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RESUMO 

 

A avaliação do desenvolvimento infantil é necessária para que haja o monitoramento e o 

acompanhamento das mudanças ocorrentes na vida da criança, buscando identificar as 

características próprias e relacioná-las com os respectivos períodos de desenvolvimento do ser 

humano. O estudo objetivou avaliar o desenvolvimento neuromotor de crianças com idade de 

2m15d a 12m15d. Estudo descritivo-exploratório, transversal, com enfoque analítico, 

realizado em Centro de Saúde da Família nos municípios de Fortaleza e Sobral, Ceará, Brasil. 

A amostra foi composta por 330 crianças e seus respectivos pais/responsáveis, 165 em cada 

município referido. A coleta de dados ocorreu de março a junho/2012, utilizando Harris 

Infant Neuromotor Test (HINT) versão brasileira e Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta de Saúde da Criança), formulário 

contendo dados sociodemográficos dos pais/cuidadores. A coleta de dados se deu após 

aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal do Ceará. Os dados 

foram organizados no programa Excel e analisados no SPSS versão 18 e para todos os testes 

foi utilizado o Intervalo de Confiança de 95% (p<0,05). Os resultados mostraram que 52 

crianças de Fortaleza estavam na idade de 2m15d a 3m15d, e, em Sobral, 47 estavam na idade 

de 11m16d a 12m15d. De acordo com os dados, houve associação estatística significante 

entre o tipo de parto e os dois municípios (p=0,020) e o estado civil das mães de Fortaleza 

com os escores finais do HINT (p=0,035). Houve diferença significativa do Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde entre crianças nascidas a termo e pré-

termo de Fortaleza (p=0,000) e Sobral (p=0,000) e da renda familiar em Sobral (p=0,022). 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os dois municípios ao se associar as 

variáveis sociodemográficas renda, tipo de chão, esgoto e coleta de lixo. Quanto aos 

questionamentos do HINT direcionado aos responsáveis pelas crianças, em Fortaleza, 117 

pais afirmaram sentir o bebê “sólido e firme”, 88 que a movimentação da criança era 

“excelente” e 85 relataram que os filhos estavam “acima do padrão esperado” ao serem 

comparadas com outras da mesma idade. Em Sobral, 132 pais afirmaram sentir o filho “sólido 

e firme”, 92 que a movimentação era “excelente” e 87 que o filho estava “de acordo com a 

idade”. O resultado da avaliação do desempenho neuromotor por meio do HINT mostrou que 

a maioria das crianças, 98 (59,3%) em Fortaleza, pontuou com escore normal e ao serem 

avaliadas com o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde 

(Caderneta de Saúde da Criança), 127 (77%) em Fortaleza e 144 (87,3%) em Sobral, foram 

classificadas com o desenvolvimento adequado. Entretanto, os dois instrumentos não 

mostraram correlação significativa entre si (K = -0,010). Apesar disso, os dois instrumentos 

pertinentes para uso com a clientela estudada, apresentando vantagens e desvantagens, 

exigindo que novas pesquisas sejam realizadas com amostras e delineamentos diferentes. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil. Avaliação de Desempenho. Criança. 

Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The evaluation of infant development is necessary to monitor and follow-up changes in 

children’s lives, seeking to identify their own characteristics and relate them to the respective 

human development stages. This study aims at evaluating motor development in children 

aged 2m15d to 12m15d. It is a descriptive-exploratory transversal study with an analytic 

approached carried out in Family Health Centers in the municipalities of Fortaleza and Sobral, 

Ceará, Brazil. The sample is composed of 330 children and their respective 

parents/caregivers, 165 from each referred municipality. Data collection took place from 

March to June 2012 using the Harris Infant Neuromotor Test (HINT) Brazilian version and 

the Ministry of Health Development Control Protocol, a form that includes socio-

demographic data on parents/caregivers. Data was collected after approval granted by the 

Ceará Federal University Research Ethics Committee. Data was organized in Excel charts and 

analyzed through the SPSS version 18, and a Confidence Interval of 95% (p<0.05) was 

applied to all tests. Results showed that 52 Fortaleza children were aged 2m15d to 3m15d 

whereas in Sobral, 47 were between 11m16d and 12m15d. According to data, there was a 

significant statistical correlation between the baby delivery method and the two municipalities 

(p=0.020) and the marital status of Fortaleza mothers with the HINT final scores (p=0.035). 

There was also a remarkable difference in the Ministry of Health Development Protocol 

between term and preterm babies in Fortaleza (p=0.000) and Sobral (p=0.000) and the family 

income in Sobral (p=0.022). No statistically relevant differences were noticed between the 

two municipalities with regards to socio-demographic variables such as income, home floor 

type, basic sanitation and garbage collection. As for the HINT questionnaire directed to those 

responsible for looking after the children, in Fortaleza, 117 parents affirmed that they felt 

their baby was “strong and firm”, 88 of them stated that the child’s mobility was “excellent” 

and 85 reported that their children were “above expected standards” when compared to others 

of the same age. In Sobral, 132 parents affirmed to feel their child to be “strong and firm”, 92 

said their mobility was “excellent” and 87 said that the child was in “normal development for 

his/her age”. The result of the neuromotor evaluation performance through the HINT program 

showed that most children, 98 (59.3%) in Fortaleza got a normal score and when evaluated 

through the Ministry of Health Control Protocol (Child Health Booklet) 127 (77%) in 

Fortaleza and 144 (87.3%) in Sobral were classified with adequate development. However, 

both instruments did not present a significant correlation between each other (K = -0.010). 

Despite this fact, both instruments proved to be useful for the target public, presenting 

advantages and disadvantages, which require further research with different samples and 

guidelines.   

 

Keyword: Infant Development. Performance Evaluation. Child. Nursing.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Es necesario que haya de ser el monitoreo y seguimiento de los cambios ocurridos en la vida 

del niño, buscando identificar las características y relacionarlas con los respectivos períodos 

del desarrollo humano la evaluación del desarrollo del niño. El objetivo del estudio fue 

evaluar el desarrollo neuromotor de los niños de 2 meses a 12 meses 15 días 15 días. Un 

enfoque descriptivo, exploratorio, transversal analítico, realizado en el Centro de Salud de la 

Familia en las ciudades de Fortaleza y Sobral, Ceará, Brasil. La muestra estuvo conformada 

por 330 niños y sus padres / tutores, 165 en cada ciudad. Los datos fueron recolectados entre 

marzo y Junio/2012, utilizando Harris Infant Neuromotor Test (HINT)  versión brasileña e 

Instrumento Seguimiento del Desarrollo del Ministerio de Salud (Manual de Salud Infantil), 

formulario con las características sociodemográficas de los padres / cuidadores. La 

recolección de datos se llevó a cabo después de la aprobación por el Comité de Ética en 

Investigación de la Universidad Federal de Ceará. Los datos fueron organizados en Excel y se 

analizaron con el programa SPSS versión 18 y todas las pruebas se utilizó el intervalo de 

confianza de 95% (p <0,05). Los resultados mostraron que 52 niños de Fortaleza estaban en la 

edad 2 meses 15 días 3 meses 15 días, y Sobral, 47 años de edad estaban en el 12 meses 15 

días 11 meses 16 días. Según los datos, hubo una asociación estadísticamente significativa 

entre el tipo de parto y los dos condados (p = 0,020) y el estado civil de las madres de 

Fortaleza con las puntuaciones finales de la HINT (p = 0,035). Hay diferencia significativa de 

el instrumento de vigilancia de Desarrollo  de Ministerio de la salud entre los niños nacidos a 

término y prematuros Fortaleza (p = 0,000) y Sobral (p = 0,000) y el ingresos salariales 

familiar en Sobral (p = 0,022). No hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

dos municipios a unirse a la renta variables sociodemográficas, tipo de recogida del suelo, las 

aguas residuales y la basura. En cuanto a las preguntas de HINT dirigidas a la responsable de 

los niños en Fortaleza, 117 padres dijeron sentirse el bebé "sólido y firme", 88 que el 

movimiento del niño fue "excelente" y 85 informaron que sus hijos estaban "por encima del 

nivel que se espera" para ser comparado con otros de la misma edad. En Sobral, 132 padres 

dijeron que sentían que el niño "sólido y firme", 92 que el movimiento era "excelente" y 87 

que el niño era "menor de edad". El resultado de la evaluación del desempeño neuromotor 

través HINT mostró que la mayoría de los niños, 98 (59,3%), en Fortaleza, anotó con las 

puntuaciones y normal a ser evaluado con el Instrumento de Seguimiento del Desarrollo del 

Ministerio de Salud (Manual Salud del Niño), 127 (77%), en Fortaleza, y 144 (87,3%) en 

Sobral, se clasificó como adecuado desarrollo. Sin embargo, los dos instrumentos no 

mostraron correlación significativa entre ellos (K = -0,010). Sin embargo, los dos 

instrumentos pertinentes para el uso con los clientes estudiados, con ventajas y desventajas, lo 

que requiere más investigación se llevó a cabo con diferentes muestras y diseños. 

 

 

Palabra clave: Desarrollo Infantil. Evaluación del Desempeño. Niño. Enfermería. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os principais objetivos da avaliação do desenvolvimento da criança é monitorar e 

acompanhar as mudanças que ocorrem na vida desta, englobando aspectos inerentes a cada 

idade em que se encontra, buscando identificar as características próprias e relacioná-las com 

os respectivos períodos de desenvolvimento do ser humano (CARDOSO; SILVA; MAIA, 

2009). 

O desenvolvimento caracteriza-se como processo de mudanças, desde a 

concepção, influenciado por diversos fatores físicos, entre estes, alimentação, higiene e 

doenças, além da dimensão psicológica, relacionada à forma como a criança aprende e 

interage com o ambiente em que vive (PÊGO; MAIA, 2007). Além disso, ele está inter-

relacionado com outros aspectos que vão além do crescimento físico propriamente dito, 

resulta da interação entre o potencial biológico, geneticamente determinado, e circunstâncias 

ambientais, considerando o meio social, a educação materna, as condições socioeconômicas e 

a prática de estímulos (ANDRADE; SOUZA; SZARFARC, 2007). 

Segundo Almeida et al. (2008), o desenvolvimento infantil é um processo que 

implica aquisição de competências e capacidades que ocorrem ao longo da vida, o que pode 

ser avaliado ao interagir com a criança.  

Os pesquisadores vêm se interessando pelo desenvolvimento da criança devido a 

diversos fatores, dentre estes, ressaltam-se o aumento da sobrevida infantil e o 

reconhecimento de que a prevenção e a intervenção precoce de problemas e patologias nesse 

período são fundamentais na constituição do ser humano (SILVA, 2009). 

O Ministério da Saúde (MS) divulgou, em 2004, a Agenda de Compromissos para 

a Saúde Integral da Criança e Redução de Mortalidade Infantil que objetiva a assistência à 

população infantil, desde o primeiro atendimento, em UBS, até a atenção especializada dos 

casos mais graves (BRASIL, 2004). Com a implementação do Programa Saúde da Família 

(PSF), atual Estratégia Saúde da Família (ESF), houve crescimento da consulta de 

enfermagem em UBS, o que possibilita diagnosticar déficits na saúde, resultando em cuidados 

resolutivos e qualificados (SAPAROLLI; ADAMI, 2007).  

Com isso, considera-se que pesquisar e aprofundar os conhecimentos sobre 

avaliação do desenvolvimento infantil propicia a busca de melhores formas de cuidar e tratar, 

para que haja a diminuição da morbidade e mortalidade infantil. Embora o Brasil apresente 

índice de mortalidade infantil além do desejável, percebe-se que as políticas públicas acenam 

ações mais veementes na saúde, como as Metas do Milênio da Organização das Nações 
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Unidas (ONU), as quais foram aprovadas em 2000. Dentre os oito objetivos gerais dessas 

metas, encontra-se erradicar a extrema pobreza e a fome, atingir o ensino básico universal, 

reduzir a mortalidade materna e a mortalidade infantil, dentre outros, em uma parceria 

mundial para o desenvolvimento, devendo ser alcançados até 2015. As ações estão voltadas 

para uma melhoria da população global, envolvendo, principalmente, a diminuição das 

condições precárias de vida, sustento, educação e saúde dos países em desenvolvimento e 

altamente pobres. 

Para Edwards e Sarwark (2005), a detecção precoce abrange a identificação de 

atrasos no desenvolvimento motor e cognitivo de crianças de maneira oportuna, com o 

objetivo de referi-las, o mais cedo possível, para intervenções necessárias. 

No primeiro ano de vida, a criança adquire habilidades motoras e cognitivas de 

forma mais rápida, uma vez que essa fase é caracterizada pelo crescimento acelerado do 

indivíduo, principalmente no domínio neuropsicomotor. Assim, esse fato vem despertando o 

interesse de pesquisadores que buscam avaliar o desenvolvimento integral da criança, 

permitindo a intervenção precoce, quando necessária, haja vista que há situações em 

condições potencialmente tratáveis ou ainda de prevenção de possíveis complicações 

(BRASIL, 2002). 

A equipe de saúde de Unidades Básicas de Saúde (UBS) tem oportunidades de 

promover e manter a saúde da população infantil por meio de programas de atenção e 

vigilância à saúde. Assim, destaca-se o acompanhamento do desenvolvimento infantil, sob o 

aspecto biológico, afetivo, psíquico e social, constituindo o eixo referencial para as atividades 

relacionadas à atenção à criança (BRASIL, 2007).  

O enfermeiro, nesse contexto, apresenta grandes possibilidades de atuar junto à 

saúde da criança. A consulta de enfermagem prioriza a promoção da saúde, prevenção e cura 

de doenças de crianças, visando prestar assistência integral, resolutiva, contínua e de 

qualidade para atender às necessidades dessa população, pois é na infância que é possível 

detectar inúmeras alterações, as quais dependem de influências endócrinas, genéticas, 

constitucionais, ambientais e nutricionais (HOCKENBERRY; ILSON; WINKELSTEIN, 

2006).  

Dessa forma, a consulta realizada à criança até os sete anos de vida é destacada na 

área de puericultura como um conjunto de regras e noções sobre a arte de cuidar fisiológica e 

higienicamente das crianças, denominada como Pediatria Preventiva, que tem como objetivo a 

criança sadia, seu alvo é um adulto saudável físico e psiquicamente equilibrado e socialmente 

útil (ROCHA, 1990). 
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Portanto, o enfermeiro atua e contribui para que a criança cresça de forma sadia, a 

fim de que esta alcance a qualidade de vida, na qual o bem-estar seja priorizado em função 

das condições de vida da família e sociedade na qual está inserida (LIMA et al., 2009). Ainda 

como educador em saúde, compartilha com a criança e a família situações de saúde/doença, 

promove orientações quanto à evolução ideal do crescimento e desenvolvimento infantil, 

reforça condutas positivas, propõe alternativas à família para resolução de problemas e 

mantém sempre apoio e confiança mútua (NÓBREGA et al., 2003). 

Os parâmetros de desenvolvimento são indicadores que estão relacionados 

diretamente com a manutenção da saúde infantil e indiretamente com a qualidade de vida do 

indivíduo. O enfermeiro é capaz de detectar precocemente possíveis desvios, podendo ser 

devidamente encaminhados para intervenção necessária (FIGUEIRA et al., 2005).  Para 

Nóbrega et al. (2003), o enfermeiro desempenha papel importante no atendimento às crianças, 

uma vez que este profissional promove orientações inerentes à evolução normal do 

desenvolvimento infantil e propõe alternativas à família para resolução de possíveis 

problemas.  

A triagem do desenvolvimento é parte integrante para assistência de enfermagem 

à criança, definida como a utilização sistemática de um instrumento padronizado, de curta 

duração que objetiva identificar os distúrbios do desenvolvimento presentes, podendo ser 

aplicada a todo lactente sem fatores de risco ou alterações aparentes (AAP, 2006). 

No Brasil, a infância tem especial atenção no Sistema Único de Saúde (SUS), uma 

vez que nesta fase ocorrem as maiores modificações físicas, psicológicas e, também, por ser 

mais vulnerável aos agravos de saúde, requerendo avaliação mais detalhada (LIMA et al., 

2009). Logo, a detecção precoce de desvios no desenvolvimento neuromotor da criança ajuda 

a viabilizar a implementação de intervenções necessárias o quanto antes, para que se tenha 

bom prognóstico (EDWARDS; SARWARK, 2005).  

Logo, a participação dos pais, responsáveis e cuidadores se faz imprescindível na 

detecção de atrasos do desenvolvimento da criança, pois são os principais indivíduos que 

estão em contato diário, necessitando estarem imbuídos de conhecimentos e percepção sobre a 

saúde da mesma, uma vez que o desenvolvimento das capacidades vitais das crianças ocorre 

pelas relações com indivíduos mais experientes. Portanto, a infância pode ser retratada pelo 

convívio com o adulto (SILVA, 2009).  

Apesar de ser tarefa árdua identificar precocemente desvios no desenvolvimento 

infantil no primeiro ano de vida, o impacto da descoberta do atraso é muito importante 

(HALPERN et al., 2000). Conforme estudo sobre o desenvolvimento cerebral, torna-se 
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possível a intervenção a curto e longo prazo, através da realização dos cuidados primários de 

enfermagem, tanto em clínica particular quanto em centro de saúde comunitário (WAGNER; 

JENKINS; SMITH, 2006). 

Muitas tecnologias vêm sendo criadas com a finalidade de detectar desvios que 

podem interferir na qualidade de vida das crianças, entre os quais se podem mencionar as 

escalas e o teste de avaliação do desenvolvimento motor. Muitos testes avaliam a maturidade 

da criança quanto ao desenvolvimento, com vantagem de possibilidade de diagnósticos e 

intervenção precoce diante de problemas (ANDRADE; SOUZA; SZARFARC, 2007). 

Silva (2009) retrata vários métodos de avaliação do desenvolvimento neuromotor, 

com destaque para o Denver Developmental Screening Tests (Escala de Denver), o Bayley 

Motor Scale, o Movement Assessment of Infants (MAI), o Infant Motor Screen (IMS), o 

Battelle Developmental Inventory Screening Test (BDIST), o Peabody Development Motor 

Scale (PDMS), Alberta Infant Motor Scale (AIMS). Além dessas escalas, já validadas na 

literatura, outras escalas estão sendo aplicadas em vários contextos, dentre elas encontra-se o 

Harris Infant Neuromotor Test (HINT). 

O HINT na versão brasileira, Teste Neuromotor Infantil de Harris/TNIH, vem 

sendo aplicado na região Nordeste do Brasil em crianças saudáveis e/ou de baixo risco, desde 

2007, por integrantes de projetos de pesquisas “Saúde do Binômio Mãe-filho” - 

SABIMF/UFC”, “Validação do Harris Infant Neuromotor Test, na língua 

portuguesa”/UFC/CNPq (Processo N. 470185/2007-4 Edital MCT/CNPq 15/2007) e “Uso de 

Tecnologias para avaliação e promoção da saúde da criança: enfoque no desenvolvimento 

motor e visual”/UFC/CNPq (Processo N. 482389/2009-5 Edital MCT/CNPq 14/2009).  

Como resultados dessas pesquisas, trabalhou-se recentemente com 73 crianças e 

seus cuidadores, quando se demonstrou que a aplicabilidade do HINT é confiável e válida aos 

recém-nascidos (RN) com baixo risco de desvios de desenvolvimento neuromotor (SILVA, 

2009). Portanto, o uso do HINT como ferramenta de suporte do enfermeiro quanto à avaliação 

infantil, na assistência, no ensino e na pesquisa, tornou evidente sua disponibilização na 

língua portuguesa. 

Uma característica particular do HINT é que apresenta elemento essencial a ser 

considerado: o responsável/cuidador, ou seja, aquele que está envolvido diretamente nos 

cuidados diários à criança, podendo o enfermeiro colaborar com o bom desenvolvimento da 

criança, ajudando e orientando familiares a desempenhar a tarefa de cuidar (LACERDA, 

OLINISKI; 2004). 
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É uma escala de fácil compreensão e de baixo custo financeiro. Além de ser 

instrumento de características específicas de desenvolvimento neuromotor, apresenta também 

a contextualização das relações familiares e do meio ambiente. Além disso, inclui a variação 

de idade que outras escalas importantes não o envolvem, e os itens são, na maioria, de caráter 

observacional, com mínima necessidade de execução.  

A experiência da mestranda com o uso de escalas ocorreu, em 2008, pela inserção 

no Projeto de Pesquisa Saúde do Binômio Mãe-Filho (SABIMF), do Departamento de 

Enfermagem, da Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, da Universidade 

Federal do Ceará, criado em 2002, cujo objetivo é investigar a saúde da criança e da 

mulher/mãe. 

Neste estudo, priorizou-se o uso do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) na 

língua portuguesa, para avaliar o desenvolvimento neuromotor da criança, no corte de idade 

estabelecido pela referida escala, entre dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias de vida, 

além de oportunizar o acompanhamento do desenvolvimento neuromotor infantil de maneira 

mais individualizada, contextualizada e sistematizada, cuja família poderá ser inserida como 

elemento essencial nesse processo (SILVA, 2009). Também foi utilizado o Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde do MS (Caderneta de Saúde da 

Criança), que contém os marcos do desenvolvimento da criança (BRASIL, 2011). 

Esse instrumento tem como base 11 seções, que descreve o comportamento das 

crianças de acordo com a faixa etária, e avaliação de quatro indicadores: (1) psicoafetivo, (2) 

psicomotor, (3) social e (4) maturativo (BRASIL, 2011).  

Portanto, desenvolver atividades que contemplem a avaliação do crescimento e 

desenvolvimento infantil, principalmente no primeiro ano de vida, está intrinsecamente ligado 

à mortalidade infantil que ainda assola as estatísticas brasileiras, principalmente, a região 

Nordeste. Consoante aos dados do relatório brasileiro sobre os objetivos do milênio, a 

mortalidade infantil (crianças menores de um ano de idade) decresceu no Nordeste, mas ainda 

apresenta a primeira maior taxa do país (BRASIL, 2007). Portanto, a realização de pesquisas 

sobre o tema ora contextualizado que abranjam não somente as crianças que vivem em 

grandes centros e cidades, por suas características diferenciais quanto às condições 

socioeconômicas, educacionais e culturais, como também com a inserção daquelas que vivem 

em regiões de outros municípios, no caso em particular, Estado do Ceará, nos municípios de 

Fortaleza (capital) e Sobral (Norte do Estado). 

Nesse contexto, surgiram os seguintes questionamentos: como está o 

desenvolvimento infantil das crianças cearenses dos municípios de Fortaleza e Sobral? O 
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desenvolvimento neuromotor da criança com dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias de 

vida apresenta diferenças quando associados aos parâmetros do Harris Infant Neuromotor 

Test - HINT e do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde 

(Caderneta de Saúde da Criança) (BRASIL, 2011)? Existe relação entre as variáveis neonatais 

e os dados socioeconômicos das famílias das crianças com os escores finais “avançado”, 

“normal”, “suspeito” e “anormal” da classificação do HINT e com a pontuação final de 

“provável atraso”, “alerta”, “adequado” com fatores de riscos e “adequado” do Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta de Saúde da Criança)? 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

 Avaliar o desenvolvimento neuromotor de crianças com idade entre dois meses e 15 dias e 

12 meses e 15 dias. 

 

2.2 Específicos 

 

 Analisar o desenvolvimento neuromotor das crianças residentes em Fortaleza e Sobral 

com idade entre dois meses e 15 dias e 12 meses e 15 dias, usando a escala Harris 

Infant Neuromot Test/HINT e os marcos do desenvolvimento infantil contidos no 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta de 

Saúde da Criança); 

 Associar o desenvolvimento infantil dessas crianças, segundo a pontuação final da 

escala Harris Infant Neuromot Test /HINT com o referencial dos marcos do 

desenvolvimento infantil contidos no Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento 

do Ministério da Saúde (Caderneta de Saúde da Criança); 

 Verificar associação das variáveis neonatais (peso, idade gestacional, tipo de parto e 

sexo) e dados socioeconômicos das famílias das crianças com a pontuação final da 

escala HINT e do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da 

Saúde (Caderneta de Saúde da Criança).  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Desenvolvimento Neuromotor Infantil  

 

O termo desenvolvimento, quando aplicado à evolução da criança, é caracterizado 

pelo crescimento das estruturas somáticas, através de influências do ambiente. Trata-se de 

processo contínuo de mudanças da capacidade funcional. Embora os organismos vivos 

estejam sempre em desenvolvimento, a quantidade de mudança pode ser mais ou menos 

observável nos diversos períodos da vida. Em suma, é um processo sequencial e contínuo, 

relacionado à idade (HAYWOOD; GETCHELL, 2004). 

A perspectiva neuromaturacional propõe que a aquisição de habilidades motoras 

ocorra principalmente devido à maturação do sistema nervoso central, isto é, o 

desenvolvimento e as mudanças nas habilidades motoras seriam ordenados em uma sequência 

específica e previsível, baseadas em princípios de maturação, semelhantes para todos os 

indivíduos (GESELL, 1996; McGRAW, 1945).  

No primeiro ano de vida, existe estreita relação entre a evolução do sistema 

nervoso central (SNC) e as funções que aparecem e desaparecem, funções reflexas evoluem 

para complexas e voluntárias. Algumas atividades que foram presente ao nascimento são 

“inibidas” nos primeiros meses de vida da criança, ressurgindo como atividades voluntárias e 

complexas, automatizando-se em nível superior no sistema nervoso (DIAMENT, 2005).  

O desenvolvimento motor resulta da interação entre fatores geneticamente 

determinados e circunstâncias do meio, gerando mudanças nas habilidades e nos movimentos 

que ocorrem, principalmente, no primeiro ano de vida da criança, uma vez que esse momento 

é caracterizado por grandes mudanças (SILVA, 2009).  

O desenvolvimento neuropsicomotor da criança também é aspecto importante do 

desenvolvimento infantil. O acompanhamento das aquisições de habilidade, principalmente 

nos primeiros doze meses de vida da criança, é fator relevante no prognóstico do 

desenvolvimento global, pois essa fase é considerada como um dos mais críticos no 

desenvolvimento infantil (MANCINI; PAIXÃO; GONTIJO; FERREIRA, 1992).  

Nesse período, o desenvolvimento motor apresenta ritmo acelerado de mudanças 

que culminam nas funções de mobilidade, com a aquisição do engatinhar e da marcha 

independente. Fatores de risco, como nascimento pré-termo e baixo peso, podem influenciar 
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no ritmo e nos padrões motores destas aquisições no primeiro ano de vida da criança 

(MANCINI; VIEIRA, 2000; PIPER; BYRNE; DARRAH; WATT, 1989).  

Assim, o desempenho motor evolui de forma organizada, em que cada etapa é 

consequência da anterior e necessária à posterior (ARQUELES; ALMIRALL; METAYER; 

SANCLEMENTE, 2001). Exemplo disso é a criança após o quarto ou quinto mês de vida, 

cuja condição reflexa é substituída pela movimentação oral voluntária para alimentação e fala 

(CARRUTH; SKINNER, 2002; SANCHES, 2004), a estabilidade da cabeça se torna mais 

efetiva, melhorando o controle da mandíbula e esta, por sua vez, é influenciada pelo 

alinhamento do tronco, o qual depende da estabilidade da área pélvica (WOLF; GLASS, 

1992; REDSTONE; WEST, 2004).  

Para Darrah et al. (1998), o ritmo do desenvolvimento é o período de tempo pelo 

qual a criança progride de uma habilidade para outra, cuja ordem em que ocorre é a mesma 

sequência em que novas aquisições motoras vão surgindo.  

Logo, o desenvolvimento vai ocorrendo por etapas ou fases, que correspondem a 

determinados períodos do crescimento da vida e cada um desses períodos possuem 

características e ritmos próprios, porém cada criança tem seu próprio padrão de estimulação 

(MARCONDES, 1994), e elas podem transitar de um padrão para outro, de acordo com a 

estimulação. 

