calmo, ou num estado de alerta activo, desperta. Quando a criança 

está num estado de sono profundo (o que é bastante frequente nos RNPT) ou num 

sono leve, ou ainda bastante agitada, a alimentação não decorre de forma tranquila 

porque o estado comportamental interfere com a sequência de sucção, deglutição e 

respiração.  

Uma das “medidas de prontidão” utilizada para o início da alimentação por via 

oral, é a SNN (Pinell & Symington, 2001). Estudos neste domínio têm demonstrado 

efeitos positivos na utilização de SNN através da utilização de chucha em RNPT, 

destacando-se o aumento da tensão transcutânea de oxigénio entre as 32 e as 35 

semanas de gestação (Paludetto, Robertson & Marti, 1984), maiores tensões 

transcutâneas de oxigénio depois do choro induzido por manobras de entubação 



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

50 

(Treloar, 1994); diminuição da dor e do desconforto e choro durante procedimentos 

invasivos (Field et al., 1982; South, Strauss, Boggess, & Thorp 2005; Im et al., 2008); 

diminuição da duração da transição da sonda para a alimentação por via oral e menor 

estadia hospitalar (Field et al., 1982; Gaebler & Hanzlik, 1996); maturação do padrão 

de sucção e o aumento do crescimento (Bernbaum, Pereira, Watkins, & Peckham, 

1983); melhoria da digestão (simula a via natural de como os nutrientes são ingeridos) 

(Measel & Anderson, 1979); aumento de peso (Field et al., 1982); efeito regulador, 

facilitando o estado comportamental óptimo para a alimentação (DiPietro et al., 1994; 

McCain, 1995) e aumento significativo da taxa de alimento ingerida quando associada 

à música (Standley, 2003). 

Possibilitar uma alimentação segura é uma tarefa que os cuidadores devem 

assegurar. De acordo com Arvedson, Rogers, Smart & Msall (1994) as crianças com 

problemas de sucção e deglutição, como é o caso dos RNPT, estão sujeitos a um 

maior risco de aspiração. 

As três funções, sucção, deglutição e respiração devem ocorrer em sequência 

desde a fase orofaringea até à fase esofágica sem nenhum impacto negativo ao nível 

pulmonar (Bosma, Hepburn, Josell, & Baker, 1990). Dado que o processo de 

respiração e de alimentação envolve as mesmas vias, a sincronização destas funções 

é pois crucial (Amaizu et al., 2008). Os componentes de cada uma das estruturas 

matura em diferentes momentos, podendo originar no RNPT quebras na coordenação 

da sucção, deglutição e respiração durante a alimentação por via oral. 

Também o padrão respiratório no RNPT difere do RNT. Como referido 

anteriormente, o padrão predominante é E (expiração) – D (deglutição) – I (Inspiração) 

e E (expiração) – D (deglutição) – D (deglutição). Cerca de 30% de deglutições 

realizadas em apneia são observadas em RNPT com IG ≤35 semanas e 

aproximadamente em 15% em RNPT com idade IG entre 35-40 semanas. Assim, o 

estar particularmente atento durante o período de alimentação, às mudanças de sons 

associados à respiração e, ao padrão de sucção é potencialmente importante como 

estratégias de prevenção em relação ao declínio de oxigenação (da Costa, 2010). 

A promoção das competências responsáveis para uma alimentação oral 

eficiente e segura é uma das principais metas a alcançar durante o internamento numa 

UCIN e um dos critérios para alta hospitalar (AAP, 1998). Uma das questões que se 

colocam na prática clínica relativamente à alimentação dos RNPT, prende-se 

precisamente com o determinar qual o momento ideal para se iniciar a transição de 



Capítulo 2: O desenvolvimento do Comportamento Alimentar 

51 

uma alimentação gástrica para uma alimentação por via oral. Em geral, o critério 

utilizado é o peso e/ ou a idade gestacional tomando em geral estes dados de forma 

isolada, sem ter em conta outros aspectos do desenvolvimento do RN. Diversos 

autores (Neiva & Leone. 2006; Pinelli, Symington & Ciliska, 2002; Toyre & Carlson 

2003; Toyre, Shaker & Pridham 2005) propõem que a avaliação da SNN também deve 

ser utilizada como um indicador de maturidade para se iniciar a transição para a 

alimentação por via oral, em conjunto com outros aspectos do comportamento global 

do RNPT, tais como a idade gestacional, o peso, postura e tónus global, estado 

neurocomportamental e funcionamento sensório-motor oral. 

A intervenção com o RNPT nas UCIN nas últimas décadas tem sido focada na 

prestação de cuidados de saúde individualizados (Als et al., 2003; McAnulty et al., 

2009) e envolve múltiplas áreas disciplinares, incluindo a intervenção dos terapeutas 

da fala. Actualmente, são utilizadas várias estratégias no sentido de facilitar a alimentação 

oral nos RNPT. Estas incluem modificações físicas, tais como: a eliminação de estímulos 

externos durante a alimentação, utilização de tetinas “terapêuticas” que permitem 

controlar a quantidade de fluxo de leite durante a alimentação, a utilização do método 

de translactação20, o posicionamento e técnicas de suporte e apoio ao nível do 

sistema motor (por exemplo, promover maiores padrões de flexão) e a intervenção 

sensório-motora oral (SMO). Este tipo de abordagem (SMO) tem sido um tópico de 

interesse para os terapeutas da fala que trabalham nas UCIN (Mullen, 2005). De entre 

os vários tipos de SMO utilizados, os mais típicos incluem a SNN e/ou estimulação 

oral (peri e intra oral). Este interesse por parte dos terapeutas da fala reflecte, não só o 

efeito facilitador da sua abordagem na alimentação por via oral no RNPT, mas também 

o impacto desta intervenção nas estruturas sensório-motoras orais que vão estar mais 

tarde implicadas na produção verbal. 

                                                           

20
  O método de translactação consiste na oferta de leite adaptado ou materno efectuado através de 

uma sonda ligada a uma seringa e cuja outra extremidade é fixada próximo da auréola do peito 
materno, para que seja introduzida na boca do recém-nascido durante a mamada (Fujinaga, 2005). 
Este método permite uma transição gradual e controlada para alimentação por via oral sendo 
também o mais fisiológico, possibilita ainda, no caso de a mãe não ter leite, utilizar como meio de 
alimentação do seu bebé a amamentação. 
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Síntese: 

A alimentação é uma função vital em qualquer idade em especial no RN, uma 

alimentação adequada proporciona o crescimento e o desenvolvimento 

neuropsicomotor e promove a resistência imunológica. 

A alimentação por via oral requer a coordenação da sucção, deglutição e 

respiração. Este processo é o mais complexo do ponto de vista sensório-motor 

com que o recém-nascido se depara. 

A coordenação e regulação da sucção, respiração e deglutição ocorrem durante as 

primeiras semanas de vida após o nascimento. Os padrões sensório-motores orais 

dos RNPT diferem dos RNT, impossibilitando ou dificultando a alimentação por via 

oral nos primeiros tempos de vida. Só a partir das 34 semanas é possível iniciar-se 

a alimentação por via oral. 

Dificuldades iniciais ao nível da alimentação podem persistir ao longo do 

desenvolvimento na criança nascida pré-termo, constituindo actualmente cerca de 

33%-80% de patologia pediátrica, responsáveis por 15% de internamento 

hospitalar (Arvedson, 2008; Lefton-Greif & Arvedson, 2008; McNeil, 2008; 

Williams,Witherspoon, Kavsac, Patterson & McBlain, 2006). 

O momento dedicado à alimentação é considerado como privilegiado no 

estabelecimento e desenvolvimento da interacção entre a criança e o cuidador. Em 

geral decorre de forma tranquila com RN de termo contudo, RNPT, são geralmente 

momentos de grande stress geradores de conflito entre a criança e os cuidadores.  

Num meio ambiente adequado, o Comportamento Alimentar saudável (associado a 

experiências positivas) emerge, promovendo o desenvolvimento físico, cognitivo e 

emocional da criança. 
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1. DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

NOS TRÊS PRIMEIROS ANOS DE VIDA  

 

“Wherever there are humans, there is language”  

(Hoff, 2005, p. 36) 

 

A comunicação é entendida como um processo dinâmico, natural e espontâneo 

que exige a interacção de pelo menos duas entidades, com vista à partilha de 

necessidades, experiências, desejos, sentimentos e ideias (McComish, 2008). 

De entre as várias formas de comunicação, a linguagem assume-se como a 

mais complexa, apenas observada entre os seres humanos21. Tal como refere Miller 

(1981, p. vii cit por Castro & Gomes, 2000, p. 19), “A linguagem está em todo o lado, 

como o ar que respiramos, ao serviço de um milhão de objectivos humanos”. Assim, e 

de uma maneira geral, o termo linguagem é reservado para designar uma actividade 

 humana organizada como um sistema de sinais de estrutura complexa, que 

têm a propriedade de representar ou substituir a realidade e servem para comunicar 

um número praticamente ilimitado de significados (Marti, 1999). Do mesmo modo, a 

definição de linguagem apresentada pela ASHA (2007), define a linguagem como um 

sistema complexo e dinâmico de símbolos convencionais que é usado de várias 

formas para pensar e comunicar, i.e., a linguagem tem como objectivos principais a 

comunicação consigo mesmo e com os outros. A comunicação consigo mesmo é 

denominada comunicação intrapessoal e nesse sentido, utilizada para pensar, 

imaginar ou solucionar problemas, por outro lado, a comunicação interpessoal é a 

comunicação entre pessoas que utilizam a linguagem para colocar questões, fazer 

pedidos, conversar (Rondal, 2000 ).  

                                                           

21
  Não obstante os estudos recentes realizados com macacos, que numa perspectiva evolucionária, 

apontam para a possibilidade de existência de uma proto-linguagem ou pré-linguagem, dado o 
conjunto de vocalizações e de mecanismos cerebrais detectados no processamento e localização 
desta actividade (Gil-da Costa et al., 2004). 
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Ainda de acordo com a ASHA (1982), a linguagem apresenta determinadas 

características universais, a saber:  

– a linguagem evolui com os contextos históricos , sociais e culturais 

– a linguagem, enquanto comportamento regido por normas, é descrita por 

pelo menos cinco parâmetros – fonológico, morfológico, sintáctico, 

semântico e pragmático;  

– a aprendizagem e uso da linguagem são determinados pela interacção de 

factores biológicos, cognitivos, psicossociais e ambientais;  

– a eficácia do uso da linguagem para a comunicação requer um 

conhecimento mais abrangente da interacção humana que integra a 

associação de diversos factores, tais como os não verbais, a motivação e 

os papeis sócio-culturais. 

O estudo sobre a aquisição e Desenvolvimento da Linguagem na criança tem 

sido alvo de diferentes abordagens teóricas que, embora partindo de conceptualizações 

diferentes sobre o fenómeno, partilham o mesmo objecto de análise, procurando 

explicar factos relacionados com a aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. 

Assim, e no âmbito deste trabalho proceder-se-á de seguida a uma breve 

apresentação das principais teorias e a sua contribuição para um maior conhecimento 

deste fenómeno. 

Para os modelos Comportamentais e de Aprendizagem Social (Bandura, 1975; 

Skinner, 1957), a criança desenvolve a linguagem através da associação estímulo-resposta 

(E-R), da imitação e do reforço. Esta abordagem tem uma fundamentação empirista 

que postula que o conhecimento humano é derivado da experiência.  

A teoria conexionista (Ellis, 1999; Elman et al., 1996) reflecte também o 

pensamento empirista, e embora ainda não considere a mente como participante no 

processo de aquisição da linguagem, admite que o cérebro e as suas redes neuronais 

sejam responsáveis pela aprendizagem, no momento em que se dá a experiência 

empírica. A relação E-R está na base neuronal e não no meio externo, como propõem 

os behavioristas (Elman, 2001). As abordagens conexionistas sobre a aquisição da 

linguagem investigam as representações que podem surgir quando mecanismos 

simples de aprendizagem são expostos à evidência de linguagem complexa (Ellis, 

2003). 
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O racionalismo admite não só a interferência da mente na aprendizagem da 

linguagem, como lhe atribui a responsabilidade pela aquisição da linguagem. O 

estabelecimento de uma relação entre linguagem e mente pressupõe a existência de 

uma capacidade inata que é subjacente ao processo de aquisição de linguagem. No 

final dos anos 50, Chomsky (1959) propôs a teoria inatista que considera que a 

linguagem é o resultado do desencadear de um dispositivo inato inscrito na mente. A 

linguagem está vinculada a mecanismos inatos da espécie humana e comuns aos 

membros dessa espécie, o que Chomsky designa por Universais linguísticos. Esta 

visão coloca a linguagem num domínio cognitivo e biológico, porque admite que o ser 

humano quando nasce está equipado com uma Gramática Universal (GU), dotada de 

princípios universais e de parâmetros “fixados pela experiência”. 

A este conjunto de princípios e estruturas mentais especificamente linguísticos, 

Chomsky (1966, cit. por Raposo, 1992) chama de Mecanismo de Aquisição da 

Linguagem (Language Acquisition Device – LAD). 

Um dos pressupostos que decorre da perspectiva inatista é a modularidade 

cognitiva22 da aquisição da linguagem. O mecanismo de aquisição da linguagem é 

específico, não estabelecendo nenhuma ligação com outros componentes cognitivos 

ou comportamentais. A relação entre língua e outros sistemas cognitivos, como a 

percepção, a memória e a inteligência, é indirecta e a aquisição da linguagem não 

depende de outros módulos cognitivos, ou de interacção social. De facto, Chomsky 

(1991) refere-se à capacidade humana para a linguagem como um “órgão mental” 

funcionalmente separado: “the mind, then is not a system of general intelligence? 

Rather, the mind has distinct subsystems, such as the language faculty, a cognitive 

system?” (pp. 50-51).   

As teorias Construtivistas (Piaget, 1978) e Interaccionista (Vygostsky, 1979) 

trazem ao debate a construção do conhecimento, e vinculam a linguagem à cognição, 

ou seja, a aquisição e o Desenvolvimento da Linguagem são processos derivados do 

desenvolvimento do raciocínio na criança. 

A ideia de que a aquisição e o Desenvolvimento da Linguagem são derivados 

do desenvolvimento do raciocínio na criança contesta a autonomia do chamado 
                                                           

22
  A visão de que a capacidade humana para desenvolver a linguagem é específica para a linguagem faz 

parte de uma teoria mais ampla conhecida por tese de Modularidade (Fodor, 1983). De acordo com 
esta tese, a capacidade humana inata para desenvolver linguagem é um módulo que existe na 
mente, separado de outros aspectos do funcionamento mental. 
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mecanismo de aquisição da linguagem ou da GU, como domínio específico de 

conhecimento linguístico. Para a abordagem construtivista, a aquisição da linguagem 

depende do desenvolvimento da inteligência e, em oposição ao modelo inatista, a 

linguagem é vista como o resultado da interacção entre o organismo e o ambiente 

através de assimilações e acomodações responsáveis pelo desenvolvimento da 

inteligência em geral, e não como resultado do desencadear de um módulo específico. 

A visão de Piaget sobre a linguagem assume-se portanto como não modular. 

Vygostsky (1979) embora também se enquadre numa perspectiva cognitiva 

construtivista, entende a aquisição da linguagem como um processo pelo qual a 

criança se afirma como sujeito activo, em interação com o meio, ou seja, o 

desenvolvimento humano é um processo que, para além das estruturas biológicas e 

genéticas do organismo activo enfatizadas por Piaget, resulta do papel desempenhado 

pelo contexto histórico e cultural em que o indivíduo está inserido (Castro & Gomes 

2000; Sim-Sim, 1998). 

Desta forma, “um ser humano em circunstâncias normais de exposição à língua 

falada pelos falantes da comunidade em que está inserido, é capaz de, com base nos 

princípios constituintes da sua faculdade inata para a linguagem verbal, formular hipóteses 

sobre o funcionamento da sua língua materna e progressivamente, fixar os respectivos 

parâmetros fonéticos, fonológicos, morfológicos e sintácticos” (Faria, 1996, p. 35). 

A aquisição e desenvolvimento da linguagem tem lugar na infância. É um 

processo natural, que decorre do facto de a criança ser um membro de uma 

determinada comunidade linguística e como tal, ser exposta aos falantes dessa língua 

(Sim-Sim, Silva & Nunes, 2008). Contudo, o domínio da língua materna pode ser 

condicionado por diversos factores. Lee & Urwin (1997) descrevem um conjunto de 

factores de risco que podem afectar o Desenvolvimento da Linguagem: 

– Factores que afectam o input da linguagem. Entre estes, destacam-se os 

factores ambientais (circunstanciais sociais e bilinguismo), os factores 

relacionados com a privação social (perturbação auditiva e/ou visual). 

– Factores que afectam o processamento da linguagem: deficiências 

cognitivas gerais, deficiências emocionais específicas (autismo) e deficiências 

de linguagem específicas. 

– Factores que afectam o output da linguagem: distúrbios de controlo 

orofacial e alterações estruturais. 
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Saliente-se ainda, que todo este processo que envolve a aquisição e 

Desenvolvimento da Linguagem necessita de tempo e tem um ritmo próprio para se 

desenvolver, por outro lado, existem diferenças interindividuais no que diz respeito ao 

ritmo de aquisição dos diferentes aspectos da linguagem e finalmente, esta aparente 

facilidade aplica-se apenas à linguagem falada (capacidade que é adquirida 

espontaneamente) e não à linguagem escrita (que segue outros requisitos). Todos 

estes pressupostos têm subjacente o facto de a linguagem ser um fenómeno 

complexo e multidimensional (Castro & Gomes, 2000). 

De acordo com esta concepção multidimensional, podemos considerar a 

linguagem sobre o ponto de vista material, funcional, de conteúdo e de uso (Bloom & 

Lahey, 1978; Hoff, 2005). O ponto de vista material diz respeito aos aspectos de 

produção, ao substrato biológico da linguagem, e envolve o aparelho fonador, o aparelho 

auditivo e o cérebro, em particular o hemisfério esquerdo. A forma compreende os sons 

concretizados em palavras e envolve regras de combinação específicas, em termos 

linguísticos envolve a fonologia, a morfologia e a sintaxe. O conteúdo representa o 

significado, ou a semântica da língua, isto é, refere-se às ideias veiculadas pela forma. 

O uso (ou pragmática) é o conjunto das circunstâncias sociais e o contexto geral da 

comunicação linguística (Castro & Gomes 2000; Sim-Sim et al., 2008). 

 

 

1.1. Bases biológicas do Desenvolvimento da Linguagem 

Do ponto de vista biológico, a actividade linguística, designada por linguagem 

oral, realiza-se através de sequências coordenadas de actos complexos, que implicam 

a interacção de factores de natureza muscular (actividade do aparelho fonador) e de 

natureza neurológica (programação, controlo dos movimentos do aparelho fonador, 

condução dos estímulos auditivos e processamento da linguagem). 

 

1.1.1. O aparelho fonador 

O aparelho fonador é constituído por um conjunto de órgãos primitivamente 

ligados às funções respiratória e digestiva que são usados para produzir os sons da fala. 
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A produção da fala envolve diversas partes do corpo humano. Tendo em conta 

as áreas onde decorre o processo de fonação e articulação de sons da fala, são 

designadas três zonas: uma zona supralaríngea constituída por cavidade oral, 

cavidade nasal, faringe, dentes, alvéolos, lábios, língua, palato (duro), véu do palato 

(palato mole) e úvula; uma zona laríngea de que fazem parte a laringe, as cordas 

vocais e a glote, e uma zona sublaríngea que envolve o diafragma, a traqueia e os 

pulmões. Do ponto de vista funcional, as estruturas envolvidas na produção de fala 

podem ser agrupadas em três conjuntos, que desempenham diferentes papéis na 

produção da fala: o conjunto respiratório, o conjunto energético e o conjunto ressoador 

(Habib, 2000; Zemlin, 2000). 

O conjunto respiratório, constituído pelos pulmões, responde pela corrente de 

ar necessária ao processo de fonação. O conjunto energético que compreende as 

pregas vocais é o responsável pela produção da voz. As vibrações regulares que 

ocorrem durante a fonação apresentam três características fonologicamente pertinentes: 

intensidade (forte versus fraco), duração (longo versus breve) e altura (grave versus 

agudo). Essas características da voz são denominadas prosodemas e vão ser 

determinantes para a prosódia. O conjunto ressoador inclui a cavidade oral e nasal, 

língua, lábios, dentes e palato. É o responsável pela segunda etapa do processo, quando 

a corrente fonatória é submetida a uma série de interferências através de oclusões, 

constrições e nasalizações. Os sons que resultam dessas interferências são designados 

de fonemas: as consoantes, determinadas pelo ponto de articulação, modo de 

articulação e sonoridade e as vogais, determinadas pela abertura da boca, altura da 

língua, e arredondamento dos lábios (Sim-Sim et al., 2008; Zemlin, 2000). 

O modelo de produção de fala proposto por Zemlin (2000) apresenta uma visão 

integradora deste processo. Para o autor, a fala é um fenómeno que tem início ao 

nível cortical, o processo de elaboração do pensamento conduz a uma sequência de 

impulsos neurais, que são transmitidos para a musculatura do mecanismo respiratório, 

para a laringe e para as estruturas articulatórias. Esses impulsos neurais podem ser 

transmitidos a toda a musculatura ou só a determinadas estruturas (cf. Figura 1), 

dando origem à produção da fala. Este modelo reconhece também a sobreposição 

temporal e a influência mútua que as estruturas do mecanismo de produção de fala 

podem ter entre si. Ou seja, a fonação é possível realizar-se, ao mesmo tempo que os 

articuladores produzem activamente uma sequência significativa de sons da fala. Além 

disso, mudanças na resistência ao fluxo de ar que ocorrem durante a fonação e a 
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articulação dos sons, influenciam o sistema o sistema respiratório, o processo de 

produção articulatória e, em muitos casos, o mecanismo fonador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Produção da Fala (adaptado de Zemlin, 2000) 

 

1.1.2. Aparelho Auditivo 

O aparelho auditivo é o sistema de órgãos especializados que capta as ondas 

sonoras e as converte em impulsos nervosos e que transmite a informação assim 

obtida aos centros de processamento localizados no cérebro. O aparelho auditivo 

humano está particularmente ajustado à percepção da fala (por exemplo, as zonas de 

frequência a que é mais sensível coincidem com as mais importantes para a 

percepção da fala) (Habib, 2000). 
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1.1.3. Sistema Nervoso Central 

O SNC e o sistema nervoso periférico estão ligados através de fibras nervosas 

que se encontram em todo o organismo, formando uma rede através da qual a 

actividade do corpo é controlada. Os sinais enviados pelos receptores periféricos são 

recebidos, interpretados e respondidos pelo SNC (Castro-Caldas, 2000; Habib, 2000). 

O SNC constitui um sistema organizado hierarquicamente. Num nível inferior, 

encontra-se a medula espinal que conduz informação neuronal entre o corpo e o 

encéfalo e ainda o tronco cerebral, que controla funções como a respiração, o sono, a 

temperatura corporal e o batimento cardíaco, entre outras. Estas estruturas são 

controladas por centros superiores, mais complexos entre os quais o cérebro que 

ocupa o topo da hierarquia. O córtex cerebral humano distingue-se ainda, pela enorme 

quantidade de circunvoluções e sulcos que possui. Estes aumentam a superfície do 

córtex, permitindo que uma quantidade máxima de massa cinzenta se encontre dentro 

dos limites rígidos da caixa craniana (Habib, 2000). 

Por baixo dos hemisférios cerebrais está situado o cerebelo, igualmente 

constituído por dois hemisférios. Na base do cérebro, situa-se o bolbo raquidiano que 

liga o cérebro à medula espinal. 

Os hemisférios cerebrais, embora anatomicamente idênticos, são funcionalmente 

distintos i.e., apesar de semelhantes, os hemisférios cerebrais são assimétricos e são 

especializados no que diz respeito às funções que desempenham. Nos seres 

humanos verifica-se dominância hemisférica e lateralização de funções (Castro & 

Gomes, 2000; Hoff, 2005). 

Estudos sobre o funcionamento cerebral mostram que a linguagem é para a 

maioria dos seres humanos uma função essencialmente realizada ao nível do 

hemisfério esquerdo. A existência de áreas do cérebro especializadas na linguagem 

foi demonstrada pelos trabalhos pioneiros de Broca e Wernick (cit. por Habib 2000), 

que demonstraram que certas perturbações da linguagem (afasias) são devidas a 

danos em determinadas zonas cerebrais. Mais recentemente, através de técnicas 

como a imagem por ressonância magnética e a imagem por ressonância magnética 

funcional, tem sido possível observar o funcionamento do cérebro normal e com lesão. 

As observações feitas, embora revelem um grau de complexidade dos sistemas 

cerebrais muito superior ao que as teorias cerebrais supunham, confirmam a ideia de 
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que a actividade linguística envolve zonas cerebrais específicas, que no entanto não 

funcionam isoladamente, mas antes num complexo sistema de relações e interacções 

(Castro-Caldas, 2000). 

A lateralização é um processo de maturação cerebral: à nascença, os 

hemisférios cerebrais são equipotenciais. Alguns autores defendem que a 

lateralização da linguagem coincide com o período de aquisição da língua materna 

(Lenneberg, 1967). Durante este período, o cérebro humano está apto a receber o 

input necessário para a aquisição de uma língua particular: é o chamado período 

crítico. De acordo com esta hipótese, se a aquisição da língua não se verifica durante 

este período, não poderá ser adquirida da mesma forma, mais tarde (Sim-Sim, 1998). 

Os dados actuais da investigação sobre as bases biológicas da linguagem 

salientam três aspectos essenciais, o primeiro foca a ausência de variação na 

localização das componentes de processamento em função das diferentes idiomas 

existentes, em segundo lugar, a ausência da variação na localização das 

componentes de processamento em doentes alfabetizados e doentes analfabetos e 

finalmente em terceiro lugar a ausência de variação significativa de processamento 

com base na idade ou no sexo (Castro & Gomes, 2000; Sim-Sim, 1998; 2006). 

 

 

1.2. Desenvolvimento Linguístico  

“O periodo de desenvolvimento da linguagem é regulado por marcas e etapas 

universais, embora seja possível detectar particularidades de aquisição em cada 

língua específica.” (Sim-Sim, 2006, p. 12) 

É possível encontrar diversas formas de apresentar as etapas de desenvolvimento 

linguístico da criança dos 0-3 anos de idade, no entanto, é evidente o consenso 

existente entre os vários autores (Boutton, 1977; Crystal, 1981; Del Rio & Vilaseca, 

1988; Igram, 1989; Rondal, 1984) ao distinguirem dois períodos: o período pré-

linguístico e o linguístico. 
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1.2.1. Período Pré-linguístico 

O período pré-linguístico decorre ao longo do primeiro ano de vida, constituindo 

um processo preliminar ao Desenvolvimento da Linguagem, reconhecendo-se a sua 

importância para a aquisição e aperfeiçoamento dos mecanismos de percepção e 

produção da fala (Castro & Gomes, 2000). 

 

1.2.1.1. Desenvolvimento da Percepção da Fala 

Muito antes de conseguirem compreender ou verbalizar, as crianças são 

capazes de percepcionar os sons da fala de forma muito semelhante à utilizada pelo 

adulto. Investigação nesta área refere competências ao nível da percepção da fala 

possíveis de observar ao nível fetal. Por volta das 25, 29 semanas de gestação é 

possível observar respostas do feto à estimulação auditiva (Birnholtz & Benacerraf, 

1983). Estudos sobre o meio acústico in útero, sugerem que as frequências acima dos 

1000 hertz (HZ) são atenuadas ao nível da intensidade, cerca de 20 a 30 decibeis 

(DB) durante a transmissão de sons ao feto (Lecanuet et al., 1987; Lecaunet, Granier-

Deferre & Busnel 1995). Estes dados apontam para um acesso limitado da informação 

acústica ao feto, sobretudo a que se relaciona com os aspectos segmentares23. 

Contudo, é possível que os sons que conseguem chegar até ao feto forneçam 

informação suficiente para a percepção dos aspectos suprasegmentais da fala.24 De 

facto, durante o período fetal é possível observar a capacidade para discriminar a 

língua materna de outra língua estrangeira (Kisielvsky et al., 2009; Mehler et al., 1988; 

Moon, Cooper, & Fifer, 1993; Nazzi, Bertoncini, & Mehler, 1998) e a voz da mãe de 

outras vozes (Decasper & Fifer, 1980; Kisielvsky et al., 2003). Estes resultados 

sugerem que a informação acústica é filtrada no que se relaciona com algumas 

características (frequência e intensidade) antes de chegar ao feto, no entanto, no que 

diz respeito à fala, mantém algumas propriedades particulares, nomeadamente ao 
                                                           

23
  A cadeia sonora da fala não se apresenta segmentada, mas sim num contínuo sonoro. A 

segmentação da fala diz respeito à capacidade de distinguir entre palavra, sílaba e fonema, bem 
como, à capacidade de discriminar entre diferentes sons da fala e reconhecer entre diferentes sons, 
propriedades que os incluem numa mesma categoria. Por outro lado, os sons da fala apresentam 
variações interindividuais e intraindividuais e finalmente o ouvinte tem acesso a um sinal de fala 
sujeito a fenómenos de coarticulação (Jusczyk, 1992). 

24
  Os aspectos suprasegmentais da fala são elementos prosódicos, ou seja os aspectos fónicos que não 

se submetem à dupla articulação e dizem respeito à entoação, acentuação, duração, pausas, 
duração, altura tonal (Mateus, Falé & Freitas, 2005). 
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nível suprasegmentar, que o feto codifica e armazena em memória (Guarini, 2009; 

Kisielvsky et al., 2009). Estas competências são também observadas no recém-

nascido e durante as primeiras semanas de vida (Jusczyk, 1992; Nazzi et al.,  1998). 

Até aos seis meses, as crianças parecem recorrer mais à informação prosódica para 

codificar e evocar a informação da fala e construir, deste modo, a estrutura da língua 

(Jusczyk, 1992; Sansavini, 1997). 

A capacidade de segmentação da fala surge também bastante cedo. Estudos 

levados a cabo por e por Bijeljac-Babic et al., (1993) concluíram que crianças muito 

pequenas apresentam capacidades de discriminação de contrastes dos sons da fala 

extensíveis até para contrastes que não se encontram presentes na sua língua 

materna. Os resultados deste estudo indicam ainda que, logo após o nascimento, os 

bebés parecem possuir já uma sensibilidade às propriedades gerais da fala e, embora 

não exista ainda um reconhecimento segmental específico, as crianças evidenciam 

capacidade de discriminar alguns dos contrastes das línguas. Estes autores 

demonstraram que, desde muito cedo, as crianças conseguem distinguir contrastes de 

vozeamento em sílabas (exemplo: [pa]/[ba]). Esta capacidade de discriminação ficou 

também comprovada em relação aos contrastes de ponto e modo de articulação nos 

trabalhos posteriores de Eimas (1974, 1975).  

Entre os sete e os dez meses de idade, a capacidade de distinguir contrastes 

utilizados em outras línguas diminui e pouco antes do primeiro ano de vida as crianças 

demonstram mesmo ter perdido esta capacidade. Com base nestes dados, admite-se 

que as crianças se encontram inatamente equipadas com um conjunto de “detectores 

de traços fonéticos” universais que lhes permite codificar a fala em unidades 

linguísticas. Contudo, estes “detectores” têm tendência a desactivar-se, de tal modo, 

que na idade adulta apenas permanecem activos os que foram estimulados pela 

língua nativa. Tal como Werker & Tees (1984) referem num estudo realizado com 

crianças inglesas entre os seis e os oito meses de idade, verificou-se que as crianças 

eram capazes de distinguir contrastes da língua Hindi. No entanto, as crianças entre 

os dez e os doze meses de idade apenas conseguiram discriminar os contrastes da 

língua inglesa. 

Por volta do primeiro ano assiste-se assim, a uma reorganização das 

capacidades perceptivas da criança, a perceção da fala passa a estar centrada nos 

contrastes específicos da língua materna.  
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Um outro aspecto importante no domínio da percepção da fala é a modalidade 

visual, como aspecto fundamental para a aquisição de uma língua (Vihman, 2004). 

Kuhl & Meltzoff (1988) corroboram esta ideia ao afirmar que os recém-nascidos 

aprendem rapidamente a reconhecer certos sons da fala através de certas posições 

que a boca assume ao articulá-los, nomeadamente o som “u” (articulado com o 

arredondamento dos lábios) e o som “a” que é produzido em abertura bucal. 

Há actualmente um vasto leque de dados empíricos sobre as capacidades 

perceptivas do bebé que apontam no sentido de que na segunda metade do primeiro 

ano de vida se desenvolve a sensibilidade às características fonéticas, fonotácticas e 

prosódicas da língua materna. Este momento assinala a emergência da aquisição da 

fonologia e da representação da estrutura fonológica da língua materna (Mateus et al., 

2005). O Quadro 7 pretende sintetizar a evolução das capacidades perceptivas da fala 

na criança durante o período pré-linguístico. 

 

Quadro7. Etapas do desenvolvimento das capacidades perceptivas da fala 
no período pré-linguístico 

Etapas Desenvolvimento das capacidades perceptivas da fala  
no período pré-linguístico 

Feto/ 
Recém-nascido 

Reacção a variações acústicas relacionadas com a voz humana; 
reflexo de orientação e localização da fonte sonora, preferência  
pela voz humana. Distinção entre voz e outros sons.  

0-4 Meses Discrimina aspectos suprasegmentais;  
discrimina contrastes fonéticos em todas as línguas.  

4-6 Meses Percepção das vogais específicas da língua.  
Aprendizagem estatística baseada nas frequências de distribuição 

6-8 Meses Consegue detectar padrões típicos do acento nas palavras. 
Aprendizagem estatística baseada nas probabilidades de transição 

9 Meses Reconhece combinações de sons específicos.  
Compreensão de sequências fonológicas em contexto 

10-12 Meses Declínio da percepção de consoantes de outras línguas  
e melhoria na percepção de consoantes da língua materna 
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1.2.1.2. Desenvolvimento da Produção Oral 

No que diz respeito às primeiras produções orais pela criança, os 

investigadores reconhecem diferentes estádios de desenvolvimento pré-linguístico  

(Oller, 2000; Oller, Eilers, Neal & Schwartz; 1999; Stark, 1980; Stoel-Gammon, 1992), 

a descrição de várias etapas, exposta seguidamente, reflecte a necessidade de 

sistematizar em termos cronológicos o início e a evolução da produção oral no 

primeiro ano de vida da criança: 

a) 1ª Etapa reporta-se à idade entre os (0-2 meses), onde se podem observar 

vocalizações reflexas, nas quais se incluem sons e gritos vegetativos. A 

fonação é possível. A fonoarticulação ainda não é observada. 

b) 2ª Etapa (1-4 meses) é caracterizada pela produção de sílabas arcaicas. 

Podem observar-se sequências fónicas constituídas por sons pré-vocálicos e 

pré-consonânticos (principalmente sons mais posteriores). Nesta etapa 

verifica-se um maior controlo da criança em relação às produções vocais. 

c) 3ª Etapa (3-8 meses) diz respeito ao balbucio primitivo. Nesta fase a 

criança já é capaz de jogar com a voz, verificando-se contrastes 

significativos da frequência (sons agudos versus sons graves) e ao nível da 

intensidade (gritos seguidos de sussurros). 

Por volta dos 6 meses surgem as primeiras combinações consoante-vogal 

(CV), designadas de “protossílabas”, uma vez que se tratam de produções 

que se encontram ainda afastadas do padrão linguístico convencional e 

também porque a criança apresenta uma articulação imatura que se 

reflecte nos movimentos de abertura e encerramento do tracto vocal, em 

geral mais amplos e mais lentos. 

A sequência do desenvolvimento da produção descrita até aqui, só é 

possível porque a par do desenvolvimento perceptivo, se desenvolveram 

também as estruturas neuro-musculares do tracto vocal e do sistema 

respiratório. Os órgãos do tracto vocal são inicialmente envolvidos apenas 

em funções primárias, como a sucção, deglutição e respiração. Devido ao 

crescimento do crânio e do espaço faríngeo, que ocorre durante os 

primeiros meses, o espaço intra-oral aumenta, permitindo uma maior 

mobilidade dos articuladores. Apenas por volta dos seis meses de idade, a 

criança apresenta capacidade para coordenar os gestos de encerramento do 
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tracto vocal (para a produção de um som consonântico) e de abertura (para 

a produção da vogal) resultando assim uma produção com o formato de 

CV, característica do balbucio (Kent & Miolo, 1995). 

d) 4ª Etapa (5-10 mês) caracteriza-se pelo balbucio canónico. Neste estádio, 

surge a reduplicação silábica, constituída por sílabas do tipo consoante-vogal 

(CV), bem formadas. Ou seja, são observadas cadeias de sílabas tipo 

“papapa” ou “mamama”, produções silábicas estas que posteriormente se 

diversificarão, dando origem ao reforço da percepção, possibilitando desta 

maneira uma gradual diferenciação entre os diversos e distintos agregados 

sonoros. 

e) 5ª Etapa (9-15 mês), denominada de balbucio misto. Nesta etapa ocorrem 

produções de palavras dentro balbucio.  

Após o primeiro ano surgem as primeiras palavras. As primeiras palavras são 

frequentemente definidas como formas foneticamente estáveis, produzidas 

consistentemente em determinados contextos e que se assemelham ao formato adulto 

(McCune & Vihman, 2001; Owens, 2001). Por outro lado, nesta fase são também 

comuns as pseudo-palavras que embora não tenham qualquer semelhança com a 

palavra alvo, são utilizadas de modo consistente pelas crianças, sendo por isso 

possível atribuir-lhes um significado. Para muitos autores, o aparecimento das 

primeiras palavras é o marco que determina o final do período pré-linguistico e o início 

do período linguístico (McCune & Vihman, 2001; Rondal, 1984; Owens, 2001). 

Falar pressupõe a elaboração de um pensamento pré-linguístico. De acordo 

com Jakubovicz & Cupello (1996), é necessário em primeiro lugar seleccionar as 

palavras, as quais são capazes de exprimir o pensamento e posteriormente seleccionar 

os padrões sensório-motores correspondentes à articulação verbal. A Figura 2 

pretende resumir de forma esquemática o desenvolvimento da fala, tendo em conta a 

percepção e da produção de sons da língua materna, desde o nascimento até ao 

primeiro ano de vida, ou seja, até ao final do período pré-linguístico. 
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Figura 2. Desenvolvimento fonológico do nascimento ao 1º ano de vida  
(adaptado de Kuhl, 2004) 

 

1.2.2. Período Linguístico 

O período linguístico, caracteriza-se pela redução da reduplicação silábica para 

produções de uma ou duas sílabas (CV; CVCV), do tipo “pa” e “papa”, a que passa 

consistentemente a atribuir um significado. Após o primeiro ano de vida as crianças 

começam a usar repetidamente o mesmo som para significar a mesma coisa (Fromkin 

& Rodman, 1993). 

Durante os anos seguintes, observa-se um aumento progressivo na quantidade 

e complexidade de enunciados verbais, que reflectem o Desenvolvimento da Linguagem 
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neste período (12-36 meses) nas diferentes áreas: fonologia, léxico-semântica, sintaxe 

e pragmática (Hoff, 2005). 

