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RESUMO 

O desenvolvimento infantil é o resultado da interação de fatores biológicos, 

psicológicos e sociais. Ambiente hostil, renda, estímulos oferecidos, bem como a 

presença de uma doença crônica são questões que podem interferir significativamente. 

Considerando as doenças crônicas, podemos identificar a cardiopatia congênita (CC) 

que se caracteriza por malformações cardíacas anatômicas e funcionas e atualmente tem 

apresentado uma incidência de até 1% na população de nascidos vivos. Esta pesquisa 

teve como objetivo avaliar o desenvolvimento infantil e verificar uma associação com o 

comprometimento por fatores biopsicossociais de crianças com e sem CC. Fizeram 

parte do estudo crianças de zero a seis anos, divididas em três grupos: Grupo1-  29 

crianças cardiopatas congênitas pré-cirúrgicas, Grupo2- 43 crianças cardiopatas pós-

cirúrgicas e Grupo3- 56 crianças saudáveis. Os instrumentos utilizados foram um 

questionário biopsicossocial e o Teste de Triagem de Denver II. Do total de 128 

crianças avaliadas, 66 (51,56%) são meninas, sendo que a idade variou dos dois meses 

aos seis anos (mediana 24,5 meses). No G1 e G2 houve predomínio de cardiopatias 

acianóticas (55,2% e 58,1%). Em relação as avaliações do Denver II, as crianças 

cardiopatas tiveram mais classificações de desenvolvimento “suspeito” e 

“suspeito/anormal”, sendo que 41,9% das crianças que já passaram por procedimento 

cirúrgico tiveram seu desenvolvimento caracterizado como “suspeito/anormal”. No 

grupo das crianças saudáveis 53,6% foram classificadas com perfil desenvolvimental 

“normal” (p=˂0,0001). Sobre os domínios do Denver II, entre as crianças cardiopatas 

houve maior alteração nas áreas motoras (p= 0,016, p=˂0,001). As variáveis 

biopsicossociais que se mostraram relacionadas a um possível atraso no 

desenvolvimento foram: sexo (p=0,042), idade da criança (p=0,0001) e renda per capita 

(p=0,019). Não foram encontradas associações entre as variáveis relacionadas ao 

tratamento da cardiopatia, informação, compreensão da doença e do modo como os pais 

tratam os filhos. Já no grupo das crianças saudáveis evidenciou-se que crianças que 

passaram por internação hospitalar tiveram mais índices de alterações no 

desenvolvimento (p=0,025) e quanto maior o número de internações mais essas 

alterações se intensificaram (p=0,023). Os resultados sugerem que crianças com 

cardiopatia congênita tenham provável atraso no desenvolvimento. Também foi 

possível verificar que existe uma diferença significativa entre as crianças que passaram 

por procedimento cirúrgico, daquelas que ainda aguardam cirurgia fazendo somente 

acompanhamento clínico. As alterações de o desenvolvimento estarem mais ligadas as 

áreas motoras podem ser explicadas por aspectos característicos da doença e do 

tratamento, como dispneia, cansaço, cuidados e limitações nas atividades diárias. As 

variáveis sexo e idade parecem ser determinantes no desenvolvimento, bem como, 

crianças saudáveis passarem por experiência de hospitalização. Já nas crianças 

cardiopatas, se percebeu que as variáveis sociais que envolvem a doença e o tratamento 

não comprometeram o desenvolvimento. Essa questão pode ser entendida por meio de 

fatores protetores e de resiliência, já que essa população recebe apoio familiar e social. 