Como o primeiro ano de vida da criança é um período de aquisição de vários 

marcos do desenvolvimento, em muitas crianças são observadas sequências semelhantes, 

contudo o ritmo de surgimento pode ser diferente, porém, não indicado, necessariamente, 

disfunção motora (PIEK, 2002). 

O manual de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento infantil, do 

Mistério da Saúde (2002), apresenta os marcos de desenvolvimento da criança, 

caracterizando-a de acordo com a idade. O quadro a seguir mostra os marcos das crianças no 

primeiro ano de vida. 
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Quadro 1 – Marcos de desenvolvimento da criança de acordo com a idade, segundo o 

Manual de Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento da Criança.  

Idade Características 

1 a 2 meses No colo da mãe, sente-se seguro e acalentado. Gosta de ficar em várias 

posições e olhar para objetos coloridos. Mas, sobretudo, gosta de ver o 

rosto da mãe. Responde ao sorriso. 

3 a 4 meses O bebê está bem mais ativo: olha para quem o observa, acompanha com o 

olhar e responde com balbucios quando alguém conversa com ele. Gosta 

de por as mãos e objetos na boca. Aprecia a companhia da mãe e gosta de 

trocar de lugar, mas atenção, porque já não fica quieto, pode cair. De 

bruços, levanta a cabeça e ombros. 

5 a 6 meses O bebê sabe quando se dirigem a ele e gosta de conversar. Quando ouve 

uma voz, procura com o olhar. Olha e pega tudo. Para que ele se 

movimente melhor, a mãe ou quem cuida dele deve colocá-lo no chão. 

Vira a cabeça na direção de uma voz ou objeto sonoro. 

7 a 9 meses O bebê gosta de brincar com a mãe e os familiares. Já fica sentado e 

também pode se arrastar ou engatinhar, pode até mesmo tentar se colocar 

de pé. Já fica sentado sem apoio. 

10 a 12 meses Gosta de ficar em pé, apoiando-se nos móveis ou nas pessoas. Engatinha 

ou anda com apoio. 
FONTE: Ministério da Saúde 

 

 

3.2 Assistência de Enfermagem à Criança 

A assistência à saúde da criança é uma atividade de fundamental importância 

devido à vulnerabilidade do ser humano nessa fase do ciclo de vida. Para Campos, Ribeiro, 

Silva, Saparolli (2011), é através do acompanhamento da criança saudável que se espera 

reduzir a incidência de doenças, aumentando suas chances de crescer e desenvolver-se para 

alcançar o seu potencial.  

Os profissionais de saúde que atuam em desenvolvimento infantil devem estar 

cientes das possíveis variações do desempenho neuromotor, sendo capazes de detectar 

possíveis atrasos e realizar encaminhamentos para os programas de estimulação do 

desenvolvimento. Faz-se necessário entender a dinâmica do desenvolvimento infantil, 

favorecendo a prática de estratégias que auxiliem a criança a desempenhar seu ritmo nos 

momentos adequados, conforme seu próprio potencial (MAIA; SILVA; OLIVEIRA; 

CARDOSO, 2011). 

É através da puericultura que ocorre o acompanhamento das crianças para 

avaliação do crescimento e desenvolvimento, além de prestar orientação às mães sobre os 

mais diversos assuntos, visando intervenção efetiva e apropriada. Para tanto, é necessária 
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atuação dos enfermeiros, de forma intercalada ou conjunta, possibilitando ampliação da oferta 

desse tipo de atenção, por meio da consulta de enfermagem (SES, 2002).  

A consulta de enfermagem tem como objetivo prestar assistência sistematizada de 

enfermagem, de forma global e individualizada, a fim de identificar problemas de saúde 

doença, executando e avaliando cuidados que contribuam para promoção, proteção, 

recuperação e reabilitação da saúde (RIBEIRO; OHARA; SAPAROLLI, 2009). 

Após implementação da Estratégia de Saúde da Família (ESF), houve avanço da 

implantação da consulta de enfermagem nas Unidades Básicas de Saúde, passando a ser 

realizada de forma contínua a seus usuários, centrada no ciclo vital e na assistência à família 

(RIBEIRO; OHARA; SAPAROLLI, 2009; SAPAROLLI; ADAMI, 2007). 

Pesquisa realizada em seis Unidades de Saúde da Família na região do Vale do 

Paraíba, em São Paulo, mostrou que os enfermeiros desenvolvem a consulta de enfermagem 

por considerá-la instrumento importante para promoção, prevenção e reabilitação da saúde 

das crianças (CAMPOS; RIBEIRO; SILVA; SAPAROLLI, 2011).  

Entretanto, para que a consulta à criança ocorra de forma eficaz, o Ministério da 

Saúde recomenda que toda a equipe de saúde deva estar preparada para o acompanhamento 

infantil, identificando crianças de risco, através da busca ativa de crianças faltosas ao 

calendário de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, detectando e abordando 

adequadamente as alterações no desenvolvimento neuropsicimotor da criança (BRASIL, 

2005).  

O acompanhamento da criança por profissionais da saúde permite detectar 

precocemente alterações no crescimento e desenvolvimento infantil, permitindo intervir e 

prevenir complicações; identificar fatores de risco intervenientes no desenvolvimento da 

criança; melhorar os serviços de saúde destinados aos cuidados perinatais; identificar 

problemas físicos, psicológicos e emocionais na criança e família; orientar os pais quanto às 

possíveis dificuldades que enfrentarão nos cuidados aos filhos, dentre outros (BARALDI; 

FILIPPONE, 2007; HACK et al., 2002; HILLE et al., 2001). 

Vários programas fazem parte do modelo de vigilância à saúde da criança, como a 

imunização, detecção de abusos e violência contra a criança, o monitoramento do crescimento 

e de algumas doenças crônicas, a promoção da saúde e de hábitos de vida saudáveis, além da 

vigilância do desenvolvimento neuropsicomotor. Portanto, as principais ações de puericultura 

estão voltadas para prevenção e promoção da saúde de crianças, a fim de garantir um 

desenvolvimento saudável (BRASIL, 2004-2005; FIGUEIRAS; SOUZA; RIOS; 

BENGUIGUI, 2005). 
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Para que a puericultura seja devidamente efetiva, o enfermeiro deve conhecer a 

criança em seu ambiente familiar e social, além de suas relações e interação com o contexto 

socioeconômico, histórico, político e cultural no meio a qual está inserida (ASSIS; COLLET; 

REICHERT, 2011). Dar ênfase ao cuidado à criança e sua família é uma das estratégias que 

vem sendo incentivada pelo governo brasileiro e o enfermeiro tem ação direta com esta 

população. 

O enfermeiro, como educador em saúde, compartilha com a criança e a família 

situações de saúde/doença, promove orientações quanto à evolução normal do crescimento e 

desenvolvimento infantil, reforça condutas positivas, propõe alternativas à família para 

resolução de problemas e mantém sempre apoio e confiança mútua (NÓBREGA et al., 2003). 

A assistência de enfermagem à criança é abrangente. Além da utilização da 

técnica correta ou do domínio dos conhecimentos relacionados às patologias, exige atenção 

especial à criança e sua família, atendendo às suas necessidades emocionais, estabelecendo 

vínculos, conforme a fase de desenvolvimento em que se encontra e, especialmente, quando 

vivencia algum problema de saúde, como desvio no processo de desenvolvimento, por 

exemplo. Por isso, faz-se necessário aprimoramento continuado, unindo novos conhecimentos 

à prática profissional (CINTRA; SILVA; RIBEIRO, 2006).  

Para Nóbrega et al. (2003), é deficiente a atuação do enfermeiro para detecção de 

problemas de desenvolvimento da criança, principalmente relacionada à tomada de decisões, 

o que gera necessidade evidente e urgente de aprimoramento. No intuito de identificar a 

formação de enfermeiro na detecção precoce de desvios psicomotores em lactentes, os fatores 

intervenientes na atuação profissional e elaboração de roteiro para subsidiá-lo, estes autores 

entrevistaram 17 enfermeiros em consulta de puericultura, em uma cidade do Ceará. Destes, 

onze consideram-se despreparados para detecção precoce de desvios. Entre os obstáculos 

apontados sobressaíram: falta de treinamento, tempo reduzido para aperfeiçoamento e carga 

horária excessiva de trabalho.  

Muitas vezes o acompanhamento do desenvolvimento e crescimento infantil é 

realizado de forma individual, centrado na doença e em queixas, conforme o modelo 

biomédico medicalizante, resultando na falta de entendimento dos usuários a respeito da 

importância dos procedimentos realizados e do acompanhamento periódicos das suas crianças 

(MONTEIRO et al. 2011).  

Ainda de acordo com os autores acima, urge enfatizar estudos e iniciativas com a 

finalidade de capacitar e aprimorar o enfermeiro na detecção precoce de desvios de 

desenvolvimento, na qual a criança possa ser vista em seu contexto biopsicossocial e familiar. 
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Assim, o profissional poderá atuar mais efetivamente no campo da pediatria, principalmente 

para ações voltadas para vigilância em saúde, envolvendo a promoção, a avaliação e a 

recuperação da saúde em todos os níveis de assistência. 

Portanto, na reciprocidade e na relação entre saúde, doença, família e enfermeiros, 

é possível promover um cuidado de saúde individual e familiar (MYERS, 1993). Com isso, a 

ampliação dos cuidados de enfermagem junto às famílias torna-se necessário, em termo de 

saúde da criança, estruturar a avaliação que envolve a criança, a família e o ambiente, 

buscando abordar o desenvolvimento infantil (PINA, 2006).   

 

3.3 Instrumentos de Avaliação do Desenvolvimento da Criança 

É um desafio para clínicos e pesquisadores identificar precocemente possíveis 

atrasos e/ou déficits no desenvolvimento infantil, visto que essas alterações se tornam 

evidentes ao longo do tempo (BAILEY; SKINNER; HATTON; ROBERTS, 2000).  

A avaliação do desenvolvimento da criança é ineficiente quando se é utilizada 

apenas a impressão clínica (DWORKIN, 1992). Segundo pesquisa desenvolvida por Rydz et 

al. (2005), menos de 30% das crianças com retardo metal, distúrbio de linguagem ou outros 

problemas de desenvolvimento são detectadas mediante o julgamento clínico. Os testes de 

triagem aumentam a taxa de identificação de crianças som suspeita de atraso, além de 

encaminhamento para possíveis diagnósticos e intervenções (SICES et al., 2003; RYDZ et al., 

2005).  

Deve-se destacar a importância do uso de escalas confiáveis para avaliação do 

neurodesenvolvimento infantil, comprovadas pela sensibilidade e especificidade e que 

representem a diversidade cultural na qual o indivíduo se encontra inserido (SANTOS; 

RAVANINI, 2006). Vários instrumentos de avaliação foram elaborados ou validados e estão 

disponíveis a pesquisadores e profissionais (BRAGA, 2004; BAJAY; ARAÚJO, 2006; 

VICTOR, 2007; BARROSO, 2008; SILVA, 2009). 

Nos últimos anos, várias escalas de avaliação vêm sendo empregadas com 

objetivo de identificar possíveis alterações no desenvolvimento neuropsicomotor da criança 

(RESTIFFE, 2004). Conforme Silva (2009), internacionalmente, os instrumentos mais 

aplicados são Teste de Denver II, Escala Movement Assessment of Infants (MAI); Bayley 

Scales of Infant Development (BSID); Test of Infant Motor Performance (TIMP); Alberta 

Infant Motor Scale (AIMS); Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI).  

Entre os nacionais, destacam-se o Exame Neurológico da Criança (LEFÈVRE, 

1950), o Exame Neurológico Evolutivo em Deficientes Mentais (GONÇALVES, 1984), 
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Exame Neurológico em Crianças (FUNAYAMA, 1996), e o Desenvolvimento do 

Comportamento da Criança no Primeiro Ano de Vida (BATISTA-PINTO; VILANOVA; 

VIEIRA, 1997). 

 

3.3.1 Harris Infant Neuromotor Test - HINT 

Além das escalas validadas na literatura, outras estão sendo aplicadas em vários 

contextos, entre elas o Harris Infant Neuromotor Test (HINT). O HINT é um teste simples, 

rápido, aplicável em menos de 30 minutos, e tem como objetivo avaliar a neuromotricidade da 

criança de risco ou não, na idade de dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias. Foi criada em 

1993 pela Dr
a
 Susan R. Harris, fisioterapeuta e professora da School of Rehabilitation Science 

of Faculty of Medicine - University of British Columbia (UBC), em Vancouver – Canadá. 

Trata-se de um teste psicométrico, classificado de acordo com Erthal (1998), no 

qual o examinador participa ativamente através da explicação, aplicação e/ou observação, não 

se restringindo ao rapport. O HINT apresenta itens de avaliação dos marcos neuromotores, 

tônus muscular ativo e passivo, interações comportamentais, entre outros.  

Em conformidade com Silva (2009), não é um teste apenas para identificar a 

deficiência motora precoce de crianças, serve também para identificação de sinais precoce no 

comportamento cognitivo. É composto de quatro partes: identificação da criança e os 

respectivos pais/responsáveis, percepção dos mesmos, em relação ao desenvolvimento da 

criança, avaliação neuromotora propriamente dita, e, por último, ação tomada. Em cada item 

observado, opta-se pelo escore mais adequado, e, com registro no espaço apropriado, e, nas 

dúvidas, seleciona-se escore mais alto.  

A primeira parte do HINT aborda informações sobre a vida neonatal da criança a 

ser avaliada, contemplando as variáveis “sexo”, “peso ao nascer”, “idade gestacional” e 

“idade da criança”. Também aborda informações acerca dos pais biológicos, dados referentes 

ao estado civil, idade, ocupação, escolaridade e etnias materna e paterna. 

Buscam-se também os possíveis fatores de risco durante a gestação, parto, 

evolução clínica da criança sobre as condutas terapêuticas de oxigenoterapia, diagnósticos 

quanto à classificação de peso, adequação gestacional e dentre outros, como hemorragia 

intraventricular (HIV), displasia broncopulmonar (DBP), síndrome do desconforto 

respiratório (SDR), hidrocefalia, persistência do canal arterial (PCA) e asfixia neonatal.  

Para finalizar essa primeira parte do HINT, investiga-se a saúde geral da criança, 

questionando com os pais/responsáveis o surgimento de infecção e/ou limitação auditiva ou 
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visual, reinternações, pós-alta hospitalar. Em relação ao pré-natal, buscam-se informações 

sobre uso de drogas na gestação. 

A percepção dos pais acerca do desempenho, interação e movimentação da 

criança são assuntos concernentes à segunda parte da escala. A terceira parte traz a avaliação 

neuromotora propriamente dita, com a distribuição em sete seções, 21 itens. A criança é 

avaliada em posição supino, transição de supino para prono, prono, sentado, bem como 

comportamento durante o teste, verificação do perímetro cefálico e impressões clínicas gerais. 

De acordo com os movimentos e posições da criança, a pontuação varia de zero a 11, 

conforme seções e itens. 

Na seção I (supino), composta de sete itens, observa-se a criança em posição 

supino e avaliam-se aspectos de mobilidade, retração do pescoço, seguimento visual, controle 

do músculo ocular, reflexo tônico cervical assimétrico (RTCA), alcance pela posição supina e 

extensão do movimento passivo em supino. Na seção II (transição de supino para prono), são 

itens, a saber: retificação da cabeça e mobilidade do tronco da criança. Nas seções III (posição 

da cabeça em prono) e IV (sentado), avalia-se a posição da cabeça em prono, extremidades 

superiores em prono, extensão do movimento passivo em prono e, sentada, a posição da 

cabeça e tronco, respectivamente. 

A seção V (comportamentos durante o teste) avalia o comportamento da criança, 

quanto às habilidades de locomoção e transição, postura das mãos, dos pés, frequência e 

variedade dos movimentos, comportamento e cooperação, bem como presença de 

comportamentos estereotípicos.  

Na seção VI (perímetro cefálico), mede-se a circunferência occipital frontal 

(COF) da criança e, posteriormente, utilizam-se gráficos CDC/NCHS, que correspondem à 

curva de crescimento do PC, com apresentação dos respectivos percentis, considerando como 

limite inferior o percentil 10 e o limite superior percentil 95.  

Ao fim da avaliação, com o somatório total de pontos é analisada tabela dos 

escores totais do HINT, segundo a faixa etária, que varia de dois meses e 15 dias até 12 meses 

e 15 dias, e a classificação da criança é procedida com base em quatro escores, em que quanto 

menor o resultado numérico, melhor o prognóstico. Em caso de dúvidas, seleciona-se o escore 

mais alto.  

A seção VII (impressões clínicas gerais) refere-se à impressão clínica do 

examinador e à ação tomada mediante resultados da avaliação. O examinador classifica a 

criança com desenvolvimento apropriado, imatura ou levemente atrasada, significativamente 

atrasada, qualitativamente normal, qualitativamente suspeita e qualitativamente anormal.  
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Posteriormente, a tomada de condutas permeia orientações de pais/responsáveis e/ou 

encaminhamento de criança ao serviço especializado.  

Para Lopes (2011), o modo de aplicá-lo exige, apenas, o examinador e o 

examinado, com necessária participação do cuidador/responsável para responder às questões. 

Nesta inter-relação entre profissional e cuidador, é fundamental e oportuna para orientações 

dos cuidados em situação cotidiana e o contexto que a criança está inserida, bem como em 

situações que podem ser amplamente contempladas. 

O HINT é considerado ferramenta aplicável em ambiente tanto clínico quanto 

coletivo e, com o treinamento mínimo, pode ser usado por enfermeiros ou profissionais que 

trabalham no intuito de intervir diretamente na saúde da criança e bem-estar dos familiares 

(LOPES, 2011). 

 

3.3.2 Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta 

de Saúde da Criança) 

 

O Ministério da Saúde desenvolveu ficha própria de avaliação do 

desenvolvimento infantil, a Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento, adotada desde 

1984, é frequentemente revisada e ampliada.  

Na primeira versão, são contemplados os marcos do desenvolvimento das 

condutas motora (ampla e fina), visual, auditiva e social. Nesta versão, ao lado dos marcos de 

desenvolvimento maturativo, motor e social, cada faixa etária correspondente à época da 

consulta, marco ou indicador psíquico.  

Segundo orientações de Brasil (2002), a área sombreada corresponde ao período 

de incidência ou desaparecimento de determinado marco. Com exceção dos indicadores 

psíquicos, os outros constam da maioria das escalas correntemente em uso, incluindo Denver 

(BONNER; MILLING; WALKER, 1984) e Gesell (1996).  

O profissional anota sua observação no espaço correspondente à idade da criança 

e ao marco do desenvolvimento esperado, de acordo com a seguinte codificação: (P) presente, 

(A) ausente e (NV) não verificado. Nesse método de avaliação do desenvolvimento infantil, 

segundo se observa, não há item para família. Trata-se de avaliação apenas qualitativa, 

baseada na avaliação clínica do profissional que a aplica. 

O Ministério da Saúde recomenda que o profissional de saúde deva observar os 

marcos ou indicadores desde o primeiro contato com a criança, estando atento a todas as 

reações da criança (BRASIL, 2002). 
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O antigo cartão da criança do Ministério da Saúde (2002) utilizava apenas o 

aumento mensal do peso como principal indicador do crescimento normal e sadio da criança, 

ou seja, a curva de crescimento com pontos de cortes e padrões de referência que permitia aos 

profissionais de saúde e aos pais acompanharem o crescimento e o desenvolvimento das 

crianças menores de cinco anos.   

Em 2005, o Cartão da Criança foi revisado pelo Ministério da Saúde, resultando 

na Caderneta de Saúde da Criança, com ampliação da faixa de acompanhamento para dez 

anos de idade. O então novo instrumento, continha, além das informações do cartão da 

criança, dados sobre a gravidez, parto e puerpério; orientações   relevantes   sobre  a  

alimentação   saudável,  gráficos  de   perímetro   cefálico, espaço para anotação de estatura e 

de intercorrências clínicas (CARVALHO; GALENO; FIGUEIREDO; BRASILEIRO, 2009). 

A Caderneta de Saúde da Criança deve ser disponibilizada ainda na maternidade, 

Os cartões-espelho devem ser entregue à mãe nas Unidades Básicas de Saúde, e têm o 

objetivo de facilitar o acompanhamento da criança pelos agentes comunitários de saúde e 

demais profissionais da atenção básica. É de fundamental importância o preenchimento 

adequado dos dados pelos profissionais de saúde, pois a caderneta configura-se como 

instrumento para intermediar a relação entre pais/ responsáveis e profissionais de saúde. 

Em 2011, a Caderneta de Saúde da Criança foi revisada e ampliada, agora vem 

com o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento (Caderneta de Saúde da Criança) como 

primeira parte da seção Vigilância do desenvolvimento da Criança. Este instrumento é a 

adaptação da Ficha de Acompanhamento do Desenvolvimento, realizada por Figueiras, 

Halpern e Araújo (BRASIL, 2011). 

A Caderneta de Saúde da Criança é composta pelas seções: principais fatores de 

risco e alterações físicas associadas a problemas do desenvolvimento. Na primeira seção, traz 

como fatores de risco a ausência de pré-natal ou pré-natal incompleto; problemas na gestação, 

parto ou nascimento; prematuridade (< de 37 semanas); peso abaixo de 2.500g; icterícia 

grave; hospitalização no período neonatal; doenças graves, como meningite, traumatismo 

craniano e convulsões; parentesco entre pais; casos de deficiência ou doença mental na 

família; fatores de risco ambientais, como violência doméstica, depressão materna, drogas ou 

alcoolismo entre os moradores da casa, suspeita de abuso sexual etc. A segunda seção aborda 

as alterações físicas, como perímetro cefálico < -2 escores z ou > +2 escores z; presença de 

alteração fenotípicas; fenda palpebral oblíqua; olhos afastados; implantação baixa de orelhas; 

lábio leporino; fenda palatina; pescoço curto e/ou largo; prega palmar única; quinto dedo da 

mão curto e recurvado (BRASIL, 2011). 
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Ainda sobre o referido instrumento, este é composto por uma tabela, dividida em 

11 seções, sendo cada seção composta pela descrição de quatro marcos do desenvolvimento, 

contemplando quatro indicadores: (1) psicoafetivo, (2) psicomotor, (3) social e (4) maturativo.  

A análise é realizada a partir da classificação dos indicadores e seguindo o quadro 

de “Orientação para tomada de decisão”, descrito a seguir: quando os dados da avaliação 

forem ausência de dois ou mais marcos para a sua faixa etária anterior, a impressão 

diagnóstica será “provável atraso do desenvolvimento” e conduta “referir para avaliação 

neuropsicomotora”; quando os dados da avaliação forem ausência de um ou mais marcos para 

a sua faixa etária, a impressão diagnóstica será “alerta para o desenvolvimento” e a conduta 

“orientar a mãe/cuidador sobre a estimulação da criança e marcar retorno em 30 dias”; quando 

os dados da avaliação forem todos os marcos para a sua faixa etária estão presentes, mas 

existem um ou mais fatores de risco, a impressão diagnóstica será “desenvolvimento 

adequado com fatores de risco” e a conduta “informar a mãe/cuidador sobre os sinais de 

alerta”; e quando os dados da avaliação forem todos os marcos para a sua faixa estão 

presentes, a impressão diagnóstica será “desenvolvimento adequado” e a conduta “elogiar a 

mãe/ cuidador, orientá-la para que continue estimulando a criança, retornar para o 

acompanhamento, conforme a rotina do serviço de saúde, e informá-la sobre os sinais de 

alerta (BRASIL, 2011). 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

 

Estudo do tipo descritivo-exploratório, transversal, com enfoque analítico. Para 

Polit e Beck (2011), a pesquisa descritiva é um estudo não experimental que tem a finalidade 

de observar, descrever e documentar os aspectos da situação, já o estudo transversal é aquele 

procedido em um único momento não existindo, portanto, período de seguimento dos 

indivíduos.  

 

4.2 Local da Pesquisa 

 

Foi desenvolvida em Fortaleza e Sobral, municípios que compõem duas 

macrorregiões de saúde do Estado do Ceará, configurando-se ainda como células regionais de 

saúde – CERES. Segundo dados do IBGE (2010), o município de Fortaleza possui população 

de 8.452.381 habitantes, sendo 644.701 crianças de zero a quatro anos de idade. 

O município de Sobral possui população de 188.233 habitantes, 14.237 crianças 

até quatro anos de idade (IBGE, 2010). 

Os referidos municípios foram escolhidos por serem considerados de expansão 

tanto no aspecto econômico quanto acadêmico. Neles estão localizadas várias universidades 

com cursos de graduação na área da saúde, como Enfermagem e Medicina, as quais propiciam 

a formação e qualificação de recursos humanos. 

 

 Fortaleza 

 

O município de Fortaleza é constituído por Secretarias Executivas Regionais 

(SER), que são unidades administrativas diretas da prefeitura, responsáveis pela execução dos 

serviços públicos em cada área. Atuam nos microespaços, considerando a população de cada 

bairro ou área homogênea. As tarefas são conhecer esses grupos populacionais; necessidades 

e demandas peculiares; subsidiar a definição de prioridades; atuar respeitando as prioridades 

estabelecidas para toda a população; estabelecer metas específicas para cada grupo 

populacional e prestar os serviços articulados em uma rede de ação social. 
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Atualmente, Fortaleza é constituída por 116 bairros e, desde 1997, a 

administração executiva da prefeitura está dividida em SERs, ao todo sete (SER I, SER II, 

SER III, SER IV, SER V, SER VI e a regional do Centro). 

Ainda em Fortaleza, existem 92 Centros de Saúde da Família (CSF), distribuídas 

nas seis SER. O quantitativo de bairros e CSF que cada SER abrange pode ser observado no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 2 – Número de Bairros e Centros de Saúde da Família nas Secretarias 

Executivas Regionais do município de Fortaleza/CE, 2012. 

SER Bairro CSF 

I 15 12 

II 21 12 

III 16 16 

IV 19 12 

V 16 20 

VI 29 20 

    FONTE: Prefeitura Municipal de Fortaleza 

 

 

As SER ainda coordenam todos os serviços especializados sediados em sua região 

e equipes multiprofissionais. O foco de cada serviço especializado deve ser o cidadão como 

um ser integral. Nessa lógica, a escola não se limitará ao ensino. O serviço de saúde não se 

restringirá ao atendimento da intercorrência ou à ação preventiva. O ginásio de esporte não se 

limitará a oferecer seu espaço e equipamentos. Cada serviço sediado em ma dada comunidade 

compõe uma rede de ação social. A escola vai se preocupar em identificar necessidades de 

suplementação nutricional. O serviço de saúde vai se preocupar com o acesso da criança 

atendida às condições que lhe permitam integrar-se ao grupo social. As metas não são 

referidas a cada serviço, mas a um grupo da população.  

 

  Sobral 

 

Em Sobral, existem 15 CSF localizadas na zona sede do município e 13 na zona 

rural. Devido a melhor acessibilidade, a coleta de dados foi realizada exclusivamente em 

todos os CSF da zona sede do referido município, não havendo necessidade de cálculos para 
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escolha das unidades, uma vez que os existentes já eram o suficiente para contemplar a 

amostra em Sobral.  

 

 

Diagrama 1 – Número de Centros de Saúde da 

Família no Município de Sobral/CE, 2012. 

 

Para melhor expor as duas localidades foram utilizadas a letra M, onde M1 se 

refere ao município de Fortaleza e M2, Sobral.  

 

4.3 População/Amostra 

 

A população foi composta por crianças na idade de dois meses e 15 dias a 12 

meses e 15 dias e seus respectivos pais/cuidadores atendidos nos Centro de Saúde da Família 

dos municípios referidos. 

A amostra foi obtida através do cálculo por conglomerado e, a priori, estimou-se 

que seria composta por 326 crianças na idade de dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias de 

idade. A distribuição seria de 163 crianças para cada município referido. 