 

1.2.2.1. O desenvolvimento Fonológico 

Como já foi referido, no processo de Desenvolvimento da Linguagem, os 

processos de produção e percepção da fala, e as capacidades articulatórias e 

auditivas desempenham um papel fundamental. Todas estas capacidades/competências 

dizem respeito ao domínio fonológico. 

 

1.2.2.1.1. Desenvolvimento da percepção dos sons da fala 

A capacidade perceptiva testada na maioria dos estudos até aqui referidos diz 

respeito à percepção fonética. Este processo envolve essencialmente uma resposta 

passiva da criança que reage a mudanças no sinal indicando uma sensibilidade 

auditiva, que aliás, não é exclusiva da espécie humana. Kuhl e Miller (1975, citados 

por Gerken & Aslin, 2005) encontraram também esta capacidade entre outros 

mamíferos. No entanto, como fazem notar alguns autores, a percepção como base de 

aquisição linguística compreende a capacidade de distinguir itens lexicais com 

significado (percepção fonémica) e a representação interna dos mesmos para que a 

criança os possa reconhecer e mais tarde reproduzir (Ingram, 1989; Vihman, 2004). A 

forma como a criança constrói estas representações é explicada na literatura segundo 

duas perspectivas diferentes. Alguns autores defendem que as primeiras representações 

são globais (Luce & Luce, 1995). Nesta visão holística é proposto que o desenvolvimento 

fonológico seja impulsionado pelo desenvolvimento lexical, i.e., apenas por volta dos 

dois anos, quando o vocabulário aumenta consideravelmente, a criança tem realmente 

necessidade de estabelecer mais oposições de significados entre palavras. Deste 

modo, dá-se um “refinar” das suas capacidades perceptivas e a representação 

fonológica torna-se mais detalhada. Por outro lado, outros estudos indicam que as 

representações são desde muito cedo bem especificadas: Swingley e Aslin (2000) 

testaram os efeitos de erros de articulação no reconhecimento das palavras em crianças 

entre os 18 e os 24 meses. O reconhecimento das palavras foi significativamente pior 

quando estas foram apresentadas com erros de articulação, sugerindo deste modo 

que a representação possui já um elevado grau de detalhe. 
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Vihman (2004), com base em alguns estudos realizados com crianças entre os 

2 e os 9 anos de idade (Eilers & Oller, 1976; Locke, 1980; Velleman, 1988), refere que 

alguns contrastes permanecem difíceis de discriminar mesmo após os 3 anos de 

idade. Nestes estudos, verificou-se que alguns dos erros perceptivos estavam 

directamente relacionados com erros de produção presentes nas etapas mais 

avançadas do desenvolvimento fonológico. Deste modo, Vihman (1988) sugere que a 

percepção, e consequentemente a representação fonológica, poderão continuar a 

sofrer transformações e a desenvolver-se até à idade pré-escolar. Do mesmo modo, 

Elliot et al. (1979, cit. por Bauman-Waengler, 2004) testaram a capacidade de 

reconhecimento de palavras isoladas concluindo que esta progride pelo menos até aos 

10 anos de idade. 

 

1.2.2.1.2. O desenvolvimento da produção dos sons da fala 

O desenvolvimento da produção de sons da fala obedece ao desenrolar da 

maturação biológica, sendo geneticamente determinado e caracterizado pela 

universalidade (Sim-Sim, 1998). Muito antes da articulação das primeiras palavras 

(entre os nove e os doze meses), a criança aprendeu a comunicar e como produzir 

respostas adequadas ao ambiente, ou seja o estabelecimento de interacções vocais, 

iniciadas com o choro e seguidas de outras produções sonoras tais como o riso, o 

palreio e a lalação presentes no período prélinguistico. 

O período linguístico inicia-se, como já foi mencionado, com a atribuição de 

significado à produção sonora. A criança após o 1º ano de vida, produz cada vez mais 

sons, manifestando alguma facilidade na articulação de alguns sons, sobretudo as 

vogais e algumas consoantes. Por volta dos dois anos, as produções orais do ponto de 

vista articulatório são mais eficientes e razoavelmente inteligíveis pelo adulto. Aos três, 

embora muitos sons estejam ainda em processo de aquisição, a inteligibilidade do 

discurso é quase total.  

Também a partir desta idade surgem os jogos de rima, as palavras inventadas 

e as actividades de reconstrução silábica. Surge assim o desenvolvimento da 

consciência fonológica, processo que será mais tarde determinante para a aquisição 

da leitura (Sim-Sim, 1998). 



Capítulo 3: O desenvolvimento da comunicação e linguagem nos três primeiros anos de vida 

71 

O Quadro 8 sintetiza os diferentes períodos de aquisição dos fonemas, tendo 

em atenção que os dados actualmente disponíveis sobre a cronologia de aquisição 

fonológica do português-europeu são inexistentes, é feita referência aos dados 

existentes sobre a aquisição fonológica do português do Brasil.25 

 

Quadro 8. Cronologia da aquisição dos fonemas do português do Brasil  
(posição inicial e média da palavra) 

Idade 
Fonemas 

Vogais Oclusivas Fricativas Líquidas 

1:02 a    

1:03 u, i, a    

1:04 u, e, o, i, a    

1:06 u, e, o, i, a p, b, t, d, m, n   

1:08 ɔ, u, e, o, i, a p, b, t, d, k, g, m, n, ɳ  v  

1:09 ə, ε ɔ, ɐ, u, e, o, i, a  v, f  

2:00   v, f, z, s  

2:06   v, f, z, s  

2:08   v, f, z, s, ʒ  

2:10   v, f, z, s, ʒ  

3:00   v, f, z, s, ʒ, ∫ l 

Fonte: Adaptado de Oliveira, Mezzomo, Freitas & Lamprecht, 2004. 

                                                           

25  As idades de aquisição relatadas nos vários estudos apresentam assim algumas variações que se devem a 

diferenças metodológicas como: os critérios adoptados, o controlo de factores que de acordo com vários 
autores influenciam a produção tais como a posição do fonema na palavra, a posição do acento e a estrutura 
silábica (Correia, 2004; Freitas, 1997; Freitas, Frota, Vigário, & Martins, 2006; Grunwell, 1997; Kenney & Prather, 
1986; Rvachew & Andrews, 2002) e ainda as formas de obtenção da amostra de fala. Apesar de ser possível 
traçar um padrão geral do desenvolvimento fonológico, alguns autores defendem também a existência de 
diferenças individuais (McLeod, van Doorn, & Reed, 2001; Vihman, 2004; Vihman & Greenlee, 1987). Para além 
desta variação individual, Lamprecht (2004) refere-se também a regressões no desenvolvimento fonológico, que 
não significam no entanto perca de competências linguísticas, mas que surgem devido à interferência da 
aquisição de estruturas de outras áreas da linguagem.  
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1.2.2.2. O desenvolvimento lexico-semântico 

De acordo com os estudos realizados sobre o Desenvolvimento da Linguagem, 

confirma-se que, salvaguardando as variações intraindividuais, o crescimento lexical 

nos primeiros tempos de vida parece regular-se por padrões universais (Sim-Sim, 

1998). Assim, independentemente das diferenças individuais, as primeiras produções 

lexicais da criança são muito semelhantes, incluindo normalmente palavras ligadas à 

família (mãe, pai, avó, entre outras), a alimentos preferidos (pápa, pão) a animais (cão, 

gato), assim como a respectivos sons onomatopaicos (miau, ão-ão; piu-piu). (Sim-Sim, 

et al., 2008). Também a composição fónica da palavra é relevante no processo 

produtivo, dado que a criança se confronta com sons mais difíceis de articular do que 

outros. Por tal motivo, quanto maior facilidade articulatória revelar a criança, maior 

probabilidade haverá de inclusão dos diferentes vocábulos no léxico infantil (Sim-Sim, 

1998, 2006). 

Estas primeiras manifestações linguísticas têm um carácter sincrético, isto é, a 

criança expressa-se através da palavra-frase, também denominada de holofrase. A 

holofrase é a palavra que exprime e transmite uma ideia completa (Papalia, Olds & 

Feldman, 2001; Rondal, 2000). Inicialmente a criança expressa-se através da palavra-

frase num contexto muito limitado, o qual vai sendo generalizado. Nesta fase, a 

criança usa apenas uma palavra para exprimir conceitos ou predicações que mais 

tarde serão expressos por estruturas mais complexas, as frases, por exemplo “dá a 

bola” (Fromkin & Rodman, 1993). 

São consideradas 3 funções no que se relaciona com o uso de palavras pela 

criança (Fromkin & Rodman, 1993) e que se podem sintetizar da seguinte forma: 

a) 1ª função está ligada à própria actividade da criança (ou desejo de 

actividade, por exemplo: quando a criança diz bola, porque quer brincar, ou 

pápa porque quer comer); 

b) 2ª função, as palavras são usadas para transmitir emoções (o uso da 

negativa “não”, muitas vezes usada de forma imperativa, quando alguém 

tenta tirar um objecto da criança, ou a impede de ir ou mexer num 

determinado sítio); 

c) 3ª função, as palavras servem ainda uma função de denominação. 
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Durante um período de seis meses (entre os 12 e os 18 meses), além da 

produção de holofrases e à mistura com estas, a criança pode produzir em maior ou 

menor quantidade o que os psicolinguístas chamam de “jargão”. Trata-se de produções 

sonoras equivalentes aos sons da língua materna, mas que não se encontram 

organizados com os padrões combinatórios da mesma. Deste modo, o adulto, em 

função da situação contextual, poderá reconhecer diferentes tipos de diálogos nos 

quais aparecem algumas holofrases, ainda que, as palavras linguísticas propriamente 

ditas não tenham sido produzidas (Rigolet, 2000).  

A idade de 18 meses é apontada como o marco cronológico do surto lexical no 

processo de Desenvolvimento da Linguagem. Trata-se do crescimento repentino do 

vocabulário que, num intervalo de tempo relativamente curto aumenta tanto ou mais 

do que tinha aumentado num intervalo de tempo mais extenso (Castro & Gomes, 

2000). Em média, a criança aos 18 meses produz 50 palavras e é capaz de 

compreender aproximadamente uma centena de palavras (cf. Quadro 9). A diferença 

entre o léxico activo (o que se produz) e o léxico passivo (o que se compreende) 

manter-se-á toda a vida (Sim-Sim et al., 2008).  

 

Quadro 9. Crescimento lexical nos primeiros anos 

Idade em meses Compreensão Produção 

9-12 meses +/- 10 palavras 1ª palavra 

14-15 meses +/- 50 palavras +/- 10 palavras 

17-19 meses +/- 100 palavras +/- 50 palavras 

Fonte: Adaptado de Menyuk, 1988 

 

São frequentemente referidos dois factores que afectam o tamanho do 

vocabulário da criança, a memória fonológica26 e a quantidade de fala que lhe é 

dirigida (Castro & Gomes, 2000; Hoff, 2005; Sim-Sim et al., 2008). 

As palavras não são apenas elementos da mente que representam coisas na 

vida real/mundo. As crianças, assim como os adultos também têm conceitos não 

                                                           

26
  Foma de memória onde a informação está codificada em termos fonológicos, mesmo que à entrada 

ela se apresente visualmente (Morais, 1997). 
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linguísticos. O desenvolvimento conceptual influencia o desenvolvimento lexical à 

medida que a criança adquire palavras para os conceitos recentemente desenvolvidos. 

Por outro lado, o desenvolvimento lexical pode também influenciar o desenvolvimento 

conceptual, à medida que novas palavras estimulam o desenvolvimento de novos 

conceitos (Rigolet, 2000). 

 

1.2.2.3. O desenvolvimento Sintáctico 

A apreensão das regras específicas pelas quais é regida uma determinada 

língua e o percurso realizado pela criança, na identificação e extracção das regras de 

organização frásica da sua língua materna é um processo normalmente conhecido por 

desenvolvimento sintáctico (Bloom, 1973; Pinker, 1994). 

A criança constrói a sua linguagem a partir daquilo que ouve, isto é, a partir das 

formas orais. A partir do primeiro ano de vida a criança utiliza palavras isoladas ou 

enunciados de uma só palavra, também denominados de holofrase. À medida que o 

conhecimento lexical da criança aumenta, os enunciados produzidos pela criança vão 

também expandir (Rigolet, 2000; Sim-Sim, 1998). Assim, por volta dos 18 meses, a 

criança começa a produzir enunciados de duas palavras para expressar uma ideia 

(“popó papa”, para significar que vai no carro com o pai). As primeiras frases 

produzidas pela criança estão geralmente relacionadas com acontecimentos do 

quotidiano, objectos, pessoas ou actividades que a rodeiam. Este tipo de enunciado é 

denominado de discurso telegráfico, por incluir apenas algumas palavras essenciais 

(verbos e substantivos) (Rigolet, 2000), mas onde a ordem sequencial das palavras na 

frase já está presente (Sim-Sim et al., 2008). 

Por volta dos 2 anos de idade as crianças começam a combinar palavras 

(linguagem combinatória) (Rondal, 2000). Embora esta primeira linguagem combinatória 

seja fortemente marcada por traços telegráficos, vai permitir exprimir um número cada 

vez maior de relações semânticas que tendem a complexificar-se progressivamente. 

No entanto, a organização sintáctica da frase é ainda muito limitada, restringindo-se 

basicamente a nomes e verbos e sendo notória a ausência de qualquer marca de 

flexão verbal (Acosta, Moreno, Ramos, Quintina & Espino, 2003; Rondal, 2000; Sim-

Sim, 1993). 
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O período que se segue ao período telegráfico (por volta dos 2 anos de idade) 

é caracterizado pela rapidez e eficácia de regras que permitem a consolidação dos 

padrões básicos organizativos da estruturação frásica da língua a que a criança é 

exposta. Tal só é possível devido à aquisição da maioria das regras morfológicas da 

língua materna e pelo início da combinação de frases (Sim-Sim, 1993). 

De acordo com Rigolet (2000), é possível distinguir dois momentos cruciais no 

desenvolvimento sintáctico da criança. O primeiro, dos 24 aos 30 meses, em que se 

verifica a generalização dos enunciados de três palavras e o seu progressivo aumento: 

a criança forma enunciados correctamente ordenados, se bem que ainda telegráficos 

do ponto de vista sintáctico. O segundo dos 30 aos 36 meses traduz uma melhoria 

significativa da sintaxe. Neste período mantêm-se ainda ausentes do discurso as 

principais palavras de função como artigos, preposições, flexões de género, número, 

pessoa e tempos verbais. Após um período de produção de enunciados de duas 

palavras, as crianças começam a produzir combinações de três ou mais elementos 

lexicais e a usar formas flexionadas das palavras. 

De acordo com Acosta et al. (2003), dos 30 aos 36 meses a estrutura frásica 

torna-se mais complexa, chegando à combinação de quatro elementos e dando 

origem às primeiras frases coordenadas27 (“cão não está”). Verifica-se igualmente, um 

aumento da frequência do uso das principais flexões, especialmente as de género e 

número, junto a novas formas rudimentares dos verbos auxiliares “ser” e “estar”. 

Surgem também os pronomes da primeira, segunda e terceira pessoas, os artigos 

definidos “o” e “a”, e os advérbios de lugar. Aos 36 meses, a estrutura básica da frase 

está adquirida (Sim-Sim et al., 2008). 

 

1.2.2.4. O desenvolvimento Pragmático  

As pessoas utilizam a linguagem para comunicar. O sucesso na utilização da 

linguagem para comunicar requer conhecimentos não só ao nível da fonologia, do 

léxico e das regras morfosintácticas da linguagem, como também de outras 

competências envolvidas na comunicação e que incluem a compreensão das funções 

da linguagem. A pragmática refere-se ao saber como participar numa conversação ou 

                                                           

27
  Frases que envolvem mais do que uma oração e que são formadas através de processos de 

coordenação ou de suborsdinação (Sim-Sim, et al., 2008). 
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relatar uma acontecimento passado e saber como utilizar a linguagem de forma 

apropriada à situação social (Hoff, 2005). 

Nos primeiros anos de vida, à medida que a criança vai adquirindo linguagem, 

desenvolve também habilidades comunicativas. Logo após o nascimento, as crianças 

não são comunicativas, embora os cuidadores consigam interpretar o choro e o sorriso 

da criança (Hoff, 2005). 

A primeira evidência de intenção comunicativa surge por volta dos 10 meses de 

idade, quando a criança começa a fazer pedidos no sentido de conseguir determinado 

objecto. Com cerca de um ano de idade, a criança revela já bastantes intenções 

comunicativas, utilizando algumas palavras no seu vocabulário associadas a gestos e 

entoação ao comunicar com o outro. Esta intenção comunicativa envolve geralmente 

solicitações de objectos, de pessoas, recusa de algo que lhes é oferecido, entre outras 

(Hoff, 2005; Rondal, 2000; Sim-Sim et al., 2008). 

À medida que as habilidades linguísticas progridem, a linguagem torna-se o 

veículo primário de actos comunicativos. As habilidades de conversação também 

começam a desenvolver-se durante o segundo ano de vida. Nesta fase a criança 

aprende e aperfeiçoa os mecanismos de interacção verbal, como o “tomar a vez”, 

“iniciar tópicos de conversação”; corrigir falhas na comunicação e responder de forma 

contingente.  

No início, as conversas que se estabelecem entre a criança e o adulto são 

muito assimétricas, cabendo aos adultos o trabalho de construir conversações que vão 

ao encontro das produções das crianças. À medida que as habilidades de 

conversação se desenvolvem, o esforço dispendido pela criança e pelo adulto na 

manutenção de uma conversa torna-se mais equilibrado. A criança consegue relatar 

situações que sucederam no passado, descritos de forma espontânea, ou com a ajuda 

do adulto, surge um novo tipo de discurso – a narrativa (Sim-Sim, 1998). 

O interesse no estabelecimento de diálogo entre pares surge sobretudo a partir 

dos 2 anos de idade e por volta dos três, quatro anos as crianças mostram alguma 

capacidade em adaptar o discurso à necessidade dos ouvintes. Contudo, as 

conversações da criança tendem a ser desconexas quando comparadas com as 

conversações de adultos (Rondal, 2000). É também por volta dos 2 anos que se 

verifica um desenvolvimento gradual de competências sociolinguísticas, a criança 
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começa a usar a linguagem de forma distinta de acordo com a situação social 

(Sim-Sim et al,. 2008). 

Normalmente, o desenvolvimento da competência comunicativa e o 

Desenvolvimento da Linguagem ocorrem em conjunto. Contudo, a correlação entre o 

desenvolvimento das habilidades comunicativas e as habilidades linguísticas não é 

perfeita. Por exemplo, uma criança com atraso no Desenvolvimento da Linguagem 

pode revelar-se um excelente comunicador utilizando para esse efeito formas não 

verbais de comunicação (Hoff, 2005). 

 

 

1.3.  As contribuições do contexto e do cuidador  

no desenvolvimento da comunicação e linguagem 

O desenvolvimento da comunicação verbal e não verbal referido anteriormente, 

não ocorre de forma isolada, mas sim, num contexto de rotinas sociais diárias entre a 

criança e o cuidador durante os primeiros anos de vida (Menyuk, Liebergott & Schultz, 

1995). São considerados momentos privilegiados de interacção comunicativa, rotinas 

diárias como o banho ou o momento da alimentação (Golinkoff, 1986; McComish, 

2008). As interacções comunicativas que se estabelecem entre a criança e os 

cuidadores durante as refeições ocorrem várias vezes ao longo do dia, proporcionando 

o primeiro contexto para o desenvolvimento de comunicação verbal e não verbal 

(McComish, 2008). A importância de que se reveste este momento de interacção 

comunicativa durante as refeições é descrita por Satter (2000), como “a sort of 

nonverbal, nicely flowing conversation” (Satter, 2000, p. 253). 

A participação e o envolvimento da criança em situações comunicativas cada 

vez mais diferenciadas, e em contextos variados, proporcionam-lhe oportunidades 

para contactar com produções linguísticas diversificadas que contribuirão para o 

desenvolvimento das respectivas competências comunicativas. A qualidade do contexto 

influência a qualidade do Desenvolvimento da Linguagem. Quanto mais estimulante for 

o ambiente linguístico, e quanto mais ricas forem as vivências experienciais propostas, 

mais desafios se colocam à criança, maiores as possibilidades de desenvolvimento 

cognitivo, linguístico e emocional (Nunes, 2001). 
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Desta forma, comunicação, linguagem e conhecimento apresentam-se como 

três pilares de desenvolvimento simultâneo, com um pendor eminentemente social e 

interactivo, fundamentais na vida da criança (Sim-Sim et al., 2008).  

De acordo com o exposto anteriormente, e de uma forma sumária, a aquisição 

e Desenvolvimento da Linguagem supõe que que a criança seja capaz de: 

1. Analisar e segmentar o sinal acústico da fala produzido por outras pessoas 

e identificar na cadeia falada as unidade da linguagem a diferentes níveis 

(fonemas, morfemas, palavras e frases); 

2. Dominar os complexos factores articulatórios necessários para produzir 

tanto os fonemas individuaias como sequências de fonemas; 

3. Dominar o conjunto de regras fonológicas que ditam a forma como os 

fonemas podem ser combinados para formar sílabas, morfemas e palavras;  

4. Adquirir um elevado número de itens lexicais que constituem a língua 

materna e emparelhá-los com o seu significado e correspondentes palavras;  

5. Adquirir o complexo sistema de regras morfosintácticas, que definem o 

modo como os morfemas e as palavras de uma dada língua podem ser 

organizados, por forma a constituírem frases gramaticalmente correctas 

com um determinado significado;  

6. Adquirir e dominar uma série de outras competências necessárias à 

adequação dos enunciados linguísticos ao contexto, assim como à 

participação em conversas ou à produção de discurso (Barret, 1999). 

A Figura 3 tem como objectivo sistematizar o processo de Desenvolvimento da 

Linguagem anteriormente descrito, destacando as principais etapas deste fenómeno. 

Sublinhe-se ainda, que, no processo de aquisição e Desenvolvimento da 

Linguagem existem períodos críticos, em que a criança é capaz de retirar maior 

vantagem das experiências linguísticas que o meio lhe proporciona. Este facto põe em 

evidência a interdependência entre a herança genética e o ambiente de comunicação 

verbal onde a criança se desenvolve (Sim-Sim et al., 2008). 
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Figura 3. Síntese cronológica das principais etapas do Desenvolvimento da Linguagem nos 
primeiros 3 anos de vida (adaptado de Hoff, 2005) 
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2. O IMPACTO DA PREMATURIDADE NO 

DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO E LINGUAGEM 

 

O impacto da prematuridade em diferentes áreas do desenvolvimento (motor, 

sensorial, cognitivo e comportamental) tem sido documentado em vários estudos 

(Censullo, 1994; De Groote, Roeyers, & Warreyn, 2006; Magny & Rigourd, 2003; 

Zubrick et al., 2007). Em particular, no que se relaciona com o Desenvolvimento da 

Linguagem, a investigação tem identificado perturbações, quer na componente 

expressiva, quer na componente receptiva, bem como nos seus diferentes domínios: 

fonológico, morfosintáctico e semântico, em crianças nascidas pré-termo (Siegel, 

Cooper, Fitzhardinge & Ash, 1995). 

A revisão da literatura efectuada tem revelado que as alterações na aquisição e 

Desenvolvimento da Linguagem se podem observar muito precocemente durante o 

período pré-linguístico. Crianças nascidas pré-termo tendem a envolver-se menos nas 

interacções, comunicativas, apresentam uma menor responsividade e uma maior 

aversão ao contacto ocular comparativamente a crianças nascidas de termo. De 

acordo com Crnic, Ragozin, Greenburg, Robison & Bashham (1983), estas 

dificuldades iniciais ao nível da comunicação irão repercutir-se ao longo do período pré 

linguístico e do período linguístico. Do mesmo modo, Verkasalo et al. (2010) puseram 

em evidência dificuldades nos domínios da percepção auditiva da fala em idades muito 

precoces, com impacto no desenvolvimento linguístico em etapas posteriores. Este 

estudo examinou um grupo de 11 RNPT saudáveis e com idade gestacional menor 

que 32 semanas e um grupo de 13 RNT saudáveis. Os dois grupos foram avaliados 

aos seis meses e doze meses de idade ao nível da discriminação auditiva de fonemas 

nativos28 e não nativos (a avaliação destas competências foi efectuada através dos 

potenciais evocados auditivos) e aos dois anos de idade foram avaliados ao nível da 

linguagem: vocabulário e estrutura morfológica, através do Inventário do 

desenvolvimento Comunicativo de MacArthur-CDI (Fenson et al., 1991). Os resultados 

obtidos revelam que as competências discriminativas para fonemas não nativos leva 

mais tempo a ser alcançada em RNPT do que em RNT, isto é, os RNT apresentam 

esta capacidade aos 6 meses de idade e os RNPT só revelam esse domínio aos 12 
                                                           

28
  Fonemas que pertencem ao reportório de sons da língua materna. 
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meses, por outro lado, aos 24 meses de idade as crianças nascidas pré-termo 

produzem menos palavras e as estruturas morfosintácticas são menos desenvolvidas 

comparativamente ao grupo de crianças nascidas de termo.  

Também no domínio da fonologia vários estudos têm revelado atrasos no 

desenvolvimento em crianças nascidas pré-termo. Delfosse, LeNormand & Crunelle 

(2000) observaram atrasos no desenvolvimento fonológico para as dimensões modo e 

ponto de articulação de consoantes do francês, aos 42 meses de idade, em crianças 

nascidas pré-termo comparativamente a crianças nascidas de termo. Da mesma 

forma, van Noort-van der Spek, Franken, Wieringa & Weisglas-Kuperus (2010), 

observaram em crianças nascidas pré-termo de muito baixo peso saudáveis, um 

atraso no desenvolvimento fonológico destas crianças, quando comparados com o 

desenvolvimento fonológico de crianças nascidas de termo, independentemente do 

seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo e comportamental. Peña, Pittaluga & 

Mehler (2010), por seu lado, num estudo sobre a aquisição do desenvolvido fonológico 

com 24 RNPT, referem que embora estas crianças tenham atingido resultados 

semelhantes aos de crianças nascidas de termo, utilizavam mais recursos ao nível da 

memória fonológica. Finalmente, um estudo realizado por D’odorico, Majorano, Fasolo, 

Salerni & Suttora (2011) onde foi analisado o desenvolvimento precoce da linguagem 

em crianças nascidas pré-termo em três momentos diferentes: 12 meses, 18 meses e 

24 meses, participaram neste estudo um grupo de 24 RNPT e um grupo de 18 RNT. O 

instrumento utilizado para a avaliação da linguagem foi o inventário de desenvolvimento 

comunicativo de MacArthur – CDI (Fenson et al., 1991). As comparações efectuadas 

entre os dois grupos revelam diferenças em aspectos distintos do desenvolvimento 

fonético e fonológico, tais como o inventário de consoantes que exibiam aos 12 e 18 

meses de idade e a complexidade silábica no balbuceio aos 18 meses de idade. Os 

resultados evidenciam que a idade gestacional e o peso estavam relacionados com as 

competências fonológicas observadas aos 18 meses de idade e estas competências 

estão relacionadas com o tamanho do vocabulário aos 24 meses de idade. Estes autores 

hipotetizaram então que as habilidades fonéticas numa idade muito precoce teriam um 

efeito a longo prazo no processo de aquisição da linguagem em outros domínios. 

Os aspectos associados ao desenvolvimento lexical têm também sido objecto 

de estudo em crianças nascidas pré-termo, pondo em evidência um atraso na 

aquisição e desenvolvimento ao nível lexical, durante os primeiros três anos de vida. O 

desempenho de crianças recém-nascidas pré-termo é globalmente inferior ao nível do 

vocabulário receptivo e expressivo (Vohr, 1988). Bonifacio (1998) refere que crianças 
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italianas nascidas pré-termo avaliadas ao nível do vocabulário aos 15 e 18 meses de 

idade apresentavam um atraso de três meses comparativamente com os seus pares 

(crianças nascidas de termo). Outro estudo levado a cabo por LeNormand, Delfosse, 

Cunelle & Vittrant (1995) refere que a diversidade lexical é menor em crianças 

nascidas pré-termo do que em crianças nascidas de termo aos dois anos de idade. 

Bonifacio (1998) observou no seu estudo que o momento de maior expansão de 

vocabulário se verificou entre os 21 e os 24 meses em crianças nascidas pré-termo, 

ou seja, mais tarde do que em crianças nascidas de termo. 

A gramática também tem sido assinalada como um dos componentes da 

linguagem em que se observam alterações ao longo do desenvolvimento linguístico 

em crianças nascidas pré-termo. Stolt et al. (2007) verificaram que o desenvolvimento 

lexical seguia o mesmo padrão que as crianças nascidas de termo contudo, 

encontraram diferenças no tipo de estrutura gramatical utilizado, crianças nascidas 

pré-termo usavam menos palavras de função e mais palavras de conteúdo, sugerindo 

uma maior dificuldade nestas crianças em adquirir os aspectos morfológicos e 

sintácticos da linguagem. Do mesmo modo, vários estudos revelaram um comprimento 

médio menor de frases produzidas por crianças recém-nascidas pré-termo 

comparativamente a crianças nascidas de termo (Field, Dempsey & Schuman, 1981; 

LeNormand et al., 1995; Oller, Eilers, Steffens, Lynch & Urbano 1994). Um estudo 

realizado por Bonifacio (1998) revela que os RNPT mostravam um atraso de três 

meses no início da produção de palavras combinadas. LeNormand et al. (1995) e 

LeNormand & Parisse (2000) observaram crianças nascidas pré-termo dos três aos 

cinco anos de idade e verificaram que comparativamente ao grupo de controlo de 

crianças nascidas de termo, estas crianças utilizavam mais determinantes do que 

substantivos e usavam palavras de função e flexões verbais com menor frequência. 

Igualmente, os estudos de LeNormand & Cohen (1999) mostraram que crianças 

nascidas pré-termo aos 42 meses de idade e aos 60 meses de idade usavam menos 

verbos que as crianças do grupo de controlo. 

Em síntese, uma vasto conjunto de dados da investigação, sugere que crianças 

nascidas pré-termo estão em risco de desenvolverem atrasos e ou perturbações em 

vários domínios da linguagem (Gayraud & Kern, 2007). Investigação recente ao nível 

do Desenvolvimento da Linguagem tem vindo a realçar que o nascimento pré-termo 

per si, sem patologia neurológica associada, tem um impacto negativo na aquisição da 

linguagem e continua a afectar o desenvolvimento linguístico para além da idade pré-

escolar (Guarini et al., 2009). De um modo geral, os estudos sublinham a importância 
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da continuidade entre a vida pre e peri natal no desenvolvimento da criança, 

chamando a atenção para os riscos inerentes a quebras ou alterações abruptas nesta 

continuidade, como é o caso do nascimento pré-termo, que pode provocar uma 

trajectória atípica ao nível do Desenvolvimento da Linguagem nestas crianças (Guarini 

et al., 2009; Verkasalo et al., 2010). 

Contudo, esta visão não é suportada por alguns estudos desenvolvidos nesta 

área Leroux, Malcuit & Pomerleau (1999) avaliaram o Desenvolvimento da Linguagem 

aos dois, quatro e seis meses de idade, utilizando a escala de desenvolvimento de 

Bayley (Bayley, 1993) em crianças nascidas pré-termo e não observaram atrasos no 

Desenvolvimento da Linguagem. De forma semelhante, Greenberg & Crnic (1988) 

concluíram que aos 24 meses de idade crianças nascidas pré-termo revelam o mesmo 

desempenho em tarefas de compreensão, comprimento médio de frases produzidas e 

frequência de frases produzidas que as crianças nascidas de termo. Deltour (1999) 

argumenta que se se excluir crianças nascidas pré-termo com patologia neurológica 

associada nos estudos sobre o Desenvolvimento da Linguagem, os resultados obtidos 

pela população de crianças nascidas pré-termo não diferem dos obtidos pelas crianças 

nascidas de termo. Também de acordo com Heidger, Overpeck, Ruan & Troenale 

(2002), se for considerada a idade corrigida em vez da idade gestacional nos estudos 

com crianças nascidas pré-termo, os resultados obtidos ao nível das capacidades 

receptivas e expressivas da linguagem, mesmo com crianças nascidas com MMBP, 

não se encontram alterados. Desta forma, a prematuridade não seria responsável 

pelas perturbações referidas em muitas investigações (Deltour, 1999) sendo que 

outros factores, associados à prematuridade, poderão ter um papel fundamental.  

Factores externos como o género, nível socioeconómico, ser o primeiro filho, 

são conhecidos por afectarem o Desenvolvimento da Linguagem em geral, e como tal, 

terem também impacto no Desenvolvimento da Linguagem em recém-nascidos pré-

termo (Gayraud & Kern, 2007). Um estudo particularmente interessante levado a cabo 

por Koeppen-Schomerus, Eley, Wolke, Gringras & Plomin (2000) com gémeos, pôs em 

evidência a inter-relação entre variáveis genéticas e as variáveis do meio. Os autores 

dividiram a amostra em três grupos de recém-nascidos pré-termo. Um grupo de risco 

elevado (25-31 semanas de gestação, incluindo 5% do total global de 2223 pares de 

gémeos), um grupo de risco moderado (32-33 semanas de gestação, que incluía cerca 

de 8.6% do total da amostra) e um grupo de risco ligeiro (34-36 semanas de gestação, 

incluía 86.4% do total da amostra). Foram utilizadas duas medidas de avaliação da 

linguagem, o Inventário do Desenvolvimento Comunicativo MacArthur – CDI (Fenson 
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et al., 1991) e o Parent Report of Children’s Cognitive Abilities (Saudino et al., 1998). 

Os autores concluíram que para o grupo de risco ligeiro e moderado a variável 

hereditariedade explica uma fracção significativa de variabilidade global de habilidades 

linguísticas 33% e 22% respectivamente, e uma explicação de partilha de influência do 

meio de cerca de 65% e 73%. Contudo, no grupo de risco elevado, os factores de meio 

partilhados explicavam cerca de 84% da variância dos resultados na linguagem, 

enquanto a hereditariedade dava conta de apenas 9%, um valor que não atinge um 

nível de significância estatística. Para crianças nascidas antes das 32 semanas de 

gestação os autores concluíram que a influência do ambiente é mais determinante que 

a influencia da herança genética na determinação do nível linguístico aos dois anos de 

idade. 

A revisão da literatura sobre o impacto da prematuridade no desenvolvimento 

não é consensual, como se pode constatar. Enquanto uma parte da investigação 

sugere que crianças nascidas pré-termo desenvolvem ou estão em risco eminente de 

desenvolverem alterações no domínio da comunicação e linguagem, outros estudos 

documentam que crianças nascidas pré-termo apresentam um Desenvolvimento da 

Linguagem normal ou quase normal. 

Esta falta de consenso observada na investigação pode estar relacionada com 

questões metodológicas, tais como a definição da população do estudo o desenho de 

estudo utilizado, o tamanho da amostra ou os instrumentos de avaliação utilizados 

(Aram, Hack, Hawkins, Weissman & Borawski-Clark, 1991; Gayrand & Kern, 2007; 

McComish, 2008; Godoy, 2008). De facto, em relação à definição da população, 

muitos estudos não têm em conta na selecção da amostra o tipo de patologias que 

podem estar associadas ao nascimento pré-termo, não existindo desta forma uma 

uniformidade de critérios utilizados. Também diversos factores associados a um 

nascimento pré-termo têm sido pouco estudados em termos do efeito no 

Desenvolvimento da Linguagem em RNPT, nomeadamente factores do meio/contexto 

e que devem ser objecto de atenção nas investigações neste domínio, como por 

exemplo o efeito da ventilação assistida; o tempo de internamento numa UCIN, a 

utilização de SNN durante o internamento; o nível socioeconómico parental; o stress 

parental, a percepção neonatal materna, entre outros. 

No que diz respeito ao desenho de investigação utilizado, embora a maioria 

dos estudos neste domínio seja longitudinal, nem todos os estudos iniciam a 

investigação desde o nascimento, e muitos utilizam estudos de coorte. Vários autores 

(Ciccheti 2006; Cicchetti & Cohen, 1995; Cummings, Davies & Campbel 2000) 



Capítulo 3: O desenvolvimento da comunicação e linguagem nos três primeiros anos de vida 

85 

defendem a opção por estudos longitudinais na investigação orientada para o 

esclarecimento dos processos subjacentes às trajectórias adaptativas e não adaptativas 

do desenvolvimento. Embora os estudos longitudinais não forneçam uma conclusão 

definitiva relativamente às relações de causalidade, dão uma maior contribuição, 

comparativamente aos estudos transversais, para o esclarecimento de como os 

diferentes contextos relacionais influenciam o desenvolvimento (Loeber & Farrigton, 

1997). 

O tamanho das amostras apresenta também uma grande variância nos 

diferentes estudos (grupos com apenas 9 sujeitos, ou grupos com mais de 200 

sujeitos), a interpretação dos resultados deverá ter em conta este aspecto, com especial 

atenção para o perigo de generalização dos resultados obtidos com amostras de 

pequena dimensão. Embora a maioria dos estudos utilize o grupo de controlo, o que 

permite um maior conhecimento das características individuais e relacionais, bem como 

indicadores de adaptação nestes domínios num contexto normativo, proporcionando 

uma melhor compreensão dos percursos possíveis num contexto não normativo, ou de 

risco (Sroufe & Rutter, 1984), como é o caso do nascimento pré-termo, nem todos os 

estudos têm em conta este procedimento. 

Em relação aos instrumentos de avaliação utilizados, não existe consenso 

quanto ao tipo de testes a utilizar na avaliação do Desenvolvimento da Linguagem. 

Com frequência, são utilizados instrumentos de abordagem global ao nível do 

desenvolvimento como é o caso da escala de desenvolvimento de (Bayley, 1993) ou 

escala de desenvolvimento mental (Griffiths, 1960), que não dão informações 

específicas sobre o Desenvolvimento da Linguagem. Por outro lado, estudos que 

utilizam instrumentos específicos e padronizados na avaliação da linguagem apenas 

se debruçam sobre os aspectos da compreensão e expressão e poucos analisam os 

aspectos mais funcionais da comunicação e linguagem. Do mesmo modo se pode 

referir o pouco interesse dado a investigações que privilegiam os aspectos mais 

naturalísticos ao nível da avaliação do Desenvolvimento da Linguagem (Smith, 2010). 

Neste sentido, Gipps (1999) salienta vários factores que podem afectar os resultados 

em medidas estandardizadas. Por exemplo, a criança pode ter um pior desempenho 

de acordo com o grau de motivação na tarefa e do tipo de material que é apresentado, 

também o nível de ansiedade da criança perante a avaliação e em especial numa 

avaliação formal pode ser bastante variável e o desempenho pode, por essa razão, ser 

afectado negativamente. Por outro lado, os testes formais estandardizados variam 
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entre si em termos de sensibilidade e especificidade, pelo que a utilização de um 

mesmo teste ao longo de uma investigação seria o mais adequado (Smith, 2010). 

As inconsistências metodológicas referidas apresentam-se como um factor que 

afecta negativamente a interpretação dos dados da literatura neste domínio. Torna-se 

pois, evidente a necessidade de uma maior consistência e uniformidade metodológica 

que possibilite um maior entendimento deste fenómeno. 

Síntese: 

Comunicar é um processo interactivo, que requer uma complexa combinação de 

competências cognitivas, motoras, sensoriais e sociais. É através das trocas 

comunicativas que estabelece com o meio ambiente que a criança desenvolve as 

suas competências.  

A interacção verbal oral é o meio privilegiado da interacção comunicativa. Através 

dela, a criança adquire a língua materna. 