 

Palavras-chave: desenvolvimento infantil; cardiopatias congênitas; medicina do 

comportamento; psicologia da criança. 
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ABSTRACT 

Child development is the result of the interaction of biological, psychological and social 

factors. Hostile environment, income, offered stimuli, as well as the presence of a 

chronic illness are issues that may interfere significantly. Considering the chronic 

diseases, we can identify congenital heart disease (CHD) is characterized by anatomical 

heart defects and functional and currently has presented an incidence of up to 1% of the 

population of live births. This research aimed to evaluate child development and verify 

an association with the commitment by biopsychosocial factors of children with and 

without CHD. Study participants were children from zero to six years, divided into three 

groups: Group1- 29 children pre-surgical congenital heart disease, Group2- 43 children 

post-surgical cardiac patients and Group3- 56 healthy children. The instruments used 

were a biopsychosocial questionnaire and the Screening Test Denver II. Of the total of 

128 children evaluated, 66 (51.56%) are girls, and ages ranged from two months to six 

years (median 24.5 months). In G1 and G2 predominated acyanotic heart disease 

(55.2% and 58.1%). Regarding the Denver II reviews, children with heart disease had 

more development ratings "suspicious" and "suspect/abnormal", and 41.9% of children 

who have gone through surgery had characterized its development as 

"suspect/abnormal" . In the group of healthy children 53.6% were classified as 

developmental profile "normal" (p = ˂0,0001). On the areas of Denver II, among 

children with heart disease was greatest change in motor areas (p = 0.016, p = ˂0,001). 

The biopsychosocial variables that were related to a possible developmental delay were 

gender (p = 0.042), child's age (p = 0.0001) and income per capita (p = 0.019). There 

were no associations between the variables related to the treatment of disease, 

information, understanding of the disease and the way parents treat their children. In the 

group of healthy children showed that children who underwent hospitalization rates 

were more changes in development (p = 0.025) and the higher the number of admissions 

over these changes have intensified (p = 0.023). The results suggest that children with 

congenital heart disease have likely delayed development. It was also observed that 

there is a significant difference between the children who have gone through surgery, 

those who are still waiting for surgery only doing clinical follow-up. Changes in the 

development are more connected motor areas can be explained by the characteristic 

features of the disease and treatment, such as dyspnea, fatigue, care and limitations in 

daily activities. The gender and age appear to be decisive in the development as well as 

healthy children go through hospitalization experience. Already in children with heart 

disease, it was realized that social variables involved in the disease and the treatment 

did not affect the development. This question can be understood by means of protective 

factors and resiliency, as this population receives family and social support. 

Keywords: child development; heart defects, congenital; behavioral medicine; child 

psychology. 
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1. INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento infantil é o resultado da interação de vários fatores, entre 

eles características biológicas, psicológicas e sociais.  A aquisição de novas habilidades 

relaciona-se à faixa etária da criança e às interações vividas com os outros indivíduos do 

seu meio social (Giron, 2005).  

Estudos têm mostrado que avaliar as condições ambientais e os estímulos que 

são oferecidos às crianças por suas famílias, podem fornecer dados importantes para o 

incremento de intervenções preventivas e promocionais em saúde. A interação cérebro-

comportamento pode ser completamente alterada, dependendo das experiências iniciais 

emocionais ou de socialização na infância. A cultura que está relacionada ao 

comportamento aprendido e às experiências sociabilizadas, envolve a totalidade de 

ideias, habilidades, costumes no qual cada individuo nasce e cresce. Os fatores culturais 

podem alterar diferente e dinamicamente o desenvolvimento do cérebro, que deve ser 

considerado como uma variável dependente que influencia e é influenciado pelos 

fatores ambientais. Um desses fatores é o nível socioeconômico que inclui escolaridade, 

condições nutricionais, quantidade e qualidade de estimulação, cuidados médicos, riscos 

perinatais, ocupação, estilos de interação familiar e social e condições de habitação 

(Martins, Costa, Saforcada, & Cunha, 2004). 