O cálculo utilizado foi para os estudos observacionais para uma variável numérica 

com distribuição normal. Este cálculo é baseado na fórmula abaixo, obedecendo aos seguintes 

valores: considerando uma distribuição simétrica da escala Harris Infant Neuromotor Test 

(HINT) que varia entre zero e 76, tem-se como ponto médio de 38 pontos e uma variabilidade 

suposta de 13, considerando a média ± três desvios-padrão, erro amostral absoluto de dois 

pontos na escala original e um nível de significância de 95%.  

 

 

 

 

 

 

SOBRAL 

ZONA URBANA 
(SEDE) 

15 CSF 

ZONA RURAL 

13 CSF 
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n = Zα
2
 x σ

2  

      e
2 

 

n: tamanho da amostra 

Zα: nível de significância em desvio-padrão (1,96) 

σ: desvio-padrão (13) 

e: erro amostral (2 pontos) 

Em Sobral, foi realizada divisão do número amostral para cada CSF da zona sede, 

ou seja, foram avaliadas de 10 a 11 crianças em cada 15 CSF da zona sede. Em Fortaleza, 

foram sorteados aleatoriamente 15 CSF, em que todas as SER foram contempladas. O número 

de centros foi encontrado a partir de um cálculo amostral para conglomerados; portanto, 

foram realizadas avaliações do desenvolvimento em 330 crianças nos dois municípios, ou 

seja, 165, em Fortaleza, e mais 165, em Sobral.  

 A amostra foi constituída por crianças de ambos os sexos escolhidas 

aleatoriamente. O recrutamento dos participantes foi feito inicialmente por uma conversa 

entre a mestranda e o responsável pela criança, onde se perguntava a idade e se a mesma 

possuía alguma patologia, principalmente que interferisse no seu desenvolvimento 

neuromotor. Após essa conversa, crianças eram selecionadas de acordo com os critérios de 

inclusão/exclusão estabelecidos para o presente estudo. Posteriormente, explicava-se a 

importância e os objetivos do estudo ao principal responsável pela criança naquele momento. 

Caso o mesmo concordasse com a participação da criança, eles eram conduzidos a uma sala 

reservada ou à sala da consulta médica ou de enfermagem, em que era solicitada a assinatura 

do responsável no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), antes do início da 

avaliação. 

Para representar as respostas dos pais/responsáveis no que se referem aos 

questionamentos da segunda parte do HINT, as falas foram organizadas pela letra R 

(Responsável). 

 

4.4 Critérios de Inclusão 

 

Foram incluídas no estudo as crianças com idade de dois meses e 15dias a 12 

meses e 15 dias, corte de idade exigido para aplicação do HINT; crianças nascidas com 

qualquer idade gestacional, que buscavam atendimentos nos CSF de Fortaleza e Sobral e em 
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condições saudáveis, sem obstáculos para o desempenho espontâneo e demonstração das 

habilidades neuromotoras e motoras.  

 

4.5 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídas as crianças portadoras de má-formação congênita, paralisia 

cerebral ou outra patologia que interferisse no desenvolvimento neuromotor normal.  

 

4.6 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados ocorreu durante espera para vacinação da criança ou consulta de 

enfermagem ou médica das mesmas nos CSF dos municípios pesquisados. As crianças foram 

levadas para uma sala privativa, juntamente com os pais, para que ficassem à vontade para 

desempenhar a sua movimentação. A avaliação foi realizada por duas mestrandas com 

experiência em avaliação do desenvolvimento infantil. Destaca-se que cada criança foi 

avaliada apenas uma vez, por somente uma das mestrandas. 

 

4.6.1 Período de Coleta 

A coleta de dados ocorreu de março a junho de 2012, sendo articulada conforme o 

andamento das unidades básicas de cada município, ocorrendo de forma concomitante em 

ambos os municípios: 

 Avaliação do desenvolvimento da criança em 15 CSF em Fortaleza, as 

quais foram localizadas nas seis SER do município. 

 Avaliação do desenvolvimento da criança em 15 CSF na zona urbana 

do município de Sobral. 

O deslocamento para o município de Sobral foi realizado por meio de transporte 

rodoviário, sendo realizado quatro vezes durante o período de coleta. 

Antes da avaliação propriamente dita, o ambiente era organizado, de forma que a 

criança tivesse espaço e conforto suficiente para demonstrar suas habilidades motoras. A 

seguir, era realizada entrevista com o responsável, momento que permitia maior interação 

com o pesquisador. Logo após, a criança era colocada sobre a superfície (colchão, maca) 

previamente preparada para avaliação em si. 
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4.6.2 Instrumentos de Coleta 

 

Foram utilizados dois instrumentos de coleta: o HINT e o Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde, contida na Caderneta de Saúde da 

Criança: Passaporte para cidadania (BRASIL, 2011).   

 

 Harris Infant Neuromotor Test (HINT) 

 

O HINT é composto por quatro partes, a primeira aborda informações sobre o 

nascimento da criança e os aspectos de sua vida neonatal (idade cronológica, peso ao nascer, 

sexo, fatores de risco no período pré-natal e pós-natal) e informações sobre o seu cuidador 

(idade, nível educacional, ocupação, raça); a segunda envolve cinco questões direcionadas aos 

pais ou principal cuidador; a terceira consiste na avaliação da criança e consta de 22 itens que 

são observados e anotados pelo examinador, respeitando os escores criados para cada item. 

Esses itens englobam aspectos como comportamento motor, locomoção, postura, medidas da 

circunferência cefálica (Anexo A).   

Para cada item observado na criança durante a terceira parte do instrumento, opta-

se pelo escore mais adequado e registra-se no espaço apropriado. Em caso de dúvidas, 

seleciona-se o escore maior. No final do teste, o somatório total pode variar de zero a 76, e 

deve ser comparado ao escore da tabela de classificação do HINT, segundo a faixa etária que 

corresponde a quatro resultados: (1) avançado, (2) dentro dos limites normais, (3) suspeito e 

(4) anormal (Anexo B). Consoante Harris, Megens e Hayes (2004), quanto menor o resultado 

numérico, melhor o prognóstico. A aplicação do teste em cada criança é executada em menos 

de 30 minutos. 

 A última parte indica a ação do examinador de acordo com o resultado da 

avaliação e total dos escores (HARRIS; MEGENS; DANIELS, 2010). 

  

 Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde 

(Caderneta de Saúde da Criança) 

 

O desenvolvimento infantil ocorre através de etapas ou fases, que transcorrem a 

determinado períodos do crescimento e da vida. A cada um desses períodos, têm-se 

características e ritmos, nos quais cada criança tem seu próprio padrão de desenvolvimento 

(MARCONDES et al., 2004). 
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Em 2002, o Ministério da Saúde publicou uma Ficha de Acompanhamento do 

Desenvolvimento, que serve como roteiro de observação e identificação de crianças com 

prováveis problemas de desenvolvimento. Nela estão incluídos os marcos do 

desenvolvimento das condutas motoras (ampla e fina), visual, auditiva, social e psíquico e 

quatro indicadores: (1) maturativo; (2) psicomotor; (3) social; e (4) psíquico (Anexo C). A 

descrição desse instrumento é pormenorizada no capítulo de Revisão de Literatura.  

 

Quadro 3 - Classificação da criança segundo o Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança). 

 Provável atraso do desenvolvimento Ausência de ≥ marcos na faixa etária anterior 

Alerta para o desenvolvimento Ausência de ≥ marcos na sua faixa etária 

Desenvolvimento adequado com os fatores 

de risco 

Todos os marcos presentes e presença de ≥ 1 

fator de risco 

Desenvolvimento adequado Todos os marcos presentes sem fatores de 

risco 

FONTE: Ministério da Saúde. 

 

 

 Formulário 

Outro formulário também foi utilizado (Anexo D). Neste se fazem presentes as 

variáveis socioeconômicas e as condições da criança ao nascimento, que foram obtidas por 

meio da entrevista com o responsável, com objetivo de associar esses dados com o 

desempenho neuromotor apresentado pelas crianças, traçar o seu perfil do nascimento e o 

perfil socioeconômico de suas famílias e observar as diferenças existentes, em relação ao 

desenvolvimento e ao perfil socioeconômico e ao nascimento, entre os dois municípios 

estudados (Fortaleza e Sobral).  

Os instrumentos foram aplicados a todas as crianças na presença do principal 

responsável que colaboravam estimulando ou acalmando a mesma quando necessário. De 

acordo com o HINT, a avaliação pode ser realizada em menos de 30 minutos e, durante este 

período, procurou-se criar ambiente agradável que estimulasse a movimentação espontânea da 

criança. Quando era notado momento de irritação e desconforto na criança, a avaliação era 

interrompida, sendo recomeçada quando ela estivesse calma. O mesmo aconteceu quando era 

aplicado o instrumento do Ministério da Saúde. Ao término da avaliação, as 

mães/responsáveis foram orientadas para continuarem estimulando a movimentação da 

criança. Caso fosse observado algum sinal de desenvolvimento atípico, os pais recebiam 
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orientação mais específica quanto aos métodos para estimular o desenvolvimento e 

aconselhadas a procurarem profissionais mais especializados.  

 

4.7 Análise dos Dados 

 

Os dados foram organizados no programa Excell, versão 2010, e analisados no 

programa SPSS versão 18 e apresentados em quadros e tabelas. 

Quanto aos resultados dos escores do HINT e do Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança), foram trabalhados 

estatisticamente, enfatizando-se o grupo de crianças em faixas de idade que se concentraram 

nos intervalos de dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias. Foram calculados média dos 

escores, mediana, valor mínimo e máximo e desvio padrão. Foram procedidas associações dos 

dois instrumentos com as variáveis neonatais, socioeconômica e educacional dos pais, além 

de associá-las com o resultado final dos instrumentos.  

Foi utilizado o Teste Exato de Fisher, que verifica associação entre variáveis 

categóricas, e o coeficiente de Kappa, medida de associação usada para descrever e testar o 

grau de concordância (confiabilidade e precisão) na classificação (KOTZ; JOHNSON, 1983). 

Para ambos os testes, foram utilizados o nível de significância de 5% (p<0,05). 

 

4.8 Aspectos Éticos 

 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) criou o Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), o qual aprovou a Resolução 196/1996, que regulamenta as atividades de 

pesquisa. Tributária da bioética, resolução encampa os princípios de beneficência, autonomia 

e justiça, e estabelece os critérios a serem observados pelos pesquisadores, em estudos 

relacionados a seres humanos, independente do implemento de experimentos clínicos ou não, 

no decurso da investigação (FRANÇA; PAGLIUCA, 2004).  

Segundo a resolução, pesquisa com seres humanos é aquela que, individual ou 

coletivamente, envolve o ser humano de forma direta ou indireta, total e parcialmente, 

incluindo o manejo de informações e/ou materiais. Além disso, define o consentimento livre e 

esclarecido como anuência do sujeito da pesquisa e/ou do representante legal, desvinculada de 

vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 

explicação completa e pormenorizada sobre a natureza do estudo, ou seja, dos objetivos, 

métodos, benefícios previstos, potenciais de risco e incômodo. A supracitada anuência é 
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formulada em um termo de consentimento, que autoriza a participação voluntária do sujeito 

no experimento. O consentimento livre e esclarecido do participante é exigência não somente 

do Brasil, mas de todos os códigos internacionais e constitui, sem dúvida, um dos pilares da 

ética em pesquisas científicas (FRANÇA; PAGLIUCA, 2004). 

Assim, o projeto foi explicado aos pais/responsáveis pela criança e, aos que 

aceitaram, solicitou-se que assinassem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (Apêndice A), o qual abrangeu aspectos sobre os objetivos e desenvolvimento da 

pesquisa. A participação dos envolvidos nesta pesquisa: mãe (ou responsáveis legais) e filhos 

tiveram como suporte a mãe ou responsável legal. Mesmo decidida a participação de ambos, a 

mãe (ou responsável) teve liberdade para sair do estudo a qualquer momento, sem incorrer em 

penalidade, nem a continuidade de assistência do filho no centro onde o estudo se realizou. 

Além disso, a Resolução preconiza que o sujeito pode fazer perguntas necessárias, antes de 

concordar em participar, ou a qualquer momento, e receberá os esclarecimentos adequados 

sobre direitos, riscos e benefícios.  

Em respeito à Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de 

Saúde – Ministério da Saúde, que trata de diretrizes para pesquisa com seres humanos 

(BRASIL, 1996), o projeto foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Ceará (COMEPE), conforme protocolo 356/11, aprovado em 16 de 

fevereiro de 2012 (Anexo E). Para a pesquisa ser desenvolvida nos Centros de Saúde de 

Fortaleza, o projeto passou pelo Sistema Municipal de Saúde Escola (SMSE), em que foi 

concedido parecer favorável em 7 de dezembro de 2011 para o desenvolvimento da pesquisa. 

Em Sobral, a Comissão da Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral, órgão colegiado de 

natureza técnica-científico, vinculado à Prefeitura Municipal do referido município, que tem 

como missão a regularização da produção do conhecimento no âmbito do Sistema Saúde 

Escola de Sobral, autorizou a realização do presente no contexto do sistema local de saúde 

(Anexo E), após parecer favorável do COMEPE da UFC. 

As identidades dos participantes mantiveram-se como informação confidencial. 

Para efeito de publicação, será utilizado nome fictício. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

 



52 

 

5 RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo encontram-se os dados, conforme contemplados pelo objetivo do 

estudo, que se referem ao perfil dos participantes, a avaliação neuromotor por meio do HINT 

e do desenvolvimento da criança através do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento 

de Criança preconizado pelo Ministério da Saúde (Caderneta de Saúde da Criança) e a 

associação estatística de acordo com Teste Exato de Fisher e o coeficiente Kappa.  

Por julgar relevante, também está demonstrado o perfil socioeconômico e 

educacional das famílias das crianças avaliadas. 

Para ser realizada avaliação do desenvolvimento neuromotor infantil em Fortaleza 

e Sobral foi procedido levantamento dos Centros de Saúde da Família (CSF) de ambos os 

municípios, em que foram selecionadas todas em Sobral e algumas em Fortaleza, como 

mencionado. Devido a isso, parte da periferia dessas cidades foi conhecida pela mestranda, 

assim como as condições de vida dos participantes da pesquisa, em que muitos viviam em 

condições difíceis, caracterizando uma população carente, com padrões e qualidade de vida 

precários de sobrevivência. 

As avaliações ocorreram nos CSF dos referidos municípios, totalizando 15, 

distribuídos nas seis Secretarias Executivas Regionais em Fortaleza, dividido da seguinte 

forma: dois CSF na SER I, dois CSF na SER II, quatro CSF na SER III, três CSF na SER IV, 

dois CSF na SER V e dois CSF na SER VI; e 15 CSF em Sobral, tendo sido contemplada toda 

a zona urbana deste município. 

Os dados apresentados nas tabelas que seguem ocorreram por meio da entrevista 

com o responsável pela criança no momento da avaliação, por meio do HINT e do 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento (Caderneta de Saúde da Criança). 

 

5.1 Perfil Neonatal das Crianças 

 

Na primeira parte do HINT, foram contemplados os dados neonatais das crianças 

avaliadas, informações importantes para traçar o perfil das crianças avaliadas e assim 

evidenciar possíveis alterações no desenvolvimento.  

A mostra do estudo foi composta por 330 crianças, cuja metade da avaliação foi 

realizada em Fortaleza e a outra metade em Sobral, ou seja, 165 crianças foram avaliadas em 

cada município. Entretanto, em ambos os municípios, muitas crianças não possuíam todas as 
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variáveis, em muitos casos, ou o cartão de vacinação não fora preenchido integralmente ou os 

pais/responsável não sabiam informar alguns dados das crianças. 

A tabela a seguir representa a distribuição da amostra, agrupando faixa etária e 

sexo. 

 

Tabela 1– Distribuição geral das crianças, segundo faixa etária (mensal), gênero e tipo de 

parto. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Variáveis  Fortaleza Sobral 

  N % N % 

 2m15d a 3m15d 52 31,5 29 17,6 

 3m16d a 4m15d 18 11 13 7,8 

 4m16d a 5m15d 11 6,8 9 5,4 

 5m16d a 6m15d 13 7,8 16 9,7 

Idade 6m16d a 7m15d 9 5,4 11 6,8 

 7m16d a 8m15d 12 7,3 6 3,6 

 8m16d a 9m15d 4 2,4 12 7,3 

 9m16d a 10m15d 4 2,4 7 4,2 

 10m16d a 11m15d 4 2,4 15 9,1 

 11m16d a 12m15d 38 23,0 47 

 

28,5 

Sexo Feminino 91 55,2 80 48,5 

 Masculino 74 44,8 85 

 

51,5 

Tipo de 

Parto
* 

Vaginal 67 40,6 88 53,7 

 Cesárea 98 59,4 76 46,3 

Fonte: HINT. 

*: Fortaleza: N=165; Sobral: N=164. 

 

 

A Tabela 1 revela a amostra de 165 crianças tanto para o município de Fortaleza 

quanto para Sobral. As idades variaram de acordo com a idade mínima e máxima preconizada 

pelo HINT, ou seja, entre dois meses e 15 dias a 12 meses e 15 dias, e as mesmas foram 

agrupadas em um mês com diferença para cada idade. De acordo com a pesquisa, em 

Fortaleza, obtiveram-se 153 (92,7%) crianças a termo e 12 (7,3%) crianças prematuras; já em 
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Sobral, o resultado foi semelhante, em que 151 (91,5%) crianças eram a termo e 14 eram pré-

termo. Na Tabela 1, foram consideradas somente as idades cronológicas das crianças a termo 

e corrigida das prematuras, uma vez que a avaliação, segundo o HINT, é baseada na idade 

corrigida das crianças pré-termo.  

Ainda em referência à idade das crianças, em Fortaleza, a faixa etária em que 

houve mais crianças pesquisadas foi entre dois meses e 15 dias e três meses e 15 dias com 52 

(85,8%), seguida da faixa etária de 11 meses e 16 dias a 12 meses e 15 dias, 38 (62,7%), e, 

por fim, entre três meses e 16 dias e quatro meses e 15 dias, com 18 (29,7%) crianças nessa 

faixa. Em Sobral, por sua vez, houve maior concentração de crianças nas idades de 11 meses e 

16 dias a 12 meses e 15 dias, 47 (77,5%), em segundo foi entre dois meses e 15 dias e três 

meses e 15 dias com 29 (47,8%) das crianças avaliadas pelo HINT, e, por último, na faixa 

etária que variou de cinco meses e 16 dias a seis meses e 15 dias, 16 (26,4%). 

Com relação ao sexo da criança, o que mais prevaleceu na capital do Ceará foi o 

sexo feminino, com 91 (55,2%) lactentes; em Sobral, houve predomínio do sexo masculino, 

85 (51,5%) crianças. 

Em se tratando do tipo de parto, 98 (59,4%) mulheres deram a luz por meio do 

parto cesáreo e 67 (40,6%) através do parto normal, no município de Fortaleza, e, em Sobral, 

foram 88 (53,3%) partos normais contra 76 (46,1%) cesáreos, totalizando 164 partos de 

acordo com a amostra, em um caso (0,6%), o responsável pela criança não soube informar o 

tipo de parto pelo qual a criança nascera por se tratar de caso de adoção.   

A tabela a seguir apresenta a estatística descritiva para variáveis quantitativas 

relacionadas aos dados neonatais. 
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Tabela 2 – Distribuição das condições do nascimento das crianças ao nascimento. Fortaleza, 

Sobral – CE, 2012. 

Variáveis Município Média Mediana Desvio 

Padrão 

Mín. Max. 

IG (Semanas)  Fortaleza 38,5 39,0 1,7 27 42 

Sobral 39,3 39 1,5 33 42 

Peso
*
 

(Gramas)  

Fortaleza 3177,4 3190 485,7 1020 4070 

Sobral 3270,0 3355 529,5 1675 4335 

Estatura
**

 

(Centímetros) 

Fortaleza 48,6 49 2,8 34 57 

Sobral  48,1 49 2,9 30 53 
Fonte: HINT. 

*: Fortaleza: N=165; Sobral: N= 161. 

**: Fortaleza: N= 153; Sobral: N= 147. 

 

 

Com relação à idade gestacional (IG), para uma amostra de 165 crianças para cada 

cidade, em Fortaleza, houve variação entre 27 e 42 semanas até o nascimento da criança, com 

média de 38,5±1,7, e em Sobral, variou de 33 semanas a 42 e média de 39,3±1,5. 

 Quanto ao peso ao nascer, em todas as crianças de Fortaleza foram encontradas 

informações sobre esse dado, com mínima de 1.020g, máxima de 4.070g e média 

3.177,4±485,7. Em Sobral, quatro crianças não possuíam esse dado, resultando em uma 

amostra de 161 para esse variável,  que variou de 1.675g a 4.335g, com mediana de 3.355g e 

média 3.270,0±529,5.  

A estatura ao nascer das 153 crianças de Fortaleza variou entre 34 e 57cm, 

mediana 49 e média 48,6±2,8. Em Sobral, para essas mesmas variáveis, houve 147 lactentes, 

variando de 30 a 53 cm, mediana 49 e média 48,1±2,9. 

 

5.2 Perfil Socioeconômico e Educacional dos Pais/Responsáveis 

 

A partir da primeira parte do HINT, foram caracterizados os dados 

socioeconômico e educacional da família das crianças avaliadas, informados pelos 

pais/responsáveis. 
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Tabela 3 – Distribuição do perfil dos pais/responsáveis das/pelas crianças em Fortaleza e 

Sobral. Fortaleza, Sobral – CE, 2012.  

  Fortaleza Sobral 

Variáveis  Mãe Pai Mãe Pai 

 N % N % N % N % 

Estado Civil          

Casada(o)  61 37,0 61 37,0 80 48,5 80 48,5 

Solteira(o)   49 29,7 49 29,7 32 19,4 32 19,4 

União Estável  55 33,3 55 33,3 52 31,5 52 31,5 

Divorciada  0 0,0 0 0,0 1 0,6 1 0,6 

Ocupação Rentável
* 

         

Sim  59 35,8 134 93,0 74 44,8 129 90,2 

Não  106 64,2 10 7,0 91 55,2 14 9,8 

Escolaridade          

Analfabeto  0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

≤10 anos  64 38,8 45 27,2 51 31,0 45 27,2 

11 a 13 anos  83 50,2 76 46,0 93 56,3 83 50,3 

14 a 18 anos (ou 

mais) 

 18 11,0 16 9,8 19 11,5 9 5,5 

Não sabe informar  0 0,0 28 17,0 2 1,2 28 17,0 

  Média Mediana DP Mín. Max. 

Idade da Mãe
** 

Fortaleza  26,6 26 6,4 15 49 

 Sobral 25,3 24 5,2 16 43 

Idade do Pai
*** 

Fortaleza 31,5 30 7,5 17 54 

 Sobral 28,4 27 6,0 18 54 
Fonte: Formulário socioeconômico. 

*: Pai-Fortaleza: N= 144; Pai-Sobral: N=143. 

**: Sobral: N= 162. 

***: Fortaleza: N= 147; Sobral: N= 139. 

 

 

A Tabela 3 revela amostra de 144 pais em Fortaleza e 143 em Sobral, apesar de 

terem sido entrevistados 165 mães ou outro responsável, alguns não sabiam informações 

sobre o pai e/ou mãe da criança avaliada. Logo, a porcentagem foi baseada no número total de 

indivíduos. Em maiores proporções, tanto no município de Fortaleza quanto de Sobral, a 

maioria das mães era casada, 61 (37%) e 80 (48,5%), seguida de união consensual, com 55 

(33,3%) e 52 (31,5%), respectivamente. 

Considerando a cidade de Fortaleza, a maioria das mães, 106 (64,2%), não 

possuía ocupação rentável, muitas delas referiram ser do lar. Já os pais, 134 (93%), tinham 

algum tipo de trabalho remunerado, grande parte era servente, vigilante, garçom, motorista, 

mecânico, porteiro e entre outros. Em Sobral, não houve muita diferença entre as mães 

desempenharem funções rentáveis ou não, pois 91 (55,2%) consideravam-se donas de casa e 

74 (44,8%) trabalhavam fora de casa e muitas delas desempenhavam função de auxiliar de 
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produção de uma indústria na referida cidade. A maioria dos pais, considerando amostra de 

143 indivíduos, 129 (90,2%) possuía ocupação remunerada. 

A escolaridade da população brasileira é determinada através dos anos de estudo 

ou escolaridade atingida. Ainda conforme a Tabela 3, as mães de ambas as localidades 

estudaram; em Fortaleza, o mínimo de anos de estudo foi quatro anos e, das 64 (38,8%) 

mulheres que frequentaram o ensino fundamental em alguma época, apenas 21 concluíram, o 

que representou 10 anos de estudos. A metade da amostra total de mães, 83 (50,2%), tinha 

entre 11 e 13 anos de estudos, cuja grande maioria, 63, chegou a concluir o ensino médio. Em 

Sobral, as mães estudaram entre quatro e 18 anos, apenas uma possuía o ensino superior 

completo; a maioria, 93 (56,3%), estudou entre 11 e 13 anos, destas, 62 mulheres concluíram 

o ensino médio. 

Os anos de estudos dos pais coincidiram com os dados das mães, porém, não há 

informação sobre 28 (17%) dos pais em cada munícipios. 

Com relação à idade materna, a média foi de 26,6 anos, variando de 15 a 49 anos 

e desvio padrão de 6,4 no município de Fortaleza. Em Sobral, a média foi 25,3±5,2 anos e 

variou de 16 a 43 anos. A média da idade paterna em Fortaleza era 31,5 anos e em Sobral, 

28,4 anos. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos dados sociodemográficos das famílias das crianças em Fortaleza 

e Sobral. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

 Fortaleza Sobral 

Variáveis N % N % 

Renda
*     

<1 15 9,1 23 14,1 

1 a 2 122 73,9 101 62,0 

3 a 4 28 17,0 39 23,9 

Tipo de chão     

Cerâmica 99 60,0 95 57,6 

Cimento 50 30,3 59 35,8 

Chão batido 16 9,7 11 6,7 

Esgoto     

Sim 142 86,1 149 90,3 

Não 23 13,9 16 9,7 

Coleta de lixo     

Sim 158 95,8 153 92,7 

Não 7 4,2 12 7,3 
Fonte: Formulário socioeconômico. 

*: Salário mínimo vigente era de R$ 622,00 durante a coleta.  
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A renda familiar que mais predominou, tanto em Fortaleza quanto em Sobral, 

variou entre um e dois salários mínimos, em que se destacaram 122 (73,9%) famílias em 

Fortaleza com essa renda e 101 (62,0%) em Sobral. 

Quanto ao piso das residências, 99 (60,0%) responsáveis pelas crianças em 

Fortaleza referiram casa com cerâmica, 142 (86,1%) presença de rede de esgoto e em 158 

(95,8%) realizavam-se a coleta de lixo pelo serviço da Prefeitura da cidade.  

Os dados foram semelhantes quando se comparou ao município de Sobral, em que 

em 95 (57,6%) casas, o piso era revestido de cerâmica, havia rede de esgoto em 149 (90,3%) 

casas das crianças avaliadas e em 153 (92,7%) das residências, havia coleta periódica de lixo. 

 

5.3 Percepção dos Pais/Responsáveis acerca do Desenvolvimento Infantil, segundo 

Harris Infant Neuromotor Test (HINT) 

 

Diferentes de outras escalas, o HINT se destaca pela segunda etapa, voltada para 

questionamentos direcionados aos pais/responsáveis das/pelas crianças, em que se considera a 

percepção destes sobre o desenvolvimento dos filhos. 

De acordo com o presente estudo, foi verificado que, em Fortaleza, a maioria dos 

entrevistados foi composta por mães, 164 (99,4%), e apenas em um (0,6%) caso foi a avó 

materna quem respondeu. Em Sobral, as mães também representaram a maioria que leva a 

criança à Unidade Básica de Saúde, 160 (97%), seguida da babá e avó materna, ambos dois 

(1,2%), e pela tia, um (0,6%). 