O Desenvolvimento da Linguagem processa-se ao longo da infância, sendo 

possível identificar etapas de desenvolvimento nesse período, independentemente 

da língua materna a que a criança é exposta.  

Durante o processo de aquisição e Desenvolvimento da Linguagem existem 

períodos críticos, em que a criança é capaz de tirar maior vantagem das 

experiências linguísticas que o meio lhe proporciona. 

Ao longo do Desenvolvimento da Linguagem é possível distinguir diversos 

domínios: fonológico, sintáctico, semântico e pragmático.  

Para qualquer destes domínios destacam-se duas grandes vertentes do processo: 

– a recepção e a compreensão das mensagens 

– e a produção de enunciados linguísticos. 

A prematuridade assume-se como um dos maiores factores de risco no 

Desenvolvimento da Linguagem. Grande parte da investigação neste domínio 

evidencia atrasos significativos em vários domínios da linguagem na população de 

RNPT. Dada a importância de que se reveste esta associação: prematuridade e 

Desenvolvimento da Linguagem e o seu impacto em diversas áreas do 

desenvolvimento, nomeadamente na aprendizagem escolar, é fundamental a 

continuidade de estudos que permitam uma melhor compreensão deste fenómeno. 
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1. A RELAÇÃO ENTRE COMPORTAMENTO ALIMENTAR 

PRECOCE E DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO  

E LINGUAGEM NO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO 

 

“Feeding has a transactional nature, where both caregivers and child are engaged, and 

interacting as both communicator and receiver” 

(McComish, 2008, p. 32) 

 

O desenvolvimento do Comportamento Alimentar e da Comunicação e Linguagem 

apresentam-se como dois aspectos centrais no desenvolvimento da criança, 

especialmente nos três primeiros anos de vida, sendo por isso alvo de atenção e 

preocupação dos diferentes profissionais de saúde, dos educadores e dos cuidadores. 

De acordo com estudos recentes, os problemas de alimentação na infância 

atingem cerca de 25 a 35% de crianças com desenvolvimento normal e 33 a 88% de 

crianças com atrasos no desenvolvimento (Burklow, Phelps, Schultz, McConnel, & 

Rudolph, 1998; Arvedson & Brodsky, 2002). 

Perturbações da fala e linguagem ocorrem em 32% da população normal de 

crianças e são as dificuldades de desenvolvimento mais frequentes entre os 3 e os 16 

anos de idade (Busari & Weggelaar, 2004). Por outro lado, cerca 26 a 92% de crianças 

com atrasos ou perturbações de comunicação e linguagem encaminhadas para apoio 

em terapia da fala (Speech Pathology Departments) tem associada uma história de 

dificuldades de alimentação (Treharne, 1980).  

A existência de uma relação causal entre as competências alimentares 

precoces e a comunicação e Desenvolvimento da Linguagem oral tem sido sugerida 

na literatura (Alexander, 1983; Anderson, 1998; Arvedson & Brodsky, 2002; Blanchard, 

1963; Broad, 1972; Case-Smith & Humphry, 1996; Davis-Mcfarland, 2000; Drane & 

Logemann, 2000; Hiiemae & Palmer, 2003; Lund, 1998; Mathisen, 2001; McComish, 

2008; Morris, 1991, 1998; Rommel, Vantrappen, Swillen, Devriendt, & Feenstra, 1999; 

Sjoegreen, Andersson-Norinder & Jacobsson, 2001; Smart, 2008; Smith & Thelen, 
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1993; Starr, 2003; Willett, 1994). Porém, este assunto está longe de reunir consenso 

entre clínicos e investigadores.  

Uma das questões em debate relaciona-se com o controlo motor da 

alimentação e fala. Destacam-se neste domínio duas perspectivas que na última 

década têm influenciado a investigação e a prática clínica. 

O modelo teórico de tarefa dependente (versus tarefa independente) apresentado 

por Ziegler (2003a) pretende descrever os mecanismos de controlo motor associados 

à alimentação e fala. Para este autor, as estruturas orais (língua, faringe, palato, 

lábios) são controladas de forma distinta, de acordo com o tipo de actividade motora. 

De acordo com esta perspectiva, as funções de fala e funções não relacionadas com a 

fala (funções vegetativas, função emocional, função associada a actividades motoras 

voluntárias) são controladas por sistemas sensório-motores diferentes (cf. Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama da hipótese tarefa dependente (Ziegler, 2003a) 

 

Ziegler (2003a)defende a hipótese de tarefa dependente no que se relaciona 

aos mecanismos de controlo motor da alimentação e fala, refutando a hipótese de 

tarefa independente que em contraste, assume que a alimentação e a fala são 

controladas por um sistema de controlo sensório-motor comum, estabelecendo uma 

relação de interdependência entre funções (cf. Figura 5).  

Sistema 
sensório-motor

vegetativo

Sistema 
sensório-motor

vegetativo

Músculos respiratórios Músculos laríngeos Músculos supralaríngeos

Sistema 
sensório-motor

emocional

Sistema 
sensório-motor

emocional

Sistema 
sensório-motor

da fala

Sistema 
sensório-motor

da fala

Sistema 
sensório-motor
da actividade 

motora voluntária

Sistema 
sensório-motor
da actividade 

motora voluntária

Funções vegetativas
Expressão 
emocional

Fala
Actividade motora 

voluntária

Sistema 
sensório-motor

vegetativo

Sistema 
sensório-motor

vegetativo

Músculos respiratórios Músculos laríngeos Músculos supralaríngeos

Sistema 
sensório-motor

emocional

Sistema 
sensório-motor

emocional

Sistema 
sensório-motor

da fala

Sistema 
sensório-motor

da fala

Sistema 
sensório-motor
da actividade 

motora voluntária

Sistema 
sensório-motor
da actividade 

motora voluntária

Funções vegetativas
Expressão 
emocional

Fala
Actividade motora 

voluntária



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama da hipótese tarefa Independente (Ziegler, 2003a) 

 

Um dos argumentos apresentados por Ziegler (2003a) a favor da hipótese de 

tarefa dependente refere-se ao facto de as mesmas estruturas utilizadas para a fala e 

para outras tarefas “sensório-motoras orais” (exemplo: sucção, deglutição, respiração, 

mastigação) funcionarem de forma diferente dependendo do tipo de tarefa e cada 

tarefa ser mediada por diferentes partes do cérebro. A organização do movimento 

dentro do SNC não é a mesma para a fala e para tarefas sensório-motoras orais não 

relacionadas com a fala (nonspeech task) (Lof & Watson, 2008). 

Outro aspecto apontado por Ziegler (2003b) relaciona-se com algumas 

dissociações apresentadas ao nível de alguns quadros clínicos, como é o caso de 

doentes com disfagia, que podem apresentar ou não dificuldades ao nível da fala 

(disartria). Também a situação de fenda do palato é considerada como uma evidência 

que suporta a hipótese de tarefa dependente, dado que a reconstrução da estrutura e 

uma boa mobilidade do esfincter velofaringeo em actividades não relacionadas com a 

fala, como a alimentação, não é condição suficiente para uma produção de fala 

adequada. Decorre também, de acordo com esta perspectiva, uma visão de avaliação 

e intervenção clínica mais específica, ou porventura mais modularista sobre uma dada 

função ou sistema perturbado. Isto é, só os programas de reeducação/reabilitação que 
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visem a estimulação específica de uma actividade poderão ter um efeito positivo na 

adequação dessa função. A utilização da SNN como promotora ou facilitadora de 

padrões sensório-motores para a fala, ou de outros tipo de exercícios motores orais 

não relacionados com a actividade específica da fala29, são colocados em causa.  

Em oposição à hipótese de tarefa dependente de controlo sensório-motor da 

fala, o Modelo Integrado de Controlo Motor da Fala, proposto por Ballard, Robin & 

Folkins (2003), assume que algumas tarefas motoras são relacionadas com a fala e 

outras não. Este modelo defende uma sobreposição entre a fala e outros sistemas 

sensório-motores voluntários, existindo um controlo sensório-motor central comum aos 

diferentes sistemas (fala e actividades não relacionadas com a fala). 

Ballard, Robin & Folkins (2003) referem vários exemplos que apoiam o Modelo 

Integrado de Controlo Motor da Fala, em particular o paralelismo que existe entre o 

movimento oral e os processes de alimentação e comunicação desenvolvidos do 

nascimento aos 6 meses de idade. As relações anatómicas entre alimentação e 

produção da fala têm sido referidas por diversos autores colocando em evidência o 

envolvimento dos mesmos mecanismos orais, (incluindo controlo motor e sensorial) 

nas funções de alimentação e fala (Blanchard, 1963; Starr, 2003). Iverson & Fagan 

(2004) propõem que, embora os sistemas motores para a alimentação e vocalização 

estejam anatomicamente separados, existe uma partilha de estruturas e uma 

sobreposição entre actividade vocal e a actividade motora para a alimentação nas 

primeiras etapas de desenvolvimento da criança. 

De acordo com estes autores, também é possível observar o paralelismo no 

desenvolvimento do controlo motor da alimentação e o desenvolvimento da comunicação 

e pré-linguagem em crianças dos 6 aos 12 meses de idade dando como exemplo a 

transição da alimentação que se verifica por volta dos 5-8 meses de idade em que é 

introduzida a comida pastosa e a colher. Nesta fase as crianças deverão ser capazes 

de movimentar o lábio superior para baixo (movimento de infraversão), removendo a 

comida que é apresentada na colher e um padrão de mastigação bastante primitivo é 

já observado nesta altura. De forma semelhante, por volta dos 6-9 meses, surge o 

balbucio reduplicado, quando a criança repete a mesma sequência de sílabas (CV), 

como “baba”, “dada”. Quando os alimentos mais sólidos e líquidos começam a ser 

                                                           

29
  Nonspeech Oral Motor Exercices é definido como qualquer técnica que não requer a produção de 

sons da fala, mas é utilizada para influenciar o desenvolvimento de habilidades de fala (Lof & 
Watson, 2008). 
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introduzidos, existe um maior contacto entre as diferentes estruturas envolvidas: 

língua, dentes e rebordo alveolar (Carruth & Skinner, 2002). Neste estádio, os sons 

consonânticos alveolares como o “d” e o “n” aumentam na produção oral (Morris, 

1985, 1990; Treharne, 1980). 

Quando a criança inicia alimentação de dieta mais sólida, a mastigação torna-

se necessária e os lábios são também fundamentais, pois ajudam a reter o alimento 

na cavidade oral durante a mastigação. O desenvolvimento da capacidade de 

encerramento labial inicia-se nos primeiros dias de vida durante a amamentação ou 

alimentação através do biberão e o total encerramento labial é efectuado quando os 

alimentos sólidos são introduzidos. Sons bilabiais tais como o /m/, /p/, ou /b/ começam 

a ser produzidos, ou são produzidos com mais frequência (Bleile, 1995). Dado o 

desenvolvimento simultâneo das funções dos lábios para a alimentação e para a fala, 

é possível supor que uma função inadequada dos lábios para alimentação poderá 

também repercutir-se numa dificuldade de produção de sons bilabiais. 

Durante a alimentação, o encerramento provocado pela elevação e retracção 

do palato mole, com a protusão anterior da região posterior da parede faríngea, separa 

a cavidade oral da cavidade nasal para prevenindo a regurgitação do alimento (Morris 

& Klein, 1987). De forma semelhante, durante a produção da fala, esta separação 

através do esfíncter velofaríngeo previne o som de sair pela cavidade nasal, apenas 

permitindo essa passagem para a produção de sons nasais. Portanto, se a criança 

tiver alterações na função velofaríngea durante a alimentação será provável de que 

também experimente dificuldades com a mobilidade velofaringea no desenvolvimento 

da fala (Arvedson & Brodsky, 2002). 

Outra das estruturas envolvidas na alimentação e na fala é a língua. Uma das 

tarefas em que está envolvida é a criação de áreas de pressão negativa e positiva na 

cavidade oral quando se forma o bolus alimentar. Em situação normal, a língua forma 

uma depressão central para canalizar o bolus antes de se dar a deglutição. 

Semelhanças na forma que a língua adopta durante a alimentação e a fala são 

também referidas por vários autores (Arvedson & Lefton-Greif, 1998). 

Também Morris (1990) propõe que o controlo motor para a alimentação e fala 

estão parcialmente relacionados e parcialmente não relacionados. Sugere que um 

controlo motor comum é utilizado nos estádios iniciais de alimentação e do 

desenvolvimento da fala. Contudo, o controlo motor da fala necessita progredir para 
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além do que é requerido para a alimentação divergindo então nesta altura em dois 

sistemas de controlo distintos, embora em algumas circunstâncias se observe 

sobreposição dos dois sistemas (Morris, 1998). 

A coordenação da musculatura laríngea, respiratória e articulatória é importante 

no controlo da fala e alimentação da criança (Alexander, 1987; Lund, 1998). O uso 

efectivo da fala depende da habilidade em integrar de forma eficaz os processos 

envolvidos na alimentação, linguagem, cognição e desenvolvimento motor fino e grosso. 

Uma criança que experimenta padrões motores anormais na alimentação e produção 

de fala pode apresentar alterações ao nível do tónus e/ou força muscular (Alexander, 

1987). Do mesmo modo Flueher, Cress & Spilker (2004) consideram que um tónus 

muscular baixo e dificuldade na coordenação de movimentos terão impacto quer na 

deglutição, quer na coordenação da fala da criança (exemplo: doenças 

neuromusculares, paralisa cerebral). 

Outros estudos têm sugerido uma relação entre alimentação e habilidades 

comunicativas em crianças com alterações anatómicas e estruturais associadas a 

lesões neurológicas, ou síndromes genéticos, tais como: fenda do lábio e palato 

(Chapman, Hardin-Jones, Schulte, & Halter, 2001) Síndrome de Down (Field, Garland, 

& Williams 2003; Kumin, VonHagel, & Bahr, 2001), Síndrome de Smith-Magenis e 

sequência de Moebius (Rosenfeld-Johnson, 1999; Sjoegrren et al., 2001). 

A investigação nas situações clínicas com malformação craniofacial revela que a 

maioria das crianças com fenda do palato (com ou sem fenda do lábio) experimentam 

dificuldades iniciais ao nível da alimentação, dificuldades estas que por vezes se 

prolongam até mais tarde, com consequências ao nível do peso e do crescimento em 

geral (Glenny et al., 2004). São também associadas alterações de fala e linguagem em 

cerca de 50% desta perturbação (Chapman et al., 2001; Glenny et al., 2004). 

Atrasos no desenvolvimento motor oral estão presentes em cerca de 80% de 

crianças com Síndrome de Down (Field et al., 2003). Crianças com síndrome de Down 

apresentam com frequência tónus muscular baixo, incluindo fraqueza da musculatura 

oral, que podem ter impacto nas habilidades de alimentação e de fala (Field et al., 

2003; Kumin et al., 2001). 75% das crianças diagnosticadas com o síndrome de Smith-

Magenis são referidas como tendo dificuldades alimentares e alterações da fala e 

linguagem, incluindo sucção fraca, dificuldade na progressão para alimentação 

pastosa e sólida. Crianças com esta síndrome são também referidas como 
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apresentando habilidades de linguagem expressiva baixas e inteligibilidade baixa no 

discurso espontâneo (Gropman, Duncan, & Smith, 2006; Shaw et al., 2003). 

O desenvolvimento da alimentação e fala e as suas inter-relações são descritos 

na Sequência de Moebius (Sjoergreen et al., 2001). Estudos levados a cabo puseram 

em evidência a disfunção ao nível da alimentação e da produção da fala em crianças 

afectadas por este síndrome. Rosenfeld-Johson (1999) refere também, que programas 

de tratamento motor oral envolvendo a facilitação do encerramento e preensão labial 

durante a deglutição de líquidos, têm impacto no desenvolvimento da fala, em especial 

na  produção mais precisa de fonemas em crianças com síndrome de Moebius. 

Crianças com paralisia cerebral podem exibir um tonús muscular anormal, 

envolvendo também a musculatura peri e intraoral com um impacto bastante negativo 

na alimentação e desenvolvimento da fala (Kumin et al., 2001). Field et al. (2003) 

verificaram que 68% de crianças com paralisia cerebral apresentam atrasos no 

desenvolvimento motor oral, 32% apresentam disfagia e 30% apresentam recusa 

alimentar. Arvedson et al. (2004) referem uma criança com síndrome de Klippel-Feil 

que apresentava múltiplos défices ao nível dos pares cranianos, com um impacto 

negativo no controlo motor da deglutição e fala. 

Outra evidência encontrada e que corrobora o Modelo Integrado de Controlo 

Motor são as dificuldades alimentares e de linguagem observadas em crianças 

nascidas pré-termo.  

A prematuridade apresenta-se como um factor de risco elevado para o 

desenvolvimento em global da criança. Estudos neste domínio revelam uma grande 

incidência de dificuldades alimentares e de linguagem, principalmente nos primeiros 

anos de vida. No entanto são escassos os estudos que têm como objecto de análise uma 

possível relação entre estas duas áreas: alimentação e linguagem.  

Mathiesen, Worrall, O'Callaghan, Wall & Shepherd (2000) compararam o nível 

de desenvolvimento de crianças nascidas de termo aos 6 meses de idade cronológica 

e crianças nascidas pré-termo (extremo baixo peso) aos 6 meses de idade corrigida. 

Verificaram que as crianças nascidas pré-termo apresentavam ao nível dos 

comportamentos comunicativos menos vocalizações e interacção social e 

desenvolvimento motor oral inconsistente. Também se verificou que as crianças 

nascidas pré-termo não estavam preparadas para a introdução de alimentação sólida 

e revelavam dificuldades na mastigação ou ausência desta função, apresentando no 
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geral menor autonomia alimentar comparativamente ao grupo de crianças nascidas de 

termo. Duas investigações mais recentes (McComish, 2008; Smart, 2008) procuraram 

estudar a relação entre o desenvolvimento da comunicação e da alimentação em 

RNPT nos primeiros anos de vida aos 12 meses e aos 14 meses. Os resultados 

obtidos em cada um destes estudos são divergentes. O estudo desenvolvido por 

McComish (2008) teve a participação de 42 RNPT e respectivos cuidadores. As 

crianças foram seguidas do nascimento aos 24 meses, e avaliadas aos 6 meses e aos 

24 meses (IC). Os resultados revelaram uma relação com valor preditivo significativo 

entre alimentação, comunicação e linguagem. Por outro lado, são também identificadas 

relações preditivas significativas entre níveis de “responsividade” materna durante 

actividades relacionadas com a alimentação e não relacionadas com a alimentação. O 

estudo levado a cabo por Smart (2008) envolveu um grupo de sete crianças RNPT e 

de sete RNT e respectivos cuidadores. As crianças foram observadas entre a 1ª-2ª 

semana de vida, aos 4 meses, 8 meses e 12 meses (IC). Não foram observadas 

diferenças entre o Desenvolvimento da Linguagem e alimentação entre os dois 

grupos. Atrasos no desenvolvimento da alimentação não se encontravam associados 

a atrasos de desenvolvimento de comunicação, factores maternos e do meio não 

influenciaram significativamente o desenvolvimento da alimentação e da comunicação.  

Ambos os autores sugerem a necessidade de mais estudos neste domínio, 

bem como um maior número de sujeitos na amostra. Um dos aspectos que importa 

referir no que concerne a estas investigações é o envolvimento dos factores maternos 

e do ambiente e a análise das interacções que se estabelecem desde muito cedo entre os 

diferentes sistemas. Uma visão mais integrada de todo o processo de alimentação e 

de comunicação e linguagem irá permitir uma maior compreensão desta problemática. 

Desta forma, e de acordo com a revisão da literatura efectuada, parece ser 

fundamental a necessidade de uma conceptualização teórica que tenha em conta os 

diferentes factores que influenciam o desenvolvimento da alimentação e o 

desenvolvimento da comunicação/linguagem. Assim, deverão ser considerados não só 

os factores relacionados com a genética-hereditariedade (factores biológicos), como 

também os factores relacionados com o contexto social, com os cuidadores e com a 

família (factores sócio-ambientais), no sentido de possibilitar uma visão mais abrangente 

da influência destes factores e da possível inter-relação entre alimentação e linguagem. 
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A teoria dos sistemas dinâmicos (Dinamic Systems Theory)30 (Fogel, 1993, 2001; 

Smith & Thelen, 2003; Thelen & Smith, 1995) considera o processo de desenvolvimento 

como não estacionário, mudando dinamicamente e sendo afectado pelo espaço que o 

rodeia e pelos diferentes subsistemas que compõem o organismo. Partindo desta 

conceptualização, a alimentação e a linguagem são considerados sistemas distintos, 

mas que se sobrepõem em dada altura e mantêm ao longo da vida uma inter-relação 

particular. Por outro lado, outros sistemas deverão ser considerados no desenvolvimento 

da Alimentação e da Comunicação e Linguagem e que podem afectar o curso normal 

do desenvolvimento destas funções.  

A Figura 6 pretende ilustrar as interacções que se estabelecem entre os diferentes 

sistemas (e susbsistemas) ao longo do desenvolvimento da Alimentação, Comunicação e 

Linguagem em RNPT, de acordo com a teoria dos sistemas dinâmicos. 

 

 

Figura 6. Interacção entre os diferentes sistemas e subsistemas ao longo do desenvolvimento 
do Comportamento Alimentar e do desenvolvimento da comunicação e linguagem no RNPT 

                                                           

30
  A teoria dos sistemas dinâmicos surgiu de uma nova abordagem ao estudo da coordenação e 

controlo do movimento, nas décadas de 70 e 80 em oposição a outras perspectivas existentes. Esta 
nova concepção teórica foi formulada por Turvey, Fitch & Tuller (1982), tendo como base as ideias 
de coordenação e controle do movimento propostas por Bernstein (1967) e a teoria da percepção 
directa de Gibson (1986). Actualmente esta teoria tem sido aplicada aos sistemas biológicos em 
diversas áreas. 
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Síntese: 

a) A alimentação e a linguagem são sistemas complexos e dinâmicos, 

multifacetados e altamente integrados (Rommel, De Meyer, Louw, & 

Veereman-Wauters, 2003). 

b) As funções alimentar e de fala são distintas. No entanto, ambas partilham 

estruturas e espaços neuroanatómicos para a execução da função específica, 

isto é no que se relaciona com a alimentação, a execução de padrões sensório-

motores para a sucção, deglutição e mastigação) e no que se relaciona com a 

fala, a execução de padrões sensório-motores articulatórios). 

c) A evolução das competências associadas à alimentação e à fala seguem um 

percurso semelhante, do nascimento até ao 1º ano de vida. A evolução de 

determinados aspectos ao nível da alimentação é acompanhada pela evolução 

e maior complexidade nas competências de fala. 

d) Dados clínicos põem em evidência que a presença de alterações na estrutura 

(exemplo: alterações de tónus, fenda do palato e ou lábio) que afectam a 

função alimentar têm também impacto na produção da fala. 

e) Investigação nas últimas décadas no domíno da prematuridade ressalta o 

impacto deste fenómeno no desenvolvimento global do recém-nascido pré-termo, 

e muito particularmente na alimentação e desenvolvimento da comunicação e 

linguagem (e não apenas nos aspectos relacionados com fala) nos primeiros 

anos de vida.  

f) A grande incidência destas perturbações durante a infância e as relações que 

se estabelecem desde muito cedo entre estes dois sistemas: alimentação e 

comunicação e linguagem, sugerem uma possível relação causal entre ambas 

as funções numa fase inicial da vida da criança.  

g) O desenvolvimento da alimentação e comunicação/linguagem é influenciado 

também por factores externos. A interacção que se estabelece desde muito 

cedo entre factores ambientais e biológicos e o seu impacto no desenvolvimento 

das funções alimentar e de comunicação/linguagem deverá ser tida em conta. 

A teoria dos Sistemas Dinâmicos poderá contribuir para uma visão mais 

integrada de todo o processo de alimentação e de comunicação/Linguagem, 

permitindo uma maior compreensão desta problemática. 
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1. OBJECTIVAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO 

 

 “There are three principal means of acquiring knowledge: Observation of nature, reflection, and 

experimentation. Observation collects facts, reflection combines them, experimentation verifies the results 

of that combination. Our observation must be diligent, our reflection profound, and our experiments exact.” 

(Diderot, 1784 , p.17-13) 

 

O objectivo deste estudo enquadra-se na temática do nascimento pré-termo. 

De acordo com a revisão da literatura apresentada nos capítulos anteriores, a 

prematuridade representa um factor de risco na trajectória do desenvolvimento da 

criança em diferentes domínios, e em particular no que se relaciona com o 

desenvolvimento da alimentação e da linguagem (McComish, 2008; Sansavini et al., 

2010; Smart, 2008; Smith, 2010; Ribeiro et al., 2011). No entanto, a relação entre 

prematuridade e problemas de desenvolvimento nem sempre é simples e linear 

(Linhares et al., 2003). De acordo com a psicopatologia do desenvolvimento31, cujo 

foco central é o esclarecimento das inter-relações entre os aspectos biológicos, 

psicológicos e sócio contextuais do desenvolvimento normal e atípico ao longo do ciclo 

de vida (Cicchetti, 1993; Rutter & Sroufe, 2000), é importante adoptar um conjunto de 

pressupostos e princípios básicos acerca de desenvolvimento normal e desviante, que 

assente numa visão/paradigma contextualista da realidade (Cummings et al., 2000). 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento humano decorre de transacções permanentes 

entre um organismo activo em mudança num contexto, também ele, em mudança. 

Existe, simultaneamente, a possibilidade de mudança e de continuidade no 

desenvolvimento e uma diversidade de transacções entre organismo e ambiente, o 

que, por sua vez, está associado a uma diversidade de trajectórias do desenvolvimento.  

                                                           

31
  A Psicopatologia do Desenvolvimento é um domínio científico que se ocupa do “study of the origins 

and course of individual patterns of behavioral maladaptation” (Sroufe & Rutter, 1984, p. 18). Para 
Achenbach (1990) a psicopatologia do desenvolvimento é um macro-paradigma que integra os 
contributos dos diferentes paradigmas: biomédico; comportamental; psicodinâmico; cognitivista; 
dos sistemas familiares; e respectivas teorias no estudo da psicopatologia do desenvolvimento. 
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Estes princípios são especialmente relevantes no estudo do desenvolvimento 

de crianças nascidas pré-termo. Com efeito, tem sido proposto que as previsões 

acerca do desenvolvimento do RNPT não sejam apenas baseadas em indicadores de 

adversidade, isolados e observados na altura do nascimento, mas antes, que devem 

ter em conta a combinação de múltiplos factores, tais como as variáveis de 

caracterização da criança (complicações pós-natais; factores constitucionais), assim 

como variáveis ambientais distais (nível sócio económico e cultural), ou proximais 

(interacção cuidador-bebé; estimulação ambiental). 

No presente estudo, procurou-se o cruzamento dos contributos provenientes de 

diferentes áreas (psicologia, terapia da fala e medicina), na conceptualização dos 

objectivos. Espera-se que os resultados deste estudo possam contribuir para uma 

melhor compreensão do fenómeno da prematuridade e do seu impacto no 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar e da linguagem, bem como das 

possíveis inter-relações entre estes dois domínios. 

 

 

1.1. Objectivo Geral 

Na sequência do exposto anteriormente, o objectivo geral deste estudo insere-

se na interface do estudo do Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da 

Linguagem no RNPT e visa contribuir para o conhecimento das inter-relações entre o 

desenvolvimento do comportamento de alimentação e do Desenvolvimento da 

Linguagem destas crianças, em comparação com RNT. Subsidiariamente, procura-se 

também avaliar até que ponto a percepção materna sobre o bebé e o stress materno 

se associam a eventuais problemas no desenvolvimento da alimentação e linguagem 

e afectam o desenvolvimento destes dois domínios em ambos os grupos. 

 

 

1.2. Objectivos específicos 

O objectivo geral operacionaliza-se em dez objectivos específicos, a saber: 
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a) Comparar o desenvolvimento do Comportamento Alimentar no RNPT e no RNT 

ao longo dos primeiros 30 meses de vida. 

b) Comparar o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT e no RNT ao longo dos 

primeiros 30 meses de vida. 

c) Relacionar o desenvolvimento do Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento 

da Linguagem no RNPT e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida. 

d) Comparar os níveis de percepção neonatal materna e de stress materno nos 

dois grupos ao longo dos 30 meses. 

e) Relacionar a percepção neonatal materna e o stress materno com o 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar no RNPT e no RNT ao longo dos 

30 meses. 

f)  Relacionar a percepção neonatal materna e stress materno com o 

Desenvolvimento da Linguagem no RNPT e no RNT ao longo dos 30 primeiros 

anos de vida. 

g) Relacionar a idade gestacional e o peso à nascença com o desenvolvimento do 

Comportamento Alimentar  

h) Relacionar a idade gestacional e o peso à nascença com o Desenvolvimento da 

Linguagem no RNPT e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

i) Relacionar a idade gestacional e o peso à nascença com a percepção neonatal 

materna no RNPT e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida. 

j) Relacionar a idade gestacional e o peso à nascença com o stress materno no 

RNPT e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

 

A concretização destes objectivos envolveu, num primeiro momento, a 

caracterização da amostra. Seguidamente, procurou-se estudar as associações entre 

essas variáveis (designadas por preditoras ou explicativas) e os indicadores de 

funcionamento (variáveis de critério ou resultado32) ao longo de 30 meses (cf. 

Figura 7). 

                                                           

32
  Nos estudos correlacionais, as variáveis independentes são designadas de explicativas ou preditivas, 

uma vez que não são experimentalmente manipuladas, e as variáveis dependentes são designadas 
de critério ou resultado (Mertens, 1997). 
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Figura 7. Esquema conceptual das dimensões e principais variáveis do estudo 
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1. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para atingir os objectivos enunciados, desenhou-se um estudo observacional, 

longitudinal e analítico, no qual dois conjuntos de indivíduos (amostras) são 

acompanhados ao longo do tempo (30 meses), sendo avaliados periodicamente para 

tentar identificar associações entre as variáveis de efeito e as variáveis independentes 

referidas anteriormente.  

Nestas circunstâncias, não foram manipuladas variáveis mas observadas e 

medidas as variações e covariações que nelas vão ocorrendo ao longo do tempo 

(Lussier, 2001). Trata-se de uma investigação que visa a compreensão dos mecanismos 

que afectam a continuidade e a mudança de trajectórias de desenvolvimento 

(Garmezy, 1990). A opção por este tipo de delineamento justifica-se pelo facto de 

proporcionar uma maior compreensão dos mecanismos que poderão afectar os 

processos de desenvolvimento ao longo do tempo (Loeber & Farrington, 1997), 

especificamente a evolução dos comportamentos alimentares e do Desenvolvimento 

da Linguagem, num período de 30 meses, em crianças nascidas pré-termo e em 

crianças de termo. Desta forma, foram realizadas avaliações nos diferentes domínios 

em estudo (alimentação, linguagem, percepção neonatal33 e stress parental) aos: 0-1 

meses, 6 meses, 18 meses e 30 meses, a dois grupos de sujeitos: o grupo de RNPT e 

o grupo de RNT, com o objectivo de descrever ou prever relações entre variáveis. 

Foram ainda considerados dois aspectos nesta investigação a referir: 

 

 

1.1. Idade Corrigida 

A noção de idade corrigida foi introduzida em 1930 (Mohr & Bartelme, 1930) e alertava 

para o risco de erros de diagnóstico na avaliação em RNPT, aumentando o risco de atrasos 

mentais nos primeiros anos de vida destas crianças, se não houvesse uma correcção da 

                                                           

33
  No caso da percepção materna neonatal a avaliação só ocorreu no período dos 0-1 mês de idade. 
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idade cronológica com base na idade gestacional. A AAP, (2002) publicou linhas 

orientadoras no que diz respeito aos cuidados prestados a RNPT (Bernbaum, Campbell, & 

Imaizumi, 2009). Recomenda-se que o crescimento e o desenvolvimento da criança 

nascida prematuramente seja monitorizado, utilizando um ajustamento ou correcção da 

idade de acordo com o grau de prematuridade. 

Actualmente, a AAP recomenda a utilização da idade corrigida nas situações 

de nascimento pré-termo até aos 24 meses, quando se pretende avaliar o 

crescimento, estado nutricional, bem como as competências motoras, linguagem e 

interacção social (Bernbaum et al., 2009). 

De acordo com um estudo de revisão de literatura efectuado por D’Agostino (2010) 

sobre o efeito do uso de idade corrigida versus idade cronológica na avaliação de crianças 

nascidas pré-termo, o autor põe em evidência a importância da utilização da idade 

corrigida dado que esta prática aumenta a probabilidade de se reconhecer de forma mais 

precisa as competências das crianças, e identificar precocemente perturbações no 

desenvolvimento. Tendo em conta que crianças nascidas pré-termo estão em maior risco 

de apresentar perturbações no crescimento e desenvolvimento, é crucial que uma 

avaliação nestes domínios seja cuidadosa no sentido de detectar reais alterações no 

desenvolvimento e promover e orientar para programas de apoio individual e familiar. 

Desta forma, optou-se neste estudo por seguir as recomendações da AAP, utilizando a 

idade corrigida até aos 24 meses de idade, o que envolveu os três primeiros momentos de 

avaliação de RNPT, respectivamente: 0-1 mês; 6 meses e 18 meses. De acordo com as 

mesmas recomendações, no último momento de avaliação, que decorreu aos 30 meses 

de idade, já não foi utilizado este critério, optando-se pela idade cronológica da criança. 

 

 

1.2. Enquadramento conceptual dos conceitos  

de Linguagem e Comportamento Alimentar 

Neste estudo, o termo ‘linguagem’ diz respeito aos comportamentos pré-linguísticos 

e linguísticos observados nas crianças dos 0 aos 30 meses de idade e engloba três 

aspectos: fala, linguagem expressiva e linguagem receptiva. O termo ‘Comportamento 

Alimentar’ é utilizado nesta investigação para descrever o processo sensório-motor e 

neurocomportamental envolvido na alimentação por via oral. 
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2. PARTICIPANTES 

 

Na presente investigação, define-se como população os RNT e RNPT e seus 

cuidadores. Mais especificamente, os RNT nascidos na Maternidade do Hospital D. 

Estefânia e os RNPT das Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais do Hospital D. 

Estefânia e do Hospital de São Francisco Xavier, bem como os seus respectivos 

cuidadores. 

A escolha destas instituições de saúde deveu-se à facilidade de acesso da 

autora às unidades hospitalares e à disponibilidade das respectivas direcções, no 

sentido de facultar toda a logística necessária à recolha de dados. 

 

 

2.1. Critérios de selecção e recolha da amostra 

Para a selecção da amostra, foram considerados vários critérios: 

 

2.1.1. Critérios de selecção da amostra de recém-nascidos pré-termo 

Os critérios de selecção da amostra de RNPT tiveram em consideração vários 

aspectos: 

a) A definição de RNPT adoptada pela OMS (cap. 1), o que permitiu adoptar 

como critérios de inclusão, a idade gestacional menor ou igual a 36 

semanas e o peso inferior a 2000 gramas. 

b) Não apresentar patologia clínica associada e estar clinicamente estável 

durante o período de internamento. Em particular, foram avaliados as 

competências sensório-motoras orais para o início da alimentação, por via 

oral utilizando para esse efeito, a escala de avaliação Comportamento 

Alimentar para recém-nascido – EACA-RNPT. 



Capítulo 6: Metodologia 

111 

A opção por este critério teve como objectivo eliminar outras variáveis que 

não foram consideradas neste estudo, tais como alterações no estado de 

saúde global da criança, ou patologia clínica associada (malformações 

craniofaciais, doença neurológica, cardíaca, respiratória, gastro-intestinal ou 

genética) e também reunir uma amostra mais homogénea em termos das 

variáveis orgânicas e clínicas (permitindo o controlo de parte das variáveis 

de confundimento clínicas).  

 

Em síntese, foram constituídos quatro critérios de inclusão: 

1. Idade gestacional ≤ 36 semanas. 

2. Peso inferior a 2000gr. 

3. Internados em cuidados intermédios da Unidade de Cuidados Intensivos 

Neonatais, clinicamente estáveis e sem doença aguda (informação é obtida 

através de consulta do processo clínico). 

4. Sem Patologia Clínica Associada: ausência de malformações craniofaciais, 

doença neurológica, cardíaca, respiratória, gastrintestinal ou genética que 

impeçam ou dificultem a alimentação oral (informação obtida através de consulta 

do processo clínico). 

 

2.1.2. Critérios de selecção da amostra  

do grupo de recém-nascidos de termo  

Relativamente aos critérios de selecção adoptados para a amostra do grupo de 

recém-nascidos de termo, foram considerados os seguintes aspectos: 

a) A definição de recém-nascido de termo, sendo incluídos os recém-nascidos 

com idade gestacional compreendida entre 37 e 42 semanas.  

b) Da mesma forma, e pelos mesmos motivos que para a amostra dos RNPT, 

foi adoptado como critério de inclusão não haver patologia clínica associada. 

Em particular, foram avaliados as competências sensório-motoras orais 

para a alimentação, utilizando para esse efeito, a escala de avaliação 

Comportamento Alimentar para recém- nascido – EACA-RNT. 
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Assim, em forma de síntese os critérios de inclusão são os seguintes: 

1. Recém-nascidos de termo (idade gestacional compreendida entre 37-42 semanas). 

2. Sem patologia clínica associada. 

 

2.1.3. Critérios de selecção da amostra para as mães do grupo 

de recém-nascidos pré-termo e do grupo de recém-nascidos de termo 

Em relação às mães, para ambos os grupos foram considerados os seguintes 

aspectos: 

a) Tendo em conta os objectivos deste estudo, bem como o tipo de 

instrumentos de avaliação aplicados, o domínio da língua portuguesa 

escrita e falada constituiu critério de inclusão para os cuidadores. 

b) Foi assegurada a participação informada e voluntária no estudo. Foi realizado 

um esclarecimento oral sobre os objectivos do mesmo e as várias etapas 

de participação antes de solicitar a assinatura do consentimento informado. 

c) O critério de inclusão adoptado, cuidadores com idade igual ou superior a 

20 anos, teve como objectivo evitar a participação de mães adolescentes, 

que não são objecto de estudo nesta investigação. 

d) Por questões de logística, foi adoptado o critério relativo à zona de 

residência, abrangendo apenas os concelhos de Lisboa e de Oeiras. 

Em síntese, os critérios de inclusão considerados são os seguintes: 

1. Domínio da língua portuguesa escrita e falada. 

2. Participação voluntária no estudo. 

3. Idade igual ou superior a 20 anos. 

4. Residentes no Concelho de Lisboa e de Oeiras. 
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3. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS 

 

O cariz quantitativo desta investigação reflecte-se de forma explícita na selecção 

dos instrumentos utilizados. Face à temática proposta e aos objectivos deste estudo, 

procedeu-se a um processo de identificação e análise dos instrumentos disponíveis, 

que garantissem a inclusão das variáveis e das dimensões que se pretende medir.  

Um dos critérios na escolha dos instrumentos de avaliação foi a extensão dos 

protocolos. Sem colocar em causa os objectivos iniciais do estudo, houve o cuidado de 

escolher os instrumentos cuja aplicação não fosse difícil (no caso de escalas de auto-

preenchimento) e fosse feito com relativa rapidez (especialmente no caso de avaliação 

por observação, dada a idade das crianças envolvidas neste estudo). De um modo 

geral, o tempo na aplicação de cada prova não ultrapassou os 30 minutos. 