Confirmando esses achados Helen Bee (1978), em seu livro “Psicologia do 

Desenvolvimento – questões sociais”, já abordava questões acerca do efeito da pobreza 

no desenvolvimento e referia que tentar explicar um retardo intelectual como resultado 

somente da pobreza é supersimplificar de maneira grosseira a questão. Isto porque os 

ambientes de pobreza não são todos iguais, da mesma forma que as crianças que neste 

ambiente se desenvolvem não são iguais. Com essa ideia Bee reforça a importância de 
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que alguns aspectos das experiências ambientais precoces vividas sejam levados em 

conta no momento de explicar um déficit no desenvolvimento. São eles: problemas de 

saúde como a desnutrição; insuficiente estimulação ambiental como a falta de estímulos 

visuais e sensoriais; e por fim, estilo de interação social que se refere a uma pobreza de 

estímulos emocionais e afetivos. Atualmente este assunto ainda é tema de muitas 

discussões principalmente no campo das neurociências. Hackman, Farah e Meaney 

(2010) em seu artigo “Socioeconomic status and the brain: mechanistic insights from 

human and animal research”, referem que crescer em uma família com baixo nível 

socioeconômico está associado significativamente a piores condições de saúde, 

deficiências no bem-estar psicológico e déficits cognitivos e emocionais. Esses fatores 

somados a um ambiente inadequado e fatores orgânicos, podem representar uma forte 

influência não só na infância, mas também na vida adulta. Nesta perspectiva tornar-se 

importante observar que a abrangência da avaliação do desenvolvimento infantil pode 

melhorar na medida em que o sintoma é inserido em outros sistemas como o emocional, 

familiar, psicossocial e biológico.  

Considerando os aspectos biológicos, é possível identificar as inúmeras doenças 

crônicas que acometem a população pediátrica, como é o caso da cardiopatia congênita 

(CC), por exemplo. A CC abrange uma ampla variedade de malformações cardíacas 

anatômicas e consequentemente funcionais. Atualmente é a mais comum nos recém-

nascidos vivos, podendo chegar a 1% na população brasileira (Gianotti, 1996; Pinto Jr, 

Daher, Sallum, Jatene, & Croti, 2004).  

A presença desta doença também está ligada a sintomas como dispneia, cansaço, 

tontura, baixo peso, infecções respiratórias frequentes, arritmia e cianose que 

dependendo do grau, podem causar restrições físicas e inibição motora que afetam 
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diretamente o desenvolvimento emocional e cognitivo (Monteiro, 2003). Somado a isso, 

encontramos fatores ambientais muito importantes como a dinâmica e interação 

familiar. A família dificilmente aceita a doença cardíaca da criança, o que gera 

sentimentos de culpa e incapacidade. Devido a estes sentimentos a superproteção e a 

ansiedade acabam fazendo parte do dia a dia dessas famílias, o que pode causar na 

criança danos psíquicos desastrosos que irão repercutir em todas as esferas da sua vida 

(Romano, 2001). 

Crianças com CC podem ter seu desenvolvimento prejudicado não só por fatores 

fisiopatológicos como baixo peso, cianose, entre outros, mas também pela cronicidade 

da doença que impõem as suas vidas, inúmeras hospitalizações, repetições de exames, 

restrições físicas, afastamento da escola e do convívio com outras crianças. Levando em 

consideração todo esse contexto, crianças cardiopatas, dependendo da gravidade da 

doença, poderão obter pontuações significativamente inferiores, quando comparadas às 

crianças sem cardiopatia, no que diz respeito a variáveis do desenvolvimento infantil 

(Campos, Pérez, Terreros, Montero, Madrid, & Terreros, 2003; Silva, 2006).   

Tendo em vista que este estudo objetiva avaliar o desenvolvimento infantil e 

verificar uma possível associação com o comprometimento por fatores biopsicossociais 

de crianças com e sem CC, participaram da pesquisa crianças atendidas 

sistematicamente pelo Serviço de Pediatria do Instituto do Coração/INCOR do Natal e 

pacientes da AMICO – Associação Amigos do Coração da Criança. Estas instituições 

atendem crianças cardiopatas de todo o Estado do Rio Grande no Norte. 