Os questionamentos da segunda parte do instrumento, que aborda o envolvimento 

da criança junto às pessoas com quem convive, eram lidos para os responsáveis, de modo 

claro e conciso, e estes foram orientados para escolher mais de uma resposta, caso fosse 

necessário. 

O Quadro 4 apresenta as três primeiras perguntas e as respectivas respostas dos 

responsáveis com o número de vezes que foram referidos. 
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Quadro 4 – Percepção dos pais/responsáveis, segundo o HINT. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Questionamentos do HINT Percepção dos Pais/Responsáveis – 

Frequência das Respostas 

 Fortaleza 

N         % 

Sobral 

N         % 

1. Quando eu pego, carrego ou brinco com o meu 

bebê, o sinto: 

“Sólido e firme” 

“Brando e aconchegante” 

“Algo mole ou solto” 

 

 

117          71,0 

   34          20,6 

 14           8,4 

 

 

      132        80,0 

        30        18,2 

          3          1,8 

2. Em geral, meu bebê se movimenta e brinca: 

“Excelente, e estou muito satisfeita” 

“Bom, e me sinto bem em relação a ele/ela” 

“Bom, mas estou um pouco preocupada” 

 

     88          53,3 

     70          42,4 

       7            4,3 

 

        92         55,8 

        68         41,2 

          5           3,0 

3. Comparando com outros bebês da mesma 

idade, os movimento e as brincadeira do meu 

bebê são: 

“Acima do padrão esperado (ou avançado)” 

“De acordo com a idade” 

“Um pouco lento para a idade ou um pouco 

atrasado” 

“Muito atrasado” 

 

 

   

   85          51,5 

   68          41,2 

   10            6,1 

     2            1,2 

 

 

 

      71          43,0 

      87          52,8 

        7            4,2 

        -              - 

Fonte: HINT. 

 

 

A maioria dos responsáveis pela criança em Fortaleza referiu sentir o lactente 

sólido e firme quando o pegava, carregava ou brincava; consideram muito satisfeitas com a 

movimentação ou modo como brincava; e muitos afirmaram que a criança estava acima do 

padrão esperado quando comparadas a outras crianças da mesma idade. 

Em relação a Sobral, a maioria dos cuidadores relatou que ao pegar, carregar ou 

brincar com a criança, sentia-a sólida e firme. Em relação à movimentação, muitos 

consideraram excelentes e se sentiam satisfeitos com a maneira como brincava, e muitos 

consideraram a criança estava de acordo com as idades ao serem comparadas com outra que 

possuía a mesma faixa etária.  

No Quadro 5, estão apresentadas as respostas referentes às perguntas dos 

pais/responsáveis em relação ao que lhes incomodavam em relação a forma como o bebê se 

movia, brincava ou interagia com as pessoas, de acordo com a quarta questão do HINT.   
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Quadro 5 – Inquietações dos responsáveis pelas crianças em relação ao desenvolvimento 

infantil, segundo HINT. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Resposta da 4
a
 questão do HINT 

Característica Fortaleza Sobral 

 

 

 

 

Alterações no 

desenvolvimento em 

geral 

“Pescoço mole” R77 

“Ela é menor que outras crianças 

da mesma idade” R85  

“Ainda não coloca o pé na boca” 

R101 

“Ela ainda não se desenvolveu 

bem” R112 

“É atrasado” R117 

“Ainda não senta sozinho, nem 

engatinha” R139 

“Ele ainda não anda e fala pouco” 

R141 

 

“Não anda sozinho” R50 

“Ele ainda não anda, 

alguns bebês mais novos 

que ele já andam e ele é 

‘mole’" R86 

“Ainda não engatinha” R95 

“O pescoço é mole” R144 

 

 

 

 

Alterações nos membros 

“Pé para dentro” R2 

“Abre pouco a mão” R31 

“Falta de força nas pernas” R35 

“O pé direito dela é para fora” 

R123 

“Nasceu com o pé torto, mas já 

está melhorando” R148 

 

“Pé esquerdo é torto” R47 

Dentição “Os dentes estão demorando a 

sair” R83 

- 

Fonte: HINT 

 

 

As falas representaram 13 (21,4%) dos responsáveis pelas crianças na cidade de 

Fortaleza que relataram algum tipo de insatisfação em relação ao desenvolvimento da criança. 

As alterações que mais se destacaram foram em relação ao desenvolvimento geral, com sete 

frases, ao desenvolvimento nos membros, com cinco falas. Em se tratando de Sobral, cinco 

(8,2%) cuidadores reportaram algum tipo de alteração, sendo que quatro afirmaram que suas 

crianças estavam com o desenvolvimento geral alterado e uma com algum tipo de 

anormalidade nos membros. 

Não foram relatadas pelos pais/responsáveis as opiniões de amigos ou familiares 

em relação aos desenvolvimentos da criança, de acordo com a quinta questão do HINT: 
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“Existe outra pessoa (esposo (a), avós, enfermeiros (as) de saúde pública etc.) que possui 

inquietações ou se preocupa com seu bebê?”.  

A seguir, estão demostradas as avaliações do desenvolvimento da criança, 

segundo o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde do MS 

(Caderneta de Saúde da Criança), assim como o desenvolvimento neuromotor, com a 

aplicação do HINT.  

 

5.4 Avaliação do Desenvolvimento da Criança 

 

Neste item, foi avaliado o desenvolvimento da criança através do Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (MS) e para investigar o desempenho 

neuromotor, aplicou-se o HINT. Desta forma, contemplou-se a terceira parte da referida 

escala, que consta de 21 itens da avaliação neuromotora. 

 

 Harris Infant Neuromotor Test – HINT 

 

No Quadro 6, apresenta-se o número total de crianças nos dois municípios 

(N=165 em ambas cidades) distribuídas segundo a faixa etária determinada pelo do HINT, de 

acordo com a prematuridade ou não. 
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Quadro 6 – Distribuição das crianças, segundo faixa etária do HINT, de acordo com a idade 

cronológica (ICr) e corrigida (ICo). Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Variáveis  Fortaleza Sobral 

  ICr ICo ICr ICo 

  N % N % N % N % 

 2m15d a 3m15d 49 29,7 3 1,9 28 17,0 1 0,6 

 3m16d a 4m15d 15 9,0 3 1,9 13 7,9 - - 

 4m16d a 5m15d 10 6,0 1 0,6 8 5,0 1 0,6 

 5m16d a 6m15d 13 7,9 - - 15 9,0 1 0,6 

Idade 6m16d a 7m15d 9 5,5 - - 9 5,5 2 1,2 

 7m16d a 8m15d 10 6,0 2 1,2 5 3,1 1 0,6 

 8m16d a 9m15d 4 2,4 - - 10 6,0 2 1,2 

 9m16d a 10m15d 4 2,4 - - 5 3,1 2 1,2 

 10m16d a 11m15d 4 2,4 - - 15 9,0 - - 

 11m16d a 12m15d 35 21,2 3 1,9 43 26,0 4 2,4 

Total  153 92,5 12 7,5 151 91,6 14 8,4 

Fonte: HINT 

 

 

Como mostra o quadro, 153 (92,5%) crianças em Fortaleza nasceram a termo e 12 

(7,5%) prematuras. Em Sobral, os resultados foram semelhantes, 151 (91,6%) lactentes 

apresentam idade cronológica e 14 (8,4%) idade corrigida. A faixa etária que mais se obteve 

criança na capital do Ceará foi entre dois meses e 15 dias – sete meses e 15 dias, totalizando 

103 avaliações infantis. Entretanto, no outro município, houve maior concentração nas idades 

de sete meses e 16 dias – 12 meses e 15 dias. 

Em Fortaleza, a faixa etária onde mais crianças se encontraram foi de dois meses e 

15 dias – três meses e 15 dias, com 52 crianças das quais 3 (1,9%) são nascidas de parto 

prematuro, seguido por 11 meses e 16 dias – 12 meses e 15 dias, com 35 (21,2%) lactentes 

nascidos a termo e 3 (1,9%) nascidos pré-termo. No segundo município, o resultado não foi 

diferente, a maior concentração foi na última faixa etária, seguida da primeira, de acordo com 

o corte das idades do HINT, com 43 (26%) crianças a termo mais quatro (2,4%) prematuras e 

28 (17%) a termo mais uma (0,6%) pré-termo, respectivamente. 

Por meio dos escores totais atingidos pelas crianças, a mestranda os analisou e as 

classificou de acordo com o HINT, segundo a faixa etária, em avançado, normal, suspeito e 

anormal, como consta na tabela que segue. 
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Tabela 5 – Classificação do desenvolvimento da criança quanto aos escores finais do HINT. 

Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Localidade Avançado Normal Suspeito Anormal 

 N % N % N % N % 

Fortaleza 59 35,8 98 59,3 5 3,0 3 1,9 

Sobral 71 43,0 89 54,0 4 2,4 1 0,6 

Fonte: HINT. 

 

 

Os resultados acerca do desenvolvimento neuromotor mostram, segundo HINT, 

tanto em Fortaleza quanto em Sobral, que a maioria das crianças apresentou bom desempenho 

neuromotor, destacando-se o escore avançado e normal.  

Ainda de acordo com a tabela acima, os dados indicam que foram identificadas 

cinco (3%) crianças em Fortaleza e quatro (2,4%) em Sobral com os escores na classificação 

suspeito. Para faixa etária considerada anormal, obteve-se achado menor, com três (1,9%) 

lactentes em Fortaleza e uma (0,6%) criança em sobral. 

Apesar de terem sido identificadas poucas crianças com o desempenho 

neuromotor abaixo do esperado, considerou-se pertinente descrever suas características 

perinatais. 
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Tabela 6 – Perfil das crianças com escores abaixo do esperado, segundo a classificação 

HINT. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Criança
* 

Sexo Peso ao 

nascer 

Estatura 

ao nascer 

Apgar IG ICr ICo Classificação 

F_C5 Masc 3300 52 9/9 39 2+17 - Suspeito 

F_C35 Fem 1020 36 8/8 27 4+22 2+16 Anormal 

F_C42 Fem 2050 40 - 38 12+8 - Suspeito 

F_C43 Fem 2400 47 - 39,42 12+10 - Suspeito 

F_C75 Fem 3165 48 - 39 2+15 - Suspeito 

F_C77 Masc 3000 - - 38 12+15 - Anormal 

F_C92 Fem 2850 48 7/9 39 2+17 - Suspeito 

F_C117 Masc 2950 50 - 38 12+13 - Anormal 

S_C2 Masc 2500 46 - 38 9+24 - Anormal 

S_C8 Masc 2185 48 - 34 9+28 9+14 Suspeito 

S_C23 Masc 3620 - - 39 12+6 - Suspeito 

S_C42 Fem 4010 50 - 38 3+1 - Suspeito 

S_C82 Fem 3050 50 - 38 2+18 - Suspeito 

Fonte: HINT. 

NOTA: A ausência de dados nas variáveis “Estatura ao nascer” e “Apgar” é devido o não preenchimento do mesmo no 

cartão de vacinação.  

*F = São as crianças residentes em Fortaleza; S= Residentes em Sobral; C= Criança. 

 

 

A Tabela 6 expõe as variáveis das crianças quanto ao sexo, ao peso e à estatura ao 

nascer, apgar, idade gestacional (IG), idade cronológica (ICr) e idade corrigida (ICo) e a 

classificação do desenvolvimento neuromotor da criança segundo o HINT.  

Foram observadas 13 crianças com o desenvolvimento atípico nos dois 

municípios avaliados, cuja maioria, oito, apresentou escores alterados (suspeito e anormal) no 

município de Fortaleza, destas, cinco eram do sexo feminino, três nasceram com baixo peso 

(< 2500g) e prematura. Em Sobral, foram detectadas cinco crianças com desenvolvimento 

suspeito ou anormal, destas, três eram do sexo masculino, três tiveram peso superior a 3500g 

e uma nasceu de parto prematuro. 

Faz-se pertinente descrever algumas características socioeconômicas dessas 

crianças com alteração de desenvolvimento neuromotor, segundo o HINT. A Tabela 7 expõe 

esses dados, assim como a associação entre a segunda parte da referida escala e os escores 

finais.  
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Tabela 7 – Perfil das crianças com escores abaixo do esperado e sua relação com a segunda parte, de acordo 

com os escores finais do HINT. Fortaleza, Sobral – CE, 2012.  
 Questões da Segunda Parte do HINT  

Criança
* 

Estado 

Civil 

Idade Anos de 

Estudo 

SM
** 

1° 2° 3° 4° Classificação 

F_C5 Solteira 37 7 1-2 Algo mole ou 

solto 

 

Bom Normal - Suspeito 

F_C35 Casada 18 13 1-2 Algo mole ou 

solto 

 

Bom Muito 

atrasado 

“Falta de 

forças nas 

pernas” 

Anormal 

F_C42 União 

Estável 

 

43 13 1-2 Sólido e firme Excelente Normal - Suspeito 

F_C43 União 

Estável 

 

45 10 1-2 Sólido e firme Excelente Avançado - Suspeito 

F_C75 União 

Estável 

 

26 13 1-2 Sólido e firme Bom Normal - Suspeito 

F_C77 União 

Estável 

24 13 1-2 Algo mole ou 

solto 

 

Pouco 

preocupada 

Muito 

atrasado 

“Pescoço 

mole” 

Anormal 

F_C92 Solteira 38 7 1-2 Brando e 

aconchegado 

 

Bom Normal - Suspeito 

F_C117 Casada 36 10 1-2 Algo mole ou 

solto 

 

Pouco 

preocupada 

Pouco 

atrasado 

“É 

atrasado” 

Anormal 

S_C2 Casada 23 13 1-2 Sólido e firme 

 

Bom Avançado - Anormal 

S_C8 Casada 28 13 1-2 Sólido e firme 

 

Bom Normal - Suspeito 

S_C23 União 

Estável 

 

19 9 3-4 Sólido e firme Bom Avançado - Suspeito 

S_C42 Casada 18 12 1-2 Sólido e firme Bom Normal - Suspeito 
 

S_C82 

 

Casada 

 

28 

 

10 

 

3-4 

 

Sólido e firme 

 

Bom 
 

Normal 

 

- 

 

Suspeito 

Fonte: HINT. 

*F = São as crianças residentes em Fortaleza; S= Residentes em Sobral 

 **SM = Salário mínimo 

 

 

A tabela apresenta os dados socioeconômicos e educacionais das mães e, de 

acordo com estes, as crianças identificadas com alteração no desenvolvimento neuromotor. 

Foram registradas mães com ano de estudo superior a 18 anos, maiores de 18 anos, a maioria 

vivia com um a dois salários mínimos e com mais de 10 anos. 

Em relação aos questionamentos direcionados às mães, a maioria afirmou que ao 

pegar, carregar ou brincar com o bebê, o sentia “brando e aconchegado” ou “sólido e firme”, 

apenas quatro, todas de Fortaleza, sentiam a criança “algo mole ou solto”. Entretanto, destas, 
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duas sentiam-se pouco preocupada em relação a isso, achando o filho com o desenvolvimento 

atrasado, evidenciado pelos relatos. Ainda de acordo com essas crianças, os escores finais da 

avaliação da terceira parte do HINT concordaram com as afirmativas das mães, cuja 

classificação foi “anormal”. 

 

 Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde 

(Caderneta de Saúde da Criança) 

 

A avaliação das crianças pesquisadas também ocorreu por meio do Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento criado pelo Ministério da Saúde já citado anteriormente. Na 

Tabela 8, os dados resultantes estão expostos considerando as cidades de Fortaleza e Sobral.  

 

Tabela 8 – Distribuição das crianças avaliadas em Fortaleza e Sobral, segundo a classificação 

do desenvolvimento conforme o Ministério da Saúde. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Classificação Fortaleza Sobral 

 N % N % 

Provável atraso no 

desenvolvimento 

 

4 2,4 2 1,2 

Alerta para o desenvolvimento 

 

14 8,5 10 6,0 

Desenvolvimento adequado com 

fatores de risco 

 

20 12,1 9 5,5 

Desenvolvimento adequado 127 77,0 144 87,3 

TOTAL 165 100 165 100 

Fonte: HINT. 

 

 

A maioria das crianças avaliadas nas duas cidades possuía desenvolvimento 

adequado de acordo com o instrumento preconizado pelo Ministério da saúde, representando 

127 (77,0%) crianças em Fortaleza e 144 (87,3%) em Sobral. Em se tratando de a criança 

estar com provável atraso no desenvolvimento, foram detectados quatro (2,4%) lactentes em 

Fortaleza e dois (1,2%) em Sobral. 
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5.5 Associação das Variáveis Neonatais e Socioeconômicas 

 

Neste item, objetivou-se associar o desenvolvimento infantil das crianças de 

acordo com a classificação e dos escores finais do HINT, contemplando a sua terceira parte, 

com as variáveis neonatais e dados socioeconômicos das famílias e com o referencial dos 

marcos do desenvolvimento infantil, segundo o Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança). 

Nas Tabelas 9 e 10, estão presentes alguns dados neonatais, socioeconômicos e 

sociodemográfico das crianças das duas cidades pesquisadas e a associação dessas variáveis 

com os municípios.  

 

Tabela 9 – Caracterização das crianças quanto ao nascimento e perfil socioeconômico das 

famílias em Fortaleza e Sobral. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

  Fortaleza Sobral P
**** 

  N % N %  

IG RNT* 153 92,7 151 91,5  

0,839 
RNPT** 

 

12 7,3 14 8,5 

 

Sexo 

Feminino 91 55,2 80 48,5  

0,271 
Masculino 

 

74 44,8 85 51,5 

Vínculo conjugal 

da mãe 

Sim 

 

116 70,3 132 80,0  

0,056 

Não 

 

49 29,7 33 20,0 

Ocupação 

rentável da mãe 

Sim 59 35,8 74 44,8  

0,116 
Não 

 

106 64,2 91 55,2 

 

Tipo de parto
*** 

Normal 67 40,6 88 53,7  

0,020 
Cesárea 98 59,4 76 46,3 

Fonte: HINT. 

*RNT = Recém-nascido a termo  

**RNPT = Recém-nascido pré-termo 

*** = Fortaleza: N= 165; Sobral: N= 164 

**** = Teste Exato de Fisher 

 

 

Através da comparação entre os municípios e as variáveis expostas na Tabela 9, 

não houve associação na maioria dos itens, apenas no tipo de parto, em que houve diferença 

significativa (p=0,020) entre os municípios. 
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Em relação às crianças RNT e RNPT, prevaleceram em ambos os municípios os 

recém-nascidos a termo, sendo que foram avaliados 153 em Fortaleza e 151 em Sobral. A 

maioria das crianças, na primeira cidade, foi do sexo feminino, 91, e nascidas de parto 

cesáreo, 98. Em Sobral, os resultados foram invertidos, 85 crianças foram do sexo masculino 

e nascidas de parto normal, 88. 

A presença de vínculo conjugal neste estudo foi classificada como sim se a 

resposta englobasse: casada, união estável; ou não, se solteira, divorciada, separada, viúva. No 

caso da ocupação rentável, os dados foram agrupados em sim, se existia algum tipo de 

trabalho remunerado e não para aquelas consideradas como do lar. 

Portanto, em ambas as localidades, a maioria das mães pesquisadas possuía 

vínculo conjugal e não tinha ocupação rentável. 

 

Tabela 10 – Associação do perfil sociodemográfico dos responsáveis das crianças em Fortaleza 

e Sobral. Fortaleza, Sobral, 2012. 

  Fortaleza Sobral p** 

  N % N %  

Renda (SM) <1 15 9,1 23 14,1 0,066 

1-2 122 73,9 101 62,0  

3-4 

 

28 17,0 39 23,9  

Rede de esgoto
* Sim 142 86,1 149 90,3 0,306 

Não 

 

23 13,9 16 9,7  

Coleta de lixo Sim 158 95,8 153 92,7 0,345 

Não 

 

7 4,2 12 7,3  

Tipo de chão Cimento 50 30,3 59 35,8 0,440 

 Cerâmica 99 60,0 95 57,6  

 Chão batido 16 9,7 11 6,7  

Fonte: HINT. 

* :  Fortaleza: N= 165; Sobral: N= 163 
**

: Teste Exato de Fisher 

 

 

De acordo com a Tabela 10, em Fortaleza, 122 (73,9%) famílias das crianças 

pesquisadas possuíam renda de um a dois salários mínimos, 142 (86,1%) tinham casas 

providas de rede sanitária, em 158 (95,8%) era realizada a coleta regular de lixo e em 99 

(60%) o chão da casa onde habitava a criança era revestido de cerâmica. Em Sobral, o 

resultado não foi diferente, 101 (62%) tinham renda entre um e dois salários mínimos, 149 
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(90,3%) possuíam rede de esgoto e era feita a coleta regular de lixo em 153 (92,7%) casas, em 

que na maioria delas o piso era recoberto por cerâmica, 95 (57,6%). 

Por meio do Teste Exato de Fisher (p), pôde-se observar que não houve diferença 

significativa entre os dois municípios, pois todos os p foram >0,05. 

Na Tabela 11, pode-se observar a correlação do desempenho neuromotor da 

criança, de acordo com os escores finais do HINT que as classificam em avançado (1), dentro 

dos limites normais (2), suspeito (3) e anormal (4), em Fortaleza (M1) e Sobral (M2), segundo 

Idade Gestacional (IG), peso ao nascer, idade e anos de estudo das mães. 

 

Tabela 11 – Distribuição dos escores, conforme a classificação do HINT, de acordo com as 

variáveis neonatal e socioeducacional. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Variável HINT
* 

     

  Média Mediana DP
*** 

Mínimo Máximo 

  M1
** 

M2
** 

M1 M2 M1 M2 M1 M2 M1 M2 

IG (1)
 38,3 38,6 38 39 1,36 1,79 34 32 42 42 

 (2) 38,3 37,9 38 39 1,64 2,73 32 25 42 42 

 (3) 38,7 37,2 39 39 0,50 2,21 38 34 39 39 

 (4) 34,3 

 

- 38 - 6,35 - 27 - 38 - 

Peso ao 

nascer 

(1) 3235,6 3247,7 3220 3270 407,8 426,5 2035 2135 4070 4165 

(2) 3190,2 3299,6 3170 3500 479,7 594,0 2050 1675 4040 4335 

 (3) 2753,0 3216,2 2850 3335 523,7 792,5 2050 2185 3300 4010 

 (4) 2323,3 

 

- 2950 - 1128,9 - 1020 - 3000 - 

Idade da 

mãe 

(1) 26,9 25,1 26 24 6,6 5,2 17 16 49 43 

(2) 25,8 25,6 26 24 5,7 5,2 15 16 40 38 

(3) 37,8 23,2 38 23,5 7,3 5,5 26 18 45 28 

 (4) 

 

26,0 - 24 - 9,1 - 18 - 36 - 

Anos de 

estudo da 

mãe 

(1) 11,9 11,4 13 12 2,5 2,6 6 4 18 17 

(2) 10,9 11,7 11 13 3,1 2,7 4 4 18 18 

(3) 10,0 11,0 10 11 3,0 1,8 7 9 13 13 

 (4) 12,0 - 13 - 1,7 - 10 - 13 - 

Fonte: HINT. 

*: Classificação segundo HINT - (1) Avançado (2) Dentro dos limites normais (3) Suspeito (4) Anormal 

**: M1- Fortaleza; M2: Sobral 

***: DP = Desvio Padrão 

 

 

A média da IG em Fortaleza foi maior para a criança classificada com o 

desenvolvimento neuromotor suspeito e menor desvio padrão (38,7±0,50), mediana 39, 

variando entre 38 e 39 semanas de gestação. Entretanto, em Sobral a maior média foi das 
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crianças classificadas com o desempenho neuromotor avançado e menor desvio padrão 

(38,6±1,79), com IG mínima de 32 semanas e máxima de 42. 

As crianças com desenvolvimento neuromotor avançado e dentro dos limites 

normais, segundo o HINT, em Fortaleza, tiveram IG média 38,3±1,36 semanas, variando 

entre 24 e 42 semanas e 38,3±1,64, com mínima de 32 semanas e máxima de 42, 

respectivamente. As que estavam com desenvolvimento anormal, de acordo com o referido 

instrumento, possuíam IG variando de 27 a 38 semanas e média 34,3±6,35. A mediada foi 

constante (38) para os lactentes com desenvolvimento neuromotor avançado, dentro dos 

limites normais e anormal.  

Em se tratando de Sobral, as crianças com desenvolvimento dentro dos limites 

normais tiveram IG média 37,9±2,73, que nasceram com 25 a 42 semanas de gestação. A IG 

dos lactentes com desempenho neuromotor suspeito variou entre 34 e 39 semanas, média 

37,2±2,21. A mediana foi a mesma para ambos, ou seja, 39 para cada. Em Sobral, houve 

somente uma criança classificada com desenvolvimento anormal, não sendo possível, 

estatisticamente, realizar a correlação com as variáveis, por se tratar de um caso isolado. 

Com relação ao peso ao nascer das crianças avaliadas, em Fortaleza, as que 

obtiveram desenvolvimento avançado variou entre 2035 e 4070 gramas (g), média 

3235,6±407,8 e mediana 3220. Crianças com desempenho dentro dos limites normais tiveram 

média 3190,2±479,7, mediana 3170, com variação de peso ao nascimento de 2050g a 4040g. 

Com o desempenho suspeito e anormal, a primeira teve média 2753±532,7, oscilando entre 

2050 g e 3300g, a segunda média de 2323,3±1128,9, variando entre 1020g e 3000g. 

Em Sobral, a média de peso ao nascer foi maior do que em Fortaleza, 3299,6±594, 

porém para a criança classificada com o desempenho neuromotor dentro dos limites normais, 

com o peso variando entre 2050g e 4040g. As crianças classificadas como avançadas tiveram 

média e desvio padrão de 3247,7±426,5, mediana 3270, de 2135g a 4165g ao nascer. 

Lactentes suspeitos para o desempenho neuromotor tiveram peso ao nascimento entre 2.185g 

e 4.010g, 3216,2±792,5 e mediana 3.335g. 

Sobre as idades das mães procedentes de Fortaleza, a maior média foi 37,8 anos 

para as crianças classificadas com o desenvolvimento suspeito, por meio do HINT. Já as mães 

com média de idade de 25,8, tiveram suas crianças classificadas com o desenvolvimento 

dentro dos limites normais. Ainda em se tratando do desempenho neuromotor suspeito, o 

DP=7,3, mediana 38 e variação entre 26 e 45 anos de idade. A idade das mães das crianças 

classificadas com o desempenho neuromotor dentro dos limites normais variou entre 15 e 40 

anos, DP=5,7 e mediana 26. 
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As mães fortalezenses que tiveram suas crianças classificadas com o 

desenvolvimento avançado e anormal possuíam, respectivamente, média de idade 26,9±6,6 e 

26 ±9,1 mediana 26 e 24 e mínima de idade 17 e 18, máxima 49 e 36. 

Em Sobral, as crianças com o desenvolvimento avançado tiveram suas mães com 

idade média 25,1±5,2, variando entre 16 e 43 anos. Com o desempenho dentro dos limites 

normais, a idade das mães variou entre 16 e 38 anos, 25,6±5,2. A mediana para as duas 

classificações foi a mesma, 24. As crianças classificadas como suspeita tiveram mãe com 

idade de 18 e 28 anos, 23,2±5,5. 

A escolaridade da população brasileira, segundo nível ou grau de instrução, é 

determinada pelos anos de estudos ou escolaridade atingida. Conforme a tabela acima, as 

mães estudaram, tanto as procedentes de Fortaleza quanto de Sobral, porém a maior média foi 

para as mães que moravam em Fortaleza e tiveram a criança classificada com o 

desenvolvimento neuromotor anormal, 12±1,7, seguida das mães de Sobral, todas com média 

de mais 11 anos de estudos.  