Atendendo a que se tratava de um estudo longitudinal, um segundo critério na 

selecção dos instrumentos de avaliação foi, sempre que possível, a utilização de 

instrumentos possíveis de aplicar ao longo dos quatro momentos de avaliação. As 

excepções a este segundo critério verificaram-se para o instrumento de avaliação da 

fala, o Perfil de Produção Articulatória do Português Europeu  (PPA-PE) e para o 

Teste de Avaliação da Linguagem na Criança (TALC). No caso do PPA-PE, este foi 

utilizado apenas no último momento de avaliação, dado não ser viável proceder a uma 

avaliação desta competência antes dos 24 meses de idade. Relativamente ao TALC, a 

sua aplicação também só é possível em crianças a partir dos 24 meses de idade.  

A recolha de dados de anamnese e história clínica foi realizada através de 

consulta de processo clínico e de entrevistas às mães. 

 

3.1. Escala de Avaliação do Comportamento Alimentar  

no Recém-Nascido Pré-termo – EACA-RNPT  

Esta escala foi desenvolvida pela autora com o objectivo de colmatar duas 

dificuldades observadas na prática clínica (Alter-Rega, 2003, documento não 

publicado). A primeira, prende-se com o facto de não existir nenhum instrumento de 
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avaliação das competências ao nível da alimentação oral para RNPT estudado com a 

população portuguesa, a segunda tem a ver com a necessidade de precisar com 

relativa segurança quando é que o RNPT deverá iniciar a transição para a alimentação 

por via oral. Em geral, o critério utilizado é o peso e/ou a idade gestacional tomando 

em geral estes dados de forma isolada, sem ter em conta outros aspectos do 

desenvolvimento do recém-nascido. A avaliação da sucção não nutritiva pode ser 

também utilizada como um indicador de maturidade para se iniciar a transição para a 

alimentação por via oral em conjunto com outros aspectos do comportamento global 

do recém-nascido, tais como a idade gestacional, o peso, postura e tónus global e 

estado comportamental (Pinelli et al., 2002; Caetano, Fujinaga, & Scohi, 2003; Touyre 

& Carlson, 2003; Neiva & Leone, 2006). O estudo envolveu 387 RNPT, com idade 

gestacional entre as 33 semanas e as 36 semanas. 

A aplicação deverá ser efectuada em RNPT com idade gestacional igual ou 

superior a 34 semanas e clinicamente estáveis. A administração da prova demora 

entre 10 a 15 minutos. Apresenta um número total de 95 itens divididos em 4 partes. A 

primeira parte avalia o estado de organização neurocomportamental e inclui 4 subitens 

(estado de consciência, postura global, tonus global e coloração). A segunda parte 

avalia as aptidões sensório-motoras orais e encontra-se dividida por 5 subitens 

(estrutura, postura, reflexos primitivos orais, reflexos orais de defesa e sinais de 

stress). A terceira parte pretende a avaliar a sucção não nutritiva e está dividida em 6 

subitens (reacção à entrada de chucha/dedo); mobilidade e configuração da língua; 

mobilidade dos lábios; mobilidade da mandíbula, força, ritmo e padrão de sucção e 

sinais de stress). A quarta parte avalia a sucção nutritiva controlada e envolve 9 

subitens (reacção à entrada de líquido; postura dos membros; mobilidade e 

configuração da língua; mobilidade e configuração dos lábios, mobilidade da 

mandíbula; força, ritmo e padrão de sucção; coordenação-sucção nutritiva controlada, 

deglutição e respiração; sinais de alerta; sinais de stress). A cotação de cada item 

varia entre 0 e 2. O valor 0 significa pior desempenho, ou comportamento não 

observado e os valores 1 e 2 melhor desempenho, ou comportamento observado. O 

instrumento inclui como material uma grelha de registo e o manual. Administração do 

teste deverá ser efectuada por um profissional que tenha experiência e formação 

específica em disfagia neonatal, assim como conhecimentos ao nível do 

neurodesenvolvimento.  

As propriedades psicométricas foram determinadas através da análise factorial 

(homogeneidade dos itens) e o coeficiente alfa de Cronbach’s foi utilizado para medir a 
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consistência interna (i.e., fidelidade). O alfa obtido para o total dos itens foi de 0,84, 

indicando uma consistência muito boa.   

A utilização deste instrumento permitiu a selecção de sujeitos da amostra de 

RNPT, dado ser um indicador das competências iniciais para o início da alimentação 

por via oral e despiste/rastreio de eventuais perturbações a este nível. 

 

3.2. Avaliação do Comportamento Alimentar  

no Recém-Nascido – EACA-RNT 

Do mesmo modo, a inexistência de um instrumento de avaliação do 

Comportamento Alimentar em recém-nascidos de termo que apresentam dificuldades 

ao nível da alimentação, associadas ou não a perturbações orgânicas que impedem 

ou dificultam esta função, levou à necessidade de elaborar um instrumento de 

avaliação que permitisse dar conta das dificuldades alimentares dos RN entre os 0 e 

os 3 meses, com o objectivo de detectar o mais precocemente possível dificuldades a 

este nível e proceder ao respectivo encaminhamento. O EACA-RNT (Alter-Rega, 

2003, documento não publicado) pretende assim, constituir-se, por um lado, como um 

instrumento de diagnóstico e, por outro lado, como um instrumento orientador em 

termos de intervenção terapêutica, sempre que esta seja necessária. Foi validado em 

RNT com idade gestacional entre as 37 semanas e as 42 semanas, envolvendo uma 

amostra de 583 sujeitos.  

A aplicação demora entre 10 a 15 minutos. Apresenta um número total de 102 

itens divididos em 4 partes. A primeira parte avalia o estado de organização 

neurocomportamental e inclui 4 subitens (estado de consciência, postura global, tónus 

global e coloração). A segunda parte avalia as aptidões sensório-motoras orais e 

encontra-se dividida por 5 subitens (estrutura, postura, reflexos primitivos orais, 

reflexos orais de defesa e sinais de stress). A terceira parte pretende a avaliar a 

sucção não nutritiva e está dividida em 6 subitens (reacção à entrada de chucha/dedo; 

mobilidade e configuração da língua; mobilidade dos lábios; mobilidade da mandíbula; 

força, ritmo e padrão de sucção; sinais de stress). A quarta parte avalia a sucção 

nutritiva e envolve 9 subitens (reacção à entrada de líquido; postura dos membros; 

mobilidade e configuração da língua; mobilidade e configuração dos lábios; mobilidade 

da mandíbula; força, ritmo e padrão de sucção; coordenação entre sucção, deglutição 

e respiração; sinais de alerta; sinais de stress. A cotação varia entre 0 e 2. O valor 0 
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significa pior desempenho, ou comportamento não observado e os valores 1 e 2 

melhor desempenho, ou comportamento observado. O instrumento inclui como 

material uma folha de registo e o manual. A administração do teste deverá ser 

efectuada por um profissional que tenha experiência e formação específica em 

disfagia neonatal, assim como conhecimentos ao nível do neurodesenvolvimento.  

Foi validado em RNT com idade gestacional entre as 37 semanas e as 42 

semanas, envolvendo uma amostra de 583 sujeitos. A validade e fidelidade foram 

determinadas através da análise factorial (homogeneidade dos itens) e o coeficiente 

alfa de Cronbach foi utilizado para medir a consistência interna (i.e., fidelidade) e o 

valor obtido é 0.91. A utilização deste instrumento permitiu a selecção de sujeitos que 

constituíram amostra de RNT. 

 

 

3.3. Avaliação do Comportamento Alimentar (4m-3A) – ACA  

Este teste (Alter-Rega, 2005, documento não publicado) foi desenvolvido pela 

investigadora e teve como objectivo avaliar as competências ao nível alimentar de 

crianças entre os 4 meses e os 3 anos de idade. Pretende ser um contributo para a 

descrição e detecção precoce de alterações ao nível a alimentar na infância, 

nomeadamente no que se relaciona com as transições alimentares: passagem para 

uma dieta pastosa e sólida) que ocorrem neste período de tempo. Estas etapas 

fundamentais no desenvolvimento do Comportamento Alimentar, deverão ser 

adequadamente alcançadas e integradas, pois constituem os alicerces de uma 

alimentação funcional e segura.  

Apresenta um número total de 81 itens divididos em 4 partes. A primeira parte 

diz respeito ao grupo etário dos 4 aos 6 meses de idade e inclui dois domínios: 

deglutição de líquidos (tetina/peito) e deglutição de alimentos pastosos (introdução da 

colher). A segunda parte engloba o grupo etário dos 7 aos 12 meses e insere três 

domínios: deglutição de líquidos (copo); deglutição de alimentos pastosos; introdução 

de alimentos sólidos (colher e mastigação). A terceira parte inclui o grupo etário dos 13 

aos 24 meses e apresenta três domínios: deglutição de líquidos (copo); deglutição de 

alimentos pastosos e sólidos (colher e garfo) e mastigação). A quarta parte, diz 

respeito ao grupo etário dos 25 aos 36 meses e envolve também três domínios: 

deglutição de líquidos (copo e palhinha); deglutição de alimentos pastosos e sólidos 
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(colher e garfo); mastigação. A cotação varia entre 0 e 2. O valor 0 significa pior 

desempenho, ou comportamento não observado e os valores 1 e 2 melhor desempenho, 

ou comportamento observado. O instrumento inclui como material uma folha de registo 

e o manual. A aplicação do questionário demora entre 20-30m, o preenchimento do 

questionário é feito através de observação directa, utilizando para o efeito os 

momentos de alimentação. A administração do teste deverá ser efectuada por um 

profissional que tenha experiência e formação específica em disfagia neonatal, assim 

como conhecimentos ao nível do neurodesenvolvimento e motricidade orofacial. 

 Foi validado em crianças com idades entre os 4 meses e os 3 anos (amostra 

de 430 sujeitos). A validade e fidelidade foram determinadas através da análise 

factorial (homogeneidade dos itens e o coeficiente alfa de Cronbach foi utilizado para 

medir a consistência interna (i.e., fidelidade) e o valor obtido é superior a 0.76. 

 

 

3.4. Teste de Avaliação da Linguagem na Criança – TALC 

O TALC (anexo1) é um teste de avaliação da linguagem da criança em idade 

pré-escolar dos 2anos e 6 meses aos 5 anos e 11 meses para a população 

portuguesa (Sua-Kay & Tavares, 2006) e divide-se em duas partes. A primeira parte 

destina-se a avaliar os aspectos que dizem respeito à compreensão através de três 

subtestes (vocabulário, relações semânticas e frases complexas). A segunda parte é 

constituída por quatro subtestes (vocabulário, frases absurdas, constituintes 

morfosintácticos e funções comunicativas) para a análise de áreas de expressão. 

Utiliza um conjunto de objectos e pranchas com imagens representativas de objectos, 

acções e situações. Inclui ainda uma folha de registo para anotação das respostas e 

cotação e um manual com instruções de aplicação e de análise de resultados. 

A estrutura linguística apresentada no TALC descreve a relação entre as 

componentes da linguagem (compreensão e expressão) e os sistemas linguísticos 

(semântica, morfologia, sintaxe e pragmática). 

O TALC foi validado em crianças dos 2 anos e 6 meses aos 5 anos e 11 

meses, podendo por isso ser aplicado a crianças com um nível de desenvolvimento 

até à idade pré-escolar. A aplicação do teste pode variar entre 30 a 60 minutos. Itens 

correctos têm a pontuação 1, itens incorrectos 0.   
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A análise da consistência interna feita através do α de Cronbach mostra todos 

os coeficientes acima de 0,70, indicando uma consistência razoável a boa, nos vários 

subtestes, e muito boa nos totais da Compreensão e Expressão. 

 

 

3.5. Receptive-Expressive Emergent Language Test – REEL-3 

A escolha pela utilização deste instrumento deveu-se ao facto de não existir um 

instrumento para Portugal (de acordo com o conhecimento da investigadora) que 

avalie a linguagem em idades inferiores aos 24 meses. Desta forma, e tendo em conta 

a universalidade dos aspectos que se relacionam com as etapas do Desenvolvimento 

da Linguagem nesta faixa etária (ASHA, 1982), optou-se por utilizar o REEL-3, na sua 

versão original, tendo sido efectuada uma tradução e retroversão do protocolo (anexo 

2). 

O teste Receptive-Expressive Emergent Language Scale, third edition (REEL-

3) desenvolvido por Bzoch, League & Brown (2003), é uma medida de avaliação das 

competências da linguagem no domínio receptivo e expressivo do nascimento aos três 

anos de vida, baseado no modelo linguístico contemporâneo. Encontra-se dividido em 

dois subtestes: linguagem expressiva e linguagem receptiva. Cada subteste engloba 4 

estádios de desenvolvimento. O estádio I, designado de nível fonémico, refere-se ao 

desenvolvimento da criança dos 0 aos 3 meses de idade; o estádio II, denominado de 

nível morfémico de desenvolvimento e que vai dos 3 aos 9 meses de idade; o estádio 

III, refere-se a crianças dos 9 aos 18 meses no nível sintáctico; e finalmente o Estádio 

IV, representa o nível de desenvolvimento semântico para crianças dos 18 aos 36 

meses. Cada estádio está separado em períodos de idade em termos de aptidões de 

linguagem. O REEL-3 apresenta um total de 132 itens. Os dados são obtidos através 

de entrevista ao cuidador. Os itens são marcados como (+) para típico e (-) para não 

observado, ou (±) se a aptidão está a emergir mas é ainda variável. É possível obter 

resultados estandardizados, percentis e idades equivalentes. Esta versão apresenta 

estudos relacionados com a normalidade, fiabilidade e validade do instrumento. A 

média dos coeficientes de fiabilidade para todos os resultados é elevada (excedendo 

0.90). Os estudos de teste/reteste mostram que o REEL-3 é estável ao longo do tempo. 
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3.6. Perfil de Produção Articulatória do Português Europeu 

  – PPA-PE 

O PPA-PE (anexo 3) foi desenvolvido no âmbito da tese de mestrado da autora 

(Alter-Rega, 2003). É um instrumento de avaliação que tem como objectivos: avaliar a 

capacidade de articulação verbal, de crianças com idades compreendidas entre os 2 

anos e 6 meses e os 6 anos e 12 meses, que tenham o português europeu como 

língua materna; fornecer um meio de avaliação que permita localizar e registar a 

existência de erros articulatórios que dizem respeito aos sons vocálicos e 

consonânticos da língua portuguesa; analisar o tipo de alterações articulatórias; obter 

um perfil de produção articulatória; delinear estratégias de intervenção. É constituído 

por dois subtestes. O subteste A, avalia a articulação em contexto de nomeação ou 

repetição e o subteste B, que avalia a articulação em discurso espontâneo. O material 

utilizado para este teste é constituído por um caderno de imagens, um caderno de 

resposta que inclui dois tipos de folhas de registo (folha de registo do subteste A e 

folha de registo do subteste B), uma folha do perfil de articulação e o manual de 

instruções. O teste é aplicado individualmente, a ordem de aplicação dos subtestes é 

arbitrária. Na aplicação do subteste A, as instruções dadas são: “vou mostrar-te 

algumas imagens, quero que me digas o nome delas”, de seguida é apresentada a 

imagem, correspondente à palavra alvo. O examinador deve solicitar a sua nomeação 

através da seguinte pergunta: “o que é isto?” se a criança não conseguir nomear, 

deve-se dizer o nome pretendido e pedir à criança para repetir (o objectivo do teste é 

avaliar a produção articulatória da criança e não a sua capacidade de nomeação). 

Deve-se registar a primeira produção da criança na folha de registo do subesteste A. 

No final de todos os itens, é pedido à criança para repetir os itens em que cometeu 

erros articulatórios, tendo como modelo o examinador com apoio audiovisual. Na 

aplicação do subteste B, são utilizadas duas imagens, é pedido à criança para contar o 

que vê: “conta-me o que é que estás a ver nesta imagem”. As produções são 

registadas na folha de registo do subteste B. Neste estudo, foi apenas aplicado o 

subteste A. 

A cotação do PPA-PE é efectuada atribuindo 1 à produção correcta do fonema 

alvo e 0 à produção incorrecta34. A cotação total obtém-se através da soma das 

                                                           

34
  Considera-se uma resposta incorrecta quando o som alvo é omitido, substituído ou distorcido. 
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cotações de cada fonema alvo (nos diferentes subtestes) e varia entre 0 e 90. A 

cotação total obtida é convertida em cotações normativas. 

É também possível através da aplicação do PPA-PE obter um inventário 

fonético, isto é, o reportório de consoantes e vogais que a criança produz (correcta ou 

incorrectamente) em posição inicial, media ou final.  

A aplicação do PPA-PE tem uma duração média de 20 minutos. Esta duração 

varia de acordo com a idade (crianças mais novas demoram mais tempo), a motivação 

para a tarefa e a capacidade de atenção da criança. A administração do teste deverá 

ser efectuada por um profissional que tenha experiência na administração e 

interpretação de instrumentos de avaliação, assim como conhecimentos de avaliação 

da articulação verbal e fonologia. 

Ao nível da consistência interna, o PPA-PE, apresenta um valor de α=0.96 

(Cronbach). 

 

 

3.7. Inventário de Percepção Neonatal – NPI 

(Neonatal Perception  Inventory) 

Este instrumento desenvolvido por Broussard (1964, 1971) é destinado a 

avaliar a percepção que a mãe tem do seu filho durante o período neonatal. Trata-se de 

um questionário de auto-resposta que explora seis dimensões comportamentais típicas 

dos bebés (choro, alimentação, vómitos, sono, funcionamento dos intestinos/sistema 

digestivo e rotinas de alimentação e de sono) que reflectem, segundo a autora, o 

estado de funcionamento da unidade mãe-criança. Este instrumento pode ser aplicado 

em dois momentos distintos do período pós-parto. O NPI-I é usado um a quatro dias 

após o parto e o NPI-II cerca de quatro a seis semanas após o parto, e permitem 

classificar, como positiva ou negativa, a percepção neonatal da mãe relativamente ao 

seu bebé. Cada versão é composta por duas escalas diferentes, que devem ser 

utilizadas em simultâneo, e que são constituídas por um conjunto de seis itens, 

correspondentes a seis dimensões do comportamento dos bebés. A primeira escala 

diz respeito ao que a mãe pensa acerca da maioria dos bebés e é designada de “O 

Bebé Típico”, enquanto a segunda se refere às expectativas da mãe relativamente ao 

comportamento do seu bebé, tem a designação de “O seu Bebé”. Cada item avalia 
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uma dimensão comportamental distinta e as respostas são avaliadas a partir de uma 

escala de Likert de cinco pontos, que vai desde 1 (nada) a 5 (muito). Os valores mais 

baixos representam os comportamentos mais desejáveis. A classificação final do 

instrumento, nas duas versões, resulta da discrepância entre as duas escalas, ou seja, 

é obtida subtraindo ao total da escala O Bébe Típico (soma dos itens de 1 a 6), o total 

da escala O seu Bebé (soma dos itens 7 a 12). Um valor de NPI positivo significa que 

a mãe tem uma percepção favorável do comportamento do seu filho, na medida em 

que o avalia como tendo menos problemas comportamentais do que a maioria dos 

bebés. Um valor de NPI igual a zero ou negativo, significa que a mãe tem uma 

percepção desfavorável do seu bebé, na medida em que o avalia como tendo os 

mesmos ou mais problemas comportamentais que a maioria dos bebés. 

Os resultados obtidos no estudo deste instrumento na população portuguesa 

para a versão RNT, (Canavarro, Araujo Pedrosa,  Barros & Oliveira, 2005) revelam 

boas características psicómetricas desta escala (consistência interna razoável para 

ambas as escalas, alpha de Cronbach entre 0.60 e 0.79) sendo pois, indicada a sua 

utilização em contexto clínico e de investigação. Este estudo ainda não foi completado 

para a versão prematuros (anexo 4). Os estudos com a versão original Broussard & 

Hartner (1971) demonstram igualmente boa consistência. A versão para prematuros 

(Broussard, 1976) inclui igualmente duas escalas “O Bebé Típico Prematuro” e “O seu 

Bebé”, mantendo a mesma estrutura que a versão para RN de termo. Este instrumento 

pretende constituir-se, por um lado, como um instrumento de diagnóstico para identificar 

as mães que beneficiariam de um acompanhamento adicional dos serviços de saúde 

e, por outro, como uma medida do potencial adaptativo da unidade mãe-criança durante o 

primeiro mês de vida (Broussard & Hartner, 1971). Deste modo, uma percepção positiva 

pode funcionar como um indicador de que a unidade mãe-criança tem o potencial de 

funcionar satisfatoriamente. Contudo, diversas variáveis podem, ao longo do tempo, 

influenciar e perturbar o funcionamento desta unidade, pelo que a presença de uma 

percepção positiva inicial não garante que a mesma mantenha um funcionamento 

positivo e adaptativo indeterminadamente. Por sua vez, uma percepção negativa deve 

servir como indicação de que a mãe poderá estar a experienciar algumas dificuldades 

na sua relação com a criança, devendo, por isso, proceder-se a uma avaliação mais 

cuidadosa e, se necessário, intervir junto da mesma (Broussard, 1978). 

De acordo com Broussard (1978), a percepção que a mãe tem do seu bebé 

poderá estar relacionada com dificuldades posteriores da criança, como perturbações 
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do comportamento, dificuldades de aprendizagem, perturbações desenvolvimentais e 

emocionais ou negligência e abuso infantil. 

Neste estudo foram utilizados o Inventário de Percepção Neonatal de 

Broussard (1964), versão portuguesa (Canavarro, Araujo Pedrosa, Barros, & Oliveira 

2005) e o Inventário de Percepção Neonatal para Prematuros de Broussard 

(Broussard, 1976), versão portuguesa (Barros, Alter-Rega, Canavarro, & Araujo 

Pedrosa, 2005). 

  

 

3.8. Índice de Stress Parental: 

Versão para Crianças Mais Novas (1 mês – 3 anos) – PSI 

Para a avaliação do stress parental foi utilizada a versão portuguesa para 

crianças mais novas do Parenting Stress Index (PSI) de Abidin (Abidin, 1995), 

denominada Índice de Stress Parental (1 mês – 3 anos) (Santos, 2009). A adaptação 

portuguesa do instrumento para crianças mais velhas foi desenvolvida também por 

Santos (Abidin & Santos, 2003; Santos, 2008). A versão para crianças mais novas (1 

mês – 3 anos) encontra-se ainda em estudo pela mesma autora (anexo 5). O PSI é um 

instrumento para a avaliação da intensidade do stress experimentado na relação pais-

filhos. Apresenta-se sob a forma de um questionário de aplicação individual, podendo 

ser aplicado a mães ou pais. O tempo de aplicação é aproximadamente de 20 a 30 

minutos. A versão do PSI para crianças mais novas é composta por 128 itens. Destes 

104 repartem-se por dois Domínios – Domínio da Criança e Domínio dos Pais. O 

Domínio da Criança integra seis subescalas (Distracção/Hiperactividade, Reforço aos 

pais, Humor, Aceitação, Maleabilidade de Adaptação e Exigência) e pretende avaliar 

características referentes ao temperamento da criança e à percepção dos pais acerca 

da influência dessas mesmas características neles próprios. O Domínio dos Pais, 

composto por sete subescalas (Sentido de competência, Vinculação, Restrição do 

papel, Depressão, Relação Marido/Mulher, Isolamento Social e Saúde), pretende 

avaliar características individuais das figuras parentais e do contexto familiar que 

podem influenciar a capacidade destas para responderem às necessidades dos filhos, 

e às exigências e responsabilidades associadas ao ser-se pai ou mãe (idem). Os itens 

têm uma escala de resposta de 5 pontos que varia desde “Concordo Completamente” 

até “Discordo Completamente”. Em alguns itens é proposto um conjunto de 
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afirmações, devendo o respondente escolher a resposta que melhor se adequa à sua 

situação; a cada afirmação corresponde um número que deve ser transposto para a 

Folha de Resposta. Estes itens são sempre precedidos por uma frase que introduz o 

item (exempl:“Para a afirmação 16, escolha uma resposta entre as possibilidades de 

resposta 1 a 5 abaixo indicadas.”). O PSI inclui ainda uma escala de Stress de Vida 

(integrada no presente estudo), composta por 24 itens e de aplicação opcional, que 

informa sobre características do contexto situacional e/ou demográfico da família, 

externo à relação pais-filhos, as quais podem constituir-se como factores de stress e 

interferir no sistema relacional pais-filhos. Nesta escala solicita-se que os 

entrevistados escolham a sua resposta mediante as opções “Sim”/”Não”.  

A cotação do PSI é feita atribuindo-se um valor de 1 a 5 a cada item que integra 

as subescalas e respectivos domínios (1 para as respostas de cariz mais positivo e 5 para 

as resposta de cariz mais negativo). Deste modo, é possível obter três tipos de 

resultados: um para cada uma das subescalas, um para cada Domínio e um resultado 

Total referente ao somatório dos dois domínios. A pontuação da Escala de Stress de 

Vida varia entre 1 e 8, sendo o seu resultado independente dos outros resultados 

(Abidin & Santos, 2003). O PSI demonstrou possuir boas qualidades psicométricas em 

termos de validade e fidelidade (Abidin, 1995), o mesmo acontecendo com a adaptação 

portuguesa do instrumento para crianças mais velhas (Abidin & Santos, 2003). Neste 

caso os coeficientes Alpha de Cronbach são .89 no Domínio da Criança, .91 no 

Domínio dos Pais e .94 no resultado Total. A versão do instrumento para crianças 

mais novas, em estudo, e portanto ainda com base numa amostra parcial (N = 316), 

apresenta um Alpha de Cronbach de .89, .90 e .94, no Domínio da Criança, no 

Domínio dos Pais e no resultado Total, respectivamente.  

Em síntese, o Quadro 10 sistematiza os diferentes instrumentos, bem como as 

variáveis e dimensões em estudo. 
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Quadro 10. Instrumentos utilizados, variáveis e dimensões em estudo 

 Momentos de Estudo 
Grupos 

Grupo-RNPT (N=33) Grupo-RNT (N=36) 

0-1 6 18 30 0-1 6 18 30 
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A
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s 

EACA-RNPT 
Escala de 
Avaliação do 
Comportamento 
Alimentar RNPT 

Competências 
Sensório-
motoras Orais 
para o inicio da 
Alimentação 
por via oral 

         

EACA-RNT 
Escala de 
Avaliação 
Alimentar no RN 
(0-3m) 

Competências 
Alimentares  
no RNT 

        

ACA 
Avaliação das  
Competências 
Alimentares  
(4 meses – 3 anos) 

Competências 
Alimentares da 
criança 
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o

m
p
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ê
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ia

s 
a

o 
n
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e

l d
a

 L
in

g
u

a
g

em
  

REEL-2 
Receptive-
Expressive 
Emergent 
Language Test 

Comunicação, 
Pré-linguagem 
e Linguagem 

        

TALC 
Teste de Avaliação 
de Linguagem  
na Criança 

Linguagem         

PPA-PE 
Perfil Produção 
Ariculatória do 
Português Europeu 

Fala         
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gi
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NPI 
Neonatal 
Perception 
Inventory 

Percepção 
Neonatal 

        

PSI 
Parenting Stress 
Index 

Stress Parental         
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4. PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO 

 

Para concretizar os objectivos do estudo, foram contactadas 36 mães cujas 

crianças, nascidas prematuramente, se encontravam internadas na Unidade de 

Cuidados Neonatais do Hospital D. Estefânia e Hospital S. Francisco Xavier e 38 mães 

de crianças nascidas de termo na maternidade Magalhães Coutinho do Hospital D. 

Estefânia. Estes contactos foram estabelecidos com a ajuda dos membros da equipa 

de neonatologia, 24 horas após o parto. Foi fornecida informação oral sobre o estudo e 

expostos os objectivos do mesmo. Foram também descritos com o detalhe possível, 

as medidas de recolha de dados e os procedimentos a utilizar. De seguida, foi 

solicitada a colaboração no estudo, com a assinatura do protocolo de investigação, 

esclarecendo que tal colaboração se desenrolaria segundo os pressupostos do livre 

consentimento, podendo a qualquer momento ser dada por encerrada a sua 

participação. Foi também enfatizada a confidencialidade dos resultados. Os contactos 

com os cuidadores tiveram início entre Janeiro de 2008 e Maio de 2008. Do total dos 

74 cuidadores contactados (mães de RNPT e mães de RNT), 3 não aceitaram 

participar, sendo, por conseguinte, seleccionadas inicialmente 71 díades. Durante o 

estudo perderam-se 2 casos devido ao falecimento de um bebé e à mudança de 

residência para fora do Distrito de Lisboa da família de outro bebé. 

A amostra ficou, assim, circunscrita a 69 sujeitos (33 sujeitos no grupo de 

RNPT e 36 sujeitos grupo de RNT). Todos os sujeitos participaram nos momentos 

previstos da avaliação. O estudo decorreu num período de tempo de três anos. Os 

quatro momentos de avaliação definidos ao longo deste período relacionam-se com 

etapas fundamentais de aquisição de competências quer ao nível alimentar quer ao 

nível linguístico.  

O primeiro momento de avaliação realizou-se durante o internamento e 1º mês 

de vida. Pretendeu-se avaliar em ambos os grupos diferentes domínios. O 

Comportamento Alimentar foi avaliado com recurso a EACA-RNPT e a EACA-RNT, 

respectivamente para RNPT e RNT, o que permitiu a selecção dos sujeitos da amostra 

no que concerne ao despiste de patologia sensório-motora oral e disfagia neonatal. 

Outro domínio avaliado foi a linguagem, tendo sido utilizado o teste REEl-3 para 

ambos os grupos após a alta hospitalar. 
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A percepção materna neonatal foi avaliada através do NPI (I-II). No grupo de 

RNPT o NPI-I, após estabilizar o estado clínico, o NPI-II após alta hospitalar. Para o 

grupo de RNT, dois a três dias após o parto e o NPI-II, 4 semanas após o parto. A 

avaliação do stress materno, utilizando o PSI decorreu durante o internamento para 

ambos os grupos. No grupo de RNPT, após estabilizar o estado clínico e no RNT, dois 

a três dias após o parto. 

No primeiro momento de avaliação as mães eram avisadas de que iriam ser 

contactados para mais avaliações, respectivamente aos 6, 18 e 30 meses e eram 

informadas sobre qual o objectivo de cada avaliação. Em particular, foi-lhes solicitado 

que no dia da avaliação levassem uma refeição tipo, dado que uma das dimensões 

avaliadas era o Comportamento Alimentar. Foi entregue um pequeno cartão com a 

data, hora, local das avaliações e contactos caso não pudessem estar disponíveis 

nessa data (anexo 6). Uma semana antes da data da próxima avaliação as mães eram 

contactadas telefonicamente para recordar ou rearranjar data, hora e local onde se iria 

realizar a avaliação. Este procedimento manteve-se para todos os momentos de 

avaliação efectuados. 

O segundo momento decorreu tal como referido anteriormente, aos 6 meses de 

idade e avaliou para ambos os grupos o Comportamento Alimentar, utilizando o teste 

ACA, a linguagem, aplicando o teste REEL-3 e o stress parental, utilizando como 

instrumento o PSI. 

Nos terceiro e quarto momentos de avaliação, que ocorreram respectivamente 

aos 18 meses e 30 meses de idade, procedeu-se da mesma forma, utilizando o 

mesmo tipo de instrumentos. A salientar que aos 30 meses foram aplicados mais dois 

instrumentos de avaliação no domínio da linguagem, o TALC e o PPA-PE. De referir 

que para todos os momentos de avaliação foi utilizado o critério de idade corrigida, 

excepto para os 30 meses de idade. 

O procedimento de recolha de dados e avaliações está sistematizado no 

Quadro 11. 
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Quadro 11. Recolha de dados e avaliações efectuadas 

RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT 

Internamento e Alta hospitalar: 
0-1 mês 

6 meses 6 meses 
IC 

18 meses 18 meses 
IC 

30 meses 

1. Informação sobre o estudo 
aos cuidadores  
no internamento 

1. Avaliação da 
Linguagem – REEL-3 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

1. Avaliação da 
Linguagem – REEL-3 

Local: Hospital; 
Consultório  

1. Avaliação da 
Linguagem – REEL-3, 
TALC e PPA-PE 

Local: Hospital; 
Consultório 

2. Obtenção de consentimento 
informado por escrito no 
internamento 

2. Avaliação do 
Comportamento 
Alimentar – ACA 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

2. Avaliação do 
Comportamento 
Alimentar – ACA 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

2. Avaliação do 
Comportamento 
Alimentar – ACA 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

3. Recolha de dados de 
anamnese e dados clínicos dos 
RNs a partir do processo 
clínico ou entrevista aos 
cuidadores no internamento 

Local: Hospital 

3. Preenchimento do 
protocolo do PSI 
pelos cuidadores 
dos dois grupos de 
sujeitos 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

3. Preenchimento do 
protocolo do PSI 
pelos cuidadores 
dos dois grupos de 
sujeitos 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

3. Preenchimento do 
protocolo do PSI 
pelos cuidadores 
dos dois grupos de 
sujeitos 

Local: Hospital; 
Consultório; Casa 

4. Preenchimento do protocolo 
do NPI-I (0 meses) pelos 
cuidadores e preenchimento do 
protocolo do NPI-II (1 mês)  

Local: Hospital; Consultório 

   

5. Preenchimento do protocolo 
do PSI pelos cuidadores dois 
grupos de sujeitos com 1 mês 
de vida 

Local: Hospital; Consultório 

   

6. Avaliação das competências 
alimentares para o inicio da 
alimentação por via oral no 
RNPT: Aplicação da EACA-
RNPT (0 meses) 

Local: Hospital 

   

7. Despiste de perturbações 
alimentares no RNT: Aplicação 
da EACA-RNT (0 meses) 

Local: Hospital 

   

8.Aplicação REEL-3 (1mês) 
para ambos os grupos de 
sujeitos 

Local: Hospital; Consultório; 
Casa 
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4.1. Considerações éticas 

A informação e consentimento em pediatria têm um carácter particular, pois as 

crianças, carecendo de autonomia, não podem dar o seu consentimento informado. 

Estas são representadas pelos pais, aos quais deve ser solicitado o consentimento. 

No caso da população deste estudo, foi necessário ter particular atenção às mães dos 

RNPT que poderiam encontrar-se num período de maior fragilidade emocional, e 

sentir-se de alguma forma pressionadas a participar no estudo. Assim foi realçado que 

a participação no estudo era voluntária e que a sua não adesão não iria influenciar 

negativamente os cuidados a serem prestados ao RN (Polit, Beck, & Hungler, 2004). 

Este estudo foi aprovado pela Comissão de Ética do Centro Hospitalar de 

Lisboa Central e Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (Anexo 7). 

Foi obtido o consentimento informado dos pais dos dois grupos de participantes 

no estudo através de registo escrito (Anexo 8). 
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5. PROCEDIMENTO DE ANÁLISE DE DADOS 

 

As diferentes análises estatísticas, descritivas e inferenciais foram realizadas 

utilizando a versão 17.0 para Windows do software estatístico SPSS (Estatistical 

Package for Social Sciences). Os testes estatísticos utilizados foram seleccionados 

em função dos objectivos em causa, das características das variáveis e da verificação 

dos pressupostos necessários. A identificação detalhada dos testes estatísticos 

efectuados é realizada no início de cada uma das secções do capítulo referente à 

apresentação de resultados. Valores de prova inferiores a .05 foram considerados 

como estatisticamente significativos. 
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Apresentação dos resultados 
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1. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação dos resultados do estudo empírico. 

Em primeiro lugar são referidas as características gerais dos grupos constituintes da 

amostra, em seguida são apresentados os resultados obtidos na análise da qualidade 

dos instrumentos utilizados, pois como alguns autores sugerem (Ponterotto, 1996, 

Streiner, 2003), quando os instrumentos de avaliação são integrados num estudo, uma 

nova avaliação da fiabilidade dos instrumentos deve ser realizada como parte desse 

estudo. Em seguida e de acordo com a estrutura definida pelo objectivo geral e pelos 

objectivos específicos enunciados no capítulo 5, são apresentados os resultados 

obtidos neste estudo. O Quadro 12 sintetiza a metodologia de análise de dados 

efectuada de acordo os objectivos propostos. 

 

Quadro 12. Síntese de objectivos de análise de dados e da metodologia utilizada 

Objectivos de análise de dados Metodologia de análise de dados 

� Descrição das características gerais  
da amostra organizada por grupos 

� Mínimo, Máximo, Médias; Medianas  
e Desvio padrão 

� Teste Qui Quadrado; Teste Exacto de 
Fisher; Teste de Wilcoxon; Teste de t-
Sudent 

� Análise da Qualidade dos instrumentos 

� EACA-RNPT; EACA-RNT; ACA (4-36m); 
NPI; PSI; REEL-3; TALC; PPA-PE 

� Análise da normalidade da distribuição 
da variável, teste de Shapiro-Wilk 

� Análise da consistência interna 
global/dimensões de medida 
(alpha de Cronback) 

� Associação entre variáveis em estudo � Análise Correlacional:  
correlação de Spearman 

� Análise dos resultados  
obtidos nos vários testes  
de acordo com os valores de referência 
dos diferentes instrumentos aplicados 

� Frequências 

� Análise Longitudinal  
e de Comparação entre Grupos 

� Cross-lagged analysis 

� Teste não paramétrico de Wilcoxon 
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2. DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DA AMOSTRA 

 

 

2.1. Características biomédicas e sócio-demográficas 

dos grupos constituintes da amostra 

 

A amostra final é constituída por dois grupos de recém-nascidos: um grupo de 

33 RNPT, dos quais 15 são do sexo feminino (46%) e um grupo de 36 RNT, dos quais 

13 são do sexo feminino (36%) e respectivos cuidadores. A idade gestacional média à 

nascença para o grupo de RNT é de 38.5 semanas e para o grupo de RNPT é de 31.1 

semanas. Todos os RNT apresentaram peso adequado à nascença (M=3.284 kg). 

Entre os RNPT, 7 tinham BP, 18 tinham MBP e 8 tinham MMBP (M=1.256Kg).  

A informação sobre as características biomédicas e sócio-demográficas dos 

grupos constituintes da amostra é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela 1. Características biomédicas e sócio-demográficas  
dos grupos constituintes da amostra 

Características 

Grupo RNPT 
(N=33) 

Grupo RNT 
(N=36) 

M DP n (%) M DP n (%) 

Idade Gestacional (semanas) 31.0 2.2  38.4 1.1   

Peso (gramas) 1255.6 459.0  3283.6 378.8   

Apgar 1min 5.9 1.4  8.3 0.7   

Apgar 5min 8.5  0.9   9.8 0.4  

Ventilação35  9.5 1.3  1.5 1.4  

Ventilação  
Sim   20 (60.6%)   3 (8.3%) 

Não   13 (39.4%)   33 (91.7%) 

Sexo 
Feminino   15 (45.5%)   13 (36.1%) 

Masculino   18 (54.5%)   23 (63.9%) 

Sucção não-nutritiva 
no internamento 

Sim   27 (81.8%)   10 (27.8%) 

Não   6 (18.2%)   26 (72.2%) 

Sucção não-nutritiva 
após a alta 

Sim   31 (93.9%)   30 (83.3%) 

Não   2 (6.1%)   6 (16.7%) 

Tipo de alimentação 
1ª semana 

Amamentação   1 (3.0%)   24 (66.7%) 

Tetina   8 (24.2%)   7 (19.4%) 

Mista36   8 (24.2%)   5 (13.9%) 

Sonda   16 (48.5%)   0 (0%) 

Tipo de alimentação 
após a alta 

Amamentação   8 (24.2%)   28 (77.8%) 

Tetina   19 (57.6%)   8 (22.2%) 

Mista   6 (18.2%)   0 (0%) 

Idade materna  32.5 7.8  28.4 5.3  

Nível 
Socioeconómico 37. 