Nesse contexto o presente projeto justificou-se pela curiosidade de compreender 

como se estabelece a relação dos fatores biopsicossociais com o desenvolvimento 

infantil, bem como, entender como a organização do ambiente familiar e a interação e 
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estímulos ambientais podem interferir de maneira positiva ou não no desenvolvimento 

da criança cardiopata. A partir da compreensão desses aspectos, os profissionais da 

saúde poderão planejar com base em informações coesas e fundamentadas, ações 

preventivas e promocionais de saúde que visem um melhor relacionamento e 

desenvolvimento infantil das crianças com CC a partir do ambiente em que estão 

inseridas.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Desenvolvimento Infantil 

2.1.1 Origens teóricas do desenvolvimento infantil 

O desenvolvimento infantil, bem como as formas de avaliação utilizadas para 

acompanhar este processo, vem sofrendo mudanças em sua compreensão. Sucupira, 

Werner e Resegue (2000) referem que existem três grandes vertentes ou modelos que 

basearam a evolução do entendimento do desenvolvimento da criança: a mecanicista, a 

organicista e a histórico-cultural. 

O Modelo Mecanicista consiste na ideia de que a máquina é a grande 

representação, sendo o homem concebido como um ser passivo, um organismo reativo, 

determinado pelo meio, que assim como a máquina, pode ser manipulado e controlado 

por forças externas. Rene Descartes (1596- 1650) e Thomas Hobbes (1588-1679) foram 

grandes representantes do mecanicismo e acreditavam que a vida humana era regida 

pelas leis da física e que a mente reagiria conforme as reações do organismo a estímulos 

do meio (Andery, 2012). 

Após alguns anos surge a abordagem comportamentalista, vinculada à visão 

mecanicista. Esta é uma das teorias psicológicas mais importantes e influentes na área 

da saúde e é também conhecida como behaviorismo ou behaviorista. Os grandes autores 

foram J. B. Watson (1878-1958) e Skinner (1904-1980) que propuseram uma psicologia 

objetiva, fornecendo explicações somente para os processos mentais observáveis, ou 

seja, qualquer fenômeno do comportamento era reduzido a uma fórmula de estimulo-

resposta. Esta posição teórica, ao compartilhar da concepção mecanicista de mundo e de 

homem, vai refletir, na compreensão da relação entre desenvolvimento e aprendizagem. 
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Sendo que esta relação pode ser resumida com os seguintes pontos: desenvolvimento e 

aprendizagem são processos idênticos resultado do condicionamento do meio; o 

desenvolvimento está ligado a uma mera sequência de eventos previsíveis, decorrentes 

da formação de hábitos; e por fim, diante do mundo o homem é considerado passivo ou 

menos reativo (Sucupira et al., 2000). 

Já o Modelo Organicista utiliza o principio de que a atividade e não mais a 

engrenagem é o que caracteriza o homem. Nesta visão a criança é compreendida como 

um ser ativo que irá interagir com o meio. Uma das teorias psicológicas vinculada a este 

modelo é a Desenvolvimentista. Arnold Gessel (1880-1961) passou anos observando o 

comportamento de crianças de zero a 16 anos e descreveu quais são os comportamentos 

e habilidades típicas por faixa etária, considerando os comportamentos e as habilidades 

como universais, devendo surgir na mesma sequência etária (Andery, 2012). Outro 

importante trabalho e mais conhecido da vertente organicista foi de Jean Piaget (1896-

1980). Considerado autor da concepção interacionista-construtivista, Piaget descreve o 

desenvolvimento como uma consequência das transformações constantes dos esquemas 

primários até o desenvolvimento dos padrões interiorizados de pensamento ou 

esquemas operatórios. Nesta perspectiva, divide o desenvolvimento em quatro estágios 

ou períodos: sensório-motor (do nascimento aos 2 anos), pré-operacional (2 a 7 anos), 

estágio das operações concretas (7 a 12 anos), e, por último estágio das operações 

formais (12 anos diante, período da adolescência) (Palangana, 1994). Piaget considera 

que a mudança dos estágios por ele desenvolvidos é caracterizada pelo aparecimento de 

mudanças qualitativas. Em outras palavras, cada estágio só pode se desenvolver a partir 

daquilo que foi construído nos outros estágios, sendo que, o ritmo em que cada criança 

atravessa essas etapas pode variar, não se podendo tomar como um parâmetro rígido as 



22 
 

faixas etárias identificadas em cada estágio. Essas variações ocorrem, pois existem 

diferenças individuais e do meio ambiente que devem ser consideradas para 

compreender o desenvolvimento infantil (Piaget, 1967). 