As crianças consideradas avançadas de Fortaleza tinham mães com 11,9±2,5 anos 

de estudo, mediana 13 e estudaram entre seis e 18 anos. As procedentes de Sobral com a 

mesma classificação frequentaram a sala de aula por quatro a 17 anos, 11,4±2,6 e mediana 12. 

Os anos de estudos das mães de crianças dentro dos limites normais de Fortaleza 

variaram entre quatro e 18 anos, 10,9±3,1 e mediana 11. As mães de crianças suspeitas do 

mesmo município obtiveram média 10±3 anos de estudos, mediana 10 e estudaram de 7 a 13 

anos. As mães de crianças dentro dos limites normais que habitavam em Sobral tiveram média 

para a mesma categoria de 11,7±2,7 e permaneceram em sala de aula por quatro a 18 anos. As 

crianças com desenvolvimento suspeito em Sobral tinham mães com média de escolaridade 

de 11±1,8 anos, com mínimo de nove anos de estudo a 13 anos. 

A tabela a seguir é semelhante à Tabela 11, entretanto possui 330 indivíduos, ou 

seja, Fortaleza e Sobral foram agrupados para avaliação das variáveis como um todo.   
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Tabela 12 – Correlação entre a classificação do HINT, de acordo com as variáveis neonatal e 

idades dos pais/responsáveis (N=330). Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Variável HINT
      

  Média Mediana DP* Mínimo Máximo 

 

IG 

 

 

(1)
 38,5 39 1,62 32 42 

(2) 38,1 39 2,27 25 42 

(3) 38,0 38,5 1,69 34 39 

(4) 

 

35,2 38 5,50 27 38 

 

Peso ao 

nascer 

(1) 3242,2 3250 416,51 2035 4165 

(2) 3241,3 3287,5 537,51 1675 4335 

(3) 2958,8 3050 657,48 2050 4010 

(4) 

 

2367,5 2725 926,04 1020 3000 

 

Idade da 

mãe 

(1) 25,9 25 6,02 16 49 

(2) 25,7 25 5,48 15 40 

(3) 31,3 28 9,87 18 45 

(4) 

 

25,2 23,5 7,63 18 36 

 

Idade do 

pai 

(1) 30,5 29 7,31 19 54 

(2) 29,1 28 6,42 17 52 

(3) 36,5 36 8,84 23 53 

(4) 32,0 31 8,86 23 43 

Fonte: HINT. 

*DP: Desvio padrão. 

 

 

A tabela ilustra as variáveis idade gestacional (IG), peso da criança ao nascer, 

idades da mãe e do pai e sua relação com os escores atingidos pelo HINT, que se classificam 

como avançado (1), dentro dos limites normais (2), suspeito (3) e anormal (3). 

Como se pôde observar, a média da IG variou entre 35,2 e 38,5, em que a menor 

média e o maior desvio padrão (DP) classificaram as crianças com desenvolvimento suspeito 

35,2±5,50 e variou entre 27 e 38 semanas. As crianças classificadas com o desenvolvimento 

neuromotor avançado e dentro dos limites normais possuíram a maior média de peso ao 

nascimento 3242,2±416,51 e 3241,3±537,51, respectivamente. As crianças classificadas com 

o desempenho neuromotor anormal apresentaram peso ao nascer, variando entre 1.020g e 

3.000g. 
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As mães com faixa etária entre 16 e 46 anos tiverem os filhos classificados com o 

desenvolvimento avançado. A maior média de idade materna, 31,3 anos, inseriu-se no escore 

final do HINT classificado como suspeito. 

Em se tratando da idade paterna, variou de 17 a 54 anos, cujas crianças com 

desenvolvimento dentro dos limites normais apresentaram menor média para essa variável, 

29,1±6,42, e a maior média, 36,5±8,84, classificou os lactentes com desempenho suspeito. 

A tabela a seguir mostra a classificação das crianças nos dois municípios, de 

acordo com a classificação dos escores finais do HINT, e sua correlação com as variáveis 

neonatais e a situação socioeconômica das famílias. 

 

Tabela 13 – Classificação do desenvolvimento da criança quanto aos escores do HINT e das 

variáveis neonatais e socioeconômicas. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

Variável  Município  HINT     

   Avançado Normal Suspeito Anormal p
* 

       M1 M2 

 

IG 

RNT M1 54 92 5 2 0,311 0,185 

M2 68 79 3 1 

RNPT M1 5 6 0 1 

M2 

 

3 10 1 0 

 

Tipo de 

parto 

Normal M1 23 40 2 2 0,853 0,599 

M2 35 51 2 0 

Cesárea M1 36 58 3 1 

M2 

 

35 38 2 1 

 

Sexo 

Feminino M1 38 48 4 1 0,122 0,928 

M2 36 42 2 0 

Masculino M1 21 50 1 2 

M2 

 

35 47 2 1 

 

Vínculo 

Conjugal 

Sim M1 39 71 3 3 0,035 0,969 

M2 58 69 4 1 

Não M1 20 27 2 0 

M2 

 

 

13 20 0 0 

 

Ocupação 

da Mãe 

Rentável M1 19 38 1 1 0,837 0,345 

M2 29 41 3 1 

Não 

rentável 
M1 40 60 4 2 

M2 

 

42 48 1 0 

 

 

Renda 

(SM)
* 

<1 M1 7 8 0 0 0,692 0,763 

M2 9 14 0 0 

1 a 2 M1 39 75 5 3 

M2 47 51 2 1 

3 a 4 M1 13 15 0 0 

M2 15 22 2 0 
Fonte: HINT e formulário. 

*: Renda em salário mínimo (SM) vigente na época R$ 622,00 

**: Teste Exato de Fisher 
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Como consta na Tabela 13, a maioria das crianças (92) nascidas a termo na cidade 

de Fortaleza foi classificada de acordo com a avaliação do HINT como dentro dos limites 

normais, seguida de 54 crianças avaliadas com o desenvolvimento neuromotor avançado para 

a idade. Apenas sete crianças foram classificadas com o desenvolvimento neuromotor abaixo 

do esperado, em que cinco foram consideradas com o desempenho suspeito e duas como 

anormais. De doze crianças prematuras nascidas na mesma localidade, seis foram 

classificadas com o desenvolvimento dentro dos limites normais, cinco avançadas e apenas 

uma com o desempenho suspeito. 

Na cidade de Sobral, a classificação apresentou a mesma proporção da cidade de 

Fortaleza, cuja maioria das crianças a termo (79) foi denominada, segundo o desempenho 

neuromotor como dentro dos limites normais, seguida por 68 lactentes classificados como 

avançado, três suspeito e apenas uma anormal. Das crianças nascidas pré-termo, totalizando 

14, a maior parte (10) foi classificada dentro dos limites normais, três como avançado e 

apenas uma como suspeito. 

Em relação ao tipo de parto, a maioria das crianças (43), também de Fortaleza, 

classificada dentro dos limites normais nasceu de parto normal, assim como 23 lactentes com 

o desempenho neuromotor avançado. De quatro, duas crianças com o desenvolvimento 

suspeito e duas anormal, nasceram por parto normal. Houve também bom desempenho das 

crianças nascidas de parto cesáreo na mesma localidade, em que 58 foram classificadas com o 

desempenho dentro dos limites normais e 36 como avançados. Quatro crianças também foram 

classificadas como abaixo do esperado, em que duas foram tidas com desenvolvimento 

suspeito e duas como anormal. 

Em Sobral, o parto normal foi mais prevalente do que em Fortaleza, e houve 

maior número de crianças classificadas com bom desempenho neuromotor, 58 com 

desenvolvimento dentro dos limites normais e 36 avançado. Apenas duas crianças foram 

classificadas com desenvolvimento suspeito. Com relação ao parto cesáreo no mesmo 

município, 38 crianças foram classificadas com o desenvolvimento dentro dos limites normais 

e 35 avançado. Três possuíam o desempenho baixo do esperado, em que duas foram tidas 

como suspeito e uma anormal. 

Em se tratando do sexo dos bebês, a maioria das crianças em Fortaleza era do 

sexo feminino, 48 foram classificadas dentro dos limites normais, segundo o HINT, 38 

avançado, quatro apresentaram o desenvolvimento neuromotor suspeito e uma anormal. Os 

bebês masculinos, a maioria (50) também esteve dentro dos limites normais esperados para o 
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desenvolvimento, 21 estavam avançados para a idade, dois eram anormais para o desempenho 

neuromotor e um suspeito. 

Aconteceu o inverso em Sobral, a maioria dos bebês era do sexo masculino, 

porém seguiu a mesma ordem crescente de classificação de Fortaleza, ou seja, 47 crianças 

apresentaram o desempenho neuromotor dentro dos limites normais, seguido por 35 que 

apresentaram o desenvolvimento avançado, dois eram suspeitos e um anormal. Quanto ao 

sexo feminino ainda no mesmo município, 42 bebês estiveram dentro dos limites esperados 

para idade, 36 eram avançados e dois foram classificados como suspeito. 

Na comparação entre o estado civil da mãe e o desenvolvimento neuromotor dos 

infantes, mais da metade das mesmas referiu possuir algum tipo de vínculo conjugal, casado 

ou união estável, apresentando 71 crianças com escore dentro dos limites normais, 39 

avançados, quatro suspeitos e um anormal. Em menores proporções, mãe sem vínculo 

conjugal, isto é, solteiras, divorciadas ou viúvas, possuíam filhos classificados, segundo os 

escores do HINT, dentro dos limites normais e avançados, em que foram verificados 20 e 13, 

respectivamente. 

Em Sobral, as mães com vínculo conjugal, apresentam 58 crianças com o 

desempenho neuromotor avançado, 69 dentro dos limites normais, quatro suspeito e um 

anormal. Para as mães que não possuíam tipo de vínculo conjugal, as crianças foram 

classificadas apenas como dentro dos limites normais e avançado, com 20 e 13, 

respectivamente. 

Quanto à ocupação materna, a maioria das mães de Fortaleza não possuía 

ocupação rentável, ou seja, eram donas de casa, e a maior parte dos filhos possuía 

desempenho dentro dos limites normais (60), seguida por 40 lactentes com escores avançados, 

sendo a minoria suspeito (4) e avançado (2). 

Ainda na mesma localidade, para mãe com ocupação rentável, isto é, com algum 

tipo de trabalho remunerado, a maioria das crianças prevaleceu com bom desempenho 

neuromotor, classificando escore avançado (19), dentro dos limites normais (38), suspeito (1) 

e anormal (1). 

Em Sobral, a maior parte das mães com ocupação não rentável concentrou-se nos 

escores dentro dos limites normais (48), avançado (42) e suspeito (1). O mesmo aconteceu 

para mãe com ocupação rentável, porém em menores proporções, em que 41 crianças 

pontuaram escores dentro dos limites normais, 29 avançados, três suspeitos e uma anormal. 

Com renda de um a dois salários mínimos, o salário mínimo vigente na época era 

de R$ 622,00, a maioria das crianças de Fortaleza (75) estava dentro dos parâmetros normais 
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para a idade, 39 foram consideradas avançadas para idade, cinco foram suspeitas e três 

anormais.  

Em Sobral, a renda que mais prevaleceu foi entre um e dois salários mínimos, em 

que 51 crianças obtiveram escores dentro dos limites normais esperados, 47 estavam 

avançadas para idade, duas foram classificadas com escore suspeito e uma como anormal. 

A única variável que apresentou dado estatisticamente significante foi o estado 

civil da mãe da criança residente em Fortaleza (p=0,035), com a classificação do 

desenvolvimento neuromotor através do HINT. As demais variáveis, quando confrontadas 

com o desenvolvimento das crianças avaliadas pelo HINT, apresentaram p>0,05. 

Para ilustrar o desenvolvimento das crianças pesquisadas, independente da 

localidade residencial das mesmas, optou-se por mostrar a associação das variáveis neonatais 

e socioeconômicas em um composto amostral de 330 crianças e cuidadores (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Classificação do desenvolvimento da criança, conforme HINT e as variáveis 

neonatais e socioeconômicas (N=330). Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

  Avançado Dentro dos 

limites 

normais 

Suspeito Anormal p
* 

IG RNT 122 171 8 3 0,276 

RNPT 

 

8 16 1 1 

Tipo de 

Parto 

Normal 58 91 4 2 0,927 

Cesáreo 

 

71 96 5 2 

Sexo Feminino 74 90 6 1 0,240 

Masculino 

 

56 97 3 3 

Vínculo 

Conjugal 

Sim 97 140 7 4 0,895 

Não 

 

33 47 2 0 

 

Ocupação 

da Mãe 

Rentável 48 79 4 2 0,745 

Não 

rentável 

 

82 

 

108 5 2 

 

Renda 

(SM) 

<1 16 22 0 0 0,954 

1 a 2 86 126 7 4 

3 a 4 28 37 2 0 
Fonte: HINT e formulário. 
* 

: Teste Exato de Fisher 
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Conforme os dados expostos, ao se associaram as variáveis inerentes às crianças 

no momento do nascimento, como peso, classificação quanto à idade gestacional, sexo e, as 

variáveis renda da família, situação conjugal e presença de ocupação rentável, ou não com o 

desenvolvimento neuromotor, não se visualizou associação estatisticamente significante, visto 

que todos os p foram > 0,05. 

Considerando que as amostras teve o desenvolvimento avaliado pelo Instrumento 

de Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança), os dados da 

Tabela 15 apresentam a correlação entre variáveis neonatais e socioeconômicas, tanto em 

Fortaleza como em Sobral, com a classificação final: criança com desenvolvimento adequado, 

quando todos os marcos para a faixa etária estão presentes; adequado com fatores de risco, 

possui todos os marcos para a faixa etária, porém existe um ou mais fator de risco; alerta para 

o desenvolvimento, quando há ausentes um ou mais marcos para a faixa etária; e provável 

atraso no desenvolvimento, em que existe alteração fenotípica ou ausência de dois ou mais 

marcos para faixa etária. 
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Tabela 15 - Associação dos dados neonatais e socioeconômicos dos pais/responsáveis das/pelas 

crianças avaliadas com o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde 

da Criança). Fortaleza, Sobral - CE, 2012. 

Variável  Município Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do 

MS (Caderneta de Saúde da Criança) 

  

   Provável 

atraso 

Alerta Adequado com 

fatores de risco 

Adequado p* 

       M1 M2 

 

IG 

RNT M1 4 11 12 126  

 

0,000 

 

 

0,000 

M2 2 10 0 139 

RNPT M1 0 3 8 1 

M2 

 

0 0 9 5 

 

Tipo de 

parto 

Normal M1 3 7 8 49  

 

0,473 

 

 

0,184 
M2 0 7 3 78 

Cesáreo M1 1 7 12 78 

M2 

 

2 3 6 65 

 

Sexo 

Feminino M1 3 7 11 70  

 

0,892 

 

 

0,430 
M2 1 7 3 69 

Masculino M1 1 7 9 57 

M2 

 

1 3 6 75 

 

Vínculo 

Conjugal da 

Mãe 

Sim M1 4 9 15 88  

 

 

0,640 

 

 

 

0,693 

M2 2 8 6 116 

Não M1 0 5 5 39 

M2 

 

 

0 2 3 28 

 

Ocupação 

da Mãe 

Rentável M1 0 5 8 46  

 

0,584 

 

 

0,260 
M2 2 6 5 61 

Não 

rentável 
M1 4 9 12 81 

M2 

 

0 4 4 83 

 

 

Renda 

(SM)
12 

<1 M1 0 3 4 8  

 

 

0,100 

 

 

 

 

0,075 

M2 0 1 22 23 

1 a 2 M1 4 10 15 93 

M2 1 3 8 89 

3 a 4 M1 0 1 1 26 

M2 1 6 1 31 
Fonte: HINT e formulário. 
* 

: Teste Exato de Fisher 

 

 

Houve diferença significativa ao relacionar os resultados finais do Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança) e os itens das 

variáveis quanto ao nascimento em Fortaleza (p=0,000) e em Sobral na mesma variável (p = 

0,000). 

Como consta ainda na tabela a seguir, a maioria das crianças a termo residentes 

em Fortaleza e Sobral foi classificada, segundo o Instrumento de Vigilância do 
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Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança), com o desenvolvimento adequado, 

126 e 139, respectivamente. De acordo com a prematuridade, três crianças em Fortaleza 

foram classificadas como alerta para o desenvolvimento, nenhuma em Sobral foi classificada 

com alerta e provável atraso. 

Em relação ao tipo de parto e sexo das crianças, nos dois municípios estudados, a 

maioria das crianças, tanto nascidas de parto normal quanto cesáreo, possuía desenvolvimento 

adequado; apenas três crianças nascidas de parto cesáreo tiveram como classificação o 

provável atraso, p duas em Sobral e uma em Fortaleza. 

 Quanto ao estado civil das mães, 116 crianças de Sobral e 88 de Fortaleza tinham 

mães com vínculo conjugal e foram classificadas com o desenvolvimento adequado e apenas 

duas apresentaram provável atraso em Sobral e quatro em Fortaleza. Com relação à ocupação 

das mães, a ocupação não rentável predominou, obtiveram-se resultados semelhantes nos dois 

municípios. Os resultados mostraram 81 infantis classificados com desenvolvimento 

adequado, em Fortaleza, e 83, em Sobral, sendo a maioria das mães com ocupação “do lar”.  

Em se tratando da renda familiar, 26 crianças viviam com famílias com salário 

mínimo entre três e quatro, tiveram desenvolvimento adequado, em Fortaleza, já em Sobral, 

foram 31 crianças. As famílias com renda inferior a um salário tiveram 23 crianças 

classificadas com o desenvolvimento adequado, em Sobral. Em Fortaleza, com essa mesma 

renda, oito crianças tiveram classificação adequada. 

 A tabela a seguir mostra a associação do desenvolvimento infantil das crianças do 

presente estudo com a classificação dos escores finais do HINT e com o Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança), em Fortaleza e 

Sobral, de 330 crianças. 
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Tabela 16 – Correlação entre os resultados finais do HINT e do Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança) (N=330). Fortaleza, Sobral - CE, 

2012. 

  Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS 

(Caderneta de Saúde da Criança) 

 

  Provável 

atraso 

Alerta Adequado 

com fatores 

de risco 

Adequado K* 

    N       %  N       %   N            %   N             %  

 Avançado 

 

  0         0  5        1,5   6             1,9     119          36,0  

 

HINT 
Dentro  

dos limites  

normais 

 

 

  0         0 

 

16       4,9 

 

  20           6,0 

 

151          45,8 

 

 

-0,010 

 Suspeito 

 

  4        1,2  3        0,9     1           0,3     1            0,3  

 Anormal   2        0,6  0        0     2           0,6     0             0  
Fonte: HINT e do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança).

 

* 
k: Coeficiente de Kappa. 

 

 

Conforme a Tabela 16, 151 crianças foram classificadas com o desenvolvimento 

dentro dos limites normais, segundo o HINT, e adequado, de acordo com o Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do MS. As crianças com desenvolvimento avançado, na 

primeira escala, e adequado, no segundo, foram 119. Apenas uma criança com o desempenho 

suspeito foi classificada como adequado. 

As quatro crianças avaliadas pelo HINT e classificadas como suspeito tiveram 

como classificação no instrumento do MS (Caderneta de Saúde da Criança) o provável atraso.  

Ainda segundo a tabela acima, a mesma demonstra que, segundo o teste e o 

coeficiente de Kappa, a associação entre os dois instrumentos não foi significativa, p = -0,000.  

A Tabela 17 representa a associação das classificações dos dois instrumentos e 

foram agrupados em “Com Déficit” e “Sem Déficit”, em que pelo o HINT as classificações 

foram “anormal” e “suspeito”, e pelo Instrumento de vigilância do Desenvolvimento do MS 

(Caderneta de Saúde da Criança), “provável atraso” e “alerta” foram reclassificados como 

crianças “Com Déficit”. Já “avançado” e “dentro dos limites normais” e “avançado” do HINT 

e “adequado com fatores de risco” e “adequado” do Instrumento do MS foram alocados em 

“Sem Déficit”. 
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Tabela 17 – Associação dos escores finais do HINT e do Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança) com variáveis socioeconômicas 

dos pais/responsáveis das/pelas crianças avaliadas. Fortaleza, Sobral – CE, 2012. 

   Com déficit 

neuromotor 

Sem déficit 

neuromotor 

p* 

   N % N % M1 M2 

 

Sexo 

Feminino M1 10 11 81 89  

 

1,000 

 

 

0,237 
M2 8 10 72 90 

Masculino M1 8 10,8 66 89,2 

M2 

 

4 4,7 81 95,3 

 

Tipo de 

Parto 

Normal M1 10 14,9 57 85,1  

 

0,207 

 

 

0,774 
M2 7 8 81 92 

Cesárea M1 8 8,2 90 91,8 

M2 

 

5 6,6 71 93,4 

 

Vínculo 

Conjugal 

da Mãe 

Sim M1 13 11,2 103 88,8  

 

1,000 

 

 

1,000 
M2 10 7,6 122 92,4 

Não M1 5 10,2 44 89,8 

M2 

 

 

2 6,1 31 93,9 

 

Ocupação 

da Mãe 

Rentável M1 5 8,5 54 91,5  

 

0,604 

 

 

0,139 
M2 8 10,8 66 89,2 

Não 

rentável 
M1 13 12,3 93 87,7 

M2 

 

4 4,4 87 95,6 

 

Renda 

(SM) 

<1 M1 3 20 12 80  

 

 

0,217 

 

 

 

0,022 

M2 1 4,3 22 95,7 

1 a 2 M1 14 11,5 108 88,5 

M2 4 4 97 96 

3 a 4 M1 1 3,6 27 96,4 

M2 7 17,9 32 82,1 
Fonte: HINT e do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS (Caderneta de Saúde da Criança).

 

* 
: Teste Exato de Fisher 

 

 

Somente a variável renda em salários mínimos apresentou diferença estatística em 

Sobral (p = 0,022), as demais não mostraram diferenças segundo o Teste Exato do Fisher. 

Com relação ao desenvolvimento do desempenho da criança, a maioria “Sem 

déficit” de movimento neuromotor de Fortaleza era do sexo feminino (81), nasceram de parto 

cesáreo (90), as mães possuíam vínculo conjugal (103), mas não possuía ocupação rentável 

(93), entretanto a família possuía renda de um a dois salários mínimos (108).  

Em Sobral, as crianças que fizeram parte do grupo “Sem déficit”, em sua maioria, 

81 eram do sexo masculino, 81 nasceram de parto normal, 122 mães possuíam algum tipo de 
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vínculo conjugal, 87 eram donas de casa, mas 97 possuía renda familiar mensal de um a dois 

salários mínimos. 

Ainda de acordo com a Tabela 17, parte dos lactentes “Com déficit” de 

movimento em Fortaleza era do sexo feminino (10) e nasceu por meio do parto normal (10), 

fazia parte de família cuja mãe possuía vínculo conjugal (13) e não possuía vínculo 

empregatício (13), mas estava inclusa na faixa mensal de renda entre um e dois salários 

mínimos (14). 

No outro município, Sobral, em que ocorreu a avaliação, crianças “Com déficit” 

representaram oito do sexo masculino, sete nasceram de parto normal, 10 mães com vínculo 

conjugal, quatro não tinham ocupação rentável e a família possuía entre três e quatro salários 

mínimos. 
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6 DISCUSSÃO  

 

 

Este capítulo é composto por cinco tópicos, conforme apresentação dos 

resultados. O primeiro, Perfil neonatal da criança, caracteriza o infante a partir dos dados ao 

nascimento. O segundo, Perfil socioeconômico e educacional dos pais/responsável da/pela 

criança, caracteriza o perfil dos pais, mediante dados coletados na avaliação, assim como as 

condições sociodemográficas destes. O terceiro, Percepção dos pais/responsáveis acerca do 

desenvolvimento infantil, segundo Harris Infant Neuromotor Test – HINT, relata a opinião 

dos pais em relação ao convívio e à interação da criança no ambiente em que vive. O quarto, 

Avaliação do desenvolvimento da criança, descreve medidas de intervenção dos profissionais 

avaliadores a partir da classificação do desempenho neuromotor da criança segundo o HINT e 

o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS. E, finalizando, o quinto tópico, 

Associação das variáveis neonatais e socioeconômicas, com associação das variáveis 

neonatais das crianças e sociodemográficas dos pais com os escores finais do HINT e do 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS. 

 

   6.1 Caracterização do Perfil Neonatal das crianças 

 

O presente tópico aborda as características particulares do nascimento da criança, 

assim como os dados antropométricos. Isso permite conhecer os perfis das crianças e a 

realidade vivenciada por elas e, ao mesmo tempo, propicia associá-los aos achados neonatais 

em âmbito nacional. 

O desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre fatores genéticos, 

biológicos e ambientais (AVARIA, 2005). Os fatores biológicos interferem na formação e 

maturação dos diversos sistemas desde a fase intrauterina, podendo influenciar o 

desenvolvimento a curto e longo prazo (BRASIL, 2002; TURKHEIMER et al., 2003). Por 

outro lado, intervenções realizadas no meio ambiente domiciliar em cada fase do ciclo de vida 

poderá definir diferentes competências por toda sua vida (CUNHA; HECKMAN; 

LOCHNER; MASTEROV, 2006). 

No Brasil, a partir da década de 1990, as causas perinatais representa cerca de 

60% das causas dos óbitos infantis, o que realça a necessidade de se conhecer o perfil de 

saúde e a qualidade do cuidado perinatal oferecido a esse grupo populacional (UNICEF, 

2007).  
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O baixo peso ao nascer, a prematuridade, a asfixia perinatal e as infecções 

neonatais, que poderiam ser evitadas principalmente por ações efetivas no pré-natal, parto, 

nascimento e período neonatal, são fatores associados ao óbito infantil (BARROS et al., 

2008). Segundo McCormick (1985), a idade gestacional é um dos fatores associados aos 

resultados neonatais desfavoráveis, sendo fator preditor mais importante que o peso ao nascer, 

se considerado isoladamente (MCCORMICK, 1985). 

A literatura é vasta no que se refere aos diagnósticos de prematuridade, baixo peso 

e fatores de riscos relacionados às implicações. Estudo realizado em Caxias do Sul, em 2005, 

revelou que muitos recém-nascidos morreram no primeiro dia por infecção de origem 

materna. Esse estudo também mostrou que 16,2% das mães não fizeram consulta de pré-natal, 

contribuindo para o óbito neonatal (ARAÚJO; TANAKA; ZATTI, 2005). 

Para elaborar os indicadores de saúde, faz-se necessário conhecer o número de 

nascidos vivos, assim como seus aspectos epidemiológicos, político-sociais e econômicos e, 

desta forma, representar a realidade de uma comunidade. Para tanto, em 1990, o Ministério da 

Saúde implantou o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), com objetivo de 

reunir informações epidemiológicas referentes aos nascimentos informados em todo território 

nacional. Através desses registros, é possível subsidiar as intervenções relacionadas à saúde 

da mulher e da criança para todos os níveis do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 

2009). 

O SINASC é um sistema com informações de nascimentos ocorridos em todo o 

país, tanto nos setores públicos e privados da saúde quanto nos domicílios. A Declaração de 

Nascidos Vivos (DN) é o principal instrumento, em que “logo após o nascimento, no serviço 

onde ocorreu o parto, um profissional de saúde adequadamente treinado deve preencher todos 

os campos da DN” (BRASIL, 2004). O principal objetivo da DN é obter um perfil 

epidemiológico dos nascimentos, segundo variáveis como sexo, peso ao nascer, idade 

gestacional, duração da gestação, tipo de parto e paridade. 

Contudo, ainda existe a persistência de problemas associados à assistência 

perinatal, implicado desenvolver estratégias inovadoras em instituições do país e em 

profissionais de saúde, buscando a redução da mortalidade infantil, através de mudanças na 

atenção à saúde da mulher e do neonato. 