Elevado   12 (36.4%)    13 (36.1%) 

Médio Alto   17 (51.5%)   19 (52.8%) 

Médio   4(12.1%)   4 (11.1%) 

                                                           

35
  Nº médio de dias que os RN foram ventilados. 

36
  Alimentação que utiliza a amamentação e a tetina. 

37
  O Índice de Graffar, criado pelo autor que lhe deu o nome, é um instrumento de caracterização 

demográfica amplamente utilizado nas Ciências Sociais e Humanas. É constituído por cinco domínios 
que caracterizam o nível sócio-económico-cultural de cada indivíduo: profissão, grau de instrução, 
origem dos rendimentos, qualidade da habitação e tipo de zona residencial. Em cada domínio, são 
apresentadas cinco categorias de resposta (previamente definidas), sendo atribuído, a cada uma, um 
valor de 1 a 5. A pontuação total varia, assim, entre 5 e 25, sendo dividida em cinco intervalos, 
correspondendo cada um a uma classe ou nível social: ao nível I corresponde o nível superior; ao II, o 
nível médio alto; ao III, o nível médio; ao IV, o nível médio baixo; e ao V, o nível inferior. A versão 
portuguesa resultou do trabalho de tradução e adaptação efectuado por Amaro (1990), sendo, 
actualmente, um dos instrumentos de avaliação social mais utilizados em Portugal. 
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A análise comparativa entre o grupo de RNPT e RNT permite constatar que 

estes dois grupos se distinguiam na maior parte dos casos em função da própria 

definição de grupos. 

O peso38 médio é significativamente inferior nos RNPT (t-Student, p<0.001). No 

que se relaciona com o peso e a relação que este indicador estabelece com a idade 

gestacional e o ganho ponderal (Battaglia & Lubchenko, 1967), o grupo de RNPT é 

constituido na maioria (55%) por RN com peso adequado para a idade gestacional 

(AIG) (cf. Gráfico 1). Esta classificação não foi usada para a estratificação das análises 

realizadas, dado o número de indivíduos em cada grupo (RNPT e RNT) ser reduzido, 

mas também pelo facto de que essa estratificação resultaria em subgrupos com um 

número ainda mais reduzido de indivíduos (exemplo: 7 RNPT – GIG), o que limitaria o 

poder estatístico de análise. 

 

Gráfico 1. Relação peso e idade gestacional grupo de RNPT 

 

Os níveis de Apgar (tanto no 1º minuto como para o 5º minutos) eram 

significativamente inferiores para os RNPT, para o 1º minuto: 8.4 vs. 5.9 (Mann-Whitney, 

p<0.001); para o 5º minuto: 9.8 vs. 8.5 (Mann-Whitney, p<0.001). Relativamente à 

necessidade de ventilação, os grupos também apresentam diferenças significativas 

                                                           

38
  O peso à nascença apresenta uma distribuição normal (anexo 9), pelo que foi utilizado o teste 

estatístico t de Student para amostras independentes. 
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(teste Exacto de Fisher, p<0,001). No que diz respeito ao sexo, existe uma diferença 

significativa entre grupos (Teste de Qui-Quadrado, p=0.586). Também a idade de 

início da alimentação é significativamente inferior nos RNPT: 38.5 vs 35.4 semanas 

(teste Wilcoxon, p<0.001). Em relação à SNN, os grupos são significativamente 

diferentes durante o internamento (Teste Qui-Quadrado, p<0.001). Relativamente à 

idade39 das mães, no grupo de RNPT as mães eram significativamente mais velhas 

que as mães do grupo de RNT: 32.5 anos vs. 28.4 anos (t-Student, p=0.017). No que 

diz respeito ao nível sócio-económico da mãe40 observa-se que é a classe II (nível 

sócio económico médio alto) que surge com maior percentagem de mães em ambos 

os grupos (52.8% das mães no Grupo de RNT e 51.5% das mães de RNPT), seguida 

das classes I e III (respectivamente nível sócio económico elevado e médio). Neste 

estudo as classes IV (nível médio inferior) e V (nível inferior) não estão representadas 

(cf. Tabela 2). 

 

Tabela 2. Nível socio-económico das mães em ambos os grupos 

Graffar 
Grupo 

RNPT RNT 

Classe I 36.4 36.1 

Classe II 51.5 52.8 

Classe III 12.1 11.1 

 

                                                           

39
  A idade das mães apresenta uma distribuição normal (anexo 10), pelo que foi utilizado o teste 

estatístico t-Student para amostras independentes. 
40

  Não foi possível nenhuma proceder a nenhuma comparação entre grupos, porque o teste Qui-
Quadrado exige que cada uma das células tenha pelo menos 5 participantes em número absoluto, o 
que neste caso não se verifica  
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3. ANÁLISE DA QUALIDADE DOS INSTRUMENTOS 

 

 

3.1. Análise de normalidade das distribuições 

Para o estudo da normalidade das distribuições foi aplicado o teste de Shapiro-

Wilk, não se verificando a normalidade das mesmas (anexo 11). Assim, a metodologia 

de análise dos resultados recorreu a utilização de testes não paramétricos.  

 

 

3.2. Análise da Consistência Interna das medidas41 

À excepção do PSI todas as medidas utilizadas apresentam uma consistência 

interna aceitável, variando entre .60 e .95 (anexo 12). No que se refere ao PSI, optou-

se por construir os domínios sem as dimensões que apresentavam baixas 

características psicométricas. Assim, no Domínio da Criança mantiveram-se as 

dimensões: reforço; aceitação, maleabilidade e exigência. No Domínio dos Pais, 

permaneceram as dimensões: sentido de competência, restrição de papel, depressão 

e relação. Em seguida, foi verificada a consistência interna ao nível dos domínios, 

Domínio da Criança, Domínio dos Pais e Domínio de Stress de Vida, (cf. Tabela  no  

anexo 13). Os níveis de consistência interna são muito bons, à excepção do Domínio 

de Stress de Vida, pelo que se optou por não considerar este último. 

 

                                                           

41  A análise da consistência interna é feita para a amostra em geral, sem se separar por grupos. A 
medida de consistência interna é o alpha de Cronbach (α=x). 
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4. COMPARAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR  

NO RNPT E NO RNT AO LONGO DE 30M 

 

Como foi referido anteriormente, um dos objectivos específicos deste estudo é 

analisar os desempenhos do RNPT e do RNT ao nível do Comportamento Alimentar 

ao longo de 30 meses. Para esse efeito foi aplicado o teste ACA – Avaliação do 

Comportamento Alimentar, aos dois grupos de sujeitos, aos 6, 18 e 30 meses de 

idade. Na análise dos resultados obtidos foi utilizado o teste de Wilcoxon. 

 

Tabela 3. Comparação dos valores do teste ACA aos 6, 18 e 30 meses entre grupos 

ACA 

 
6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 10.0 16.0 14.0 19.0 27.0 7.0 

Mediana 16.0 17.0 21.0 24.0 27.0 27.0 

Média 15.2 16.9 19.9 23.2 27.0 27.0 

Máximo 17.0 17.0 24.0 24.0 27.0 27.0 

Dp 2.0 0.4 3.1 1.3 0.0 0.0 

Teste de 
Wilcoxon 

W                              302          
p-value                 <0.001 

W                                182 
p-value                   <0.001 

W                            594 
p-value                      - 

 

Através da Tabela 3, é possível concluir que tanto aos 6 meses como aos 18 

meses os RNPT apresentam um pior desenvolvimento comparativamente aos RNT. 

Aos 30 meses, o resultado obtido foi igual para todos os sujeitos em ambos os grupos, 

o que é devido a um efeito de “tecto”, dado que a partir dos 24 meses a criança deverá 

ter adquirido todas as competências de uma alimentação eficiente e funcional 

semelhante à do adulto. 
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Foi também comparado, o desempenho nos dois grupos tendo em conta o valor 

de referência do teste ACA nos diferentes momentos de avaliação. São considerados 

valores normais os resultados que se situam dentro ou acima da média para o nível 

etário considerado e resultados alterados os que se encontram abaixo da média.  

 

 

Gráfico 2. Valores de referência ACA-6 meses para ambos os grupos 

 

Como se pode observar no Gráfico 2, aos 6 meses no grupo de RNT todos os 

valores obtidos são normais, enquanto no grupo de RNPT, 12 crianças apresentam valores 

alterados.  

 

 

Gráfico 3. Valores de referência ACA-18 meses para ambos os grupos 
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No Gráfico 3, pode-se constatar, que aos 18 meses, apenas os RNPT 

apresentam resultados alterados (10 crianças). 

 

 

Gráfico 4. Valores de referência ACA-30 meses para ambos os grupos 

 

Aos 30 meses de idade todas as crianças dos dois grupos apresentam valores 

normais (Gráfico 4). 

Em seguida procedeu-se à comparação da evolução do Comportamento 

Alimentar ao longo deste período para os dois grupos (cf. Tabelas 4 e 5). 

 

Tabela 4. Comparação da variação do teste ACA entre os 6 e os 18 meses 

ACA (6-18 meses) 

 RNPT RNT 

Mínimo -1.0 2.0 

Mediana 5.0 7.0 

Média 4.7 6.3 

Máximo 9.0 8.0 

Dp 2.2 1.4 

Teste de Wilcoxon 

  W                                                                           304 

  p-value                                                              <0.001 

 



Capítulo 7: Apresentação dos resultados 

141 

Tabela 5: Comparação da variação do teste ACA entre os 18 e os 30 meses 

ACA (18-30 meses) 

 RNPT RNT 

Mínimo 3.0 3.0 

Mediana 6.0 3.0 

Média 7.1 3.8 

Máximo 13.0 8.0 

Dp 3.1 1.3 

Teste de Wilcoxon 

W                                                                     1006 

p-value                                                          <0.001 

 

Verifica-se uma maior evolução do Comportamento Alimentar no grupo dos 

RNT entre os 6 e os 18 meses (cf. Tabela 4) e uma maior evolução dos RNPT entre os 

18 e os 30 meses (cf. Tabela 5), tendo ambos os grupos atingido os valores de “tecto” 

próprios dos 24 meses, aos 30 meses de idade. Atendendo aos momentos de 

avaliação, não foi possível confirmar se os RNT atingiam esses valores tecto 

significativamente mais cedo, embora tal seja provável. 

 

 

Gráfico 5. Evolução do Comportamento Alimentar ao longo dos 30 meses em ambos os grupos 
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Através do Gráfico 5, é possível observar a evolução do Comportamento 

Alimentar (resultados obtidos no teste ACA) para ambos os grupos ao longo dos 30 

meses. Como se pode constatar os RNT apresentam desde o início um melhor 

desempenho comparativamente aos RNPT, apresentando globalmente pequena 

variabilidade intra-grupo. O grupo de RNPT, embora inicialmente apresente piores 

resultados comparativamente ao grupo de RNT, evolui ao longo do tempo e atinge o 

mesmo nível de desempenho alimentar que o grupo de RNT aos 30 meses de idade. 

A variabilidade intra-grupo nos RNPT é no entanto maior, em especial aos 18 meses 

(dp=3.1). 

 

Síntese:  

Constata-se que o grupo de RNPT se distingue do grupo de RNT ao nível do 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar ao longo dos 30 meses, revelando 

um pior desempenho aos 6 e 18 meses. Os 2 grupos atingem, contudo, o mesmo 

nível de desenvolvimento aos 30 meses. Também a variação da evolução 

observada ao nível do Comportamento Alimentar é significativamente diferente entre 

os dois grupos, verificando-se uma maior evolução destas competências no grupo 

de RNPT entre os 18 e os 30 meses. A variabilidade intra-grupo é maior no grupo de 

RNPT do que no grupo de RNT, em especial aos 18 meses. 
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5. O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NO RNPT E RNT 

AO LONGO DE 30 MESES 

 

De acordo com os objectivos específicos propostos, procedeu-se à análise do 

Desenvolvimento da Linguagem dos dois grupos de sujeitos recorrendo a três 

instrumentos de avaliação: REEL-3, TALC e PPA-PE, utilizando para esse efeito o 

teste Wilcoxon. De seguida, serão apresentados os resultados obtidos em cada um 

dos testes, comparando o desempenho de ambos os grupos tendo em conta o valor 

de referência do teste REEL-3, TALC e PPA-PE, nos diferentes momentos de 

avaliação. 

 

 

5.1. REEL-3 

Tal como referido anteriormente são apresentados nesta secção os resultados 

obtidos no teste REEL-3 respectivamente nos domínios expressivo, receptivo e global 

da linguagem nos dois grupos de sujeitos. 

 

5.1.1. REEL-3 – Linguagem Expressiva 

Na Tabela 6, apresentam-se os resultados obtidos no teste REEL-3 – Linguagem 

Expressiva respectivamente aos 0 meses, 6 meses, 18 meses e 30 meses para 

ambos os grupos. 
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Tabela 6. Comparação dos valores do teste REEL-3 – Linguagem Expressiva  
aos 0, 6, 18 e 30 meses entre grupos 

REEL-3 Linguagem Expressiva 

 0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 2.0 11.0 12.0 19.0 24.0 48.0 50.0 59.0 

Mediana 3.0 13.0 12.0 21.0 28.0 48.0 53.0 61.0 

Média 3.2 12.9 12.0 20.9 27.9 48.0 53.2 61.1 

Máximo 5.0 13.0 12.0 21.0 34.0 48.0 57.0 64.0 

Dp 1.0 0.4 0.0 0.4 2.9 0.0 2.1 1.1 

Teste de 
Wilcoxon 

W                      0 

p-value    <0.001 

W                            0      

p-value          <0.001       

W                              0      

p-value            <0.001      

W                        0       

p-value      <0.001        

 

Tal como se pode observar, os dados indicam que, para todos os períodos e para 

ambos os subtestes considerados, o grupo de RNPT apresentou sempre um desempenho 

significativamente inferior comparativamente com o grupo de RNT. Estas diferenças são 

muito significativas em todos os momentos e mantêm-se aos 30 meses (Gráfico 6). 

Foi também analisada a variação do Desenvolvimento da Linguagem expressiva 

no grupo de RNPT e no grupo de RNT ao longo dos primeiros 30 meses. Para esse efeito, 

foram efectuadas comparações entre os dois grupos e para os diferentes intervalos 

em estudo (0-6 meses, 6-18 meses e 18-30 meses), utilizando o teste de Wilcoxon.  

 

Tabela 7. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Expressiva  
entre os 0 e os 6 meses 

REEL-3 (0-6 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 7.0 7.0 

Mediana 9.0 8.0 

Média 8.8 8.0 

Máximo 10.0 10.0 

Dp 1.0 0.4 

Teste de Wilcoxon 

W                                                   876 

p-value                                      <0.001 
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Tabela 8. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Expressiva  
entre os 6 e os 18 meses 

REEL-3 (6-18 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 12.0 27.0 

Mediana 16.0 27.0 

Média 15.9 27.1 

Máximo 22.0 29.0 

Dp 2.9 0.4 

Teste de Wilcoxon 

W                                                      0 

p-value                                     <0.001 

 

Tabela 9. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Expressiva 
entre os 18 e os 30 meses 

REEL-3 (18-30 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 21.0 11.0 

Mediana 25.0 13.0 

Média 25.3 13.1 

Máximo 28.0 16.0 

Dp 1.8 1.1 

Teste de Wilcoxon 

W                                                   1188 

p-value                                        <0.001 

  

Através das Tabelas 7, 8 e 9 é possível constatar que a variação no 

Desenvolvimento da Linguagem expressiva é significativamente diferente nos dois 

grupos para todos os momentos de avaliação considerados. Observa-se uma maior 

evolução dos RNT entre os 6 e os 18 meses e uma maior evolução dos RNPT entre os 

18 e os 30 meses. De referir ainda que os RNPT não conseguiram atingir o mesmo 

nível de desempenho linguístico de que os RNT aos 30 meses de idade. 
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Gráfico 6. Evolução dos valores do teste REEL-3 – Linguagem Expressiva 

 

O Gráfico 6 ilustra a evolução dos valores do teste REEL-3 – Linguagem 

Expressiva dos 0 aos 30 meses em ambos os grupos. Tal como se pode observar o 

grupo de RNT apresenta um melhor desempenho ao longo do tempo, sendo a 

variabilidade intragrupo mínima. Os resultados obtidos pelo grupo de RNPT revelam 

também evolução ao longo do tempo, mas nunca conseguindo alcançar o nível 

atingido pelos RNT aos 30 meses de idade. A variabilidade intragrupo é também 

maior, com maior relevância aos 18 meses de idade (dp=2.9). 

 

5.1.2. REEL-3 – Linguagem Receptiva 

Na Tabela 10 apresentam-se dos resultados obtidos no REEL-3 – Linguagem 

Receptiva respectivamente aos 0 meses, 6 meses, 18 meses e 30 meses para ambos 

os grupos.   

Tal como se pode observar, os dados indicam que, para todos os períodos 

considerados, o grupo de RNPT apresentou sempre um desempenho significativamente 

inferior comparativamente com o grupo de RNT.  
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Tabela 10. Comparação dos valores do teste REEL-3 – Linguagem Receptiva  
aos 0, 6, 18 e 30 meses de idade entre grupos 

REEL-3 Linguagem Receptiva 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 1.0 8.0 7.0 15.0 30.0 45.0 47.0 62.0 

Mediana 1.0 9.0 13.0 18.0 41.0 49.0 52.0 64.0 

Média 2.2 8.8 11.8 17.5 40.5 48.6 51.6 63.7 

Máximo 4.0 9.0 15.0 18.0 48.5 49.0 54.0 66.0 

Dp 1.4 0.4 2.0 0.8 5.6 1.0 1.8 0.9 

Teste de 
Wilcoxon 

W                       0 

p-value     <0.001 

W                           1 

p-value           <0.001 

W                     27.5 

p-value            <0.001 

W                       0 

p-value      <0.001 

 

O Gráfico 7 ilustra a evolução dos valores do teste REEL-3 – Linguagem 

Receptiva dos 0 aos 30 meses de idade para os 2 grupos. 

 

 

Gráfico 7. Evolução dos valores do teste REEL-3 – Linguagem Receptiva 



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

148 

Estas diferenças são muito significativas em todos os momentos e mantém-se 

aos 30 meses (Gráfico 7). 

Procedeu-se também, tal como na secção 5.1.1, à comparação da variação da 

evolução do Desenvolvimento da Linguagem receptiva nos dois grupos (cf. Tabelas 

11, 12 e 13). 

 

Tabela 11. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Receptiva  
entre os 0 e os 6 meses de idade 

REEL-3 (0-6 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 6.0 6.0 

Mediana 9.0 9.0 

Média 9.5 8.6 

Máximo 12.0 10.0 

Dp 1.6 0.8 

Teste de Wilcoxon 

W                                             808 

p-value                                <0.006 

 

Tabela 12. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Receptiva  
entre os 6 e os 18meses de idade 

REEL-3 (6-18 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 22 29 

Mediana 28.0 31.0 

Média 28.7 31.1 

Máximo 35.0 32.0 

Dp 3.9 0.7 

Teste de Wilcoxon 

W                                          417.5 

p-value                                <0.031 
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Tabela 13. Comparação da variação do teste REEL-3 – Linguagem Receptiva  
entre os 18 e os 30 meses de idade 

REEL-3 (18-30meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 4.0 13.0 

Mediana 10.0 15.0 

Média 11.2 15.1 

Máximo 19.0 18.0 

Dp 4.6 1.3 

Teste de Wilcoxon 

W                                              308 

p-value                                <0.001 

 

Como se pode observar (cf. Tabelas 11, 12 e 13), verifica-se uma maior 

evolução do grupo dos RNT entre os 6 e os 18 meses e entre os 18 e os 30 meses, 

comparativamente ao grupo de RNPT. Sendo que os RNPT não conseguiram atingir o 

mesmo nível de desempenho linguístico que os RNT aos 30 meses de idade. Também 

a variabilidade intragrupo é superior nos RNPT, com maior incidência aos 18 meses 

(dp=3.9). 

 

5.1.3. REEL-3 – Global 

Os resultados obtidos no teste REEL-3 Global são apresentados na Tabela 14, 

para cada um dos momentos de estudo.  

Como se pode constatar os resultados do grupo de RNPT são sempre 

significativamente inferiores aos do grupo de RNT ao longo dos 30 meses.  
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Tabela 14. Comparação dos valores do teste REEL-3 – Global  
aos 0, 6, 18 e 30 meses de idade entre grupos 

REEL-3 Global 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 3.0 19.0 19.0 34.0 54.0 93.0 97.0 122.0 

Mediana 5.0 22.0 25.0 39.0 70.0 97.0 105.0 125.0 

Média 5.5 21.7 23.0 38.4 68.4 96.6 104.8 124.8 

Máximo 9.0 22.0 27.0 39.0 81.0 97.0 111.0 128.0 

Dp 2.1 0.6 2.0 1.1 8.2 1.0 3.4 1.4 

Teste de 
Wilcoxon 

W                        0 

p-value      <0.001 

W                          0 

p-value         <0.001 

W                          0 

p-value        <0.001 

W                       0 

p-value      <0.001 

 

O Gráfico 8 ilustra a evolução dos dois grupos ao nível da linguagem (nível 

expressivo e receptivo) avaliada através do teste REEL-3 Global. As diferenças 

observadas e já constatadas anteriormente através da análise comparativa entre grupos, 

põe mais uma vez em evidência um perfil de evolução da linguagem no RNPT muito 

semelhante ao perfil do grupo de RNT, embora não consiga atingir o mesmo nível de 

competências deste grupo, aos 30 meses de idade. É também visível uma maior 

variabilidade intra-grupo nos RNPT, que incide sobretudo aos 18 meses de idade (dp 8.2). 

 

 

Gráfico 8. Evolução dos valores do teste REEL-3 – Global 
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Os resultados globais (expressão e compreensão) obtidos nos dois grupos 

foram também analisados, tendo em conta o valor de referência do teste REEL-3 aos 

30 meses. Como se pode observar no Gráfico 9, no grupo de RNT apenas 4 crianças 

apresentam os valores alterados, o que contrasta com o grupo de RNPT, onde o 

número de crianças que apresenta valores alterados é de 25.  

 

 

Gráfico 9. Valores de referência REEL-3 – Global 

 

 

5.2. TALC 

Para esta medida foi efectuada a comparação dos valores para a compreensão e 

expressão aos 30 meses entre RNPT e RNT através do teste Wilcoxon.  

 

Tabela 15. Comparação dos valores do TALC – Compreensão aos 30 meses 

TALC – Compreensão (30 meses) 

 
RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 15.0 26.0 

Mediana 24.0 36.5 

Média 24.1 36.0 

Máximo 40.0 46.0 

Dp 7.0 4.7 

Teste de Wilcoxon 

W                                              118 

p-value                                 <0.001 
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Tabela 16. Comparação dos valores do TALC – Expressão aos 30 meses 

TALC – Expressão (30 meses) 

 RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 3.0 11.0 

Mediana 9.0 15.0 

Média 9.4 15.6 

Máximo 19.0 23.0 

Dp 3.8 3.2 

Teste de Wilcoxon 

W                                          123.5 

p-value                                <0.001 

 

Como se pode observar nas Tabelas 15 e 16, os resultados indicam que, para 

ambos os sub-testes, os RNT apresentam um resultado mais elevado. 

 

5.2.1. Valores de referência TALC 

Como se pode observar (Gráficos 10 e 11), o desempenho de ambos os 

grupos nos subtestes compreensão e expressão apresenta valores inferiores, tendo 

em conta os valores de referência do teste TALC para estes domínios aos 30 meses.  

 

 

Gráfico 10. Valores de referência TALC-compreensão aos 30 meses para ambos os grupos 
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Gráfico 11. Valores de referência TALC-expressão aos 30 meses para ambos os grupos 

 

 

5.3. PPA-PE 

Pretendeu-se com este instrumento analisar o desenvolvimento da fala, em 

particular o desempenho ao nível da produção articulatória, e comparar os resultados 

obtidos nos dois grupos ao longo de 30 meses. Para esse efeito foi utilizado o teste 

Wilcoxon. 

 

Tabela 17. Comparação dos valores obtidos no teste PPA-PE  
aos 30 meses para ambos os grupos 

PPA-PE (30 meses) 

 RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 26.0 37.0 

Mediana 37.0 45.0 

Média 37.7 44.8 

Máximo 53.0 52.0 

Dp 7.6 3.8 

Teste de Wilcoxon 

W                                             259 

p-value                                <0.001 
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Os resultados indicam que os sujeitos do grupo de RNT apresentam uma 

pontuação significativamente mais elevada (cf. Tabela 17). O número de fonemas 

produzidos correctamente em contexto de palavra ou sílaba é significativamente maior 

no grupo de RNT. 

 

5.3.1. Valores de Referência do PAA-PE 

Como se pode observar através do Gráfico 12, o desempenho do grupo de 

RNT apresenta todos os resultados dentro dos valores considerados normais. O grupo 

de RNPT inclui 9 crianças com valores alterados. 

 

 

Gráfico 12. Valores de referência PPA-PE aos 30 meses para ambos os grupos 

 

Síntese: 

Constata-se que o grupo de RNPT se distingue do grupo de RNT ao nível do 

Desenvolvimento da Linguagem nas diferentes vertentes: expressão, compreensão 

e fala, revelando um pior desempenho nos diferentes momentos de avaliação, e 

não atingindo o nível de Desenvolvimento da Linguagem conseguido pelo grupo de 

RNT aos 30 meses de idade. A variação da evolução observada ao nível da 

linguagem é significativamente diferente entre os dois grupos. Verificando-se uma 

maior evolução das competências linguísticas (expressão e compreensão) no grupo 

de RNPT entre os 18 e os 30 meses. Também se observa uma maior variabilidade 

intra-grupo nos RNPT sendo esta mais acentuada aos 18 meses de idade. 
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6. RELACIONAR O DESENVOLVIMENTO 

DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR  

E O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM NO RNPT  

E NO RNT AO LONGO DOS PRIMEIROS 30 MESES DE VIDA 

 

De acordo com um dos objectivos específicos enunciados anteriormente, 

pretendeu-se relacionar a evolução do Comportamento Alimentar com o 

Desenvolvimento da Linguagem ao longo de 30 meses de idade nos dois grupos de 

sujeitos. Nesse sentido, foi utilizada uma análise de correlação, utilizando como 

medidas para o Comportamento Alimentar o EACA-RNPT, EACA-RNPT e ACA, e para 

a linguagem: o REEL-3, o TALC e o PPA-PE nos diferentes momentos de avaliação (0 

meses, 6 meses, 18 meses e 30 meses de idade).  

 

 

6.1. Análise da Associação entre Comportamento Alimentar 

(EACA-RNPT , EACA-RNT e ACA,) e Desenvolvimento  

da Linguagem (TALC, PPA-PE, REEL-3) 

Nesta secção serão apresentados os resultados referentes à análise de 

correlação efectuada entre o Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da 

Linguagem (cf. Tabelas 18, 19, 20 e 21). 
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Tabela 18. Associação entre EACA-RNPT (0 meses) e o Desenvolvimento da Linguagem  
ao longo de 30 meses no grupo de RNPT 

 
RNPT 

P p 

TALC- Expressão  0.467 0.006 

TALC-Compreensão 0.657 <0.001 

PPA-PE 0.840 <0.001 

REEL-3  Global (0m) 0.907 <0.001 

REEL-3 Global (6m) 0.857 <0.001 

REEL-3 (18m) 0.934 <0.001 

REEL-3 (30m) 0.866 <0.001 

 

Tabela 19. Associação entre EACA-RNT (0 meses) e o Desenvolvimento da Linguagem  
ao longo de 30 meses no grupo RNT 

 
RNT 

P p 

TALC- Expressão  0.081 0.638 

TALC-Compreensão 0.061 0.726 

PPA-PE 0.577 <0.001 

REEL-3  Global (0m) 0.159 0.356 

REEL-3 Global (6m) 0.240 0.159 

REEL-3 Global(18m) 0.042 0.808 

REEL-3 Global(30m) 0.227 0.183 

 

Tabela 20. Associação entre os resultados do teste ACA aos 6 meses  
e o Desenvolvimento da Linguagem para ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

P p p p 

TALC-Expressão  0.567 <0.001 -0.133 0.441 

TALC-Compreensão 0.693 <0.001 0.179 0.297 

PPA-PE 0.677 <0.001 -0.074 0.668 

REEL-3 Global (0m) 0.560      0.001 -0.027 0.877 

REEL-3 Global (6m) 0.561 0.001 0.318 0.059 

REEL-3 Global (18m) 0.627 <0.001 0.022 0.897 

REEL-3 Global (30m) 0.453 0.008 -0.028 0.872 
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Tabela 21. Associação entre os resultados do teste ACA aos 18 meses  
e o Desenvolvimento da Linguagem para ambos os grupos 

 RNPT RNT 

p p p p 

TALC- Expressão  0.358 0.041 0.054 0.756 

TALC-Compreensão 0.492 0.004 0.102 0.553 

PPA-PE 0.631 <0.001 -0.089 0.605 

REEL-3  Global (0m) 0.581 <0.001 -0.241 0.156 

REEL-3 Global (6m) 0.594 <0.001 -0.373 0.025 

REEL-3 Global (18m) 0.668 <0.001 -0.216 0.206 

REEL-3 Global (30m) 0.620 <0.001 -0.135 0.433 

 

Não se observam associações significativas entre o Comportamento Alimentar e o 

Desenvolvimento da Linguagem no grupo de RNT (cf. Tabelas 19 e 20). Relativamente ao 

grupo de RNPT, verifica-se uma associação positiva estatisticamente significativa entre o 

Comportamento Alimentar (ACA) e o Desenvolvimento da Linguagem (para os diferentes 

instrumentos de avaliação da linguagem utilizados), cuja magnitude varia entre moderada 

a elevada (cf. Tabelas 20 e 21). Também neste grupo, os resultados obtidos utilizando o 

EACA-RNPT e os diferentes instrumentos de avaliação de linguagem revelam que existe 

uma associação positiva estatisticamente significativa de magnitude elevada entre o 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem; neste caso a relação é 

muito forte (cf. Tabela 18). Pode-se pois afirmar, que quanto melhor/pior o desempenho 

no Comportamento Alimentar, melhor/pior o desempenho ao nível do indicadores de 

Desenvolvimento da Linguagem (cf. Tabelas 18 e 20).  

 

Síntese: 

No grupo RNT constata-se apenas uma associação positiva significativa entre o 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem, concretamente 

entre o desempenho alimentar (EACA-RNT) observado aos 0 meses e o 

desempenho linguístico (PPA-PE) observado aos 30 meses. Relativamente ao 

grupo de RNPT, observa-se uma associação positiva significativa entre o 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem ao longo dos 

diferentes momentos de estudo, excepto entre o desempenho alimentar aos 18 

meses (ACA) e o desempenho da linguagem (TALC-expressão) aos 30 meses. 
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7. Comparar os níveis de Percepção Neonatal Materna 

e Stress Materno nos dois grupos ao longo de 30 meses 

 

Avaliámos a percepção neonatal materna e o nível de stress materno em 

ambos grupos. Para tal, foram utilizados respectivamente o NPI – Inventário de 

Percepção Neonatal (I e II) e o PSI – Índice de Stress Parental. 

 

 

7.1. Avaliação da Percepção Neonatal Materna 

em ambos os grupos 

Num primeiro momento, foi analisada a evolução da percepção neonatal 

materna ao longo do tempo (NPI I e II), em relação às mães de cada um dos grupos 

considerados. Desta forma, foram considerados o número de mães com uma 

percepção positiva ou negativa nos dois momentos de avaliação e o número das que 

mudaram ou mantiveram a percepção inicial do seu bebé em ambos os grupos da 

amostra. Num segundo momento, foram analisadas associações entre a percepção 

materna neonatal para ambos os grupos. 

 

7.1.1. Evolução da Percepção Neonatal Materna (NPI, I e II) 

para ambos os grupos 

Como se pode observar na Tabela 22, a maioria das mães do grupo de RNT 

tem uma percepção positiva no primeiro momento e destas apenas uma mãe muda 

para uma percepção negativa no 2º momento de avaliação. Todas as 4 mães que 

tinham uma percepção negativa no primeiro momento de avaliação passam a ter uma 

percepção positiva no 2º momento. Não se observa nenhuma mãe que mantenha uma 

percepção negativa ao longo dos dois momentos. 
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Tabela 22. Evolução da Percepção neonatal para as mães do Grupo de RNT 

NPI-0M 

NPI-1M 

Percepção 
Positiva 

Percepção 
Negativa 

Total 

Percepção 
Positiva 

31 (86.10%) 1 (2.80%) 32 (88.90%) 

Percepção 
Negativa 

4 (11.10%) 0 (0%) 4 (11.10%) 

Total 35 (97.20%) 1 (2.80%) 36 (100%) 

 

Relativamente à evolução observada nas mães dos RNPT (cf. Tabela 23), 

constatou-se que, de todas as mães que tinham uma percepção positiva do seu bebé 

no primeiro momento de avaliação, apenas 5 mantiveram uma percepção positiva, e 

15 mudaram para uma percepção negativa. Em contrapartida, apenas 1 mãe que 

apresentava uma percepção negativa no primeiro momento muda para uma 

percepção positiva no segundo momento de avaliação, 12 mães mantiveram uma 

percepção negativa nos 2 momentos de avaliação.  

 

Tabela 23. Evolução da Percepção Neonatal para as mães do Grupo de RNPT 

NPI-0M 

NPI-1M 

Percepção 
Positiva 

Percepção 
Negativa 

Total 

Percepção 
Positiva 

5 (15.15%) 15 (45.45%) 20 (60.60%) 

Percepção 
Negativa 

1 (3.0%) 12 (36.40%) 13 (39.40%) 

Total 6 (18.15%) 27 (81,85%) 33 (100%) 

 

7.1.2. Associações entre Percepção Materna Neonatal (NPI, I e II) 

entre RNPT e RNT 

São apresentados nas Tabelas 24 e 25 os resultados relativos à percepção 

neonatal materna medida pelas duas versões do NPI, correspondentes a cada um dos 

momentos de avaliação.  
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Tabela 24. Comparação da Percepção Neonatal avaliada pelo NPI-I entre grupos  
no primeiro momento de avaliação 

 

Grupo 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Total 

NPI 

Negativa 18 4 22 

Positiva 15 32 47 

Total 33 36 69 

p-value                                      0.002 

 

Tabela 25. Comparação da Percepção Neonatal avaliada pelo NPI-II  
no segundo momento de avaliação 

 

Grupo 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Total 

NPI 

Negativa 29 1 30 

Positiva 4 35 39 

Total 33 36 69 

p-value                                    <0.001 

 

Como se pode verificar através das Tabelas 24 e 25, a percepção neonatal 

materna entre os dois grupos de mães difere significativamente. Os resultados indicam 

que as mães de RNT têm sempre uma percepção mais positiva do seu bebé (88.9% 

no primeiro momento e 97.2% no segundo momento de avaliação) do que as mães de 

bebés RNPT. No grupo de mães de RNPT, cerca de 54.5% apresenta no primeiro 

momento uma percepção negativa do seu bebé. No segundo momento de avaliação 

verifica-se que apenas 12% das mães revelam uma percepção positiva. 
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7.2. Comparar os níveis de Stress Materno (PSI)  

no RNPT e no RNT ao longo de 30 meses 

Procedeu-se à comparação dos valores de cada dimensão: Domínio da 

Criança, Domínio dos Pais e PSI global para o grupo dos RNPT e RNT e para os 

diferentes momentos de estudo, utilizando o teste Wilcoxon. 

 

7.2.1. Domínio da Criança – Reforço aos Pais 

Esta subescala representa o grau pelo qual a interacção mãe-criança resulta, 

para a mãe, numa resposta afectiva positiva. Esta resposta é um componente do 

processo de vinculação com a criança e desenvolve-se em função, quer dos sinais 

que a criança emite, quer da capacidade dos pais para compreenderem de forma 

precisa esses sinais. Pretendeu-se assim, analisar o grau de satisfação na interacção 

mãe-criança nos dois grupos de RN, comparando os resultados obtidos nesta 

subescala intergrupo ao longo dos diferentes momentos de avaliação.  

 

Tabela 26. Comparação dos valores do teste PSI – Domínio da Criança (Reforço)  
aos 0, 6, 18 e 30 meses para ambos os grupos 

PSI – Domínio da Criança 
Reforço aos pais 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 15.0 9.0 21.0 10.0 18.0 8.0 18.0 11.0 

Mediana 19.0 22.0 25.0 13.0 20.0 13.0 22.0 13.0 

Média 19.0 21.7 24.8 13.1 20.4 12.9 22.3 13.0 

Máximo 22.0 22.0 27.0 18.0 24.0 17.0 26.0 17.0 

Dp 1.7 1.7 1.3 1.8 1.4 1.7 2.0 1.4 

Teste de 
Wilcoxon 

W                    1183 

p-value         <0.001      

W                      1188      

p-value           <0.001      

W                     1188      

p-value          <0.001      

W                   1188      

p-value        <0.001      
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Na Tabela 26 é possível constatar que as mães do grupo de RNPT apresentam 

aos 0 meses valores mais baixos do que os obtidos pelas mães do grupo de RNT, 

mas ao longo do tempo esses valores vão aumentando. A diferença entre grupos é 

sempre significativa nos vários momentos de estudo. 

 

7.2.2. Domínio da Criança – Aceitação 

Nesta secção são apresentados os resultados obtidos na comparação entre 

grupos dos valores de PSI nos diferentes momentos de estudo: 0 meses, 6 meses, 18 

e 30 meses na subescala aceitação. Esta subescala traduz até que ponto a criança 

satisfaz as expectativas que os pais tinham face a ela, e foca dimensões associadas 

com o facto de a criança possuir características socialmente desejáveis. 

 

Tabela 27. Comparação dos valores do teste PSI – Domínio da Criança (Aceitação)  
aos 0, 6, 18 e 30 meses, para ambos os grupos 

PSI-Domínio da Criança 
Aceitação 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 16.0 11.0 20.0 10.0 19.0 10.0 18.0 10.0 

Mediana 21.0 15.5 25.0 15.5 25.0 15.0 23.0 15.5 

Média 21.4 15.7 24.8 15.2 24.4 14.8 23.9 15.7 

Máximo 27.0 22.0 29.0 21.0 29.0 20.0 31.0 20.0 

Dp 2.6 2.4 2.2 2.2 2.8 2.2 3.2 2.3 

Teste de 
Wilcoxon 

W                1125.5 

p-value        <0.001       

W                   1186.5       

p-value          <0.001       

W                    1188       

p-value         <0.001       

W               1173.5      

p-value       <0.001       

 

Como se pode observar (cf. Tabela 27), os valores obtidos pelas mães do 

grupo de RNPT diferem significativamente dos valores obtidos pelas mães do grupo 

de RNT, revelando sempre níveis de stress mais elevados nos diferentes momentos 

de estudo. 
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7.2.3. Domínio da Criança – Maleabilidade 

Esta subsescala avalia a maior ou menor facilidade com que a criança lida com 

a mudança e com as transições. Estes comportamentos manifestam-se em geral como 

comportamentos de evitamento face ao outro. Pretende-se nesta secção avaliar o 

nível de stress evidenciado pelas mães dos dois grupos de sujeitos, face a este 

domínio, ao longo dodiferentes momentos em estudo. Nesse sentido foram comparados 

os valores do teste de PSI – Domínio da criança, subescala Maleabilidade, obtidos 

pelas mães de cada grupo de sujeitos ao longo dos 30 meses (cf. Tabela 28). 