A evolução da tecnologia favoreceu a sobrevivência dos RN, principalmente dos 

prematuros. Para Pereira (2010), não há dúvidas que a hospitalização e o avanço da medicina 

moderna contribuíram para o maior conhecimento das condições fetais, resultando na 
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identificação dos riscos e no uso de procedimentos cirúrgicos, com intuito de favorecer a 

sobrevida fetal, diminuir a morbidade e mortalidade materna e perinatal (PEREIRA, 2010). 

Para Basile (2001), o parto cesáreo, procedimento cirúrgico considerado como 

avanço na obstetrícia, tem sido utilizado de forma abusiva em muitos hospitais, como meio de 

abreviação e resolução da gravidez, ocasionando impacto adicional sobre a saúde da mulher e 

da criança, em razão do risco anestésico, morbidade operatória e aumento de riscos para 

partos futuros. 

Estudo realizado em instituições hospitalares de 14 países mostrou que, em 1980, 

o Brasil apresentou a maior taxa de parto cesáreo (32%), enquanto os Estados Unidos 

demonstraram taxa de 19%, Japão e Checoslováquia evidenciaram 7% cada um, outros país, 

como Dinamarca, Espanha, Grécia, Inglaterra, Escócia e Nova Zelândia apresentaram taxas 

entre 10 e 13% (BASILE, 2001). 

Segundo o MS (2008), a cesárea representa 43% dos partos realizados no setor 

público. Nas mulheres com plano de saúde, esse percentual chega a 80%. 

Para a mulher, o momento do parto pode haver vários significados, valores, entre 

eles culturais, o que acaba contribuindo para elevada taxa de cesariana em nível nacional. 

Conforme Faúndes (1991), os fatores que podem influenciar as altas taxas de cesariana são os 

socioculturais, que está relacionada com o medo da dor do trabalho de parto e parto; a 

organização da atenção obstétrica, que está relacionada com a conveniência e a segurança do 

médico; e o fator institucional, pois a cesariana proporciona à instituição mais lucro que o 

parto normal. 

Alguns autores afirmam que não houve diminuição na mortalidade neonatal 

devido ao aumento das taxas de cesáreas, o que contraria a justificativa da prática 

indiscriminada desse procedimento como o mais seguro (CARDOSO; ALBERTI; 

PETROIANU, 2010). Outro estudo constatou que o parto normal foi realizado cerca de quatro 

vezes mais em hospitais públicos, em relação aos hospitais privados sem atendimento pelo 

SUS e 24% a mais nos hospitais públicos em relação aos hospitais privados com atendimento 

pelo SUS. Esses dados indicam que há relação entre a situação socioeconômica e a escolha do 

tipo de parto (POTTER et al., 2001). 

Assim, o presente estudo evidenciou prevalência dos partos cesáreos na capital do 

Ceará, Fortaleza, contrapondo-se ao município de Sobral, cujo número de parto normal foi 

maior do que a cesárea. Esta última cidade apresenta número muito menor de hospitais, 

principalmente particular, do que Fortaleza.  
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Segundo os últimos dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, em 2011, 

foram registrados, em Fortaleza, 12.059 nascidos vivos por parto normal e 25.225 por parto 

cesáreo, mais do que o dobro do número de partos normais. Em Sobral, houve 1.600 crianças 

nascidas vivas por parto normal e 1.588, por parto cesáreo. Em 2012, houve 10.489 crianças 

nascidas vivas por parto normal e 24.724, por parto cesáreo, em Fortaleza. Sobral registrou, 

no mesmo ano, 1.310 nascidos vivos por parto normal e 1.589, por parto cesáreo. 

 Apesar do decréscimo de parto cesáreo em Fortaleza, houve também redução de 

número considerável de parto normal. Em Sobral, por mais que o número de parto cesáreo 

seja maior do que a do parto normal, a diferença é mínima.  

Na última década, a Neonatologia alcançou novos avanços, contribuindo para o 

aumento da taxa de sobrevivência dos bebês, principalmente de risco. Com essa iniciativa, 

houve o fortalecimento da capacidade dos profissionais com a incorporação de novas práticas, 

como a implementação de estratégicas de humanização na atenção obstétrica e neonatal 

(LOPES, 2011). 

Apesar dos avanços, as crianças pré-termo ainda estão sob risco maior para 

déficits no desenvolvimento em relação às crianças a termo (OBANA; OSHIRO, 2002). Com 

isso, à medida que diminui a idade gestacional, a morbidade neonatal aumenta, ocorrendo a 

presença de fatores de risco, como hemorragia intraventricular, muito baixo peso ao 

nascimento, valores de Apgar baixos no quinto minuto e aumento da terapia surfactante 

(TAMEZ, 2009), o que há necessidade de cuidados especializados, como a internação 

hospitalar voltada para sobrevida destes bebês (LINHARES, 2004). 

A idade gestacional (IG) corresponde à duração da gestação desde o primeiro dia 

do último período menstrual até o parto, é expressa em dias ou semanas completas. A 

estimativa da IG é realizada através do cálculo da amenorreia, que deve ser confirmada por 

métodos, como ecografia feral, avaliação clínica e/ou neurológica, entre outros (CAPURRO 

et al., 1978), em que se faz a classificação do recém-nascido em a termo, pré-termo ou pós-

termo, auxiliando no estabelecimento de risco de comprometimento neonatal ou de 

desenvolvimento a longo prazo (LOPES, 2011). Assim, recém-nascidos com IG inferior a 37 

semanas são classificados como pré-termo, entre 37 e 41 semanas, a termo, e igual ou maior a 

42 semanas, são pós-termo. 

Em face das condições da criança ao nascer, o presente estudo identificou a IG 

média de 38,5 semanas para o município de Fortaleza e 39,3 semanas em Sobral, ou seja, a 

média foi de crianças nascidas a termo. Porém, foram avaliadas 12 crianças prematuras na 

primeira cidade e 14, na segunda. Quanto às medidas antropométricas, as médias de peso e 
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estatura ao nascimento das crianças de Fortaleza e Sobral foram 3.177,4 g e 48,6 cm, 3.270 g 

e 48,1 cm, respectivamente. Segundo Lopes (2011), a obtenção desses parâmetros visa 

avaliação clínica com subsídio à detecção precoce de anomalias, tratamento e prognóstico. 

As classificações no que se refere aos parâmetros de IG e medidas de peso são 

necessárias para estimar internação, riscos de evoluir a óbito e surgimento de sequelas que 

aumentam a probabilidade de problemas no desenvolvimento pós-natal (RUGOLO, 2005). 

As crianças expostas aos fatores biológicos, como baixo peso ao nascer, 

prematuridade e presença de defeitos congênitos, possuem maiores chances de apresentar 

atrasos no potencial de crescimento e desenvolvimento (RIBEIRO; BELTRAME, 2010). 

Apesar de sequelas graves estarem diminuindo consideravelmente em bebês de risco, há 

evidências de atrasos e distúrbios leves do desenvolvimento entre sobreviventes, tornando 

necessário o acompanhamento dessas crianças, uma vez que apresentam maior 

vulnerabilidade em relação às alterações no desenvolvimento neuropsicomotor (RUGOLO, 

2005; BURNS; O’CALLAGHANB; MCDONELLA, 2004). 

Estudo de caso-controle realizado por Araújo e Tanaka (2007), com 600 neonatos 

(200 casos e 400 controles), identificou média de peso ao nascer de 1.114 g (DP = 274 g) e IG 

média de 30,4 semanas (DP = 2,89), 54% foram classificados como adequado para IG e 45% 

como pequenos para IG, resultando em algum tipo de reanimação em sala de parto. 

No decorrer dos anos, muitos estudos sobre o neurodesenvolvimento de crianças 

nascidas pré-termo PIG e AIG vem sendo realizados exaustivamente, enquanto menor atenção 

é dada às crianças nascidas a termo PIG. Embora, estudos comprovem que esses lactentes 

possam estar propensos a um risco maior de paralisia cerebral, as alterações de 

neurodesenvolvimento estão sendo mais comuns (SOMMERFELT et al., 2000).  

Detectar precocemente alterações motores em crianças se faz importante por 

propiciar suporte adequado para o lactente e os pais o quanto antes, o que pode minimizar 

problemas acadêmicos e psicossociais que por ventura possam vir a ter (EVENSEN; 

SKRANES; BRUBAKK; VVIK, 2009). Embora haja risco para alterações de 

neurodesenvolvimento em crianças a termo PIG, poucas pesquisas têm procurado avaliar 

especificamente as habilidades motoras finas, importantes no início do desenvolvimento, e 

suas alterações podem servir como alerta para o desenvolvimento motor atrasado (ARIAS, 

2011).  

Alguns autores, como Cobetta e Snapp-Childs (2009), afirmam que algumas 

ações, como ver e tocar objetos, levá-los a boca e manuseá-los, levam a criança a aprender 

suas propriedades físicas e usar esse conhecimento recém-adquirido para planejar ações 
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futuras, como no aprendizado da caligrafia, em que o controle motor fino, a integração 

bilateral e visual-motora, o planejamento motor, o manuseio, a propriocepção, a percepção 

visual formam um conjunto de habilidades que podem vir a interferir no futuro desempenho 

(FEDER; MAJNEMER, 2007). 

Por isso, urge detecção precoce de distúrbios do desenvolvimento neuromotor. A 

observação de movimentos generalizados espontâneos, principalmente entre dois e quatro 

meses pós-termo, permite a previsão de desenvolvimento da coordenação e deficiências de 

manuseio fino em uma fase mais adiantada da vida (BOUWSTRA et al., 2009). 

 

6.2 Caracterização do Perfil Socioeconômico e Educacional dos Pais/Responsável 

da/pela Criança 

 

Avaliar o ambiente familiar é um elemento fundamental para identificar situações 

de saúde/doença, prescrever e implementar ações de enfermagem que contribuam para o 

apoio, a promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da criança (CHISTOFFEL; 

PACHECO; REIS, 2008). 

A criança ao nascer herda o crescimento intelectual, porém o seu desenvolvimento 

depende da interação com o ambiente em que vive (GOMES; NUNES, 2006). Hockenberry, 

Ilson e Winkelstein (2006) afirmam que a criança é um membro integral da unidade familiar e 

esta é a unidade de cuidado. 

Portanto, a família e o ambiente familiar têm papel crucial no desenvolvimento da 

criança, por ser marcado por amor, harmonia e integração de ambos, a fim de promover o 

pleno desenvolvimento saudável da criança, assim como o bem-estar geral. 

De acordo com Cruz (2011), as diferentes cidades encontradas no Brasil, sejam 

elas grandes ou pequenas metrópoles, mostram semelhanças quanto aos problemas sociais e 

ambientais, entre eles imigração, pobreza, periferias geográficas e sociais, desemprego, falta 

de infraestrutura e saneamento básico, carência de segurança, entre outros. Todavia, fatores 

ambientais podem influenciar, positiva ou negativamente, no surgimento de risco no 

desenvolvimento da criança e nos efeitos de intervenções centradas na família (SILVA, 2002; 

DEL CIAMPO et al., 2004). 

Muitas pesquisas mostram que o fator ambiental pode ser decisivo na 

determinação de maiores déficits perceptuais, motores, distúrbios da atenção e 

comportamento (FAWKE, 2007; JONGMANS et al., 1997; GOYEN; LUI; WOODS, 1998), 

em especial o baixo nível socioeconômico, principalmente quando se trata de crianças 
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prematuras, cujo desenvolvimento cognitivo seria o mais afetado (HALL et al., 1995; 

COOKE, 2005; SAIGAL, 1991; CARVALHO; LINHARES; MARTINEZ, 2001). Há 

evidências de que à medida que a criança cresce, fatores ambientais teriam maior influência 

sobre o desenvolvimento do que sinais neonatais de risco biológicos (FAWER et al., 1995; 

MANCINI et al., 2004), sendo que se recomenda, como medida preventiva, o 

acompanhamento do desenvolvimento da criança (FAWKE, 2007; GOYEN; LUI; WOODS, 

1998; COOKE, 2005; KLEINE et al., 2003; RUGOLO, 2005). 

Estudo realizado por Magalhães et al. (1999), com 22 crianças pré-termo em 

idade escolar, mostrou que 63% delas apresentaram desempenho perceptomotor inconsistente 

ou nitidamente abaixo do esperado para idade. Além da prematuridade, as crianças estavam 

expostas a ambientes empobrecidos e a condições, como desnutrição e estresse familiar, o que 

pode influenciar no desenvolvimento infantil (MAGALHÃES; BARBOSA; LOPES; 

PAIXÃO, 1999; LINHARES et al., 2005). 

Em um segundo estudo, o desempenho psicomotor de 35 crianças pré-termo foi 

comparado aos pares ao a termo, de mesma idade, sexo e nível socioeconômico (crianças de 

baixa renda), e o resultado indicou vantagem significativa para as crianças a termo em 10 das 

11 variáveis incluídas no estudo (MAGALHÃES et al., 2003). Segundo Cardoso, Magalhães 

e Barbosa (2011), grande número de crianças brasileiras estão expostas a fatores de risco 

social.  

No presente estudo, 61 mães das crianças pesquisadas em Fortaleza eram casadas, 

106 não possuíam ocupação rentável, ou seja, eram donas de casa, e 83 tinham de 11 a 13 

anos de escolaridade, isto é, que chegaram a terminar o ensino fundamental ou médio. Em 

Sobral, o resultado foi semelhante, 80 eram casadas, 91 donas de casa e 93 estudaram de 11 a 

13 anos. 

De acordo com o IBGE (2011), a nupcialidade, que é obtida pela divisão do 

número de casamentos de cônjuges de 15 anos ou mais de idade pela população deste mesmo 

recorte etário multiplicado por 1.000, é importante componente sociodemográfico devido às 

diversas mudanças que vem ocorrendo nos padrões de composição dos arranjos conjugais e 

familiares.  

Apesar de ter ocorrido queda na taxa geral de nupcialidade legal do país no 

decorrer do tempo, de 13% em meados dos anos 1970, reduzindo para 6,6%, em 2010, houve 

evolução dos casamentos no Brasil, em que em 2001 houve crescimento de 5% a mais do que 

no ano anterior. Logo, houve aumento da taxa de nupcialidade legal em relação ao ano 

passado (IBGE, 2011). 
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Estudo feito por Maia (2010) com 25 crianças pré-termo e 25 a termo no primeiro 

ano de vida mostra a evolução dessas taxa, em que 21,7% das mães de crianças prematuras e 

41,6% das nascidas a termo eram casadas. 

Como consta nos dados da presente pesquisa sobre o perfil de 330 

pais/responsável, 165 crianças em cada município pesquisado, Fortaleza e Sobral, a média da 

idade materna em cada cidade, respectivamente, foi de 26,6 e 25, 3 anos e da paterna, de 31, 5 

e 28,4. A pesquisa também destaca número considerável de mães adolescentes em Fortaleza, 

24 (14,5%); em Sobral, esse número foi menor, 16 (9,6%). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), adolescência é o período entre 

10 e 19 anos de idade, e pesquisas mostram que a gravidez na adolescência gera situação de 

risco psicossocial de jovens que iniciam a família não intencionada (GURGEL et al., 2008), 

podendo esse fator agravar as condições socioeconômicas e psicológicas dos futuros pais, da 

família, interferindo no nascimento das crianças (LOPES, 2011).  

A gestação na adolescência é apontada como possível fator de risco para atrasos 

no crescimento (VIEIRA; BICALHO; SILVA; BARROS, 2007) e nas aquisições motoras da 

criança (BARROS et al., 2008). As possíveis causas estão relacionadas ao deficiente vínculo 

mãe-bebê, à negligência materna, à falta de cuidados adequados e ao desinteresse muitas 

vezes mostrado pelas adolescentes (MAGALHÃES et al., 2006; GAMA; LEAL, 2002; 

CHALEM et al., 2007; GAMA et al., 2004), além da prematuridade e do baixo peso ao 

nascer (BARROS et al., 2008; CHALEM et al., 2007; SIMÕES et al., 2003; COSTA et al., 

2005; GAMA et al., 2001; EICKMANN; LIRA; LIMA, 2002; COSTA et al., 2008), o que 

pode resultar em desvantagens no desenvolvimento das crianças quando comparadas às 

nascidas de mães adultas (SARTORI; SACCANI; VELENTINI, 2010). 

Algumas pesquisas mostram que são comuns em serviços de saúde coletiva 

gestantes adolescentes e bebês com alterações no desenvolvimento motor (HALPEM; 

GIUGLIAN; VICTORA, 2000; GOULART et al., 2003; CHALEM et al., 2007; GAMA et 

al., 2004; COSTA et al., 2005). Portanto, é necessário não apenas identificar precocemente 

atrasos motores, como também fatores de risco que podem influenciar negativamente o 

desenvolvimento. Porém, são escassas na literatura pesquisas sobre gravidez em mãe jovens 

que focalizem a idade materna e seu possível envolvimento no atraso no desenvolvimento 

motor de bebês (SARTORI; SACCANI; VALENTINI, 2010). 

Estudo realizado com 80 bebês com idade entre zero e 16 meses, residentes em 

uma comunidade de Caxias do Sul/RS, mostrou diferença entre as habilidades motoras dos 

bebês filhos de adolescentes e os nascidos de mães adultas, o que ressalta a possibilidade de a 
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idade materna ser fator de risco para o atraso no desenvolvimento infantil (SARTORI; 

SACCANI; VALENTINI, 2010). Acredita-se que a maternidade em mães jovens incidam 

diferentes fatores considerados de risco, uma vez que há relatos na literatura entre a 

associação da pouca idade da mãe a estímulos inadequados à criança (MAGALHÃES et al., 

2006; GAMA; LEAL, 2002; CHALEM et al. 2007; GAMA et al. 2004), falta de cuidados pré 

e pós-natais (MAGALHÃES et al., 2006; GAMA; LEAL, 2002; GAMA; SZWARCWALD; 

LEAL; THEME FILHA, 2001; COSTA et al. 2005), uso de drogas e bebidas (GAMA; 

LEAL, 2002; CHALEM et al. 2007; GAMA et al. 2004) e depressão (GAMA; 

SZWARCWALD; LEAL; THEME FILHA, 2001), podendo gerar impacto no 

desenvolvimento intelectual e motor do bebê. 

Em relação à ocupação materna tanto de Fortaleza quanto de Sobral, o estudo 

apresentou pequena participação da mãe no orçamento família, apesar do aumento das 

mulheres no mercado de trabalho ter-se expandido ao longo dos anos. Portanto, a renda da 

sobrevivência da família fica a cargo do cônjuge, 93% dos residentes em Fortaleza e 90,2% 

em Sobral. 

Andrade et al. (2005) afirmam que a presença da família, tanto do pai quanto da 

mãe, é importante para propiciar o desenvolvimento da criança. Com o passar dos anos, houve 

mudanças decorrentes das modificações econômicas, sociais e cultuais, em que o homem teve 

que trabalhar em indústrias com excessiva carga horária de trabalho, reduzindo assim o 

convívio familiar (COLEY, 2001). Mães que trabalham fora de casa e, consequentemente, 

passam menos tempo em contato com o filho tem maior probabilidade da criança apresentar 

risco de alteração no desenvolvimento, já que a presença do grupo familiar tem influência no 

comportamento (FIAMENGHI JUNIOR; MESSA, 2007).  

Dubowitz et al. (2001) reiteram que quanto maior o suporte dos pais oferecido aos 

filhos, melhor será o desenvolvimento cognitivo, menor a probabilidade de problemas de 

comportamento e menor o número de sintomas depressivos dos filhos. Apesar de passarem 

mais tempo fora de casa e fora do contato dos filhos, o importante é qualidade do momento 

que se passa com a criança e o modo de como interagem com o meio, através de estimulações 

por meio de brincadeiras e ações do dia a dia (FELDMAN; KLEIN, 2003).  

Lopes (2011) chama atenção para o fato de que se deve ter cautela ao comparar as 

condições de escolaridade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, como é o caso 

do Brasil, pois países mais estruturados, tanto social quanto financeiramente, exibem um 

padrão de vida mais favorável à promoção e ao acompanhamento da saúde da criança de uma 

forma geral. 
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Apesar de a maioria dos pais das crianças de Fortaleza e Sobral terem estudado 

entre 11 e 13 anos, houve alguns que chegaram a cursar de 14 a 18 anos ou mais no período 

letivo, chegando ou não a concluir o ensino superior. Outro ponto considerável da presente 

pesquisa foi que, no tal da amostra, 330 indivíduos, nenhum era analfabeto. Isso mostra 

redução significativa do analfabetismo e crescimento das taxas de pessoas com nível 

educacional superior, embora alguns não o tenham concluído. 

Alguns estudos apontam a escolaridade materna como fator ambiental influente 

no desenvolvimento da criança (MARTINS; COSTA; SAFORCADA; CUNHA, 2004; 

RIBAS JÚNIOR; MOURA; BORNSTEIN, 2003; TO et al., 2004; WILLRICH; AZEVEDO; 

FERNANDES, 2009; SILVA; SANTOS; GONÇALVES, 2006; MANCINI et al., 2004). 

Segundo Andrade et al., (2005), a escolaridade materna acima de cinco anos de estudo, 

correlacionou-se positivamente à melhor organização do ambiente físico e temporal, maior 

variação na estimulação diária e maior envolvimento emocional e verbal entre mãe e filho 

(ANDRADE et al., 2005). Logo, a boa escolaridade materna seria fator de proteção ao 

desenvolvimento da criança (WILLRICH; AZEVEDO; FERNANDES, 2009). 

Em outro estudo, as mães que tinham o ensino médio ou superior completo, 

poderiam ter contribuído para seu interesse na participação dos filhos em um programa de 

estimulação aquática (SILVA; MARTINS; MORAIS; GOMES, 2009). 

Em estudo realizado por Bezerra Filho et al. (2007) no Ceará mostra que um 

pouco mais de 70% da população feminina é alfabetizada e quase 80% tem menos de oito ano 

de estudos (BEZERRA FILHO; KERR; MINA; BARRETO, 2007). Já na região Sul do 

Brasil, foram identificadas mais de 60% de gestantes com o primeiro o ensino fundamental 

incompleto (ARAÚJO; TANAKA, 2007). 

Estudo realizado com 438 crianças em Feira de Santana, Bahia, verificou que 

40,4% das mães apresentavam como escolaridade, no máximo, a primeira etapa completa do 

ensino fundamental, ou seja, do primeiro ao quinto ano, entre estas, 5,7% nunca frequentaram 

a escola (BRITO; VIEIRA; COSTA; OLIVEIRA, 2011). Estudo destaca que essa 

característica socioeconômica, como escolaridade, produz efeito sobre o desenvolvimento 

infantil e na qualidade das demais condições relacionadas a este. Portanto, deficiências nestas 

variáveis conduzem a situações desfavoráveis no âmbito da assistência à saúde da criança, do 

ambiente em que vive e da sua educação (PILZ; SCHERMANN, 2007). 

Entre os indicadores demográficos do presente estudo, a maioria das famílias, 

tanto Fortaleza quanto Sobral, apresentou, respectivamente, renda familiar mensal de um a 

dois salários mínimos, 122 (73,9%) e 101 (62%), no período da coleta de dados, o valor do 
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salário mínimo era de R$ 622,00, o piso das casas era cerâmica, 99 (60%) e 95 (57,6%) 

possuíam rede de esgoto, 142 (86,1%) e 149 (90,3%) e era feita a coleta semanal de lixo, 158 

(95,8%) e 153 (92,7%). 

Portanto, percebe-se que houve redução da extrema pobreza, devido às ações de 

combate à pobreza, à fome, à promoção da educação, da igualdade de gênero, de políticas de 

saúde, saneamento, habitação e meio ambiente, de acordo com os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecidos a partir da Declaração do Milênio das 

Nações Unidas, em setembro de 2000, a fim de melhorar o destino da humanidade (BRASIL, 

2007). 

Medeiros (2005) afirma que a miséria e as condições precárias de moradias 

constituem agravos de dificuldades vivenciadas pelas famílias, ocasionando transtornos 

físicos, metais e acelerando o processo de doença ou até mesmo a morte de crianças. Segundo 

o UNICEF (2009), esse tipo de privação debilitaria a capacidade da criança, impedindo 

desenvolvimento pleno de seu potencial. 

O ODM, no seu terceiro relatório nacional de acompanhamento, retrata que o país 

caminha para atingir as metas propostas no período de 1990 a 2015, algumas até já foram 

alcançadas, como redução da extrema pobreza e da fome. Ainda de acordo com ODM, em 

1990, 8,8% dos brasileiros viviam na extrema pobreza e, em 2005, reduziu para 4,2%. Os 

indicadores demonstram também evolução da conclusão do ensino fundamental, o que requer 

esforço de garantir a alfabetização primárias a todos (BRASIL, 2007). 

Em estudo realizado em Fortaleza em 2010, a coleta periódica do lixo estava 

presente em 22 (95,7%) dos domicílios das crianças pré-termos e 23 (95,8%) das a termos; 

considerando o tipo de moradia das crianças, havia, nos dois grupos, a prevalência de três 

cômodos, 15 (65,2%) e 17 (70,8%), e saneamento básico, em 20 (87%) e 22 (91,7%) dos 

domicílios do pré-termo e do a termo, respectivamente (MAIA, 2010). 

Outro estudo ecológico realizado com os 184 municípios do Ceará, em que foram 

avaliadas as condições de moradia da população e considerada somente as áreas urbanas, 

identificou-se baixa relação na proporção de coleta de lixo e esgotamento sanitário, pois 

maior parte da população não dispõe de condições favoráveis de habitação (BEZERRA 

FILHO; KERR; MINA; BARRETO, 2007). 

Fatores como condição de moradia e de saneamento básico são essenciais para 

uma boa qualidade de vida da população. Assim, a caracterização dos domicílios e serviços 

sanitários fornece indicativos importantes para avaliação do bem-estar e da saúde de 

moradores (IBGE, 2008).   
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O modo de criar o lactente desde os primeiros dias de vida influi na velocidade de 

seu desenvolvimento motor, principalmente durante os primeiros 12 ou 18 meses de vida 

(SANTOS et al., 2009; GRANTHAM-MCGREGOR et al., 2007; EICKMANN et al., 2003; 

HALPEM et al., 2000). Alguns autores relatam a relação entre os aspectos do ambiente 

domiciliar e o desenvolvimento motor infantil, defendem a contribuição de múltiplos 

subsistemas na aquisição de habilidades motoras na infância e sugerem que um ambiente com 

maior suporte e mais estímulos está associado a níveis mais elevados de desenvolvimento 

infantil (ABBOTT; BARTLETT; FANNING; KRAMER, 2000). 

Com o decorrer do tempo, vem aumento o interesse em estudos sobre a influência 

do ambiente no desenvolvimento infantil (MARTINS; COSTA; SAFORCADA; CUNHA, 

2004). O ambiente no qual a criança está inserida pode oferecer diferentes formatos ou moldar 

distintos aspectos de comportamento, pois, um ambiente positivo, que possibilita a exploração 

e a interação com o meio, age como facilitador do desenvolvimento normal, um ambiente 

desfavorável diminui o ritmo de desenvolvimento e restringe as possibilidades de aprendizado 

da criança (ABBOTT; BARTLETT; FANNING; KRAMER, 2000). 

As mães com maior escolaridade têm maiores acesso às informações sobre o 

desenvolvimento infantil e, com isso, interagem melhor com os filhos, respondendo 

adequadamente às suas solicitações, podendo então promover melhores condições físicas e 

emocionais para o desenvolvimento destes (MARTINS; COSTA; SAFORCADA; CUNHA, 

2004). 

Conhecer o perfil socioeconômico das crianças e de suas famílias é fundamental 

para o planejamento de ações efetivas de prevenção e reabilitação neuromotora. O poder 

aquisitivo de uma família e suas relações familiares podem influenciar os desfechos do 

desenvolvimento infantil (MANCINI et al., 2004). A pobreza e seus problemas associados, 

como alimentação inadequada, condições sanitárias e de higiene insatisfatória, limitada 

educação dos pais e inadequada estimulação no lar, são os mais importantes fatores de risco 

ao desenvolvimento infantil (GRANTHAM-MACGREGOR et al., 2007). 