 

Tabela 28. Comparação dos valores do teste PSI – Domínio da Criança (Maleabilidade)  
aos 0, 6, 18 e 30 meses para ambos os grupos 

PSI – Domínio da Criança 
Maleabilidade 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 22.0 16.0 25.0 17.0 27.0 16.0 24.0 15.0 

Mediana 26.0 21.0 30.0 22.5 30.0 20.5 29.0 19.0 

Média 25.6 20.3 30.0 21.7 30.2 20.4 29.3 19.0 

Máximo 29.0 25.0 34.0 27.0 34.0 26.0 36.0 23.0 

Dp 1.6 2.3 1.8 2.2 1.5 2.5 2.8 1.8 

Teste de 
Wilcoxon 

W                   1160 

p-value         <0.001      

 W                     1184       

p-value           <0.001      

W                    1188       

p-value         <0.001       

W                  1188       

p-value       <0.001       

 

É possível constatar através da Tabela 32, que as mães dos RNPT apresentam 

sempre valores mais elevados de stress comparativamente ao grupo de mães e RNT 

e que a diferença observada é significativa. 

 

7.2.4. Domínio da Criança – Exigência 

Esta subescala refere-se à pressão directa que a criança exerce sobre a figura 

parental. São apresentados nesta secção os resultados obtidos na comparação dos 
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valores obtidos pelas mães do grupo de RNPT e pelas mães do grupo de RNT, nesta 

subescala, ao longo de 30 meses (cf. Tabela 29). 

 

Tabela 29. Comparação dos valores do teste PSI – Domínio da Criança (Exigência)  
aos 0, 6, 18 e 30 meses para ambos os grupos 

PSI – Domínio da Criança 
Exigência 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 25.0 17.0 28.0 16.0 25.0 17.0 21.0 17.0 

Mediana 28.0 20.0 32.0 21.0 28.0 21.0 28.0 21.0 

Média 28.6 20.8 31.3 20.7 28.2 20.9 27.4 21.0 

Máximo 33.0 26.0 35.0 26.0 31.0 28.0 33.0 26.0 

Dp 1.9 2.3 2.0 2.5 1.9 2.7 3.2 2.3 

Teste de 
Wilcoxon 

W                1185.5 

p-value       <0.001 

W                      1188       

p-value           <0.001      

W                  1170.5      

p-value         <0.001       

W                   1120      

p-value        <0.001      

 

A diferença entre grupos no que diz respeito ao Domínio da Criança, subescala 

exigência, é sempre significativa. Observam-se para todos os momentos de avaliação 

considerados valores de stress mais elevados no grupo de mães de RNPT. 

 

7.2.5. Domínio da Criança Global 

O domínio da Criança – Global inclui os valores obtidos nas diferentes 

subescalas. Procedeu-se também à semelhança da análise efectuada anteriormente à 

comparação dos valores obtidos pelas mães do grupo de RNPT e pelas mães do 

grupo de RNT ao longo de 30 meses. Os resultados são apresentados na Tabela 30. 
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Tabela 30. Comparação dos valores de PSI – Domínio da Criança, Global  
aos 0, 6, 18 e 30 meses 

PSI – Domínio da Criança 
Global 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 82.0 58.0 102.0 58.0 94.0 58.0 87.0 57.0 

Mediana 94.0 70.0 111.0 72.0 102.0 69.0 101.0 69.0 

Média 94.6 69.0 110.9 70.7 103.3 69.1 102.9 68.7 

Máximo 107.0 76.0 118.0 78.0 113.0 80.0 120.0 76.0 

Dp 5.1 4.6 3.7 4.5 4.7 5.3 8.0 4.1 

Teste de 
Wilcoxon 

W                   1188 

p-value        <0.001 

W                      1188       

p-value           <0.001      

W                     1188      

p-value          <0.001      

W                   1188      

p-value        <0.001      

 

Tal como se tinha verificado para as diferentes subescalas do Domínio da 

Criança, os valores de stress são sempre superiores para as mães do grupo de RNPT 

ao longo dos 30 meses. A diferença entre os grupos é significativa. 

 

 

Gráfico 13. Evolução dos valores obtidos no PSI – Domínio da Criança (Global)  
ao longo dos diferentes momentos de avaliação 
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O Gráfico 13 ilustra a evolução observada ao longo dos 30 meses ao nível do 

Stress Parental para ambos os grupos. Como se pode observar, os valores obtidos 

pelas mães do grupo de RNPT são sempre mais elevados que os obtidos pelas mães 

do grupo de RNT. Verifica-se um aumento destes valores dos 0 aos 6 meses de idade, 

diminuindo ligeiramente aos 18 meses e mantendo-se constante até aos 30 meses. 

Também se observa uma maior variabilidade intragrupo nos RNPT, com maior 

incidência aos 0 meses (dp=5.1) e 30 meses (dp=8.0). 

 

7.2.6. Comparação da Variação do teste PSI, Domínio da Criança 

Procedeu-se também à comparação da variação da evolução do stress 

parental – Domínio da Criança em relação aos dois grupos (cf. Tabelas 31, 32 e 33). 

 

Tabela 31. Comparação da variação dos valores obtidos no teste PSI  
– Domínio da Criança (0-6 meses) 

 

PSI – Domínio da Criança  
(0-6  meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo 7.0 -10.0 

Mediana 16.0 1.5 

Média 16.3 1.7 

Máximo 27.0 9.0 

Dp 5.5 3.7 

Teste de Wilcoxon 

W                                           1183.5 

p-value                                   <0.001 
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Tabela 32. Comparação da variação do valores obtidos no teste PSI  
– Domínio da Criança (6m e 18m) 

 

PSI – Domínio da Criança  
(6 e 18 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -16.0 -8.0 

Mediana -8.0 -2.0 

Média -7.6 -1.6 

Máximo 3.0 5.0 

Dp 5.3 3.4 

Teste de Wilcoxon 

W                                           202.5 

p-value                                <0.001 

 

Tabela 33. Comparação da variação dos valores obtidos no teste PSI  
– Domínio da Criança (18m e 30m) 

 

PSI – Domínio da Criança  
(18-30 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -16.0 -9.0 

Mediana -1.0 00 

Média -0.4 -0.4 

Máximo 16.0 5.0 

Dp 7.3 2.7 

Teste de Wilcoxon 

W                                           601 

p-value                                0.937 

 

Tal como se pode observar nas diferentes tabelas, o grupo de RNPT mantém 

sempre níveis de stress mais elevados que os RNT ao longo dos 30 meses de idade, 

sendo que no grupo de RNPT, se verifica um maior aumento dos valores de stress 

parental dos 0 aos 6 meses de idade. O stress parental mantém-se constante para 

ambos os grupos dos 18 aos 30 meses, observando-se no entanto que no grupo de 
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RNPT houve uma maior variabilidade entre as mães (dp=7.3), comparativamente às 

mães de RNT (dp=2.7). 

 

7.2.7. Domínio dos Pais – Competência (0-30 meses) 

Esta subescala avalia a percepção de competência da figura parental em 

relação ao seu papel como mãe/pai. Diz respeito ao conhecimento de como gerir o 

comportamento da criança e ao à vontade na tomada de decisões. Os resultados 

obtidos são apresentados na Tabela 34. 

 

Tabela 34. Comparação dos valores de PSI – Dominio dos Pais – Competência  
aos 0, 6, 18 e 30 meses 

PSI – Domínio dos Pais 
Competência 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 38.0 28.0 34.0 28.0 35.0 28.0 28.0 26.0 

Mediana 45.0 35.0 42.0 35.0 35.0 34.0 41.0 32.0 

Média 45.3 34.8 42.4 35.2 43.8 33.9 40.9 32.3 

Máximo 53.0 41.0 50.0 46.0 49.0 39.0 53.0 38.0 

Dp 3.7 3.3 4.0 3.4 3.8 2.5 5.3 3.0 

Teste de 
Wilcoxon 

W                     1174 

p-value         <0.001 

W                   1090.5 

p-value           <0.001 

W                 1168.5 

p-value         <0.001 

W                  1105 

p-value      <0.001 

 

Observa-se que, globalmente, as mães de RNPT apresentam um nível de 

stress mais elevado ao longo dos 30 meses comparativamente às mães de RNT. 

 

7.2.8. Domínio dos Pais – Restrição do papel (0-30 meses) 

Esta subescala avalia o impacto negativo, perdas e ressentimento, associados 

com a percepção parental de abandono de papéis importantes na vida das mães. Os 

resultados são apresentados na Tabela 35. 
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Tabela 35: Comparação dos valores de PSI – Domínio dos Pais – Restrição do Papel 

PSI – Domínio dos Pais 
Restrição do papel 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 26.0 21.0 29.0 18.0 25.0 16.0 22.0 14.0 

Mediana 29.0 23.0 31.0 22.0 29.0 20.0 28.0 19.0 

Média 29.9 23.2 30.9 22.1 29.0 19.5 27.9 18.9 

Máximo 34.0 27.0 33.0 25.0 32.0 22.0 31.0 24.0 

Dp 2.0 1.7 1.3 1.7 1.9 1.4 1.9 2.0 

Teste de 
Wilcoxon 

W                     1180 

p-value         <0.001 

W                       1188      

p-value            <0.001     

W                     1188      

p-value         <0.001       

W                1185.5      

p-value        <0.001      

 

Verifica-se que para ambos os momentos de avaliação considerados, as mães 

de RNPT apresentam valores de stress mais elevados do que as mães de RNT. Os 

dois grupos diferem significativamente entre si. 

 

7.2.9. Domínio dos Pais – Depressão (0-30 meses) 

Esta subescala avalia até que ponto está prejudicada a disponibilidade 

emocional da figura parental face à criança, e em que medida a energia emocional e 

física da mãe/pai está comprometida. A subescala capta também o impacto da culpa 

na figura parental. Os valores obtidos nesta subescala são apresentados na Tabela 

36. 

Como se pode constatar, as mães de RNPT apresentam sempre ao longo do 

tempo valores de stress mais elevados do que as mães de RNT. Os grupos diferem 

significativamente entre si. 
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Tabela 36. Comparação dos Valores de PSI – Domínio dos Pais – Depressão 
aos 0, 6, 18 e 30 meses 

PSI – Domínio dos Pais 
Depressão 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 25.0 16.0 27.0 15.0 25.0 15.0 22.0 13.0 

Mediana 30.0 21.5 31.0 19.0 30.0 18.5 27.0 19.0 

Média 29.0 21.0 30.8 19.5 29.7 19.0 26.7 19.0 

Máximo 33.0 25.0 35.0 24.0 33.0 24.0 33.0 26.0 

Dp 2.2 2.2 2.0 2.2 1.8 2.2 2.8 2.9 

Teste de 
Wilcoxon 

W                   1185 

p-value        <0.001 

W                      1188       

p-value           <0.001      

W                     1188      

p-value          <0.001      

W                1154.5      

p-value        <0.001      

 

7.2.10. Domínio dos Pais – Relação (0-30 meses) 

Avalia o apoio físico e emocional que é facultado para facilitar o desempenho 

do papel parental. Permite também determinar o nível de conflito na relação que está 

associado com o funcionamento parental. Os valores obtidos são apresentados na 

Tabela 37. 

 

Tabela 37. Comparação dos valores de PSI – Domínio dos Pais – Relação 
aos 0, 6, 18 e 30 meses 

PSI – Domínio dos Pais 
Relação 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 23.0 16.0 25.0 16.0 22.0 16.0 21.0 15.0 

Mediana 27.0 21.5 29.0 20.0 28.0 20.5 27.0 20.0 

Média 26.7 21.2 28.8 20.6 27.0 20.3 27.0 20.1 

Máximo 31.0 26.0 33.0 25.0 31.0 24.0 34.0 25.0 

Dp 1.8 2.5 2.2 2.1 2.0 2.1 2.6 2.4 

Teste de 
Wilcoxon 

W                    1152 

p-value         <0.001 

W                       1184      

p-value            <0.001     

W                     1176      

p-value          <0.001      

W                1161.5    

p-value        <0.001      
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Observa-se, ao longo dos 30 meses, valores de stress materno sempre mais 

elevados nas mães de RNPT. Os grupos diferem significativamente entre si. 

 

7.2.11. Domínio dos Pais – Escala Global 

 Procedeu-se à comparação dos valores globais de PSI domínio dos pais para 

ambos os grupos nos diferentes momentos de estudo (cf. Tabela 38). 

 

Tabela 38. Comparação dos valores do Teste PSI Global – Domínio dos Pais 
aos 0, 6, 18 e 30 meses 

 PSI – Domínio dos Pais  
Global 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 119.0 90.0 120.0 88.0 120.0 85.0 110.0 80.0 

Mediana 131.0 100.5 135.0 97.0 129.0 93.0 122,0 90,0 

Média 131.7 100.2 132.9 97.4 129.5 92.7 122.4 90.4 

Máximo 142.0 110.0 145.0 110.0 142.0 102.0 136.0 101.0 

Dp 5.4 4.4 6.2 5.0 5.3 4.3 5.9 5.8 

Teste de 
Wilcoxon 

W                    1188 

p-value         <0.001 

W                      1188       

p-value           <0.001      

W                     1188      

p-value          <0.001      

W                   1188      

p-value        <0.001      

 

Tal como se tinha verificado para as diferentes subescalas do Domínio dos 

Pais, os resultados obtidos para a escala Global são também mais elevados para as 

mães de RNPT. 

Foi também efectuada a comparação da variação da evolução do PSI – Domínio 

dos Pais Global em relação aos dois grupos (cf. Tabelas 39, 40 e 41). 
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Tabela 39. Comparação da variação dos valores obtidos no teste PSI – Domínio dos Pais  
entre os 0 e os 6 meses 

 

PSI – Dominio dos Pais 
(0-6 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -15.0 -12.0 

Mediana 0.0 -3.0 

Média 1.2 -2.9 

Máximo 13.0 5.0 

Dp 7.1 4.2 

Teste de Wilcoxon 

W                                             836 

p-value                                  0.004 

 

Tabela 40. Comparação da variação dos valores obtidos no teste PSI – Domínio dos Pais  
entre os 6 e os 18 meses 

 

PSI – Dominio dos Pais  
(6-18 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -20.0 -13.0 

Mediana -3.0 -5.0 

Média -3.4 -4.7 

Máximo 7.0 4.0 

Dp 7.0 3.9 

Teste de Wilcoxon 

W                                              674 

p-value                                   0.338 
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Tabela 41. Comparação da variação dos valores obtidos no teste PSI – Dominio dos Pais  
entre os 18 e os 30 meses 

 

PSI – Dominio dos Pais  
(18-30 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -20.0 -11.0 

Mediana -7.0 -2.0 

Média -7.0 -2.3 

Máximo 7.0 6.0 

Dp 6.8 4.6 

Teste de Wilcoxon 

W                                             328 

p-value                                <0.001 

 

Como se pode observar através das Tabelas 39, 40 e 41, as mães do grupo de 

RNPT apresentam sempre valores de stress mais elevados. A variação dos valores de 

stress é significativa entre os dois grupos nos diferentes momentos de avaliação. 

Verifica-se um maior aumento dos valores de stress dos 18 aos 30 meses. 

O Gráfico 14 ilustra a evolução observada ao longo dos 30 meses em termos 

dos valores obtidos no Domínio dos pais – Global, para ambos os grupos. Como se 

pode observar, os valores obtidos pelas mães do grupo de RNPT são sempre mais 

elevados que os obtidos pelas mães do grupo de RNT. Verifica-se um aumento destes 

valores dos 0 aos 6 meses de idade, diminuindo ligeiramente entre os 6 e os 30 

meses. Observa-se também uma grande variabilidade intra-grupo para ambos os 

grupos, embora com maior incidência no grupo de RNPT. 
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Gráfico 14. Evolução dos valores obtidos no PSI – Domínio dos Pais (Global)  
ao longo dos diferentes momentos de avaliação 

 

7.2.12. PSI Global 

O PSI global é um índice criado com os domínios da Criança e dos Pais. Neste 

trabalho, não inclui o Stress de vida. Os valores obtidos são apresentados na Tabela 42. 

 

Tabela 42. Valores obtidos no PSI – Domínio dos Pais – Stress Global  
pelas mães de RNT e mães de RNPT aos 0, 6, 18 e 30 meses 

PSI – Domínio dos Pais 
Relação 

 
0M 6M 18M 30M 

RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT RNPT RNT 

Mínimo 211.0 155.0 27.0 147.0 218.0 147.0 209.0 147.0 

Mediana 225.0 169.0 244.0 169.0 232.0 160.5 224.0 160.0 

Média 226.3 169.2 243.8 168.0 232.7 161.8 225.3 159.0 

Máximo 240.0 183.0 256.0 183.0 248.0 178.0 256.0 174.0 

Dp 7.7 7.3 7.0 7.9 7.7 7.1 10.5 7.2 

Teste de 
Wilcoxon 

W                   1188 

p-value        <0.001 

W                      1188      

p-value           <0.001      

W                     1188      

p-value          <0.001      

W                   1188      

p-value        <0.001      
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Relativamente aos resultados obtidos no PSI global Tabela 42, estes mostram  

que ao nível global os valores de stress das mães de RNPT são mais elevados que os 

das mães de RNT e que esta diferença é estatisticamente significativa. 

Procedeu-se também à comparação a variação dos valores obtidos no teste 

PSI – Stress Global. 

 

Tabela 43. Comparação da variação do teste PSI – Stress global  
entre os 0 e os 6 meses 

 

Stress Global (0-6 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -5.0 -19.0 

Mediana 19.0 -1.5 

Média 17.5 -1.2 

Máximo 30.0 9.0 

Dp 8.7 6.0 

Teste de Wilcoxon 

W                                          1119.5 

p-value                                 <0.001 

 

Tabela 44. Comparação da variação do teste de PSI – Stress Global  
entre os 6 e os 18 meses 

 

Stress Global (6-18 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -29.0 -18.0 

Mediana -12.0 -6.0 

Média -11.1 -6.3 

Máximo 7.0 4.0 

Dp 7.7 4.7 

Teste de Wilcoxon 

W                                            347.5 

p-value                                 <0.003 
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Tabela 45. Comparação da variação do teste de PSI – Stress Global  
entre os 18 e os 30 meses 

 

Stress Global (18-30 meses) 

RNPT 
(N=33) 

RNT 
(N=36) 

Mínimo -33.0 -11.0 

Mediana -7.0 -4.0 

Média -7.4 -2.7 

Máximo 19.0 7.0 

Dp 10.0 5.0 

Teste de Wilcoxon 

W                                             393 

p-value                                <0.016 

 

Como se pode observar através das Tabelas 43, 44 e 45, a variação intragrupo 

é significativa. 

O Gráfico 15 ilustra a evolução observada ao longo dos 30 meses ao nível do 

Stress Global para ambos os grupos. 

 

Gráfico15. Valores obtidos no PSI – Stress Global ao longo dos 30 meses 
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Verifica-se que os valores obtidos pelas mães de grupo de RNPT são sempre 

mais elevados que os obtidos pelas mães do grupo de RNT. Observa-se um aumento 

destes valores (RNPT) entre os 0 e os 6 meses de idade e uma ligeira diminuição 

entre os 6 e os 18 meses, mantendo-se depois, constante entre os 18 e os 30 meses. 

 

Síntese:  

Os resultados indicam que tanto para cada dimensão como para os valores globais 

e em todos os períodos considerados, existe uma diferença significativa entre os 

níveis de stress das mães de RNT e as mães de RNPT, sendo sempre superiores 

para as mães de RNPT. 
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8. RELACIONAR A PERCEPÇÃO NEONATAL MATERNA  

E O STRESS MATERNO COM O DESENVOLVIMENTO  

DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR NO RNPT E NO RNT 

 

De acordo com um dos objectivos específicos enunciados, procedeu-se ào 

estudo da associação entre entre as dimensões maternas: percepção neonatal 

materna e stress materno e o Comportamento Alimentar para ambos os grupos ao 

longo dos primeiros 30 meses de vida. De seguida serão apresentados os resultados 

obtidos para cada uma das análises efectuadas. 

 

 

8.1. Associação entre Percepção Neonatal Materna (NPI)  

e Comportamento Alimentar (ACA) 

Procedeu-se à análise da associação entre a percepção neonatal materna 

(NPI, I, II) e o Comportamento Alimentar (ACA) através da análise correlacional de 

Spearman. Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 46 e 47. 

 

Tabela 46. Associação entre percepção neonatal materna nos 1º e 2º momento de avaliação  
e o Comportamento Alimentar aos 6 meses em ambos os grupos  

 
RNPT RNT 

p p p p 

NPI- I 0.204 0.256 -0.079 0.646 

NPI-II -0.061 0.735 -0.025 0.886 
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Tabela 47. Associação entre percepção neonatal materna nos 1º e 2º momento de avaliação 
e o Comportamento Alimentar aos 18 meses em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

NPI-I  0.303 0.086 -0.106 0.538 

NPI-II  0.074 0.682 -0.126 0.464 

 

Verifica-se que não existe nenhuma associação significativa ente percepção 

neonatal materna e o Comportamento Alimentar para ambos os grupos (cf. Tabelas 46 

e 47). 

 

 

8.2. Associação entre Stress Materno  

e Comportamento Alimentar 

No sentido de analisar a associação entre o stress materno (PSI) e o 

Comportamento Alimentar (ACA) em ambos os grupos ao longo do tempo, foram 

efectuadas correlações de Spearman (cf. Tabelas 48 e 49). 

 

Tabela 48. Associação entre o stress materno (PSI) e o Comportamento Alimentar (ACA) 
aos 6 meses em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

PSI 0m -0.239 0.180 -0.070 0.686 

PSI 6m -0.276 0.120 0.043 0.805 

PSI 18m -0.249 0.162 -0.016 0.928 

PSI 30m -0.600 <0.001 -0.124 0.471 
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Tabela 49. Associação entre o stress materno (PSI) e o Comportamento Alimentar (ACA) 
aos 18 meses em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

PSI 0m -0.316 0.073 -0.043 0.804 

PSI 6m -0.212 0.237 -0.227 0.184 

PSI 18m -0.280 0.114 -0.207 0.225 

PSI 30m -0.494 0.003 -0.151 0.378 

 

Os resultados obtidos revelam não existir associações significativas entre o 

stress materno (PSI) e o Comportamento Alimentar (ACA) para ambos os grupos nos 

diferentes momntos de estudo, excepto para o grupo de RNPT, em que se observa 

uma associação negativa significativa de magnitude elevada, entre os níveis de stress 

materno e o Comportamento Alimentar, aos 6 meses de idade (cf. Tabela 48). 

Também se verifica uma associação marginalmente significativa entre o PSI aos 30 

meses de idade e o Comportamento Alimentar aos 18 meses (cf. Tabela 49). 

 

Síntese:  

Verifica-se que não existem quaisquer tipos de associações entre as dimensões 

maternas percepção neonatal materna e stress materno e o Comportamento 

Alimentar no grupo de RNT. No grupo de RNPT, não se verificou nenhuma 

associação entre a percepção neonatal materna e o Comportamento Alimentar. No 

entanto, foi possível observar duas associações negativas significativas entre o 

stress materno aos 30 meses e o Comportamento Alimentar aos 6 meses e aos 18 

meses, o que sugere que níveis elevados/baixos de stress materno estão 

associados a piores/melhores desempenhos ao nível do Comportamento Alimentar. 
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9. RELACIONAR A PERCEPÇÃO NEONATAL MATERNA  

E O STRESS MATERNO COM O DESENVOLVIMENTO  

DA LINGUAGEM NO RNPT E NO RNT  

AO LONGO DOS 30 MESES 

 

Neste ponto, procedeu-se à comparação entre as dimensões maternas Percepção 

neonatal materna e stress materno e o Desenvolvimento da Linguagem, para o grupo 

de RNPT e para o grupo de RNT, ao longo dos primeiros 30 meses de vida. 

 

 

9.1. Associação entre Percepção Neonatal Materna  

e o Desenvolvimento da Linguagem 

Os resultados obtidos na análise correlacional (correlação de Sperman) que 

envolveu as variáveis percepção neonatal materna (NPI, I e II) e o Desenvolvimento 

da Linguagem (diferentes instrumentos de avaliação da linguagem) são apresentados 

nas Tabelas 50 e 51. 

 

Tabela 50. Associação entre percepção neonatal materna no 1º momento de avaliação  
e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão  0.157 0.381 -0.201 0.240 

TALC-Compreensão 0.185 0.381 -0.291 0.086 

PPA-PE 0.219 0.221 -0.090 0.603 

REEL-3  Global (0m) 0.250 0.161 0.177 0.303 

REEL-3 Global (6m) 0.281 0.113 0.071 0.679 

REEL-3 Global (18m) 0.368 0.035 0.031 0.858 

REEL-3 Global (30m) 0.368 0.035 -0.184 0.284 
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Tabela 51. Associação entre percepção neonatal materna no 2º momento de avaliação  
e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p P 

TALC-Expressão  0.095 0.600 0.153 0.374 

TALC-Compreensão 0.091 0.614 0.116 0.501 

PPA-PE 0.310 0.079 0.183 0.285 

REEL-3  Global (0m) 0.356 0.042 -0.040 0.816 

REEL-3 Global (6m) 0.423 0.014 -0.110 0.524 

REEL-3 Global (18m) 0.301 0.089 -0.205 0.229 

REEL-3 Global (30m) 0.404 0.020 0.129 0.455 

 

Não foi possível observar nenhum tipo de associação entre percepção neonatal 

materna e o Desenvolvimento da Linguagem no 1º e no 2º momentos de avaliação, 

em ambos os grupos (cf. Tabelas 50 e 51). 

 

 

9.2. Associação entre Stress Materno 

e o Desenvolvimento da Linguagem 

Procedeu-se à análise comparativa entre o stress materno (PSI) e o 

desenvolvimento de linguagem (diferentes instrumentos) recorrendo para esse efeito à 

correlação de Spearman. Os resultados obtidos são apresentados nas Tabelas 52, 53, 

54 e 55. 
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Tabela 52. Associação entre o Stress Materno aos 0 meses  
e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão  -0.306 0.083 0.032 0.852 

TALC-Compreensão -0.245 0.169 -0.146 0.395 

PPA-PE -0.303 0.086 0.105 0.543 

REEL-3  Global (0m) -0.441 0.010 0.181 0.291 

REEL-3 Global (6m) -0.573 <0.001 -0.116 0.499 

REEL-3 Global (18m) -0.492 0.004 -0.237 0.163 

REEL-3 Global (30m) -0.430 0.012 -0.025 0.883 

 

Tabela 53. Associação entre o Stress Materno aos 6 meses  
e Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão  -0.261 0.142 0.012 0.942 

TALC-Compreensão -0.120 0.506 0.041 0.811 

PPA-PE -0.304 0.085 0.186 0.277 

REEL-3  Global (0m) -0.281 0.114 0.010 0.952 

REEL-3 Global (6m) -0.440 0.010 -0.192 0.261 

REEL-3 Global (18m) -0.244 0.171 -0.183 0.286 

REEL-3 Global (30m) -0.297 0.093 0.072 0.678 

 

Tabela 54. Associação entre o Stress Materno aos 18 meses  
e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão  0.084 0.642 -0.046 0.789 

TALC-Compreensão -0.074 0.682 -0.067 0.699 

PPA-PE -0.319 0.071 0.242 0.155 

REEL-3  Global (0m) -0.324 0.066 0.024 0.891 

REEL-3 Global (6m) -0.286 0.107 -0.116 0.501 

REEL-3 Global(18m) -0.364 0.037 -0.070 0.684 

REEL-3 Global (30m) -0.370 0.034 0.280 0.099 
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Tabela 55. Associação entre o Stress Materno aos 30 meses  
e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão  -0.471 0.600 0.119 0.489 

TALC-Compreensão -0.519 0.002 0.220 0.198 

PPA-PE -0.698 <0.001 0.331 0.048 

REEL-3 Global (0m) -0.593 <0.001 -0258 0.128 

REEL-3 Global (6m) -0.729 <0.001 -0.292 0.084 

REEL-3 Global(18m) -0.657 <0.001 -0.148 0.390 

REEL-3 Global (30m) -0.627 <0.001 0.177 0.302 

 

Como se pode observar nas Tabelas 52, 53, 54 e 55 não se verificam 

quaisquer associações significativas entre os níveis de stress materno e o 

Desenvolvimento da Linguagem ao longo dos 30 meses no grupo de RNT. 

Relativamente ao grupo de RNPT, os dados apontam para uma associação 

significativa entre o stress materno e o Desenvolvimento da Linguagem ao longo dos 

30 meses. Através da Tabela 52 é possível observar uma associação negativa 

significativa entre o stress materno aos 0 meses e o Desenvolvimento da Linguagem 

aos 0, 6, 18 e 30 meses, sendo que apenas aos 6 meses esta associação é de 

magnitude elevada, as restantes são de pequena magnitude ou associações marginais. 

Também é possível observar associações negativas marginais entre o stress materno 

aos 6 meses e o Desenvolvimento da Linguagem aos 6 meses, bem como entre o 

stress materno aos 18 meses e o Desenvolvimento da Linguagem aos 18 e aos 30 

meses. (cf. Tabelas 53 e 54). Os resultados da Tabela 55 põem em evidência uma 

associação negativa significativa de magnitude elevada entre o stress materno aos 30 

meses e o Desenvolvimento da Linguagem, excepto para o TALC-compreensão e 

TALC-expressão em que associação é respectivamente de magnitude moderada e de 

pequena magnitude. 
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Síntese:   

Os resultados obtidos na análise correlacional entre as variáveis percepção 

neonatal materna e stress materno e o Desenvolvimento da Linguagem para 

ambos os grupos, indicam apenas a existência de uma associação negativa 

significativa entre a variável stress materno e a linguagem no grupo de RNPT, 

observando-se uma associação significativa negativa, que é mais forte aos 30 

meses. Estes dados sugerem que níveis de stress materno elevados/baixos estão 

associados a piores/melhores desempenhos ao nível da linguagem. 
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10. ANÁLISE TRIVARIADA 

 

Procedeu-se também a uma análise descritiva trivariada que teve como 

objectivo a descrição do Desenvolvimento da Linguagem ao longo dos 30 meses em 

função do Comportamento Alimentar e do stress Materno. Optou-se pela representação 

gráfica dos resultados por se considerar poder ser mais um contributo na elucidação 

do fenómeno em estudo, associado à análise correlacional efectuada. 

 

 

10.1. O desempenho linguístico como função  

do Comportamento Alimentar e do Stress Materno 

A presentação de resultados neste ponto será apenas ilustrada pelos Gráficos 

16 e 17, que correspondem aos resultados obtidos no teste REEL-3 aos 30 meses, em 

função do Comportamento Alimentar e do stress materno aos 0 meses em ambos os 

grupos. Os gráficos que dizem respeito aos restantes momentos (REEL–3 aos 0, 6 e 

18 meses) são apresentados em Anexo14. 

Da observação dos gráficos enunciados e procurando encontrar padrões 

interessantes de variação, destaca-se que os RNT têm sempre resultados superiores 

no Desenvolvimento da Linguagem e no Comportamento Alimentar e as mães de RNT 

resultados mais baixos de stress. De salientar ainda que melhores resultados nos 

testes de linguagem aos 6, 18 e 30 meses parecem estar associados a menor stress 

materno e a melhor desempenho alimentar aos 0 meses (EACA). Isto é, um menor 

stress materno e um melhor Comportamento Alimentar aos 0 meses estão associados 

a um melhor Desenvolvimento da Linguagem posterior. 
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Gráfico 16. Resultados do teste REEL-3 aos 30 meses em função do Comportamento
Alimentar e do Stress Materno aos 0 meses para o grupo RNPT
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Gráfico 17. Resultados do teste REEL-3 aos 30 meses em função do Comportamento
Alimentar e do Stress Materno aos 0 meses para o grupo RNT
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11. Análise Correlacional – Cross time-lagged analysis 

 

Não sendo possível a aplicação do modelo de regressão linear, dado que a 

amostra não segue uma distribuição normal, recorreu-se a uma análise correlacional 

cross time-lagged, no sentido de comparar duas variáveis medidas em vários 

momentos ao longo do tempo, nos dois grupos em estudo, com o objectivo de 

perceber de que forma as duas variáveis (em que ambas foram medidas, mas não 

manipuladas) se relacionam ao longo do tempo e/ou se se pode esperar que valores 

altos (ou baixos, dependendo do sinal da correlação) de um dado teste realizado num 

momento “A” podem ser indicadores de valores altos (ou baixos) desse teste, ou de 

outro teste a ser realizado mais tarde, num momento “B”. Realizou-se este tipo de 

análise apenas para os RNPT pré-termo, porque são a população alvo deste estudo. 

O primeiro modelo em análise incluiu as variáveis stress materno – PSI e 

Desenvolvimento da Linguagem – REEL-3 ao longo dos 30 meses (cf. Figura 8).  

 

PSIPSI

REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3

PSIPSI PSIPSI PSIPSI

0 M 6 M 18 M 30 M

x x x

0.80*** 0.84*** 0.88***

-0.57*** x -0.37*

x x -0.66***

Legenda:

*correlação significativa a p<.05

***correlação significativa a p <.001

PSIPSI

REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3

PSIPSI PSIPSI PSIPSI

0 M 6 M 18 M 30 M

x x x

0.80*** 0.84*** 0.88***

-0.57*** x -0.37*

x x -0.66***

PSIPSI

REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3 REEL-3REEL-3

PSIPSI PSIPSI PSIPSI

0 M 6 M 18 M 30 M

x x x

0.80*** 0.84*** 0.88***

-0.57*** x -0.37*

x x -0.66***

Legenda:

*correlação significativa a p<.05

***correlação significativa a p <.001

 

Figura 8. Cross time lageed analysis entre o stress materno e o desempenho linguístico 
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Os dados sugerem que os valores obtidos no PSI nos diferentes intervalos de 

tempo não apresentam nenhum tipo de associação entre si. Os resultados obtidos no 

teste REEL-3 ao longo do tempo revelam associações fortes significativas, indicadoras 

de que a resultados baixos num primeiro momento de avaliação se associam 

resultados baixos no momento de avaliação seguinte. Verifica-se também que os 

valores baixos de PSI aos 0 meses são preditores de valores altos no REEL-3 aos 6 

meses. Não se verifica nenhum tipo de relação entre o PSI aos 6 meses e o REEL-3 

aos 18 meses. Constata-se uma associação negativa significativa entre os valores de 

REEL-3 aos 18 meses e o PSI aos 30 meses, ou seja valores baixos/altos de REEL-3 

aos 18 meses são indicadores de valores altos/baixos de PSI aos 30 meses. Observa-

se ainda que os valores de PSI aos 18 meses apresentam uma associação negativa 

com os valores de REEL-3 aos 30 meses, isto é, valores altos/baixos de PSI são 

indicadores de valores baixos/altos no REEL-3 (cf. Figura 8). 

O segundo modelo analisado diz respeito à associação entre stress materno e 

o Comportamento Alimentar. Foram utilizados respectivamente os instrumentos de 

avaliação PSI e ACA.  

 

PSIPSI

ACAACA ACAACA ACAACA

PSIPSI PSIPSI

6 M 18 M 30 M

x x

0.72*** 0.59***

x x

x x

Legenda:

***correlação significativa a p <.001

PSIPSI

ACAACA ACAACA ACAACA

PSIPSI PSIPSI

6 M 18 M 30 M

x x

0.72*** 0.59***

x x

x x

Legenda:

***correlação significativa a p <.001

 

Figura 9. Cross time lageed analysis entre o stress materno  
e o Comportamento Alimentar 
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Os dados indicam não existir nenhuma associação significativa entre estas 

duas variáveis ao longo do tempo. Ou seja, o desempenho no Comportamento 

Alimentar aos 6 meses não permite prever níveis de stress materno aos 18 meses, 

nem níveis de stress materno permitem prever o desempenho ao nível do 

Comportamento Alimentar. Verifica-se também que resultados obtidos no teste ACA 

ao longo do tempo revelam associações fortes significativas, indicadoras de que 

resultados baixos num primeiro momento de avaliação, se associam resultados baixos 

no momento seguinte de avaliação (cf. Figura 9). 

O terceiro modelo analisado, refere-se à associação entre o Comportamento 

Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem ao longo do tempo. Foram utilizados os 

instrumentos ACA – Comportamento Alimentar e REEL-3 – linguagem.   

 

REELREEL

ACAACA ACAACA ACAACA

REELREEL REELREEL

6 M 18 M 30 M

0.84*** 0.68***

0.72*** 0.59***

0.63*** 0.57***

0.59*** 0.35

Legenda:

***correlação significativa a p <.001

REELREEL

ACAACA ACAACA ACAACA

REELREEL REELREEL

6 M 18 M 30 M

0.84*** 0.68***

0.72*** 0.59***

0.63*** 0.57***

0.59*** 0.35

Legenda:

***correlação significativa a p <.001

 

Figura 10. Cross time lageed analysis entre o Comportamento Alimentar  
e o Desenvolvimento da Linguagem 

 

Os dados (cf. Figura 10) indicam uma associação positiva significativa de forte 

magnitude do ACA ao longo do tempo, indicadora de que resultados baixos num 

primeiro momento de avaliação, se associam resultados baixos no momento seguinte 

de avaliação. Esta situação também se verifica para o teste REEL-3. 
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Constata-se também, uma associação positiva significativa dos valores de ACA 

obtidos aos 6 meses e os resultados do REEL-3 aos 18 meses, indicando que RNPT 

com valores baixos nos teste ACA aos 6 meses apresentam também valores baixos 

no teste de REEL-3 aos 18 meses. Este efeito também se verifica entre os valores de 

ACA aos 18 meses e os valores obtidos no teste REEL-3 aos 30 meses. Observa-se 

ainda uma associação positiva significativa entre o Desenvolvimento da Linguagem 

aos 6 meses e o Comportamento Alimentar aos 18 meses. 

 

Síntese:  

Através da análise cross time lagged foram analisados 3 modelos, tendo em 

conta as variáveis stress materno (PSI), Comportamento Alimentar (ACA) e 

Desenvolvimento da Linguagem (REEL-3). No primeiro modelo constata-se que 

resultados elevados/baixos no teste de PSI aos 0 meses e aos 18 meses é 

indicador de piores/melhores resultados no teste REEL-3, respectivamente aos 6 

meses e aos 30 meses. Verifica-se também que piores/melhores resultados no 

teste REEL-3 aos 18 meses é indicador de elevados/baixos níveis de stress aos 30 

meses (PSI). No segundo modelo, não se verifica nenhum tipo de associações 

entre as variáveis stress materno e Comportamento Alimentar, apenas se observa 

que resultados obtidos no teste ACA no primeiro momento de avaliação se 

associam a melhores/piores resultados obtidos no teste ACA nos momentos 

seguintes de avaliação. Em relação ao terceiro modelo, os resultados obtidos no 

teste ACA aos 6 meses e aos 18 meses são indicadores de melhores/piores 

resultados no teste REEL-3 aos 18 meses e aos 30 meses. Observa-se ainda que 

melhores/piores resultados no Teste REEL-3 aos 6 meses são indicadores de 

melhor/pior resultado no teste (ACA) aos 18 meses. 
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12. RELACIONAR A IDADE GESTACIONAL  

E O PESO À NASCENÇA COM O COMPORTAMENTO 

ALIMENTAR NO RNPT E NO RNT AO LONGO  

DOS PRIMEIROS 30 MESES DE VIDA 

 

A idade gestacional e o peso à nascença são considerados pela literatura como 

factores de risco associados ao desenvolvimento do RNPT. Desta forma e tendo em 

conta os objectivos deste estudo, foram analisadas as associações entre a Idade 

gestacional e o peso à nascença e o Comportamento Alimentar para ambos os 

grupos, ao longo de 30 meses. 