Portanto, o cuidado prestado à criança também é influenciado pelo nível 

socioeconômico dos pais (MARTINS; COSTA; SAFORCADA; CUNHA, 2004), prova disso 

são os programas de estimulação psicossocial em famílias de baixo nível socioeconômico, 

mostrando melhoras no desenvolvimento cognitivo e motor das crianças, comparadas ao das 

famílias que não receberam esse tipo de intervenção (EICKMANN et al., 2003). 
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6.3 Percepção dos pais/responsáveis acerca do desenvolvimento infantil, segundo Harris 

Infant Neuromotor Test – HINT 

 

Esta seção aborda a percepção dos pais/responsáveis acerca do desenvolvimento 

da criança, de acordo com a segunda parte do HINT, o que torna a escala diferente das outras 

já existentes no ramo da pediatria. 

Lopes (2011) define essa parte da referida escala como capaz de captar a visão 

dos pais/responsáveis sobre as aquisições motoras e interacionais da criança com o ambiente e 

as pessoas do seu convívio diário. Trata-se de cinco questões que podem ter mais de uma 

resposta. Vale a pena recordar que, em Fortaleza, foram entrevistadas 164 (99,4%) mães e 

uma avó (0,6%) e, em Sobral, 160 (97%) mães, duas (1,2%) babás, duas (1,2%) avós e uma 

(0,6%) tia. 

A primeira questão aborda informação da mãe/cuidadora, de como ela sente ao 

pegar e brincar com o filho. Dos responsáveis entrevistados, em Fortaleza e Sobral, 

predominaram as respostas “sólido e firme”, 117 e 132, respectivamente. De modo geral, 

grande parte das mães estava satisfeitas com o desempenho do bebê, referindo movimentos 

excelentes. Em Fortaleza, 85 mães referiu que as habilidades motoras do bebê estavam acima 

do padrão esperado, ou seja, estava avançado ao ser comparado com outros da mesma idade, e 

68 considerou de acordo com a idade. Em Sobral, as respostas foram semelhantes, porém, a 

maioria, 87, afirmou que os filhos estavam de acordo com a idade e, 71, acima do padrão 

esperado para outros bebês da mesma faixa etária. 

Em relação ao quarto questionamento da segunda parte do HINT, parte dos pais 

estava tranquila em se tratando do desempenho neuromotor dos filhos, mas 13 (21,4%) 

responsáveis, em Fortaleza, e cinco (8,2%), em Sobral, relataram preocupações e inquietudes 

sobre a movimentação da criança, de como ela brincava ou interagia consigo e com os outros. 

As características das principais inquietações, segundo o presente estudo, foram baseadas nas 

alterações no desenvolvimento em geral, alterações nos membros e na dentição. 

Mediantes as falas sobre alterações no desenvolvimento, “pescoço mole”, “ainda 

não coloca os pés na boca”, “ainda não senta sozinho nem engatinha” e “ele ainda não anda e 

fala pouco”, foram relatadas por mães de Fortaleza de crianças com idade de 12m15d, 6m5d, 

6m14d e 13m17d, respectivamente, sendo a última criança prematura e idade corrigida para 

12m10d. Em Sobral, os relatos foram “não anda sozinho” para o bebê com 12m15d, “ele 

ainda não anda, alguns bebês mais novos que ele já andam e ele é mole” para a criança com 
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12m11d, “ainda não engatinha” para criança prematura com 10m8d e 9m8d de idade corrigida 

e “o pescoço é mole”, caracterizando o bebê de 3m10d. 

Segundo Zeferino, Daniel Filho, Ceccon e Ellovitch (2012), é a partir do segundo 

mês que o bebê começa a sustentar a cabeça e no terceiro mês ele a sustenta de forma 

voluntária, se aos quatro meses de idade o bebê tenha dificuldades para firmar o pescoço sob 

o tronco, deve-se procurar o serviço médico, porém sem alarde. Ainda de acordo com as 

referidas autoras, é no quinto mês que a criança começa a ficar sentado com apoio, no sexto 

que ele passa a ficar bem sentado com apoio e comece a experimentar isso sem auxílio, levar 

o pé à boca é uma característica nessa idade. No nono mês, os pais podem esperar para que o 

bebê fique sentado sem apoio. Ainda nessa fase, é comum ele se jogar para frente e, até o 

décimo mês, engatinhar. No décimo mês surgem os primeiros sinais de que os músculos estão 

firmes o suficiente para ele ficar em pé e aprender a caminhar. Ao longo do primeiro ano, as 

crianças aprendem a marchar, porém cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento e as 

diferentes estimulações as quais estão submetidas. 

Algumas crianças por não terem recebido estímulos adequados podem apresentar 

atrasos no desenvolvimento, podendo também não alcançar o seu pleno potencial. O Manual 

para Vigilância do Desenvolvimento Infantil no contexto do AIDPI orienta que se deve 

respeitar individualmente o potencial de cada criança, uma vez que o tempo de aquisição das 

habilidades diferencia de cada uma (FIGUEIRAS; SOUZA; RIOS; BENGUIGUI, 2005). 

Os pais são bons observadores e detectores acurados de deficiências do filho, 

possuem alta sensibilidade, especificidade e valor preditivo de opinião, na detecção de 

problemas de desenvolvimento (GLASCOE, 2000). Em estudo realizado por Harris (2004), 

com 31 pais/cuidadores de criança, mostra alta sensibilidade (60%) e especificidade (85,7%), 

quando comparados à percepção de cuidadores sobre desenvolvimento da criança (HARRIS, 

1994). 

Em estudo realizado por Silva (2009), 73 mães foram entrevistas por meio do 

HINT em duas avaliações consecutivas. Na primeira, a maioria das mães respondeu que sentia 

seus filhos “brando e aconchegante” ao pegar, carregar e/ou brincar com a criança, 15 

relataram “algo mole ou solto” e uma “muito mole ou solto”. Na segunda avaliação, houve 

mudanças nos relatos, entretanto, “brando e aconchegante” permaneceu na primeira posição. 

 Pesquisa realizada por Silva (2009) com a mesma escala, com 50 

pais/responsáveis, encontrou respostas para a primeira questão da segunda parte do referido 

instrumento, em que 22 mães achavam a criança “branda e aconchegado” e 10 “sólido e 

rígido”.  
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Lopes (2011), por sua vez, coletou relatos de 76 responsáveis, em que 

predominaram as respostas “sólido e firme”, relatada em 45 vezes e, em seguida, “brando e 

aconchegante”, 39 vezes. 

Em relação às alterações nos membros, três mães de Fortaleza e uma de Sobral 

relataram que o bebê teria o “pé torto”. A literatura define pé torto congênito como termo para 

descrever a deformidade complexa que inclui alterações dos tecidos musculoesqueléticos 

distais ao joelho, resultando em deformidade de equino do retropé, ou inversão da subtalar, 

cavo por flexão do antepé e adução do médio e do antepé. Merlotti, Braga e Santili (2006) 

citam ainda outros tipos de pés tortos, como o postural, que é aquele que pode ser corrigido 

habitualmente com manipulações; o neurológico, associado à mielomeningocele; e o 

sindrômico, presentes nas crianças com outras anormalidades congênitas, sendo os dois 

últimos muito rígidos e resistentes ao tratamento.  

Ações de enfermagem se fazem necessárias nessa etapa, pois são essenciais para 

promover o desenvolvimento da criança a partir das orientações dos familiares na estimulação 

do mesmo, esclarecendo dúvidas e corrigindo erros, em que se deve orientá-los sobre a 

correção da idade, caso seja a criança prematura, para poder equiparar as respostas inerentes 

aos estágios de maturação durante o processo evolutivo. 

Preocupações dos pais em relação ao desenvolvimento dos filhos e sua 

comparação com outras crianças da mesma idade faz com que haja certos limites na 

percepção e insuficiência na relação com as crianças em alguns momentos, necessitando de 

orientações e apoio (MELLO; LIMA, 2009). Neste sentido, destaca a ação do enfermeiro 

como educador em saúde, orientando familiares quanto ao que observar e quais faixas de 

padrões esperados, gerando maior segurança em relação ao desempenho da 

maternidade/paternidade. 

Figueiredo e Mello (2003) ressaltam que “é fundamental considerar como tarefa 

indispensável dos profissionais a transmissão de conhecimentos, ampliando a autonomia e 

reforçando a condição de sujeitos sociais, capazes de autocuidar e cobrar das instituições o 

atendimento as suas necessidades” (pág.; 550). 

A aplicabilidade de instrumentos e testes de avaliação do desenvolvimento 

favorece a identificação precoce de possíveis desvios da normalidade de crianças, a fim de 

realizar o correto encaminhamento, se necessário, destacando a importância de ações 

centradas na promoção, prevenção e assistência, sendo as duas primeiras de maior relevância 

na prática aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
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6.4 Avaliação do Desenvolvimento Infantil 

 

Com base nos achados deste estudo, a avaliação do desenvolvimento neuromotor 

infantil através do Harris Infant Neuromotor Test (HINT) e da avaliação da criança pelo 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS, mostrou resultados positivos na 

trajetória evolutiva das crianças durante o primeiro ano de vida. 

A amostra foi composta por 330 crianças, 165 em cada município onde se deu o 

estudo, destas, 26 eram prematuras. Devido a isso, foi realizada correção da IG para essas 

crianças, a fim de compensar a desvantagem da imaturidade biológica e distinguir o atraso no 

desenvolvimento associado ao nascimento prematuro causado por lesões do SNC 

(RESTIFFE; GHERPELLI, 2006). Rugolo (2005) ainda recomenda o cálculo da idade 

corrigida (IC) para prematuros até dois anos de idade. 

Atualmente, pesquisa sobre o crescimento físico são mais frequentes do que 

referente ao desenvolvimento. Alguns estudos avaliam o crescimento, propõem e avaliam 

novos indicadores e instrumento de acompanhamento (ORNELAS; XAVIER; COLOSIMO, 

2002; OLIVEIRA; ALMEIDA; CARDOSO, 2009).  

O crescimento é um processo contínuo, porém não constante, em que há fases de 

crescimento rápido, como no período intrauterino, nos dois primeiros anos de vida e na 

puberdade. Há ainda fases de ganho mais constantes, como acontece no período após os dois 

anos até o início da puberdade (ORNELAS; XAVIER; COLOSIMO, 2002). Já o 

desenvolvimento infantil é mais abordado pelo aspecto psicológico, portanto, crescimento e 

desenvolvimento devem ser discutidos de forma unificada (RUGOLO, 2005; OLIVEIRA; 

CADETE, 2007), uma vez que o ser humano, durante a sua vida, recebe influência genética, 

psicossocial, ambiental, oferta de alimentos e ação hormonal em cada fase (LONGUI, 1998), 

podendo interferir no crescimento e desenvolvimento. 

Tal preocupação desperta o interesse de profissionais da saúde no sentido de 

detectar precocemente possíveis alterações, objetivando intervir o mais cedo possível 

(OLIVEIRA; LIMA; GONÇALVES, 2003). Estudos comparativos que lancem mão de 

instrumentos de avaliação capazes de apontar as diferenças entre o desenvolvimento das 

crianças pré-termo para o das crianças a termo assumem, portanto, importância singular. 

Para Sucupira, Werner e Resegue (2000), a avaliação de habilidades da criança é 

parte significativa no diagnóstico. Silva (2009) afirma que se faz importante a utilização de 

escalas voltada para criança, pois podem ajudar na identificação precoce dos desvios de 

desenvolvimento e, uma vez que o enfermeiro compartilha com a criança e a família situações 
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de saúde/doença, com o uso de escalas, o profissional poderá atuar mais efetivamente no 

campo da pediatria.  

Neste estudo, optou-se pelo HINT, escala canadense que enfoca os aspectos 

neuromotor, enfatizando os movimentos, aquisição das habilidades, postura assumida na 

tarefa motora e no controle dos músculos (HARRIS; MEGENS; HAYES, 2004). Vale 

ressaltar que para cada avaliação, segundo a faixa etária e de acordo com os escores totais do 

HINT, a criança poderá ser classificada como avançada, normal, suspeito e anormal.  

Em relação às idades das crianças durante a avaliação (Quadro 6), pôde-se 

observar maior concentração de a termos na faixa etária de dois meses e 15 dias a três meses e 

15 dias (49), em Fortaleza; já em Sobral, a faixa etária predominante foi entre 11 meses  e 16 

dias e 12 meses e 15 dias (43). Como já citado, foram encontradas 12 crianças prematuras, em 

Fortaleza, e 14, em Sobral. 

Os resultados de avaliação do desenvolvimento, de acordo com o HINT (Tabela 

5), evidenciou que a maioria das crianças prematuras de Fortaleza sobressaiu com escores de 

normalidade, atingindo bom desempenho neuromotor (98 – 59,3%), seguindo com escores 

avançados (59 – 35,8%). Os resultados de Sobral foram semelhantes ao do primeiro 

município, 89 (54%) lactentes atingiram escore normal e 71 (43%) escores avançados.  

O peso ao nascer das crianças com escores alterados foi outra variável analisada, 

em Fortaleza, três crianças estavam com peso < 2.500 g, destas uma era prematura com idade 

gestacional de 27 semanas, em Sobral, foram duas com baixo peso ao nascer, entre elas uma 

prematura e idade gestacional de 34 semanas. A prematuridade e o baixo peso ao nascer são 

considerados dois fatores de risco para alterações no desenvolvimento infantil, sendo que 

quanto menor a idade gestacional e mais baixo o peso, maior é a frequência de morbidade e 

mortalidade (HALPER et al., 2002; HEDIGERA; OVERPECKA; RUAN; TROENDLEA, 

2002; BEHRMAN; KLIEGMAN, 2005; LEÃO; CORRÊA; VIANA; MOTA, 2005). 

Recém-nascidos pré-termo são aqueles com idade gestacional inferior a 37 

semanas e de baixo peso os que apresentam o peso ao nascimento menor que 2.500 gramas, 

independente da idade gestacional (BRASIL, 2007). Entre os recém-nascidos de baixo peso 

são estratificados dois grupos, os recém-nascidos de muito baixo peso, com peso menor que 

1.500 g, e os recém-nascidos de extremo baixo peso, crianças com peso ao nascimento abaixo 

de 1.000g (BEHRMAN; KLIEGMAN, 2005; LEÃO; CORRÊA; VIANA; MOTA, 2005). 

Assim, foi identificada no presente estudo uma criança, residente na cidade de Fortaleza, com 

muito baixo peso ao nascer e escore anormal para o desenvolvimento neuromotor, segundo o 

HINT. 
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Estudo realizado com 87 lactentes aos 12 meses de idade corrigida em 

Londrinas/SP, utilizando o Teste de Triagem de Desenvolvimento de Denver II, amplamente 

utilizado na literatura (FRANKENBURG; DODDS; ARCHER, 1990; FRANKENBURG; 

DODDS; ARCHER, 1992; BRUCK et al., 1997; HALPER et al., 2000), encontrou associação 

entre recém-nascidos pré-termo de baixo peso e alterações do desenvolvimento 

neuropsicomotor. No entanto, o estudo também mostrou melhor desempenho no Denver II no 

grupo pré-termo no primeiro ano de vida, resultado inesperado, uma vez que a amostragem 

avaliada é de recém-nascidos de baixo peso de famílias com baixa renda (KRELING; BRITO; 

MATSUO, 2006). A literatura é vasta quando o assunto é a associação entre baixo peso ao 

nascer, baixas condições socioeconômicas e sinais de atraso do desenvolvimento infantil 

(LEMONS et al., 1997; MURPHY et al., 2002; VOLMER et al., 2003). 

É importante ressaltar que os escores identificados com alterados nos dois 

municípios, apenas dois coincidem com as inquietações das mães, em que estas relataram 

sentir os seus filhos “algo mole ou solto” ao pegá-lo, carregá-lo e/ou brincar e afirmaram 

sentir um pouco preocupada com isso. Ao comparar essas crianças com outras da mesma 

idade, uma afirmou que o achava muito atrasado em relação a outras crianças e que o filho 

tinha o “pescoço mole” e a outra achava a sua criança pouco atrasada, porém afirmou que a 

mesma “é atrasado”. Para ambos, a avaliação de acordo com a terceira parte do HINT, 

mostrou que as duas crianças estavam com o desenvolvimento neuromotor anormal. 

Outra mãe referiu que achava a movimentação do filho “algo mole ou solto”, 

entretanto, ao perguntar como achava, de modo geral, a mesma falou que o bebê tinha os 

movimentos bons e que se sentia bem em relação a isso. Por outro lado, a mesma mãe disse 

que, ao compará-lo com outras crianças da mesma idade, ela era muito atrasada e disse que 

“faltavam forças nas pernas”. A pontuação total do HINT classificou a criança como anormal.  

Acerca da outra criança com escores total anormal, a mãe relatou que a criança ao 

se movimentar era “sólida e firme”, a movimentação em geral era boa e que a criança estava 

acima do padrão esperado por outras crianças da mesma idade. 

O primeiro ano de vida é um período crítico para o desenvolvimento da 

aprendizagem e habilidade, por isso a importância de estudar os vários aspectos do 

desenvolvimento (TORRALVA et al., 1999), entre eles, o neuromotor. 

Pesquisa realizada por Cardoso et al. (2010) com 50 crianças, utilizando o HINT 

como instrumento, mostrou que 25 crianças estavam dentro dos limites normais e as outras 25 

com escores avançado. Em relação aos pais, 30 afirmaram que os filhos estavam acima do 

desenvolvimento esperado para idade, 16 que as crianças estavam de acordo com a idade e 
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quatro avaliaram o filho como um pouco atrasado para idade quando comparado a outras 

crianças da mesma idade. 

Linhares et al. (2003) realizaram estudo com mãe de bebês, em que foram 

verificadas altas incidências de respostas das mães, que relataram expectativas positivas 

acerca do desenvolvimento da criança. 

Em um estudo realizado por Cardoso et al. (2003),  verificou-se o conhecimento 

de mães quanto ao desenvolvimento infantil, em crianças de zero a 24 meses de idade. Dentre 

os principais resultados, destacaram as relações significativas referentes ao nível de 

escolaridade e de conhecimento das mães acerca do processo de desenvolvimento de 

linguagem das crianças, concluindo que as mães que tinham maior conhecimento sobre o 

desenvolvimento possuíam o maior nível de escolaridade. Entretanto, outro estudo realizado 

por Majnemer e Rosenblatt (1994) não encontrou relação entre o nível de escolaridade, 

socioeconômico e as habilidades dos pais em relação aos aspectos do desenvolvimento 

infantil. 

De acordo com o presente estudo, das 13 crianças identificadas com alteração no 

desempenho motor, oito em Fortaleza e cinco em Sobral, com escore anormal e suspeito, 

nenhuma das crianças faziam algum tipo de acompanhamento, sendo essencial explicar aos 

familiares a necessidade de encaminhá-los para o serviço especializado, a fim de se realizar 

exame criterioso. 

Na “ação tomada”, característica da quarta parte do HINT, foi enfatizada a 

importância do acompanhamento das crianças com desenvolvimento alterado, na perspectiva 

de melhor qualidade de vida dessa criança e, consequentemente, da família, a fim de uma 

continuidade à promoção do desenvolvimento saudável. 

A intervenção precoce pode minimizar prejuízos futuros quando a criança possui 

algum tipo de alteração no desenvolvimento. Com a detecção precoce de anormalidades e 

risco, a intervenção terapêutica é mais eficaz, especialmente em períodos do crescimento da 

criança, cujas adaptações neuropsicomotoras não estejam totalmente desenvolvidas (SAND et 

al., 2005; PALMER, 2004). 

Alguns fatores, como prematuridade e suas comorbidades, são indicadores de 

risco para o desenvolvimento, porém, sua presença não significa a confirmação do prejuízo 

para o bom desenvolvimento (PACZKO, 2002). 

No decorrer do estudo foram identificadas oito crianças com alteração no 

desempenho neuromotor em Fortaleza e cinco em Sobral. Como se observou na Tabela 6, 

dessas crianças com escores alterados em Fortaleza, cinco eram do sexo feminino e três, 
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feminino; em Sobral, três eram do masculino e duas, feminino. Estudo realizado por Saccani e 

Valentini (2012) verificou que as aquisições motoras de meninas e meninos brasileiros 

seguem trajetória semelhante até os 13 meses de idade. Em estudos prévios, a superioridade 

do desempenho feminino, quando comparada ao masculino, somente é detectada após 14 

meses (PIPER; DARRAH, 1994; SACCANI; VALENTINI, 2010; EICKMANN et al., 2007). 

As diferenças entre os sexos podem ser determinadas pela expectativa do que se passa a ser 

considerado mais apropriado para cada gênero (CARDOSO, 2008). 

A promoção do desenvolvimento neuropsicomotor no primeiro ano de vida tem 

impacto decisivo no futuro, devido a isso, nos últimos anos, tem crescido o interesse de 

profissionais e pesquisadores da área de saúde em favorecer as condições de vida da criança, 

principalmente na primeira infância (BORDIN; LINHARES; JORGE, 2001). 

As discussões sobre os fatores que interferem no atraso do desenvolvimento 

motor são extensas e motivo de estudo entre vários autores (GRAMINHA; MARTINS; 1997; 

LORDELO, 2002; REZENDE; BETELI; SANTOS, 2005; SANTOS et al., 2009; SANTOS; 

DANTAS; OLIVEIRA, 2004; SILVA; SANTOS; GONÇALVES, 2006). Porém, muitos 

concordam que fatores psicossociais, culturais e o meio ambiente da criança, em que o local 

socioeconomicamente muito ruim pode influenciar o atraso no desenvolvimento motor. 

Lopes (2011) afirma que agir imediatamente, com intervenções corretas é a maior 

contribuição para um bom desempenho motor futuro, além de reconhecer o contexto familiar 

e social na qual a criança está inserida. 

Por meio do outro instrumento utilizado pelo presente estudo, o Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento do MS, detectou-se que a grande maioria, tanto da cidade de 

Fortaleza quanto de Sobral, possuía desenvolvimento adequado, 127 (77%) e 144 (87,3%), 

respectivamente, de acordo com a referida escala. 

Santos, Quintão e Almeida (2010) também realizaram estudo com Instrumento de 

Vigilância do Desenvolvimento (Caderneta de Saúde da Criança) e mostraram que das 20 

crianças avaliadas, 75% foram consideradas com o desenvolvimento normal, 20% foram 

classificadas com possível atraso no desenvolvimento e 5% com provável atraso no 

desenvolvimento. 

Em meados da década de 1990, a preocupação com o desenvolvimento infantil 

passou a fazer parte das ações de promoção da saúde da criança propostas pela Organização 

Pan-americana de Saúde (OPAS), criando-se estratégias de Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI). A partir de então, juntamente com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), desenvolveu-se o Manual de Vigilância do Desenvolvimento Infantil no 
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contexto do AIDPI. Inicialmente, surgiu para suprir a necessidade de capacitação de 

profissionais em relação ao desenvolvimento infantil e, atualmente, está sendo incorporada na 

atenção à saúde da criança em vários estados do Brasil e também em outros países (OPAS, 

2005).  

Ainda de acordo com a OPAS (2005), este instrumento é utilizado como 

estratégia de triagem que fornece resultados eficazes para determinar se a criança está se 

desenvolvendo de acordo com o esperado para a idade cronológica e maturidade, além de 

detectar atrasos no desenvolvimento por meio de reflexos, posturas, habilidades, 

desenvolvimento motor fino e grosso, linguagem e interação pessoal. A ausência de um marco 

já é considerada desvio para a tomada de providências. 

A OPAS (2005) salienta que para as crianças de dois meses a dois anos de idade, 

a avaliação que a classifica como provável atraso no desenvolvimento quando o percentil do 

perímetro cefálico está menor do que 10 ou maior do que 90, há presença de alterações 

fenotípicas ou ausência de cumprimento de um ou mais marcos para faixa etária anterior. A 

criança será classificada com possível atraso no desenvolvimento quando houver ausência de 

um ou mais marcos para a faixa etária ou se perceber a existência de um ou mais fatores de 

risco, como baixo peso ao nascer, prematuridade, consanguinidade dos pais, caso de 

deficiência na família e violência doméstica. 

O adequado desenvolvimento físico, psíquico e social depende, em grande parte, 

dos cuidados recebidos no primeiro ano de vida, o que pode determinar a capacidade de 

aprender, de se relacionar e de regular emoções. Portanto, para se alcançar esse objetivo, 

deve-se capacitar profissionais de saúde para avaliação sistemática do desenvolvimento 

infantil, promover ambientes afetivos e com estimulação adequada (ALVIM, 2012). 

Avaliar o desenvolvimento infantil por meio de testes e escalas é uma maneira 

organizada de se observar o funcionamento da criança, objetivando a identificação de 

possíveis desvios da normalidade e, desta forma, propor meditas de intervenção, caso seja 

detectado, a fim de prevenir maiores complicações. 

Porém, para que isso ocorra, é necessário que profissionais de saúde devam estar 

cientes das possíveis variações do desempenho motor, sendo capaz de detectar possíveis 

atrasos e encaminhar para os programas de estimulação de desenvolvimento motor, para que 

seja possível o tratamento precoce e, por conseguinte, o acompanhamento ajudará a criança a 

desempenhar o seu ritmo nos momentos adequados. 
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6.5 Associação das Variáveis Neonatais e Socioeconômicas 

 

Neste tópico estão analisadas as variáveis perinatais (sexo, peso ao nascer, idade 

gestacional e tipo de parto) e as sociodemográficas dos pais/responsáveis das/pelas crianças, 

como idade, escolaridade, ocupação e renda. Considerando o ambiente onde a criança vive, 

também foram avaliados o saneamento básico e tipo de chão. As variáveis foram associadas 

aos escores finais do HINT e à classificação do desempenho da criança, segundo o 

Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS. 

Como se sabe, o desenvolvimento infantil é o resultado da interação entre fatores 

genéticos, biológicos (AVARIA, 2005; BRASIL, 2002) e ambientais (CUNHA; HECKMAN; 

LOCHNER; MASTEROV, 2006; TURKHEIMER et al., 2003). Os fatores biológicos 

interferem na formação e maturação dos diversos sistemas, seja a curto e longo prazo 

(BRASIL, 2002). Já as intervenções no ambiente domiciliar, em cada fase do ciclo de vida da 

criança, pode definir diferentes competências por toda a vida (CUNHA; HECKMAN; 

LOCHNER; MASTEROV, 2006; TURKHEIMER et al., 2003). 

Alguns estudos epidemiológicos associados ao desenvolvimento infantil apontam 

que lacunas poderão comprometer o desempenho da criança e oportunidades no futuro. Essas 

pesquisas exigem avaliação das condições ambientais vinculadas aos fatores sociais, 

econômicos, de atenção à saúde e comportamentos da mãe na gestação, considerando a sua 

indissociabilidade (NORES; BARNETT; SCHWEINHART; BELFIELD, 2005; BARNETT; 

MASSE, 2007; PEREIRA, 2007). 

O uso de escalas e testes ajuda na avaliação do desenvolvimento infantil, na 

tentativa de quantificar e qualificar o desenvolvimento da criança. 

Ao comparar os dois municípios pesquisados, pôde-se perceber que não houve 

diferença significativa entre crianças a termo e pré-termo, sexo das crianças, vínculo conjugal 

e ocupação rentável da mãe. Entretanto, de acordo com o Teste Exato de Fisher, a variável 

tipo de parto mostrou diferença estatisticamente significante ao comparar Fortaleza e Sobral 

(p=0,020) (Tabela 9). Em Fortaleza, prevaleceu crianças nascidas por parto cesáreo e em 

Sobral, parto normal. 

Em relação à renda, rede de esgoto, coleta de lixo e tipo de chão da moradia das 

crianças, não houve diferença estatística ao se comparar os dois referidos municípios do 

estado do Ceará, prevalecendo em ambos que a maioria da população pesquisada recebia de 

um a dois salários mínimos, com rede de saneamento básico e cerâmica revestindo o piso das 

casas (Tabela 10).  
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No Estado do Ceará, a população economicamente ativa representa quase 75% da 

população e mais de 60% dos chefes de família têm renda mensal inferior a um salário 

mínimo. Em se tratando das condições de moradia da população cearense, foram avaliados 

184 municípios do Ceará, identificou-se baixa relação na proporção de coleta de lixo e 

esgotamento sanitário, pois maior parte da população não dispõe de condições favoráveis de 

habitação (BEZERRA FILHO et al., 2007). 

Fatores como condição de moradia e de saneamento básico são essenciais para 

uma boa qualidade de vida da população. Assim, a caracterização dos domicílios e dos 

serviços sanitários fornece indicativos importantes para avaliação do bem-estar e da saúde de 

moradores (IBGE, 2008).   

Quanto aos tipos de parto, em Fortaleza, houve 98 crianças nascidas por parto 

cesáreo e, em Sobral, o que predominou foi o parto normal, 88 crianças nascidas por esse tipo 

de parto. Miller (1988) define cesárea como sendo intervenção cirúrgica e originalmente 

concebida para aliviar condições maternas ou fetais, quando há riscos para a mãe, o feto ou 

ambos, durante o período do parto, podendo apresentar riscos tanto para a mãe (FAUNDES et 

al., 1991; NIELSEN et al., 1984; PETTITI et al., 1982; PETTITI, 1985) quanto para o recém-

nascido (BURT et al., 1988; FAUNDES et al., 1991; KRANTZ et al., 1986; OTAMIRI, 

1991). 

Estudo realizado na região do Vale do Paraíba, composta por 28 municípios 

pertencentes à região administrativa de Taubaté – São Paulo, mostrou bastante elevada a 

média de parto via cesárea (56,3%), porém existe outro município cuja taxa é quase cinco 

vezes maior que o índice recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) (HAU; 

NASCIEMNTO; TOMAZINI, 2009). Ao comparar com outros municípios como Rio de 

Janeiro, taxa de 44,7% (D’ORSI, 1998), Belo Horizonte, 42,7%, (RODRIGUES at al., 1997) 

e Ribeirão Preto, 48,8%, (YAZLLE et al., 2001), a região central do Vale do Paraíba, 

principalmente os municípios de Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista, Aparecida, 

Piquete e Potim, apresenta índices muito altos de cesárea, contrapondo-se à prática obstétrica. 

Alguns estudos mostraram a correlação entre a incidência de parto por cesárea e 

as condições sociais da gestante. Camano e Mattar (1985) mostraram altas taxas desse tipo de 

parto em pacientes pagantes do que em não pagantes. Cai et al. (1998) confirmaram esse 

dado. Yazlle et al. (2001) estudaram 36.956 casos de partos hospitalares na cidade de 

Ribeirão Preto, São Paulo, e confirmaram a existência de altos números de parto cesáreo em 

mulheres de melhor nível socioeconômico e menor naquelas de pior condição social. Nesse 

período, houve mudança na instituição no sistema previdenciário, acreditando que haveria 
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diminuição na incidência de cesáreas, porém, os autores, sugeriram que a diferença entre as 

modalidades assistenciais ao parto conduz a diferentes padrões de assistência, interferindo na 

incidência de cesáreas.  

Outros trabalhos também apontam para altas taxas de cesáreas, como 

conveniências de tempo e financeiras para o profissional médico, as preocupações com a dor e 

futura elasticidade vaginal por parte da parturiente, pagamentos de anestesia durante o parto e 

possibilidade de realização de laqueadura (CORREA, 1992; FAUNDES et al., 1991; 

OVERHULSE, 1990; PRICE et al., 1990; SAKALA, 1993; STAFFORD, 1991). 

Por fim, Rattner (1996) afirma que grande parte das cesáreas está sendo realizadas 

de forma iatrogênicas e desnecessárias. Embora as taxas mais inadequadas se encontrem entre 

os hospitais privados, as dos hospitais públicos não podem ser consideradas adequadas, já que 

são apenas mais baixas.  

Portanto, por Fortaleza ser a capital do Ceará e nela haver mais hospitais privados 

e com população de maior poder aquisitivo do que Sobral, já que se trata de uma cidade do 

interior do referido Estado, é nela que se concentra o maior número de partos cesáreos, de 

acordo com o presente estudo. Entretanto, outros estudos asseguram que a cesariana exerce 

efeito protetor sobre a mortalidade neonatal, principalmente nas gestações de riscos, 

influenciado indiretamente na assistência do recém-nascido de risco (SERAFIM, 2002). Outra 

explicação sugerida seria que o profissional obstetra poderia optar pela cesariana ao invés do 

parto normal para assegurar a integridade do binômio mãe e filho (MELO; UCHIMURA, 

2011).  

A comparação das médias dos escores totais com a idade gestacional, peso ao 

nascer da criança, idade e escolaridade materna demonstraram alterações na avaliação 

neuromotora, uma vez que apresentou escore suspeito e anormal nos dois municípios, 

entretanto, em Sobral, por haver somente uma criança classificada com o desempenho 

anormal, não foi possível fazer a análise estatística da média. Na associação da idade 

gestacional, em Fortaleza, a maior média apresentou crianças com escore suspeito e, em 

Sobral, escore avançado. 

No caso do peso ao nascer, em Fortaleza, a menor média, apresentou crianças com 

desenvolvimento neuromotor anormal. A melhor média do referido município teve crianças 

com escores avançado e, em Sobral, normal. Com relação à idade e escolaridade da mãe, não 

houve muitas diferenças entre as médias e os escores do HINT com as duas localidades do 

estudo, porém, a maior média de anos de estudo em Fortaleza, apresentou crianças com escore 
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anormal, ou seja, duas mães que estudaram de 10 a 13 anos tiveram crianças apresentando 

desenvolvimento neuromotor anormal. 

Ao analisar a amostra como um todo, ou seja, com 330 indivíduos, os resultados 

foram semelhantes em todas as variáveis ao analisar separadamente, isto é, por municípios. 

A comparação entre Fortaleza e Sobral com tipo de parto, sexo, estado civil e 

ocupação da mãe e renda familiar em salários mínimos com os escores finais do HINT 

também não evidenciou diferenças estatística, porém ao comparar o estado civil das mães de 

Fortaleza entre si, ou seja, ao analisar as mães que tinham algum tipo de vínculo com as que 

não tinham, mostrou que há diferença significativa (p=0,035). Também foram realizadas 

análises com a amostra total para essas variáveis, o que não mostrou diferenças ao ser 

analisadas separadamente, em dois grupos distintos, isto é, entre Fortaleza e Sobral. 

A literatura relacionada à baixa idade materna e paterna, o uso de drogas, tabaco e 

álcool na gestação, baixa renda familiar, união conjugal instável, baixa escolaridade como 

influência negativa na trajetória do desenvolvimento das crianças (MARTINS et al., 2004). 

Oliveira (2011) acredita que a renda familiar é fator determinante para qualidade das famílias 

em relação ao acesso à saúde, educação, alimentação, entre outras necessidades básicas do 

homem. 

Estudo realizado no Canadá, utilizando o HINT como instrumento, avaliou 412 

crianças a termo, em que a média da idade materna foi 29,4 anos, 39,8% com nível superior e 

36% com segundo grau incompleto (MENGENS et al., 2007). Outro estudo desenvolvido nos 

Estados Unidos, mostrou que o nível de escolaridade da mãe e do pais e a renda familiar eram 

influentes no desenvolvimento mental da criança, ao relataram significativa relação entre 

quatros fatores e o desenvolvimento mental infantil (r=0,50, 0,52, 0,41 e 0,48, 

respectivamente, com p<0,05) (PORESKY; HENDERSON, 1982). 

Estudo brasileiro desenvolvido por Cardoso, Maia e Silva (2009), com 50 

crianças, com idade entre três meses e onze meses e vinte dias, para avaliar o 

desenvolvimento infantil, utilizando o Harris Infant Neuromotor Scale – HINT, mostrou que 

40% das mães eram adolescentes com idade variando dos 14 aos 21 anos, 32% não tinha 

completado o ensino médio e 46% viviam em união consensual. Estudo procedido no Canadá 

com 412 crianças, realizado com a mesma escala, mostra que a idade materna foi em média 

29,4 anos, 39,8 e 36,2% havia completado o ensino superior e médio, respectivamente 

(MEGENS et al., 2007).  

Para Groppo (2000), a adolescência é demarcada como etapa de transição para 

vida adulta, devendo ser reservada principalmente aos estudos. Desta forma, a idade entre 15 
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e 19 anos é considerada hoje como idade precoce para engravidar. Entretanto, o que se 

observa ultimamente é a incidência do aumento do número de adolescentes grávidas. Muitos 

autores explicam esse fato através do crescimento da população jovem e as transformações na 

vivência da sexualidade ocorrida nesse grupo social (IBGE, 2008). 

As gestantes adolescentes, segundo alguns autores, apresentam maior 

probabilidade de haver intercorrências pré-natais, intraparto, pós-parto e perinatais, ocorrendo 

principalmente à prematuridade e ao baixo peso ao nascimento (JOLY et al., 2000). Outros 

autores relatam a ocorrência de aumento da restrição de crescimento intrauterino, sofrimento 

fetal agudo intraparto, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, ocasionando maior índice de 

operações cesarianas nesse grupo populacional (ABU-HEIJA; ALI; AL-DAKHEIL, 2002; 

EURE; LINDSAY; GRAVES, 2002). 

Goldani et al. (2002) afirmaram que o nível educacional da mãe é fator 

relacionado ao perfil cultural e comportamentos ligados aos cuidados de saúde. Miranda, 

Resegue e Figueiras et al. (2006) e Papalia, Olds e Feldman (2006) relatam em estudos que o 

baixo nível de escolaridade pode ser considerado fator de risco para o desenvolvimento 

infantil. 

Estudo desenvolvido por Brito, Vieira, Costa e Oliveira (2011), em Feira de 

Santana, município da Bahia, verificou que 40,4% das mães tinham, no máximo, o ensino 

fundamental completo, entre elas, 5,7% nunca havia frequentado a escola. Além disso, 82,6% 

das famílias estudada apresentavam renda mensal igual ou menor que um salário mínimo. 

Estudos mostram que essas variáveis produzem efeito sobre a qualidade das demais condições 

relacionadas ao desenvolvimento neuromotor da criança, mostrando deficiência nessas 

variáveis, a assistência à saúde da criança fica comprometida (PILZ; SCHERMANN, 2007). 

No Ceará, pouco mais de 70% da população feminina é alfabetizada e 

aproximadamente 80% têm menos de oito anos de estudo (BEZERRA FILHO et al., 2007). 

As políticas de desenvolvimento educacional são fortes aliadas dos ganhos em saúde, como 

reconhece o Banco Mundial. Logo, o nível de escolaridade é marcador determinante da 

condição socioeconômica da mãe e família, além do que pode ser relacionado ao perfil 

cultural e comportamental do indivíduo, exercendo efeito importante na determinação da 

saúde materno-infantil (GOLDANI et al., 2002). 

As variáveis perinatais e as condições socioeconômicas dos pais remetem que 

deve haver maior vigilância no atendimento às crianças, uma vez que esses fatores podem 

comprometer o desenvolvimento físico, psíquico e social. 
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No presente estudo, verificaram-se que o desenvolvimento neuromotor da criança, 

as variáveis neonatais e dados socioeconômico dos pais não tiveram grandes diferenças de 

escores totais do HINT entre os dois municípios estudados. Entretanto, as variáveis tipo de 

parto e estado civil da mãe tiveram diferenças ao ser comparadas entre os dois municípios e 

entre si, respectivamente. 

Ao avaliar as variáveis prematuridade, tipo de parto, sexo da criança, estado civil 

e ocupação da mãe e renda familiar com o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do 

MS e os dois municípios participantes da pesquisa, verificou que há diferença estatística entre 

as crianças pré-termo e a termo de Fortaleza (p=0,000) e Sobral (p=0,000) e em relação à 

renda familiar de Sobral, p=0,075. 

É sabido que a prematuridade tem grande impacto no desenvolvimento motor 

grosso e fino do que no desenvolvimento mental no primeiro ano de vida, e que o fator 

ambiental pode acelerar ou inibir esse processo (WILSON; CRADOCK, 2004). 

Linhares et al. (2003) afirmam que bebês prematuros e com baixo peso ao 

nascimento tem alto risco para apresentar problemas de desenvolvimento, sendo observada 

essa vulnerabilidade no estudo realizado, pelos mesmos autores, com 42 crianças pré-termo e 

baixo peso ao nascimento, avaliadas através da Escala de Desenvolvimento do 

Comportamento da Criança (EDCC). Pieuch et al. (1997) também salientam que quanto mais 

baixo o peso ao nascimento maior a probabilidade das crianças apresentar atrasos no 

desenvolvimento.  

A criança pré-termo, por não ter completado o seu desenvolvimento intrauterino, 

apresentam risco elevado de sequelas neurológicas e de atraso do desenvolvimento 

psicomotor. Lesões hipóxico-isquêmicas e hemorragias peri-intraventriculares são comuns 

nessa idade, aumentando o risco para o retardo mental, a paralisia cerebral, as perdas visuais e 

auditivas, ou anomalias neurológicas menores como estrabismo e distúrbios de coordenação 

motora entre outros agravos (AYACHE; MARIANI NETO, 2003). 

Os mesmos autores ainda afirmam que, mesmo sem apresentar complicações 

graves, recém-nascidos prematuros, por si só, apresentam risco aumentado para problemas de 

desenvolvimento, pois possui imaturidade funcional e estrutural de órgãos e sistemas, o que 

pode resultar em desenvolvimento motor qualitativamente diferente das crianças nascidas a 

termo. Apesar de o tônus muscular aumentar à medida que o bebê prematuro se desenvolve, 

ele não consegue alcançar o grau completo da criança a termo, podendo interferir em 

aquisições motoras importantes como controle da cabeça e do tronco, equilíbrio quando 

sentado e coordenação bilateral.  
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Ao associar o desenvolvimento da criança com os dois instrumentos utilizados na 

presente pesquisa, o HINT e o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS, pôde-

se notar que a correlação das duas escalas não teve concordância, pois, segundo o coeficiente 

Kappa, p<0, de acordo com a classificação de Landis e Koch (1977). 

Oliveira et al. (2012), ao verificar a concordância entre a Caderneta de Saúde da 

Criança e o Manual para a Vigilância do Desenvolvimento Infantil, com crianças de dois a 24 

meses, inferiram baixa concordância entre os instrumentos analisados, uma vez que o 

coeficiente Kappa teve como resultado 0,27. 

Assim como no trabalho de Oliveira et al. (2012), uma possível explicação para 

não concordância no presente estudo é o HINT e o Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS são baseados em critérios distintos. Assim, a mesma criança 

avaliada por um desses instrumentos pode ter resultados distintos pela análise da outra escala. 

Por exemplo, cinco crianças foram avaliadas pelo instrumento do MS e classificadas como 

alerta, as mesmas cinco crianças, pelo HINT, tiveram escores totais avançados. 

Portanto, faz-se necessário ressaltar que o uso de qualquer tipo de instrumentos 

para avaliar o desempenho infantil apresenta vantagens e desvantagens e que para um 

diagnóstico preciso, deve-se buscar associação de mais de um instrumento (HERRERO; 

GONÇALVES; SIQUEIRA; ABREU, 2011). 

Outra maneira de associar o desenvolvimento infantil com as duas escalas e as 

variáveis como sexo da criança, tipo de parto, estado civil e ocupação materna e renda 

familiar foi agrupar a classificação dos dois instrumentos e resumi-los em dois: “com déficit 

neuromotor” e “sem déficit neuromotor”. Assim, a única variável que houve diferença 

significativa foi a renda (p=0,022) entre as famílias de Sobral, de acordo com o Teste de 

Fisher. As demais não mostraram diferenças. 

Contudo, a biologia e o ambiente interatuam de forma contínua, influenciando o 

desenvolvimento infantil e ações em diversos setores devem operar de forma articulada para 

garantir as ações de saúde e educação. Para tanto, deve-se incrementar novas políticas 

públicas de saúde e educação baseadas em evidências, demonstrando o impacto das 

competências criadas por programas de educação precoce, em termos de resultados 

mensurados ao longo da vida (BRITO et al., 2011). 

Vale ressaltar que houve limitações para o desenvolvimento deste estudo, entre 

elas foi pelo fato de ser realizado em dois municípios do Estado do Ceará, principalmente em 

Sobral, por se tratar de uma cidade distante da capital, e no tamanho amostral, por se tratar de 
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várias faixas etárias de idade. A violência urbana que implicou receio de condução a 

determinados postos de saúde dos dois municípios. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

O estudo permitiu avaliar crianças de duas cidades cearenses por meio de uma 

tecnologia em saúde, favorecendo a prática assistencial do enfermeiro na Atenção Primária. 

Logo, o HINT é um instrumento que detecta possíveis alterações no desempenho neuromotor, 

cognitivo e comportamental em crianças entre dois meses e meio a 12 meses e meio de idade. 

O Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta de 

Saúde da Criança) aborda os marcos do desenvolvimento, em que se destaca o perfil 

psicoativo, psicomotor, social e maturativo da criança. 

Propiciou avaliar o desenvolvimento infantil por meio de uso de escalas, como 

instrumento quantitativo de avaliação infantil, embora pouco difundido na área da 

enfermagem, necessitando de repasse de conhecimento, uma vez que os enfermeiros atuam 

diretamente na atenção primária, a fim de contribuir para promoção da saúde da criança, por 

meio da avaliação do desenvolvimento infantil, com a aplicabilidade de tecnologias, visando 

cuidado seguro e humanizado. 

Os objetivos propostos foram alcançados, uma vez que ao aplicar os dois 

instrumentos para avaliação do desenvolvimento neuromotor, permitiu traçar o perfil das 

crianças a partir de dados neonatais, socioeconômicos e educacionais dos pais/responsáveis e 

dessa forma associá-los com a pontuação final do HINT e do Instrumento de vigilância do 

MS. Além disso, também foi permitida a associação dos escores finais dos dois instrumentos. 

Contudo, através da avaliação, foi possível orientação aos pais/responsáveis quanto ao 

desenvolvimento normal de seus filhos, a fim de evitar os riscos que eventualmente pudessem 

comprometer a qualidade de vida da criança e dos familiares.  

Foram avaliadas 330 crianças, e a maioria, era do sexo feminino e nascida por 

parto cesáreo no município de Fortaleza. Em Sobral, prevaleceram as crianças do sexo 

masculino e o parto normal. Em Fortaleza, 12 crianças avaliadas nasceram pré-termo, 

apresentando média do peso e estatura ao nascer de 3.177,4g e 48,6cm, respectivamente. Em 

Sobral, esses dados foram 3.270g e 48,1cm. 

 Quanto ao perfil socioeconômico e educacional dos pais/responsáveis das/pelas 

crianças, a maioria, nos dois municípios pesquisados, era casada, as mães eram jovens e não 

possuía ocupação rentável, era, em grande parte, “do lar”, tinha como escolaridade de 11 a 13 

anos de estudos.Não houve diferenças estatisticamente significante ao se comparar os dados 

sociodemográficos dos dois municípios.  
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O resultado da avaliação do desempenho neuromotor por meio do HINT mostrou, 

nas duas cidades, que parte das crianças pontuou com escores “normais” e ao serem avaliadas 

com o Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do Ministério da Saúde (Caderneta de 

Saúde da Criança), predominou o “desenvolvimento adequado”. 

Embora as duas escalas não tenham mostrado correlação entre si, devido ao 

coeficiente Kappa (K= -0,010), para avaliação do desenvolvimento de crianças de dois meses 

e 15 dias a 12 meses e 15 dias, não se pode concluir sobre a maior ou menor qualidade de 

avaliação de cada um deles, já que se baseiam em critérios semelhantes para os marcos do 

desenvolvimento relativos a parte neuromotora, contudo o Instrumento de Vigilância do 

Desenvolvimento do MS abrange outros marcos como psicoafetivo, psicomotor, social e 

maturativo.  

Em se tratando das variáveis categóricas e suas associações com os municípios e 

os resultados dos dois instrumentos, houve diferenças estatísticas com o tipo de parto, entre 

Fortaleza e Sobral, predominando o parto cesáreo em Fortaleza e o parto normal em Sobral, o 

estado civil da mãe em Fortaleza, a renda em Sobral e a prematuridade em ambas as 

localidades. 

Assim, crianças prematuras e de baixo nível socioeconômico têm maior impacto 

no desenvolvimento do que criança a termo, sendo importante o acompanhamento e a 

avaliação do desempenho, principalmente em situação de desvantagem social. 

O estudo mostrou duas tecnologias em saúde para auxiliar na avaliação do 

desenvolvimento da criança, no seu primeiro ano de vida. Todo instrumento, por sua vez, 

apresenta vantagens e desvantagens, e a escolha de um deles dependerá da população e os 

objetivos a serem alcançados pelo profissional de saúde.  

A escassez de instrumentos nacionais padronizados para diagnóstico e 

acompanhamento da criança ressalta a importância de estudos brasileiros para verificar a 

adequação e validação de instrumentos para os parâmetros locais. Também é necessário 

incrementar pesquisas sobre a utilização do Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento 

do MS (Caderneta de Saúde da Criança), uma vez que se trata de um instrumento de origem 

nacional, permitindo a abordagem da realidade sociocultural do país. 

No que se trata às dificuldades encontradas para realização do estudo, pode-se 

apontar o deslocamento ao município de Sobral, que exigia transporte rodoviário, uma vez 

que a cidade se localiza a 232 quilômetros da capital do Ceará, Fortaleza, assim como 

deslocamento na própria cidade de Sobral, para os centros de saúde, que muitas vezes 

acontecia por meio de motos. Em acréscimo, ressalta-se, que o não preenchimento de alguns 
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dados importantes da caderneta de saúde da criança pelos profissionais de saúde, como Apgar, 

perímetro cefálico e torácico, favoreceu a não correlação desses com o desenvolvimento da 

criança investigada. 

Portanto, urge enfatizar estudos e iniciativas com a finalidade de capacitar e 

aprimorar o enfermeiro na detecção precoce de desvios de desenvolvimento. Assim, o 

profissional poderá atuar mais efetivamente no campo da pediatria, uma vez que a utilização 

da técnica correta ou do domínio dos conhecimentos relacionados às patologias exige atenção 

especial à criança e família, atendendo às necessidades emocionais, estabelecendo vínculos, 

conforme a fase de desenvolvimento em que se encontra e, especialmente, quando vivencia 

algum problema de saúde, como um desvio no processo de desenvolvimento, por exemplo.  

Dessa forma, sugere-se também a realização de novas pesquisas a fim de verificar 

o desenvolvimento da criança em outros municípios do Ceará e no Brasil, e a aplicabilidade 

de instrumentos capaz de avaliar o perfil do desempenho neuromotor e as influências 

advindas do meio, o que permitirá visão mais global da evolução das características de 

crescimento e desenvolvimento infantil de crianças brasileiras.  
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Apêndice 

  

APÊNDICE A 

        

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 
Conselho Nacional de Saúde 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 

Eu, Polyana Candeia Maia, enfermeira, mestranda, venho por meio deste, convidar 

você a participar de um estudo, que tem como título O Enfermeiro e a Avaliação do 

Desenvolvimento Neuromotor do Lactente, cujos objetivos são avaliar e analisar o 

desenvolvimento neuromotor de crianças com idade entre três e doze meses, residentes em 

Fortaleza e Sobral, usando a escala Harris Infant Neuromot Test /HINT e os marcos do 

desenvolvimento infantil contidos no Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do 

Ministério da Saúde (MS); Associar o desenvolvimento infantil dessas crianças, segundo a 
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classificação e pontuação final da escala HINT com o referencial dos marcos do 

desenvolvimento infantil, de acordo com o MS; Verificar associação das variáveis neonatais 

(peso, idade gestacional, Apgar, tipo de parto e sexo) e dados socioeconômicos das famílias 

das crianças com a pontuação final da escala HINT e codificação dos marcos do 

desenvolvimento infantil contidos no Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento do MS.  

Após a sua aceitação em participar deste estudo irei fazer perguntas sobre suas 

condições sanitárias e educacionais, seu período pré-natal e os dados neonatais de seu filho. 

Irei também avaliar o desenvolvimento neuromotor infantil de sua criança, somente por meio 

da minha observação durante a movimentação espontânea ou induzida do seu bebê.  

Dessa maneira será muito importante sua participação neste estudo, pois poderei 

avaliar o desenvolvimento neuromotor de sua criança por meio da escala HINT e do 

instrumento desenvolvido pelo Ministério da Saúde.   

Caso aceite fique claro que o seu nome não será revelado, você poderá deixar de 

participar deste estudo no momento que você desejar sem que haja nenhum prejuízo a você, 

ainda poderá ter acesso às informações relacionadas ao estudo. Não haverá risco pra você e 

sua participação não será remunerada. 

 

Para isso deixo meu nome completo, endereço e telefone para contato: 

 

           Polyana Candeia Maia 

           Rua Alexandre Baraúna, 1115 

Bairro Rodolfo Teófilo  

Fones: 3366-8236 

Ou 

Comitê de Ética e Pesquisa/Universidade Federal do Ceará 

Fone: (085) 3366.8384 

 

        

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Conselho Nacional de Saúde 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP 

 

1. TERMO DE CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

 

 

Declaro que após esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, 

consinto em participar desse estudo com título: O Enfermeiro e a Avaliação do 

Desenvolvimento Neuromotor do Lactente. 

 

 

Fortaleza,  ____ de ______________  de__________       

 

____________________________________                      __ 

         Assinatura do sujeito da 

pesquisa ou representante 

legal 
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     Digital (Se Analfabeto) 

___________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 

 

ANEXO A 

         Assinatura do pesquisador 

         (carimbo ou nome legível) 

         Testemunha  
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Formulário 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PROJETO DE PESQUISA SAÚDE DO BINÔMIO MÃE E FILHO 

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR DE CRIANÇAS DE ZERO AOS DEZOITO 

MESES DE VIDA  

 

- Dados Sócio demográficos                                                                              No de controle: __________ 

 

1. Nome da Mãe:_______________________________________________ *Telefone:_____________  

2. Estado Civil:________________________    3. Idade: _____ anos    

4. Escolaridade: _______________________    5. Ocupação: ________________________ 

6. Nome do pai:________________________    7. Idade: _____ anos   

8. Escolaridade: _______________________      9. Ocupação: ________________________ 

10. No de pessoas no domicilio _______ 

11. Renda Familiar (em SM): 1(  ) <1    2 (  ) 1 a 2         3 (  ) >3 

12. No de cômodos no domicilio: 1 (  ) 1    2 (  ) 2 a 3         3 (  ) >4 

13. Rede de Esgoto: (  ) Sim (  ) Não 

14. Coleta Seletiva de Lixo: (  ) Sim (  ) Não 

15. Tipo de Chão:    1 (  ) Cimento     2 (  ) Cerâmica     3(   ) “ Chão Batido” 

 - Dados das condições de Nascimento da criança 

16. Data de Nascimento:  ___/___/______ 

17. IG: _____semanas ____dias 

18. Peso ao nascer: _______g 

19. Estatura: _______cm 

20. PC: _____cm 

21. PT: _____cm 

22. APGAR: 1º min _____ / 5ºmin _____ 

23. Reanimação:  (  ) Sim (  ) Não 

24. O2: (  ) Sim, _________d    (  ) Não 

25. Fototerapia:   (  ) Sim, _________d     (  ) Não    

Avaliador: ______________________ 

ANEXO E 
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