 

 

12.1. Associação entre Idade Gestacional  

e Comportamento Alimentar 

Os resultados obtidos na análise que procurou identificar associações entre 

idade gestacional e Comportamento Alimentar são apresentados na Tabela 56, foram 

utilizados, para avaliar o Comportamento Alimentar os seguintes instrumentos: EACA- 

RNPT, EACA-RNT e ACA para os dois grupos de sujeitos. 

 

Tabela 56. Associações da variável idade gestacional e Comportamento Alimentar  
nos dois grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

EACA-RNPT 0.899 <0.001   

EACA-RNT   0.343 0.040 

ACA-6M 0.568 <0.001 -0.156 0.368 

ACA-18M 0.708 <0.001 0.170 0.320 
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O grupo de RNT não apresenta quaisquer associações significativas entre 

idade gestacional e Comportamento Alimentar. Para o grupo de RNPT, observam-se 

correlações positivas significativas de magnitude elevada, nos diferentes momentos de 

avaliação. Isto é, quanto maior a idade gestacional em crianças recém-nascidas pré-

termo, melhor o seu Comportamento Alimentar posterior. 

 

 

12.2. Associação Peso e Comportamento Alimentar 

Descrevem-se de seguida os resultados das análises que procuraram 

identificar associações significativas entre as competências alimentares e as variáveis 

peso, para cada um dos grupos (cf. Tabela 57). Para a avaliação das competências 

alimentares foram utilizados, tal como na secção anterior, os seguintes instrumentos: 

EACA-RNPT; EACA-RNT e ACA.  

 

Tabela 57. Associação das variáveis peso e Comportamento Alimentar  
(EACA; ACA) nos dois grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

EACA-RNPT 0.635 <0.001   

EACA-RNT   0.141 0.413 

ACA-6M 0.310 0.080 -0.007 0.967 

ACA-18M 0.480 0.005 -0.007 0.967 

 

Para o grupo de RNT, não se observam quaisquer associações significativas 

entre as variáveis peso e o Comportamento Alimentar aos 0 meses, 6 meses e 18 

meses de idade. Para o grupo de RNPT, verificam-se correlações significativas entre 

as variáveis peso e o Comportamento Alimentar ou seja, quanto maior o peso à 

nascença das crianças do grupo RNPT, melhores competências alimentares aos 0 

meses (correlação positiva significativa de magnitude elevada) e aos 18 meses de 

idade (correlação positiva de média magnitude). 



Capítulo 7: Apresentação dos resultados 

195 

 

13. RELACIONAR A IDADE GESTACIONAL E O PESO 

À NASCENÇA COM O DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

 

Neste estudo pretendeu-se também estudar a relação entre a idade gestacional 

e o peso à nascença e o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT e no RNT ao longo 

de 30 meses.  

 

 

13.1. Associação Idade Gestacional e Desenvolvimento  

da Linguagem para os dois grupos 

Os resultados obtidos nas análises de correlação que exploram as associações 

entre a idade gestacional e o Desenvolvimento da Linguagem para ambos os grupos 

são apresentados na Tabela 58.  

 

Tabela 58. Associação (correlação de Spearman) idade gestacional  
e Desenvolvimento da Linguagem (diferentes instrumentos) em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão 0.432 0.012 -0.281 0.097 

TALC-Compreensão 0.601 <0.001 -0.187 0.275 

PPA-PE 0.782 <0.001 -0.069 0.689 

REEL-Global 0Meses 0.877 <0.001 -0.080 0.641 

REEL-Global 6Meses 0.812 <0.001 0.002 0.990 

REEL-Global 18Meses 0.901 <0.001 -0.127 0.460 

REEL-Global 30Meses 0.860 <0.001 -0.055 0.752 
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Verifica-se que o grupo de RNT não apresenta associações significativas entre 

a variável idade gestacional e o Desenvolvimento da Linguagem. Para o grupo de 

RNPT observam-se uma correlação positiva significativa entre a idade gestacional e 

os resultados obtidos nos diferentes testes de linguagem. Esta associação apresenta 

uma magnitude elevada. Os dados sugerem que a idade gestacional se encontra 

fortemente associada ao desempenho linguístico da criança nascida pré-termo, ou 

seja quanto maior a idade gestacional melhor o desempenho na linguagem. 

 

 

13.2. Associação Peso e Desenvolvimento da Linguagem 

para os dois grupos 

A Tabela 59 apresenta os resultados obtidos nas análises de correlação que 

exploram as associações entre o peso e o Desenvolvimento da Linguagem para 

ambos os grupos, tendo sido utilizados os diferentes instrumentos relativos à 

dimensão linguagem. 

 

Tabela 59. Associação entre peso à nascença e Desenvolvimento da Linguagem  
(diferentes instrumentos) em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

TALC-Expressão 0.282 0.112 -0.548 0.001 

TALC-Compreensão 0.311 0.079 -0.614 0.001 

PPA-PE 0.508 0.003 -0.177 0.303 

REEL-Global 0Meses 0.684 <0.001 0.110 0.522 

REEL-Global 6Meses 0.641 <0.001 0.185 0.279 

REEL-Global 18Meses 0.615 <0.001 -0.179 0.297 

REEL-Global 30Meses 0.526 0.002 -0.013 0.942 

 

Verifica-se que para o grupo de RNT não existe uma associação consistente 

entre as variáveis peso e o Desenvolvimento da Linguagem. O resultado do teste 
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TALC surge como uma excepção, verificando-se uma associação positiva significativa 

entre o peso e os resultados obtidos neste teste. Para o grupo de RNPT, a associação 

entre a variável peso e o Desenvolvimento da Linguagem (REEL-Global) é positiva 

nos diferentes momentos de avaliação, apresentando uma magnitude elevada. Ou 

seja, quanto maior o peso de uma criança, melhor o desenvolvimento na linguagem 

(ao nível expressivo e receptivo). 
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14. RELACIONAR A IDADE GESTACIONAL E O PESO 

À NASCENÇA E A PERCEPÇÃO NEONATAL MATERNA 

 

De acordo com um dos objectivos específicos enunciados procedeu-se à 

análise correlacional dos indicadores: idade gestacional e peso à nascença e a 

percepção neonatal materna para ambos os grupos ao longo dos 30 meses de vida. 

 

 

14.1. Associação entre a Idade Gestacional 

e a Percepção Materna Neonatal 

Os resultados obtidos na análise que procurou identificar associações entre 

idade gestacional e percepção materna neonatal (NPI-I e NPI-II) são apresentados na 

Tabela 60.  

 

Tabela 60. Associação (correlação de Spearman) entre idade gestacional  
e percepção materna neonatal em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

NPI –I 0.252 0.157 0.089 0.605 

NPI –II 0.265 0.136 -0.247 0.147 

 

Não se observa nenhuma associação significativa entre idade gestacional e 

percepção materna neonatal, NPI nos dois momentos em ambos os grupos  
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14.2. Associação entre o Peso e Percepção Neonatal Materna  

Os resultados obtidos na análise que procurou identificar associações entre 

peso e percepção neonatal materna (NPI-I e NPI-II) são apresentados na Tabela 61.  

 

Tabela 61. Associação (correlação de Spearman) entre peso  
e percepção materna neonatal em ambos os grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

NPI –I 0.311 0.079 0.245 0.149 

NPI –II 0.382 0.028 -0.149 0.385 

 

Não se verifica nenhuma associação entre peso e percepção materna 

neonatal, nos 2 momentos de avaliação para ambos os grupos.  
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15. RELACIONAR A IDADE GESTACIONAL E O PESO 

À NASCENÇA COM O STRESS MATERNO 

 

Procedeu-se também à análise correlacional da idade gestacional e do peso à 

nascença e o stress materno para ambos os grupos ao longo de 30 meses. 

 

 

15.1. Idade Gestacional e Stress Materno 

São apresentados na Tabela 62. Os resultados obtidos na análise de 

correlação entre o factor peso e stress materno são de seguida apresentados. 

 

Tabela 62. Associação (correlação de Spearman) entre a idade gestacional  
e o stress materno (PSI) no grupo de RNPT 

 
RNPT RNT 

p p p p 

PSI-Stress (0m) -0.080 0.657 0.031 0.857 

PSI-Stress (6m) 0.080 0.658 0.049 0.777 

PSI-Stress (18m) -0.219 0.221 -0.053 0.758 

PSI-Stress (30m) -0.033 0.854 -0.126 0.465 

 

Não se observam associações significativas entre idade gestacional e stress 

materno para ambos os grupos ao longo dos 4 momentos de estudo (cf. Tabela 62). 
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15.2. Associação entre Peso e Stress materno 

Os resultados obtidos na análise de correlação entre o factor peso e stress 

materno são de seguida apresentados na Tabela 63. 

 

Tabela 63. Associação (correlação de Spearman) entre peso  
e o stress materno (PSI) em nenhum dos grupos 

 
RNPT RNT 

p p p p 

PSI-Stress (0m) -0.143 0.428 -0.027 0.876 

PSI-Stress (6m) -0.124 0.492 -0.132 0.442 

PSI-Stress (18m) -0.349 0.046 -0.155 0.367 

PSI-Stress (30m) -0.170 0.344 -0.203 0.234 

 

Como se pode constatar (cf. Tabela 63), não se verificam quaisquer associações 

significativas em ambos os grupos ao longo dos quatro momentos de avaliação. 

 

Síntese: 

Os dados obtidos indicam que o factor peso e a idade gestacional estão fortemente 

correlacionados com o Comportamento Alimentar no RNPT, sugerindo que a um 

maior/menor peso e idade gestacional se associam a melhores/piores competências 

ao nível do Comportamento Alimentar. Os factores peso e idade gestacional 

também apresentam uma correlação positiva significativa com o Desenvolvimento 

da Linguagem no grupo de RNPT, sendo que um maior/menor peso e idade 

gestacional se associam a um melhor/pior desempenho ao nível da linguagem. No 

grupo de RNT, não se observam associações significativas, ou consistentes entre 

o peso e idade gestacional e o Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da 

Linguagem. Quanto à percepção neonatal materna e o stress materno, não se 

observaram associações significativas entre cada uma destas dimensões e o peso 

ou idade gestacional. Os factores peso e idade gestacional parecem não 

influenciar os níveis de percepção neonatal materna e o stress materno em ambos 

os grupos de RN. 
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1. DISCUSSÃO 

 

“O facto científico é conquistado, construído e verificado” 

 Bachelard (cit. por Hill & Hill, 2000, p. 22) 

 

Este capítulo é dedicado à discussão dos resultados do presente estudo. A 

apresentação segue a estrutura definida no Capítulo 7 – Apresentação dos 

Resultados, de acordo com o objectivo geral e os objectivos específicos enunciados. 

 

 

1.1. Comparar o Desenvolvimento do Comportamento Alimentar 

no RNPT e RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

Neste estudo, constata-se que o grupo de RNPT se distingue do grupo de RNT 

ao nível do desenvolvimento do Comportamento Alimentar ao longo dos 30 meses, 

revelando um pior desempenho nos primeiros 18 meses de vida. Os dois grupos 

atingem, contudo, o mesmo nível de competências aos 30 meses. Os resultados 

obtidos, tendo em conta os valores de referência para cada instrumento de avaliação 

utilizado, revelaram que o RNPT apresenta nos primeiros 18 meses de vida um pior 

desempenho ao nível do Comportamento Alimentar comparativamente ao RNT e 

abaixo dos valores normativos para a idade. Não se observam diferenças entre os 

grupos ao nível do desempenho alimentar aos 30 meses. Os resultados obtidos vão 

assim de encontro às propostas de alguns estudos referidos na literatura (McComish, 

2008; Mathiesen et al., 2000; Smart, 2008), confirmando que o desenvolvimento do 

Comportamento Alimentar no RNPT é diferente do observado no RNT. Tendo em 

conta que neste estudo o grupo de RNPT não apresenta nenhuma patologia clínica 

associada, a prematuridade parece assumir um papel central nesta questão. Ou seja, 

o facto de o RNPT iniciar a alimentação mais tarde, sob condições bastante diferentes 

das verificadas no RNT devido à prematuridade, e precisar de ultrapassar um conjunto 
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de etapas frequentemente demoradas e exigentes até adquirir as competências 

essenciais à alimentação por via oral, condiciona o desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar posterior, observando-se um atraso no desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar nos primeiros meses de vida. Por outro lado, os resultados deste estudo não 

são consistentes com algumas propostas da literatura que apontam que o padrão 

diferencial na evolução do Comportamento Alimentar pode persistir até à idade adulta 

(Mathisen et al., 2000). Também Hawdon et al. (2000) referem que os RNPT com 

MMBP que apresentam inicialmente padrões de alimentação disfuncional se 

encontram em maior risco de apresentarem problemas alimentares posteriores que 

podem incluir dificuldades na transição para uma alimentação semi-sólida ou sólida a 

partir dos 6 meses de idade e em tolerarem vários tipos de texturas aos 12 meses de 

idade, sendo que estas dificuldades poderão manter-se na idade adulta.  

O facto de no presente estudo não se ter verificado uma evolução atípica, mas 

sobretudo um atraso no desenvolvimento das competências alimentares que já não se 

observou aos 30 meses, pode dever-se por um lado, aos critérios de selecção da 

amostra de sujeitos, pois como já referido anteriormente, foram excluídas situações 

clínicas associadas que por si só iriam alterar o desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar. E, por outro lado, o tipo de instrumento de avaliação utilizado poderá não 

ser suficientemente discriminativo, no sentido de pôr em evidência a aquisição de 

padrões atípicos de Comportamento Alimentar ao longo do tempo. Finalmente, outro 

tipo de factores poderá ainda ter influenciado a evolução do grupo de RNPT neste 

estudo, no sentido de uma evolução positiva do Comportamento Alimentar, tais como 

a idade gestacional e o peso à nascença (factores que também foram objecto de 

análise neste estudo). Assim, e no que se relaciona com o peso, é de referir que neste 

estudo o grupo de RNPT é constituído maioritariamente por RN com peso adequado 

para a idade gestacional (54.5%) o que poderá ter contribuído para que este grupo 

tenha alcançado o mesmo nível de desempenho ao nível do Comportamento 

Alimentar aos 30 meses de idade, tal como o grupo de RNT. 

De referir ainda que também o método de alimentação utilizado, o uso de 

chucha-SNN, o índice de Apgar e a necessidade de ventilação são variáveis que podem 

influenciar todo o processo de aquisição de competências ao nível da alimentação 

oral. Neste estudo, o método de alimentação utilizado pelo grupo de RNPT foi 

sobretudo a alimentação por tetina (57.6%) seguido da amamentação (24.2%) e de 

amamentação e tetina (18.2%) sendo de salientar que durante o internamento e 

durante a fase de transição para a alimentação por via oral se utilizou a tetina, ou o 
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método de translactação visando sempre que possível alcançar a amamentação, por 

se considerar que estes métodos são os que mais se aproximam dos aspectos 

neurofisiológicos envolvidos na alimentação por via oral em RN (Fujinaga, 2005). 

O efeito da SNN tem sido também mencionado na literatura (Cerro, Simmer & 

Daniels, 2002; Gil, Behnke, Conlon, & Anderson, 1992; Pinelli & Sygmington, 2004) 

como facilitador na transição para a alimentação por via oral no RNPT, permitindo ao 

RN poder manter ou desenvolver o reflexo de sucção, fundamental para que a 

alimentação oral seja bem sucedida (Mizuno et al., 2007). 

Neste estudo todos os RNPT tiveram a possibilidade de praticar a SNN através 

do uso de chucha e cerca de 81.8% dos RNPT conseguiram exercer efectivamente a 

SNN, durante o internamento. As experiências ao nível oral proporcionadas pela SNN 

tiveram início, sempre que o estado clínico o permitisse, antes da transição para a 

alimentação por via oral.  

A necessidade de ventilação mecânica tem sido documentada em vários estudos 

como sendo um factor de risco de perturbações no desenvolvimento em RNPT. 

Especificamente, a literatura refere que períodos mais curtos de ventilação estão 

associados a uma maior maturidade no desenvolvimento das crianças entre os 6 e os 18 

meses de idade (Vohr et al., 2004; Holditch-Davies, Schwartz, Black & Scher, 2007). 

Neste estudo, 20 RNPT necessitaram de ventilação mecânica, sendo que, em média, o 

período de ventilação não ultrapassou os 10 dias. O que poderá traduzir um menor 

impacto negativo no desenvolvimento posterior do RN, nomeadamente ao nível do 

Comportamento Alimentar. 

Vários estudos consideram o índice de Apgar42 um indicador fundamental do 

desenvolvimento global do RN (Bredariol, 1999; Guimarães, 2001). Contudo, alguns 

estudos têm colocado em causa a sensibilidade deste indicador no que diz respeito ao 

seu valor preditivo em termos de desenvolvimento futuro (AAP, 2006). Isto é, um 

índice de Apgar elevado não será necessariamente preditivo de um desenvolvimento 

                                                           

42
  O índice de Apgar foi um método desenvolvido por Virgínia Apgar (1953) que permite avaliar a 

vitalidade do RN ao fim do primeiro minuto de vida. Trata-se de uma escala que é composta por 5 
parâmetros: frequência cardíaca, respiração, resposta a estímulos, cor da pele e tónus muscular. 
Cada parâmetro recebe a classificação de 0; 1 ou 2. Drage, Kennedy & Schwarz (1964) utilizaram o 
mesmo método aplicando-o ao 5º minuto de vida. Actualmente o Apgar é utilizado ao 1º e ao 5º 
minuto de vida. O índice de Apgar traduz a adaptação de cada RN à vida extrauterina e permite 
classificar o RN em 4 grupos: Apgar 0-Nado Morto; Apgar entre 1-3, RN com índice de Apgar baixo 
(depressão profunda); Apgar entre 4-6, RN com índice de Apgar moderado (depressão moderada); 
Apgar acima de 6-RN com índice Apgar normal (indicação de boa vitalidade) (Palminha, 2002). 
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adequado, da mesma forma que um índice de Apgar baixo não é determinante de uma 

trajectória de desenvolvimento perturbada (Jepson, Talashek & Ticky 1991). De 

acordo com a AAP (2006), valores de Apgar entre 7 e 10 aos 5 minutos são 

considerados normais. Valores inferiores não podem ser contudo marcadores de um 

risco aumentado de disfunção neurológica, pois tais valores poderão ser o resultado 

de imaturidade fisiológica. Neste estudo, o grupo de RNPT apresentava diferenças 

significativas no que diz respeito ao índice de Apgar no 1º e no 5º minuto, 

comparativamente ao grupo de RNT, com um valor médio de Apgar ao 1º minuto de 

5.9 e ao 5º minuto de 8.5. À luz do referido anteriormente, este factor não será 

valorizado neste estudo, em termos de poder explicativo ao nível dos resultados 

alcançados pelo RNPT em termos de Comportamento Alimentar e Desenvolvimento 

da Linguagem.  

Um aspecto interessante observado neste estudo, prende-se com o ritmo de  

evolução do desenvolvimento do Comportamento Alimentar nos dois grupos de 

sujeitos. Assim, verifica-se que para o grupo de RNT a maior evolução no Comportamento 

Alimentar é entre os 6 meses e os 18 meses e no grupo de RNPT a maior evolução é 

entre os 18 meses e os 30 meses. Estes resultados estão de acordo com o descrito na 

literatura sobre as fases de desenvolvimento alimentar. De facto, RNT saudáveis 

desenvolvem progressivamente competências sensório-motoras orais que lhe 

permitem lidar com uma maior diversidade de consistências e texturas ao nível dos 

alimentos, durante os primeiros 2 anos de vida (Buswell, Leslie, Embleton, & Drinnan, 

2009). De entre estas competências sensório-motoras, a mastigação tem um papel 

fundamental na alimentação. De acordo com vários autores (Bianchini, 2005; Gisel, 

1991; Northstone, Emmett & Nethersole, 2001), a mastigação desenvolve-se entre os 

6 meses e os 2 anos de idade, observando-se uma maior evolução desta competência 

entre os 6 meses e os 10 meses de idade. Também neste estudo, o grupo de RNT 

apresenta uma maior evolução neste período (entre os 6 meses e os 18 meses de 

idade). É provável que também aos 10 meses de idade esta situação se verificasse, 

no entanto tal não foi possível de constatar dado que não foi considerado um momento 

de avaliação intermédio entre os 6 meses e os 18 meses. Já no RNPT, observa-se 

uma aceleração mais tardia, identificada entre os 18 meses e os 30 meses. Também o 

facto de ambos os grupos apresentarem uma maior variabilidade intra-grupo aos 18 

meses de idade poderá dever-se à maturação do sistema estomatognático e à 

evolução da erupção da dentição decidua, que cria condições para a introdução de 

novos tipos de alimentos, com consistências (dieta mais sólida) texturas e sabores 

variados (Tanigute, 2005). A dificuldade em lidar com estas novas exigências ao nível 



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

208 

alimentar pode manifestar-se de forma bastante variada entre os sujeitos em cada 

grupo. De salientar ainda que o facto de ambos os grupos apresentarem uma maior 

variabilidade intragrupo aos 18 meses é também indicador de uma evolução bastante 

semelhante do Comportamento Alimentar entre os dois grupos, embora de forma mais 

lenta no RNPT, tal como já mencionado anteriormente.  

É ainda importante referir que existem poucos estudos sobre as perturbações 

alimentares em RNPT sem patologia associada (Schadler, Suss-Burghart, Toschke, 

von Voss & von Kries, 2007) e poucos estudos sobre perturbações alimentares nestes 

recém-nascidos e a suas implicações ao longo do tempo. A ausência de investigação 

nesta área é indicadora da necessidade de futuras investigações cujo objectivo se 

centre na descrição do desenvolvimento de competências específicas para a alimentação 

em crianças nascidas pré-termo, nas dificuldades que emergem nas diferentes etapas 

de desenvolvimento da criança e, em especial, no que se relaciona com as transições 

alimentares durante os dois primeiros anos de vida. Nesse sentido, é fundamental o 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação que permitam não só descrever e 

identificar as competências alimentares do ponto de vista sensório-motor oral, como 

todo o processo envolvido no Comportamento Alimentar e que envolve também 

aspectos da comunicação verbal e não-verbal que se estabelecem ao longo da 

interacção proporcionada no momento da alimentação. 

 

 

1.2. Comparar o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT 

e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

Neste estudo constata-se que o grupo de RNPT se distingue do grupo de RNT 

ao nível do Desenvolvimento da Linguagem, nas diferentes vertentes: expressão, 

compreensão e fala, revelando um pior desempenho nos diferentes momentos de 

avaliação e não atingindo o nível de desenvolvimento conseguido pelo grupo de RNT 

aos 30 meses de idade. Também a variação da evolução observada ao nível da 

linguagem é significativamente diferente entre os dois grupos. Observou-se uma maior 

evolução das competências linguísticas (expressão e compreensão) no grupo de 

RNPT entre os 0 meses e os 6 meses e entre os 18 e os 30 meses, enquanto no 

grupo de RNT o período de maior evolução se verifica entre os 6 meses e os 18 

meses de idade. Os resultados obtidos, tendo em conta os valores de referência para 
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cada instrumento de avaliação utilizado, mostram que o grupo de RNPT apresenta 

sempre um pior desempenho nos diferentes domínios da linguagem em relação às 

normas de referência e também comparativamente com o grupo de RNT, excepto no 

que se relaciona com os resultados obtidos com o TALC (expressão e compreensão), 

onde se observa também no grupo de RNT resultados abaixo do esperado de acordo 

com o nível etário. Este facto poderá dever-se a alguns problemas metodológicos que 

este instrumento tem revelado no domínio da validade de conteúdo, já identificados 

num estudo anterior (Afonso, 2011), nomeadamente no que se refere à análise de 

tarefas morfosintácticas.  

Os dados obtidos neste estudo confirmam os resultados obtidos em estudos 

transversais realizados neste âmbito (Delfosse et al., 2000; Peña et al., 2010), que 

apontam para um atraso no Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. Permitem 

também verificar, pelo facto de se ter utilizado uma metodologia longitudinal, que o 

RNPT apresenta uma evolução mais lenta ao longo dos 30 meses, nunca alcançando 

o mesmo nível de desenvolvimento verificado pelos RNT. Estes resultados estão de 

acordo com investigação recente neste domínio e que sugere que o nascimento pré-

termo per si, sem patologia orgânica associada, tem um impacto negativo na aquisição 

da linguagem, sendo mesmo referido que continua a afectar o desenvolvimento 

linguístico para além da idade pré-escolar (Guarini et al., 2009; Verkasalo et al., 2010). 

Tal como referido anteriormente, neste estudo o grupo de RNPT apresenta um 

atraso no Desenvolvimento da Linguagem, constatando-se que a evolução destas 

competências se faz seguindo um padrão distinto do observado no grupo de RNT, ou 

seja, enquanto no grupo de RNT a maior aceleração de desenvolvimento se verifica 

sobretudo ente os 6 e os 18 meses de idade, coincidindo com marcos importantes do 

Desenvolvimento da Linguagem quer no domínio expressivo43, quer no domínio 

receptivo44. No grupo de RNPT identificaram-se dois momentos de maior aceleração 

entre os 0 meses e os 6 meses de idade e entre os 18 meses e os 30 meses. Estes 

dados confirmam apenas parcialmente um estudo efectuado por Bonifacio (1998), 

onde foi identificado que o momento de maior expansão de vocabulário em RNPT se 

observa entre os 21 e os 24 meses, ou seja mais tarde que em RNT. 

                                                           

43
  Observa-se aos 6 meses uma maior produção de consoantes silábicas e vocálicas, aos 18 meses 

assiste-se a um aumento do reportório lexical e ao nível sintáctico surgem os enunciados de duas 
palavras. 

44
  Aos 6 meses a criança reconhece o nome, aos 18 meses cumpre ordens simples. 
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Também a variação da evolução observada ao nível intra-grupo é diferente 

entre o grupo de RNPT e o grupo de RNT, verificando-se uma maior variação intra-grupo 

no RNPT ao longo dos diferentes momentos de avaliação e sobretudo aos 18 meses 

(resultados obtidos no teste REEL-3, Global), aos 30 meses (resultados obtidos no 

TALC-subteste compreensão) e na produção da fala (resultados obtidos no PPA-PE). 

No grupo de RNT esta variação não é muito importante. A maior variabilidade intra-

grupo no RNPT aos 18 e 30 meses poderá dever-se ao facto de as exigências ao nível 

das interacções comunicativas e de linguagem aumentarem, em particular com a 

entrada de algumas crianças na creche, e dessa forma tornar mais visíveis diferenças 

inter-individuais no grupo de RNPT, o que poderá eventualmente confirmar os 

resultados de Koeppen-Schomerus, Eley, Wolke, Gringras & Plomin (2000). Estes 

autores referem que para as crianças nascidas antes das 32 semanas de gestação, a 

influência do ambiente é mais determinante do que a influência da herança genética, 

na determinação do nível linguístico aos 2 anos de idade. Estes resultados poderão 

ainda reflectir uma maior influência de factores ambientais, não tão evidentes nos 

primeiros meses de vida do RNPT, e que poderão influenciar de forma particular cada 

uma das crianças nascidas pré-termo, tendo em conta o contexto sociocultural e familiar 

em que se encontra inserido. 

 

 

1.3. Relacionar o Desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT  

e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

Os resultados obtidos neste estudo revelam associações significativas entre o 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem 

apenas para o grupo dos RNPT. Não se observa nenhuma associação significativa 

entre estas duas dimensões no RNT, excepto uma associação significativa entre o 

Comportamento Alimentar aos 0 meses e a produção da fala aos 30 meses. 

A possibilidade de uma associação significativa entre o desenvolvimento das 

competências envolvidas no Comportamento Alimentar, sobretudo no que se relaciona 

com o domínio sensório-motor oral, e o Desenvolvimento da Linguagem, tem sido 

referida por diversos autores (Arvedson & Brodsky, 2002; Adams-Chapman, 2006; 

Mizuno & Ueda, 2005), em particular no que se relaciona com os aspectos associados 
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à fala, ou relacionados com a comunicação. No entanto, poucos estudos empíricos 

têm sido efectuados que relacionem o desenvolvimento do Comportamento Alimentar 

e o Desenvolvimento da Linguagem. E em particular que utilizem uma metodologia 

longitudinal e em idades precoces. Este estudo apresenta por um lado um design 

longitudinal e por outro lado analisa a emergência destas competências desde o 

nascimento até aos 30 meses de vida. 

No entanto, e de forma geral, os resultados obtidos neste estudo corroboram 

os alcançados por outros autores (Laitman & Reidenberg 1993; Massey, 2004; 

McComish, 2008), que apontam para um co-desenvolvimento da comunicação e 

competências alimentares no RNPT. Nomeadamente, MCComish (2008) constata que 

a comunicação pré-verbal que se estabelece durante as refeições, “Mealtime 

Communication”, são preditivos do Desenvolvimento da Linguagem aos 24 meses de 

idade em RNPT.  

Adicionalmente a associação significativa entre Comportamento Alimentar e a 

produção da fala verificada em ambos os grupos parece sugerir que tarefas sensório-

motoras orais não verbais (alimentação), estão associadas ao desempenho de tarefas 

sensório-motoras orais verbais (fala), numa fase muito precoce do desenvolvimento da 

criança. Estes resultados são consistentes com o defendido pelo Modelo Integrado de 

Controlo Motor da Fala proposto por Ballard et al., (2003), que defende uma sobreposição 

entre a fala e outros sistemas sensório-motores voluntários, como é o caso da 

alimentação, existindo um controlo sensório-motor central comum aos diferentes sistemas. 

De acordo com este modelo é possível observar o paralelismo do desenvolvimento do 

controlo motor da alimentação e o desenvolvimento da comunicação e pré-linguagem, 

em crianças dos 6 aos 12 meses de idade (Iverson & Fagan, 2004). 

De referir ainda, que as dificuldades iniciais ao nível do Comportamento 

Alimentar evidenciadas pelo grupo de RNPT neste estudo (e discutidas no ponto 1.1. 

deste capítulo) poderão ter tido um impacto não só no desenvolvimento de padrões 

sensório-motores orais associadas à produção da fala, mas também no tipo de 

interacções comunicativas que se estabelecem na díade mãe-bebé neste período. Isto 

é, a mãe encontra-se possivelmente mais focada nas dificuldades alimentares do RN e 

os momentos da refeição são direccionados para o treino ou correcção das 

competências relacionadas sobretudo com a função alimentar, dando pouca margem 

para trocas comunicativas gratificantes, essenciais para o Desenvolvimento da 

Linguagem. 
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1.4. Comparar os níveis de Percepção Neonatal Materna e de 

Stress Materno nos dois grupos, ao longo dos 30 meses 

O presente trabalho procurou explorar num primeiro momento de que forma as 

variáveis maternas: percepção neonatal materna e stress materno se associam ao 

nascimento pré-termo e ao nascimento de termo. Assim, num primeiro momento serão 

alvo de discussão os resultados obtidos na comparação da percepção neonatal 

materna em ambos os grupos de RN. Num segundo momento, proceder-se-á à 

análise dos resultados obtidos na comparação do stress materno em ambos os grupos 

ao longo dos primeiros 30 meses de vida. 

 

1.4.1. Percepção Neonatal Materna 

Os resultados obtidos neste estudo permitem verificar que a grande maioria 

das mães de RNT apresenta uma percepção positiva do seu bebé quer no primeiro 

momento de avaliação (três dias após o parto), quer ainda mais no segundo momento 

(1 mês após o parto). Estes resultados são concordantes com os encontrados por 

Moreira e colaboradores (Moreira et al., 2009) onde a maioria das mães apresenta 

uma percepção positiva do seu bebé no primeiro e segundo momento de avaliação, 

mas não corroboram os de Broussard (1980), já que no estudo desta autora 53.50% 

das mães apresentam uma percepção negativa do seu bebé, contrariamente aos 11% 

encontrados neste estudo.  

No presente estudo também se observou uma tendência das mães do grupo de 

RNT para apresentarem uma melhoria na percepção do seu bebé ao fim de um mês. 

Assim, apenas 3% apresenta uma percepção negativa do seu bebé no segundo 

momento de estudo, o que está de acordo com os estudos de Broussard (1980) e 

Moreira et al. (2009). 

Em relação às mães de RNPT, constata-se que globalmente a percepção 

neonatal materna é significativamente mais negativa que a observada nas mães do 

grupo de RNT em ambos os momentos de avaliação. Ou seja, os resultados obtidos 

neste estudo permitem verificar que, embora quase metade das mães de RNPT 

apresentasse uma percepção positiva no primeiro momento de avaliação, no segundo 

momento este número é muito mais reduzido. Estes dados são consistentes com o 

encontrado noutros estudos (Broussard, 1979; Ahn & Kim, 2007), que referem que 
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mães de RNPT apresentam mais percepções negativas do que as mães de RNT. O 

nascimento de uma criança é um acontecimento marcante do ponto de vista 

emocional e implica inúmeras alterações na dinâmica familiar, e muito particularmente 

para a mãe, sendo por isso expectável que a fase pós-parto se associe a maiores 

níveis de ansiedade e à necessidade de reajustamentos e readaptações, sendo 

frequente que algumas mães de RNT possam percepcionar o seu bebé de forma 

negativa nos primeiros dias após o parto. Após um mês, a mãe já teve tempo para se 

adaptar a esta nova realidade, possuindo um maior conhecimento sobre o seu bebé. 

As interacções que se estabelecem entre ambos tornam-se mais gratificantes, o que 

se traduz numa percepção positiva do bebé. Contudo, o nascimento de um bebé pré-

termo está geralmente associado a sentimentos de ansiedade, medo e depressão 

mais ou menos intensos (Barros, 2001). A forma como a mãe se relaciona com o seu 

bebé é influenciada por vários factores, entre eles a percepção e significado que 

atribui à aparência e ao comportamento do bebé (Broussard & Hartner, 1971). De um 

modo geral o RNPT apresenta uma actividade menos previsível e sinais comportamentais 

mais difíceis de interpretar, com consequências inevitáveis na qualidade da relação 

que se estabelece com a mãe e que se traduz por uma percepção materna mais 

negativa destas mães relativamente ao seu bebé, comparativamente com as mães de 

RNT reveladoras das dificuldades no estabelecimento a sincronização da relação 

entre a mãe e o bebé. Lester, Hoffman & Brazelton (1985) referem que mesmo aos 

cinco meses a interacção é sempre dominada pela mãe, ao contrário do que acontece 

na interacção entre mães e bebés RNT. Esta dificuldade de sincronia na interacção 

poderá ter implicações no desenvolvimento sócio-emocional futuro. 

 

1.4.2. Stress Materno 

Neste estudo o nível de stress materno evidenciado pelas mães do grupo de 

RNPT revelou ser sempre superior ao do grupo de mães de RNT. Este resultado está 

de acordo com o documentado em vários estudos, os quais demonstram que mães de 

RNPT manifestam, no primeiro mês de vida do bebé, níveis mais elevados de stress 

(Ahn & Kinn, 2007; Lau, 2001; Singer et al., 1999). 

São referidos na literatura alguns factores que interferem directa ou indirectamente 

nos níveis de stress neonatal manifestado pelas figuras parentais, entre eles o estado 

clínico do bebé, o internamento e a aparência física (Goldeberg & DeVitto, 2002; Halpern 

et al., 2001; Linhares et al., 2000; Lira, 2006; Singer et al., 1999). Desta forma, níveis 
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de stress mais elevados evidenciados pelas mães de RNPT podem estar inicialmente 

associados ao nascimento pré-termo, ao facto de este se encontrar internado numa 

UCIN, o que condiciona a actuação materna e o assumir da parentalidade, e às 

próprias características físicas e de grande vulnerabilidade do bebé. 

Os resultados obtidos indicam ainda que o nível elevado de stress se mantém 

ao longo do tempo, confirmando os dados obtidos em diferentes estudos e por 

diferentes autores que referem que, mesmo após a alta, os pais continuam a sentir 

níveis de stress elevados (Holditch-Davis, Bartlett, Blickman & Miles, 2003; Miceli et 

al., 2000; Rautava, Lehtonen, Helenius & Sillanpaa, 2003), o que se deve em parte ao 

facto de assumirem a responsabilidade total dos cuidados que o filho necessita, e 

perderem o apoio instrumental e emocional que recebiam na UCIN (Donohne, 2002). 

Menos consistentes são os dados da literatura sobre o tempo em que estes níveis de 

stress se mantêm elevados em mães de RNPT. Alguns estudos referem que os níveis 

de stress materno se podem manter até aos 4 ou 5 anos após o nascimento da 

criança (Cronin, Shapiro, Casiro & Cheang 1995; Valente & Seabra-Santos, 2011). 

Outros estudos, referem uma diminuição dos níveis de stress a partir de 1 ano após o 

nascimento (Majnenner, Shevell, Rosenbaum, Law & Poulin 2007), ou, tal como 

documentado num estudo longitudinal desenvolvido por Singer et al. (1999), os níveis 

de stress materno mantém-se elevados nos 2 primeiros anos de vida da criança e 

tendem a diminuir por volta do terceiro ano de vida.  

No que concerne aos resultados obtidos nos diferentes domínios que compõem 

o PSI, verifica-se que as mães do grupo de RNPT apresentam sempre valores mais 

elevados que as mães do grupo RNT. Assim, e no que diz respeito ao Domínio da 

Criança que inclui as subescalas: Reforço; Aceitação, Maleabilidade de Adaptação e 

Exigência, os resultados poderão estar relacionados com as próprias características 

de vulnerabilidade da criança, e as dificuldades na aquisição de algumas competências 

associadas à alimentação ou à linguagem dos/as filhos/as, que podem contribuir para 

a percepção menos favorável das mães e para estes níveis de stress mais elevados. 

Os resultados são concordantes com os encontrados por Halpern et al. (2001), que 

verificaram que os bebés prematuros são percepcionados pelas mães como mais 

desafiantes e exigentes e que consequentemente, as mães expressam mais 

dificuldades no desempenho da sua função parental. Quanto ao Domínio dos Pais 

(que incluiu as subescalas Restrição do papel, Competência, Depressão e Relação), 

os resultados obtidos sugerem que as mães dos RNPT se sentem mais restringidas 

nas suas vidas devido ao papel parental e que podem sentir as suas vidas mais 



Capítulo 9: Conclusões e considerações finais 

215 

limitadas, o que pode interferir negativamente com outras áreas importantes da vida. 

Vários factores podem estar subjacentes aos resultados obtidos. Por um lado, neste 

estudo o nível social maioritário é o nível médio superior e o nascimento pré-termo 

pode representar em alguns casos um impedimento no retomar rapidamente projectos 

profissionais, sendo por essa razão mais uma fonte de stress materno. Também as 

expectativas maternas em relação ao nascimento da criança e ao seu desenvolvimento 

futuro podem não ter sido correspondidas com o nascimento pré-termo, contribuindo 

igualmente para um aumento de stress materno. De acordo com Barros (2001), 

quando os pais são confrontados com o nascimento pré-termo e são forçados a 

constatar que as expectativas mais optimistas de um bebé saudável não se adequam, 

podem recorrer aos estereótipos sociais dominantes sobre a prematuridade e a 

endossar uma perspectiva pessimista e muito determinística do desenvolvimento 

sobre RNPT. 

Desta forma o nascimento de uma criança pré-termo com necessidades 

especificas ao nível de cuidados médicos e maternos pode ter um maior impacto 

negativo ao nível das significações maternas e da dinâmica familiar e social, provocando 

uma alteração mais drástica nos a padrões sociais estabelecidos e a necessidade de 

uma reorientação de objectivos que se centram preferencialmente na criança.  

Neste estudo os resultados obtidos na subescala depressão do PSI pelas mães 

de RNPT são indicadores de perturbação emocional. Estes resultados vão ao encontro 

do estudo realizado por Barros (1992), onde se observava que as mães de RNPT 

reportavam níveis de depressão, ansiedade e irritabilidade muito elevados. Do mesmo 

modo, Brazelton (1988, 2005) menciona que “o luto dos pais, depois do nascimento 

prematuro, é inevitável. Os pais não somente demonstram essa reacção pela perda do 

bebé perfeito que esperavam, mas também lamentam o bebé que produziram, 

culpando-se consciente ou inconscientemente” (Brazelton, 2005, p. 463). Desta forma, 

o “luto dos pais, depois do nascimento prematuro” poderá originar crises emocionais 

graves nos pais de RNPT, que envolvem sentimentos de ansiedade, medo e 

depressão intensos, que põem em causa as suas próprias competências (subescala 

Competência) para confrontar esta situação, com consequências graves para o 

estabelecimento da relação/processo de vinculação. 

Também os resultados obtidos na subescala relação reflectem níveis de stress 

mais elevados nas mães de RNPT, o que poderá indicar que as mães de RNPT 

consideram o apoio activo e afectivo por parte da outra figura parental insatisfatório 

(Russ, 1988; Webster-Stratton, 1989) e que globalmente se sentem pouco apoiadas 
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ao nível da sua rede social. Estes resultados não são concordantes com alguns 

estudos referidos na literatura que referem um maior apoio das estruturas sociais e 

familiares à mãe de RNPT, comparativamente a mães de RNT (Eriksson & Pehrsson, 

2002; Goldberg & Di Vitto, 2002; Lau, 2001, Linhares et al., 2000; Robson, 1997). 

Poderá haver contingências específicas deste grupo ou questões culturais que não 

facilitam este apoio social. A este respeito, refira-se o estudo de Santos (2010), que 

mostrou que as mães de crianças com doença crónica definiam como sua rede social 

de apoio quase exclusivamente os cônjuges e as próprias mães, ao invés de estudos 

de outros países em que as mães na mesma condição referiam redes mais alargadas 

de suporte social. 

 

 

1.5. Relacionar a Percepção Neonatal Materna e o Stress 

Materno com o Desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar em ambos os grupos ao longo de 30 meses 

 

1.5.1. Associação entre Percepção Neonatal Materna 

e Comportamento Alimentar em ambos os grupos 

Neste estudo, não se observam associações significativas entre a percepção 

neonatal materna e o Comportamento Alimentar em nenhum dos momentos de 

avaliação e em nenhum dos grupos. Os resultados obtidos podem dever-se ao facto 

de, no primeiro momento, a mãe considerar as competências da criança como 

relativamente adequadas dada a sua prematuridade e/ou pelo facto de a mãe não ter 

desempenhado um papel activo em algumas rotinas diárias, em particular o momento 

da alimentação. No início esta actividade é na maior parte das situações realizado por 

profissionais o que pode explicar parcialmente o facto de não se encontrar nenhum 

tipo de associação entre a percepção neonatal materna e o Comportamento Alimentar. 

Num contexto de UCIN, o contacto com outras mães de RNPT em situação 

semelhante poderá inicialmente ser um factor que influencie positivamente a 

percepção neonatal materna e nesse sentido explicar os resultados obtidos. No 

segundo momento, os resultados obtidos neste estudo referem que a percepção 

neonatal materna é maioritariamente negativa (ponto 1.4.1) no grupo de mães de 
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RNPT, ou seja, a mãe percepciona o seu bebé como menos apto, menos activo e 

menos competente em diferentes domínios. Contudo e apesar das dificuldades iniciais 

de alimentação evidenciadas pelo RNPT, este consegue alimentar-se de forma autónoma 

e segura, o que poderá explicar que este comportamento não esteja associado à 

percepção negativa que as mães apresentam relativamente ao funcionamento do seu 

bebé. 

 

1.5.2. Associação entre Stress Materno e Comportamento Alimentar 

em ambos os grupos 

Não se observa qualquer associação entre os níveis de stress materno e o 

Comportamento Alimentar no RNT. Em contrapartida, no grupo de RNPT identificou-se 

uma associação significativa entre o nível de stress materno observado aos 30 meses 

e o Comportamento Alimentar avaliado aos 6 meses e 18 meses, sendo esta relação 

mais forte aos 6 meses. Este resultado está de acordo com alguns estudos que 

demonstraram que os níveis stress em mães de RNPT estavam correlacionados com 

um maior risco de desenvolvimento de perturbações alimentares (Pierrehumbert, 

Nicole, Muller-Nix, Forcada-Guex, & Ansermet, 2003).  

 

 

1.6. Relacionar a Percepção Neonatal Materna  

e o Stress Materno com o Desenvolvimento da Linguagem 

em ambos os grupos, nos primeiros 30 meses de vida 

 

1.6.1. Associação entre Percepção Neonatal Materna  

e o Desenvolvimento da Linguagem em ambos os grupos 

Não se verifica nenhum tipo de associação entre a percepção neonatal materna 

e o Desenvolvimento da Linguagem no grupo de RNT. No grupo de RNPT não se 

observa qualquer associação significativa entre estas duas variáveis no primeiro 

momento. Contudo, constata-se uma associação marginalmente significativa entre a 

percepção neonatal materna avaliada no segundo momento e o Desenvolvimento da 
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Linguagem, aos 6 e aos 30 meses. Tal como já referido anteriormente, os resultados 

neste estudo revelam que no segundo momento a avaliação da percepção neonatal 

materna das mães do grupo de RNPT é maioritariamente negativa, o que se pode 

traduzir numa interacção comunicativa pouco gratificante, levando a um menor 

investimento nesta área, ou a uma super estimulação desajustada das competências 

da criança o que poderá afectar negativamente o Desenvolvimento da Linguagem no 

grupo de RNPT. Ou, num sentido inverso, que a constatação das dificuldades no 

Desenvolvimento da Linguagem e o impacto deste atraso na interacção e 

comunicação podem conduzir a uma percepção do bebé mais negativa. De referir que 

a inexistência de estudos que tenham averiguado a relação entre a percepção 

neonatal materna e o Desenvolvimento da Linguagem não permite comparar estes 

resultados com o de estudos anteriores. 

 

1.6.2. Associação entre Stress Materno e Desenvolvimento da Linguagem 

em ambos os grupos 

Não se observa nenhum tipo de associação entre stress materno e o 

Desenvolvimento da Linguagem no grupo de RNT. Em contrapartida, no grupo de 

RNPT foi possível identificar associações negativas significativas entre o stress 

materno e o Desenvolvimento da Linguagem aos 6, 18 e 30 meses, sendo esta 

associação mais forte aos 6 meses de idade. À medida que a criança se desenvolve, o 

stress materno pode persistir na medida em que o nível de exigência e solicitação 

tende a aumentar, quer ao nível cognitivo, quer ao nível comportamental, e em 

particular ao nível do Desenvolvimento da Linguagem (Beckman & Pokurni, 1988; 

O’Callaghan et al., 1996). A constatação de um nível e desenvolvimento menos 

adequado da criança poderá contribuir para uma interacção mãe-criança menos 

gratificante e para níveis de stress mais elevados. 
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1.7. Associação entre a Idade Gestacional e o Peso à nascença  

no Desenvolvimento do Comportamento Alimentar no 

RNPT e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

 

Os factores de risco associados ao desenvolvimento no RNPT considerados 

neste estudo envolveram o peso e a idade gestacional. Não foi possível observar 

nenhum tipo de associação entre estes dois factores e o desenvolvimento do 

Comportamento Alimentar no grupo de RNT. Contudo, relativamente ao grupo de 

RNPT, os resultados obtidos revelam globalmente uma associação significativa entre a 

idade gestacional e o peso à nascença e o Comportamento Alimentar.  

Estes resultados são consistentes com a literatura. De facto, os dois preditores 

mais consistentes em diferentes áreas do desenvolvimento no RNPT são o peso e a idade 

gestacional (Koller, Lawson, Rose, Wallace & McCarton 1997; Mathewes & MacDorman, 

2006; Wood et al., 2003). Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand (2002) e Hack & 

Fanaroff (2000) referem que a probabilidade de uma perturbação no desenvolvimento era 

inversamente proporcional ao peso à nascença, ou à idade gestacional. Saliente-se 

ainda, a associação significativa verificada neste estudo entre a idade gestacional e o 

peso à nascença e o Comportamento Alimentar aos 0 meses de idade, e que vai ao 

encontro dos resultados obtidos por da Costa et al. (2010), onde uma maior idade 

gestacional e um maior peso ao nascer são preditivos de uma sucção normal às 50 

semanas (idade pós menstrual) em RNPT, proporcionando uma alimentação segura 

por via oral. 

Relativamente à idade gestacional observa-se, ao longo dos diferentes momentos 

de estudo, uma associação positiva significativa entre o Comportamento Alimentar ao 

longo dos 30 meses, ou seja, quanto maior/menor a idade gestacional do RNPT 

melhor/pior a competência evidenciada ao nível do Comportamento Alimentar, o que 

está de acordo com os resultados obtidos num estudo realizado por Allen (2002) que 

refere que RNPT com mais de 32 semanas de gestação têm maior probabilidade de 

revelar um neurodesenvolvimento semelhante aos do RNT, bem como um melhor 

desempenho ao nível da alimentação, comparativamente a RN de risco, mais frágeis e 

com diversas necessidades ao nível dos cuidados de saúde. É ainda importante de 

referir, que neste estudo, o factor idade gestacional assume uma associação mais 

forte com o Comportamento Alimentar no RNPT, do que o factor peso à nascença. 
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1.8. Associação entre a Idade Gestacional e o Peso 

à nascença no Desenvolvimento da Linguagem no RNPT  

e no RNT ao longo dos primeiros 30 meses de vida 

Neste estudo não foi possível observar nenhum tipo de associação entre a 

idade gestacional e o Desenvolvimento da Linguagem no grupo de RNT ao longo dos 

30 meses de vida. Relativamente ao grupo de RNPT, verificaram-se associações 

significativas entre estes dois factores e o Desenvolvimento da Linguagem aos 18 

meses, o que confirma os dados de D’Odorico, Carubbi, Salerni & Calvo (2001), que 

encontraram uma associação significativa entre o peso e a idade gestacional e o 

desenvolvimento da fala em RNPT, entre os 12 e os 18 meses e que estes factores 

(peso e idade gestacional) prediziam o tamanho do vocabulário aos 24 meses.  

No que concerne à associação entre o peso e o Desenvolvimento da 

Linguagem, verifica-se que esta relação é mais forte aos 0, 6 e 18 meses de idade, 

estes resultados são também concordantes com os obtidos no estudo realizado por 

McComish (2008), onde o baixo peso é um preditor significativo do Desenvolvimento 

da Linguagem aos 2 anos de idade em RNPT. 

Relativamente à idade gestacional e Desenvolvimento da Linguagem, 

observam-se, ao longo dos diferentes momentos do estudo, associações significativas 

no RNPT, ou seja, quanto maior/menor a idade gestacional do RNPT melhor/pior a 

competência evidenciada ao nível do Desenvolvimento da Linguagem, o que está de 

acordo com os resultados obtidos num estudo realizado por Allen (2002) que refere 

que RNPT com mais de 32 semanas de gestação têm maior probabilidade de revelar 

um neurodesenvolvimento semelhante aos do RNT, bem como um melhor desempenho 

do Desenvolvimento da Linguagem, comparativamente a RN de risco. É ainda 

importante referir, que neste estudo, tal como no ponto 1.7, o factor idade gestacional 

assume uma associação mais forte com o Desenvolvimento da Linguagem no RNPT 

do que o factor peso à nascença.  
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1.9. Associação entre a Idade Gestacional e o Peso à Nascença 

e a Percepção Neonatal Materna e o Stress Materno 

Neste estudo não se observaram associações significativas entre o peso e 

idade gestacional e as variáveis maternas percepção neonatal materna, em nenhum 

dos grupos. A inexistência de estudos que tenham averiguado a forma como o peso e 

a idade gestacional predizem a percepção neonatal materna não permite comparar 

estes resultados com o de estudos anteriores. 

Também não se observaram associações significativas entre a idade gestacional 

e o stress materno em nenhum dos grupos, o que não confirma os resultados de Lau 

(2001) que mostram que mães de RNPT com menor idade gestacional revelam níveis 

mais elevados de stress parental. Esta associação poderá dever-se ao facto de uma 

menor idade gestacional estar associada a um maior número de complicações 

neonatais, um estado clínico menos favorável e a uma menor probabilidade de 

sobrevivência do RN (Martinet, 2008). Desta forma, os resultados obtidos no presente 

estudo poderão dever-se ao facto de a maioria dos RNPT se encontrar em condições 

de saúde favoráveis ou a evoluir positivamente do ponto de vista clínico, mesmo no 

caso daqueles que nasceram com menor idade gestacional. 

Do mesmo modo não se encontraram associações significativas entre o peso e 

o stress materno, em nenhum dos grupos. Este resultado não é concordante com 

alguns estudos que referem uma associação entre o baixo peso à nascença e níveis 

elevados de stress em mães de RNPT (Beckwith & Rodning, 1991; Halpern et al., 

2001; Robson, 1997). Um baixo peso à nascença está geralmente associado a um 

estado clínico mais grave ou menos favorável e por essa razão a uma maior 

monitorização e exigência nos cuidados de saúde prestados ao RN, o que pode 

originar níveis de stress mais elevados ao nível parental. No presente estudo, porém, 

o grupo de RNPT apresenta um peso médio de 1.255 gramas, sendo que a maioria 

revela um peso adequado à idade gestacional, o que associado ao facto de ser um 

grupo sem patologia clínica associada poderá justificar os resultados obtidos. 
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1.10. Análise Trivariada 

Através da análise descritiva trivariada foi possível descrever o Desenvolvimento 

da Linguagem ao longo dos 30 meses em função do Comportamento Alimentar e do 

stress materno. Os resultados indicam que os RNT apresentam sempre melhores 

resultados ao nível do Desenvolvimento da Linguagem e do Comportamento Alimentar 

e que as mães deste grupo de RN apresentam sempre níveis mais baixos de stress. 

Observa-se, ainda, que um melhor desempenho ao nível da linguagem está associado 

a um melhor desempenho ao nível do Comportamento Alimentar e a baixos níveis de 

stress. Estes resultados estão de acordo com o referido anteriormente nos pontos 1.3. 

e no ponto 1.6.2. 

No que se relaciona com o Grupo de RNPT, foi possível observar alguns 

padrões interessantes de variação, que evidenciam que um melhor desempenho ao 

nível da linguagem aos 6, 18 e 30 meses estão associados a um melhor desempenho 

aos 0 meses no Comportamento Alimentar e a níveis baixos de stress materno. Estes 

resultados corroboram o referido por Delaney & Arvedson (2008), isto é, o 

desenvolvimento de padrões normais de alimentação nos primeiros tempos de vida 

reflectem o desenvolvimento adequado das vias que irão mais tarde ser a base das 

competências da linguagem oral no RN. Adicionalmente, os resultados obtidos nesta 

análise realçam a importância da associação observada entre o nível de stress 

materno aos 0 meses e o posterior Desenvolvimento da Linguagem. A análise 

trivariada põe ainda em evidência a inter-relação entre as variáveis em estudo ao longo 

do tempo, sublinhando a importância de serem considerados não só factores de ordem 

biológica e maturacional como o Comportamento Alimentar, mas também factores 

ambientais como o stress materno, na compreensão dos processos envolvidos no 

Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. Estes resultados parecem também reforçar 

a perspectiva defendida pela teoria dos sistemas dinâmicos (Fogel, 1993, 2001; Smith 

& Thelen, 2003; Thelen & Smith, 1995), que considera o processo de desenvolvimento 

dinâmico, sendo afectado pelo meio ambiente e pelos diferentes subsistemas que 

compõem o organismo.  
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1.11. Análise Cross Time Lagged  

Neste ponto serão discutidos os resultados obtidos nos 3 modelos analisados 

através da Cross Time Lagged, para o grupo de RNPT. Assim, no primeiro modelo, 

que inclui as variáveis stress materno e Desenvolvimento da Linguagem, observaram-se 

associações significativas entre a mesma variável medida em momentos diferentes e 

associações significativas entre variáveis medidas em momentos diferentes ao longo 

do tempo. Ou seja, resultados elevados no stress materno aos 0 e 18 meses permitem 

antecipar piores resultados no Desenvolvimento da Linguagem aos 6 e aos 30 meses. 

Também se verifica que melhores resultados no Desenvolvimento da Linguagem aos 

18 meses permitem antecipar níveis baixos de stress aos 30 meses. Ou seja, 

inicialmente parecem ser os níveis de stress materno que antecipam o Desenvolvimento 

da Linguagem, e aos 18 meses é o Desenvolvimento da Linguagem que é indicador 

dos níveis de stress materno posteriores. 

No segundo modelo, foram analisadas as variáveis stress materno e 

Comportamento Alimentar tendo em conta 3 momentos. Só foi possível observar 

associações significativas do Comportamento Alimentar medido ao longo do tempo. 

Os resultados obtidos no terceiro modelo, que inclui as variáveis Comportamento 

Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem, referem associações significativas entre 

estas duas variáveis. Isto é, melhores resultados ao nível do Comportamento Alimentar 

aos 6 meses e aos 18 meses são indicadores de melhores resultados ao nível do 

Desenvolvimento da Linguagem aos 18 meses e aos 30 meses, e vice-versa. Esta 

análise reforça os resultados obtidos quando se procedeu à análise da relação entre 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem discutidos nos pontos 

1.3 e 1.9 e são concordantes com a teoria do Modelo Integrado do Controlo Motor da 

Fala (Ballard et al., 2003). Contudo não se limitam a sublinhar uma associação 

significativa entre os aspectos estritamente sensório-motores que envolvem a função 

da alimentação e da fala, mas antes, tal como defende a teoria dos Sistemas 

Dinâmicos (Fogel, 1993, 2001; Smith & Thelen, 2003; Thelen & Smith, 1995), 

enfatizam a associação entre o Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da 

Linguagem, que embora sistemas distintos, mantêm entre si relações de elevado grau 

de complexidade. 
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Síntese: 

Os resultados obtidos neste estudo apoiam algumas das propostas apresentadas no 

capítulo 6 – Metodologia e ilustradas na Figura 11. 

Assim:  

1. Foi identificada uma associação significativa entre o Comportamento Alimentar e 

o Desenvolvimento da Linguagem em RNPT (este tipo de associação também se 

observa no RNT, entre o Comportamento Alimentar aos 0 meses e o 

Desenvolvimento da Linguagem aos 30 meses). 

2. Foi identificada uma associação significativa entre o stress materno e o 

desenvolvimento do Comportamento Alimentar no RNPT. 

3. Foi identificada uma associação significativa entre o stress materno e o 

Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. 

4. Não se observa nenhuma associação entre percepção neonatal materna e o 

Comportamento Alimentar em ambos os grupos. 

5. Foi identificada uma associação marginal entre percepção neonatal materna e o 

Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. 

6. Foi identificada uma associação significativa entre peso e idade gestacional e o 

Comportamento Alimentar no RNPT 

7. Foi identificada uma associação significativa entre peso e idade gestacional e o 

Desenvolvimento da Linguagem no RNPT. 

8. Não se observa nenhuma associação significativa entre o peso e idade gestacional 

e a percepção neonatal materna. 

9. Não se observa nenhuma associação entre peso e idade gestacional e o stress 

materno. 

Deste modo, o estudo vai ao encontro do Modelo Integrado do Controlo Motor da 

Fala (Ballard et al. 2003), na medida em os resultados obtidos salientam a 

associação significativa entre o Comportamento Alimentar e produção da fala em 

ambos os grupos de RN. Os dados obtidos estão também de acordo com a teoria 

dos Sistemas Dinâmicos (Thelen & Smith, 1995) ao pôr em evidência as diferentes 

trajectórias de desenvolvimento do Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento 

da Linguagem observadas nos dois grupos de RN e a associação verificada entre os 

diferentes subsistemas e sistemas envolvidos (biológicos e ambientais) enfatizando 

o aspecto dinâmico subjacente a estas associações ao longo de 30 meses. 
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Figura 11. Esquema conceptual das dimensões e principais variáveis em estudo 
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1. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

            “What is special about each creature is not a single, unique quality but a rich and complex 

arrangement of powers and qualities, some of which it will certainly share with its neighbours”    

(Midgley, 1980, p. 207) 

 

O presente trabalho teve por principal objectivo a caracterização da evolução 

do Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem em dois grupos de 

RNPT e RNT ao longo de 30 meses de vida e de como estes dois processos se 

relacionam entre si. Procurou também avaliar de que modo a percepção neonatal 

materna, o stress materno e os factores idade gestacional e o peso à nascença se 

associam a eventuais problemas no desenvolvimento do Comportamento Alimentar e 

do Desenvolvimento da Linguagem, em ambos os grupos. 

A conceptualização desta investigação foi delineada a partir de dúvidas que 

foram sendo colocadas ao longo da prática clínica e da revisão da literatura, tendo 

como enquadramento a Psicopatologia do Desenvolvimento que, numa perspectiva de 

macro-paradigma (Achenbach, 1990), marcou os contornos desta investigação, quer 

sob o ponto de vista da conceptualização dos problemas, quer sob o ponto de vista 

das opções metodológicas para o estudo desses mesmos problemas. Segundo esta 

perspectiva, o desenvolvimento humano adaptativo é influenciado por transacções que 

ocorrem ao longo do tempo entre factores do indivíduo e factores do ambiente, que se 

situam a diferentes níveis de ecologia (Pereira, 2009). Também a Teoria dos Sistemas 

Dinâmicos (Thelen & Smith, 1995) numa perspectiva de micro paradigma constituiu 

uma grelha compreensiva da interacção entre diferentes componentes que compõem 

os diferentes subsistemas em estudo. De acordo com esta abordagem, o 

desenvolvimento humano é visto como um sistema dinâmico que se apresenta num 

processo contínuo de mudança, sendo afectado pelo meio que o rodeia e pelos 

diferentes subsistemas que compõem o organismo, possuindo uma capacidade de 

auto-organização que se manifesta em diversos padrões de comportamento ao longo 

do tempo. Estes padrões são caracterizados por um estado de estabilidade/instabilidade 

relativos. Isto é, um dado comportamento não se desenvolve de forma linear (os 



Capítulo 9: Conclusões e considerações finais 

229 

efeitos das variáveis não são aditivos), mas sim através de mudanças “críticas” num 

subsistema. Estas mudanças podem causar alterações em todo o organismo, 

resultando num novo comportamento (Smith & Thelen, 1993). O conceito bidireccional 

(organismo-ambiente) reforça a visão de não-linearidade do desenvolvimento humano 

e tal como Thelen & Ulrich referem “There is no single element that contains the prior 

instructions for the behavioral performance? the essence of the behavior lies in 

neither the organism nor the environment alone? (and) neither has logical priority in 

explaining behavior or its changes” (1991, p. 24). 

No contexto específico deste estudo, os sistemas dinâmicos em análise dizem 

respeito ao Comportamento Alimentar e ao Desenvolvimento da Linguagem, duas 

variáveis que representam importantes áreas do desenvolvimento na infância. Foram 

ainda considerados neste estudo, o sistema cuidador-dimensão materna (percepção 

materna neonatal e stress materno) e o sistema-RN (idade gestacional e peso à 

nascença) (de acordo com a Figura 6, capítulo 4) e a interacção entre os diferentes 

sistemas e subsistemas ao longo de 30 meses. 

É importante referir que ao se optar por focar a influência de determinadas 

características dos contextos relacionais mais próximos (díade mãe-criança) foram 

excluídos outras características desses mesmos contextos (díade pai-criança) e outros 

factores, que poderiam contribuir igualmente para a compreensão do desenvolvimento 

do Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem. Por exemplo, a 

influência da creche/ama no desenvolvimento destes dois domínios no grupo de RNPT 

e no grupo de RNT. 

De igual modo, embora se tenham incluído factores do domínio materno como 

o stress materno e a percepção neonatal materna, não foram incluídas neste estudo 

outras variáveis familiares que são importantes para compreender a influência da 

família, como por exemplo, a figura paterna, o funcionamento familiar, a qualidade da 

relação conjugal entre o pai e a mãe e a psicopatologia dos progenitores. Por fim, 

outras variáveis que são importantes na compreensão dos processos bidireccionais e 

interactivos de influência nos percursos de desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem da criança são as próprias características 

das crianças. Diferentes estudos (por exemplo, Campbell, Pierce, Moore & Marokovitz, 

1996; Scaramella & Leve, 2004) revelaram que diferenças no temperamento da 

criança são importantes preditores do comportamento parental. De acordo com a revisão 

da literatura efectuada, os RNPT apresentam uma actividade menos previsível e sinais 

comportamentais mais difíceis de interpretar, com consequências inevitáveis na 



O Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em crianças nascidas pré-termo 

230 

qualidade da interacção que se estabelece com os cuidadores (Barros, 2001), nesse 

sentido, a avaliação das características do temperamento das crianças envolvidas 

neste estudo teria sido pertinente.   

Não obstante, considera-se que o presente trabalho, pelo seu foco simultâneo 

da relação entre o Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem em 

RNPT e a influência do stress parental e percepção materna neonatal ao longo da 

aquisição e desenvolvimento destes processos, representa um contributo adicional, 

uma vez que a influência conjunta e interactiva destas relações ao longo do tempo tem 

sido pouco explorada empiricamente. Nomeadamente, no contexto português não são 

conhecidos outros estudos que tenham recorrido a este tipo de investigação e de 

acordo com a literatura internacional revista, é mesmo o primeiro estudo do conhecimento 

da autora, que procura estudar a associação entre os diferentes factores psicológicos 

e biológicos no Comportamento Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem na 

criança nascida pré-termo ao longo dos primeiros 30 meses.  

Um outro contributo importante do presente estudo é o facto de se ter recorrido 

a um desenho longitudinal para a averiguação dos efeitos da prematuridade e de os 

factores psicológicos como o stress materno e a percepção neonatal materna no 

Comportamento Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem, assim como da 

interacção que se estabelece entre estes dois processos (Comportamento Alimentar e 

Desenvolvimento da Linguagem) ao longo dos 30 meses. De facto, uma dimensão 

fundamental nos estudos que procuram conhecer os mecanismos subjacentes às 

(des)continuidades nas trajectórias de desenvolvimento é o seu foco longitudinal 

(Pereira, 2009).  

Também de acordo com Thelen & Smith (2005), a identificação de trajectórias 

do desenvolvimento só pode ser realizada a partir de diferentes observações dos 

mesmos indivíduos ao longo do tempo. É o recurso ao desenho de investigação 

longitudinal que permite aferir a magnitude e o padrão das mudanças, bem como os 

preditores dessas mudanças (Pereira, 2009). Dessa forma, para melhor averiguar o 

efeito e a associação dos diferentes preditores no desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem foram incluídos neste estudo quatro 

momento de avaliação, respectivamente 0-1 mês, 6 meses, 18 meses e 30 meses. 

Subjacente à escolha destes momentos de avaliação esteve a preocupação de serem 

períodos representativos de etapas fundamentais do desenvolvimento do Comportamento 

Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem. Alguns destes momentos integram 

também períodos de transição de uma determinada competência, para outra de maior 
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complexidade. O desenvolvimento caracteriza-se pela busca de estabilidade dinâmica 

que, ao ser atingida, leva a delimitar “estádios de desenvolvimento”. A mudança 

define-se então como transição de um estado de estabilidade dinâmica para outro. Na 

auto-organização, o sistema é atraído para uma configuração, elegida entre muitos 

estados possíveis, pelo que a variabilidade intra-individual é um percursor imprescindível 

desta auto-organização. De acordo com a teoria dos sistemas Dinâmicos, a variabilidade 

intraindividual é máxima durante as transições, para que o sistema tenha a possibilidade 

de explorar e ensaiar novas “associações e configurações” eventualmente adaptativas 

(Thelen & Smith, 1993). Deste ponto de vista, a variabilidade intraindividual é não só 

anunciadora da mudança, mas dela depende a própria viabilidade da mudança. A 

variabilidade intraindividual é pois vista como um indicador da “saúde” do sistema, pois 

permite a evolução do organismo (Stergiou, Harbourne & Cavanaugh, 2006). Contudo, 

tanto demasiada variabilidade (instabilidade) como reduzida variabilidade (rigidez) 

podem resultar em sistemas pouco “saudáveis” que não conseguem adaptar-se à 

mudança (Stergiou et al., 2006).  

Neste estudo foi possível observar que as crianças nascidas pré-termo 

apresentaram um pior desempenho comparativamente ao grupo de crianças nascidas 

de termo, ao longo dos primeiros 30 meses, e em relação às dimensões avaliadas: 

Comportamento Alimentar e Desenvolvimento da Linguagem. Verificando-se também 

uma maior variabilidade no desempenho das tarefas, inter e intragrupo em crianças 

nascidas pré-termo. Estes dados podem assim, reflectir alguma instabilidade nos 

sistemas e subsistemas que compõem o organismo, resultando em dificuldades no 

desenvolvimento de determinadas competências ao nível do Comportamento Alimentar 

e ao nível do Desenvolvimento da Linguagem.  

Um outro contributo importante do presente estudo foi ter seguido uma 

abordagem da avaliação que envolveu diferentes informadores – mães e terapeuta – e 

diferentes indicadores do domínio em avaliação, para ultrapassar algumas limitações 

apontadas a estudos que recorrem apenas a um tipo de metodologia, utilizam um 

único informador e avaliam um único domínio do desenvolvimento (Cummings et al., 

2000; Galambos et al., 2003; Rutter, 2002). De referir, contudo, que a utilização de 

uma metodologia de cariz qualitativo, nomeadamente a observação da interacção da 

díade mãe-criança durante a alimentação, com especial ênfase nos aspectos da 

comunicação verbal, teria sido vantajosa neste estudo, proporcionando porventura 

uma visão mais naturalística deste processo. 
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Também a utilização do grupo de crianças nascidas de termo, como grupo de 

comparação, ao permitir conhecer características individuais e relacionais, bem como 

indicadores de adaptação nos domínios em estudo, num contexto normativo, 

proporcionou, de acordo com as orientações da Psicopatologia do Desenvolvimento 

(Sroufe & Rutter, 1984), uma melhor compreensão dos percursos possíveis num 

contexto normativo ou de risco. 

 

 

1.1. Limitações do estudo 

A concepção desta investigação teve em conta os diferentes aspectos que 

poderiam contribuir para afectar a sua validade interna e externa. Apesar de se ter 

procurado controlar os factores que poderiam reduzir as limitações deste estudo, 

importa destacar os que deverão ser tidos em conta na interpretação e generalização 

dos resultados (Almeida & Freire, 1997). No que concerne à validade externa, que 

garante a possibilidade de generalização a outras amostras ou situações dos 

resultados obtidos na investigação, encontram-se algumas dificuldades pelo facto de 

se ter avaliado um número reduzido de sujeitos. Este facto condicionou também a 

metodologia de análise estatística utilizada. 

Outra limitação prende-se com os instrumentos utilizados neste estudo, dado 

que alguns não estão devidamente aferidos para a população portuguesa. De referir, 

contudo que o instrumento que revelou resultados discrepantes em ambos os grupos 

(objecto de discussão capítulo 7) foi o teste TALC (Sua-Kay & Tavares, 2006), o único 

instrumento com dados normativos para a língua portuguesa no domínio do 

Desenvolvimento da Linguagem em idade pré-escolar.  

Apesar das várias limitações que poderão ir para além das mencionadas, 

considera-se que o estudo pode dar um contributo válido e pertinente para o 

conhecimento acerca da temática em causa, podendo constituir-se como um 

instrumento crítico para impulsionar medidas de intervenção preventiva. 
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1.2. Propostas de desenvolvimento futuro 

Os resultados deste estudo contribuem para reforçar a perspectiva de que o 

Comportamento Alimentar e o Desenvolvimento da Linguagem são fenómenos 

complexos, plurideterminados e interdependentes. Daí decorrem implicações para a 

intervenção terapêutica e multidisciplinar adequada, em particular no que se refere ao 

contexto de uma UCIN. O nascimento pré-termo e o contexto UCIN, embora 

frequentemente encerrem contornos potencialmente adversos, podem também 

assumir um potencial de oportunidade e mudança que contribua para trajectórias 

desenvolvimentistas mais adaptativas e, assim, constituem um campo singular para a 

intervenção não apenas de áreas específicas como da terapia da fala e a psicologia, 

mas, como decorre dos resultados e suas implicações, desejavelmente multidisciplinar 

e com uma forte orientação preventiva. Contudo, nenhuma acção especifica poderá ter 

sucesso, se não forem criadas condições que facilitem o desenvolvimento e adaptação 

dos bebés e dos pais que se encontram numa UCIN. Pais que recebem apoio 

emocional adequado e que experimentam múltiplas oportunidades de aprendizagem 

atitudinal e de desenvolvimento conceptual poderão ser mais competentes na 

promoção do desenvolvimento do seu filho, compensando eventuais riscos associados 

a um nascimento prematuro (Barros, 2001), o que irá também facilitar a implementação 

de programas específicos de avaliação e intervenção que visem a prevenção de 

perturbações ao nível do comportamento alimentar e da linguagem. Desta forma 

consideram-se as seguintes propostas: 

a) A implementação de protocolos de avaliação das competências sensório-

motoras orais do RNPT através de instrumentos específicos de avaliação 

deverá constituir-se numa prática sistemática dos terapeutas da fala nas 

UCIN. Tal permitirá identificar eventuais dificuldades no domínio sensório-

motor oral, bem como determinar as competências do RNPT para o início 

da alimentação por via oral. Possibilitando uma intervenção mais precoce 

neste domínio e prevenindo riscos futuros ao nível da alimentação. 

b) A elaboração de programas de intervenção no domínio do Comportamento 

Alimentar, tais como o treino SMO, adequados a cada criança e em função 

do seu estado clínico e nível de desenvolvimento neurocomportamental.    

c) A elaboração de programas de formação aos cuidadores: profissionais e 

pais/família envolvendo estratégias de controlo de estímulos e; treino de 

posicionamento e de controlo sensório-motor oral durante a alimentação. 
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d) Criação de oportunidades de aprendizagem e ensaio de atitudes parentais 

(Barros, 2001). Proporcionar aos pais modelos de interacção e estimulação 

adequados durante a intervenção com a criança no sentido de os ajudar a 

conhecer melhor as características do seu filho bem como interpretar sinais 

de stress e os diferentes estados comportamentais. Sempre que seja 

possível incentivar os pais a interagir e a implementar algumas estratégias, 

como por exemplo o treino ao nível da SNN associado ou intercalado com 

produções verbais, privilegiando a posição face a face com a criança 

(estimulação audiovisual da fala). 

e) Desenvolvimento de condições propícias para a interacção comunicativa. É 

globalmente aceite que a comunicação surja muito antes da produção das 

primeiras palavras e é também frequentemente sugerido quer do ponto de 

vista clínico, quer do ponto de vista teórico, que a alimentação e o 

Desenvolvimento da Linguagem estão relacionados nos primeiros anos de 

vida (Morris & Klein, 2000). Um dos contextos privilegiados para o 

desenvolvimento de interacções comunicativas a um nível muito precoce é 

o período das refeições. Desta forma é fundamental integrar momentos de 

interacção durante as refeições que sejam gratificantes para ambas as 

partes. 

f) Informação e didáctica aos pais. Outro aspecto que se considera importante 

no domínio da prevenção é o esclarecimento de dúvidas e informação clara 

sobre as competências da criança nascida pré-termo ao nível do 

Comportamento Alimentar e/ou da linguagem num âmbito geral e 

concretizando num âmbito mais restrito a situação particular de cada 

criança.   

De acordo com Jongenelson (2003) nenhum resultado ou conjunto de 

resultados constitui, em investigação, uma meta final. Assim, estes mais não devem 

ser do que outros pontos de partida para indagações futuras. Quer o quadro 

conceptual assumido, quer os resultados obtidos, indiciam que diversos factores 

assumem uma condição dinâmica e mutável, de risco ou de protecção, em função das 

ecologias nas quais interagem e se expressam (Pedrosa, 2009). Tal, alerta para a 

necessidade da avaliação precoce das competências alimentares e do desenvolvimento 

da comunicação e linguagem. Nesse sentido é fundamental o desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação com dados normativos para a língua portuguesa nos 

domínios da comunicação e linguagem nos primeiros anos de vida da criança. 
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Importaria ainda, continuar a acompanhar os percursos individuais de evolução do 

Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento da Linguagem, bem como os 

aspectos associados ao stress materno em crianças recém nascidas pré-termo até ao 

fim do primeiro ciclo de escolaridade. Este acompanhamento também permitiria 

estudar o desempenho destas crianças perante outro tipo de tarefas, especificamente 

as que se relacionam com a escrita e a leitura, proporcionando dados valiosos para 

uma melhor compreensão dos riscos, mas também das experiências de vida e de 

factores construtores de resiliência. Reconhece-se contudo, que tal metodologia 

implica uma afectação de recursos humanos, económicos e estruturais que torna a 

sua concretização difícil, a não ser no âmbito de projectos com forte apoio institucional. 

Assim sendo, outras aproximações, pautadas por rigor conceptual e metodológico, 

podem dar contributos parciais, mas cumulativos, para o conhecimento desta temática. 

Nesse sentido, a prática deve fundamentar-se em quadros teóricos conceptuais 

e dados empíricos sólidos e rigorosos mas, por sua vez, a investigação ou as suas 

implicações devem reverter em intervenções que se revistam de utilidade para o grupo 

estudado. Espera-se desta forma, que o principal contributo deste estudo seja 

proporcionar conhecimentos que sustentem a definição de recomendações e acções 

que beneficiem a sua população alvo e ao mesmo tempo seja um incentivo na 

continuidade da pesquisa no domínio do Comportamento Alimentar e do Desenvolvimento 

da Linguagem em crianças nascidas pré-termo. 

 

“The early years for children born premature and their families often consists of 

a road that is long and complex. An infant’s discharge from the NICU does not signify 

the resolution of health problems or developmental concerns. Increased survival rates 

of premature children have been accompanied by important improvements in their 

medical care. Corresponding advances need to be made with regard to family services 

to promote healthy outcomes for premature children and their families. Physicians and 

developmental service providers must be aware of burdens experienced by these 

families over time so that appropriate advice and referrals can be provided to ensure 

optimal family functioning and appropriate long-term care of premature children.” 

(Woods, 2011, p.115). 
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