As contribuições do modelo organicista são de grande importância, mas devem 

ser entendidas também a partir de suas limitações. Muitos se autores referem que não só 

a perspectiva de Gessel, mas também todas as abordagens vinculadas ao modelo 

organicista consideram as regularidades observadas no desenvolvimento infantil como 

universais e que esse aspecto deve ser analisado com cuidado, pois pode trazer grandes 

problemas quando a ideia for comparar populações umas com as outras (Sucupira et al., 

2000). Considerando estas limitações, Piaget reforça em seus estudos que o 

desenvolvimento vai muito além da maturação do sistema nervoso. Esse processo 

envolve a relação entre o meio que se está inserido e a capacidade para assimilar e 

estruturar novas informações possibilitando tanto as transformações observáveis as 

quais identificam a formação de esquemas, quanto as transformações internas que 

constituem as estruturas mentais (Miranda & Muszkat, 2004). 

Por fim, se apresenta o Modelo Histórico-cultural que é caracterizado pelo fato 

da criança ser representada como um sujeito social e simbólico e sua constituição ser 

compreendida a partir das relações sociais, culturais e históricas. A abordagem 

conhecida como sociointeracionista (histórico-cultural) traz Lev Vygotsky (1896-1934), 

como seu principal representante que ofereceu grandes avanços na compreensão do 

desenvolvimento infantil, pois definiu como sua proposta metodológica o “método 

funcional de dupla estimulação” que traduz o peso das interações sociais na constituição 

do desenvolvimento. Para ele, a questão central consiste em explicar “o processo”, ou 

seja, como a maturação física e a aprendizagem sensório-motora interagem com o 
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ambiente, que é histórico e social, produzindo as funções complexas do pensamento 

humano. Ele observou que no início da vida os fatores biológicos preponderam sobre os 

sociais, porém, aos poucos o pensamento e os comportamentos das crianças passam a 

ser orientados pelas interações que se estabelecem com outras pessoas mais experientes. 

Essas interações se constituem principalmente através da linguagem, que passa a ser a 

principal intervenção no processo de desenvolvimento da criança desde o nascimento 

(Palangana, 1994; Sucupira et al., 2000). 

As teorias do desenvolvimento carregam grandes discussões e debates a cerca de 

alguns aspectos que envolvem o tema. Um desses debates se refere aos estágios e 

sequências e a questão das mudanças serem quantitativas ou qualitativas. Alguns 

autores defendem a ideia das mudanças serem contínuas, o que reforça o conceito do 

desenvolvimento ser definido por estágios, outros afirmam que a qualidade das 

mudanças é o mais importante e que isso seria descontínuo. Embora nem sempre haja 

um consenso referente a essas discussões, de modo geral o desenvolvimento é 

compreendido melhor na forma de estágios. Usualmente se acredita que a mudança 

nesses estágios envolve não apenas uma modificação das habilidades, mas também um 

valor qualitativo a essas mudanças. Ou seja, a criança em um novo estágio irá realizar 

uma tarefa de modo diferente e, portanto, irá compreender o mundo de forma diferente 

(Bee & Boyd, 2011). 

2.1.2 Compreendendo o desenvolvimento infantil 

Ao caracterizar o desenvolvimento a partir de estágios, encontram-se 

subdivisões de domínios e setores, como: desenvolvimento motor, que por sua vez se 

divide em motor fino e motor grosso, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento 

perceptivo, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento social (Resegue, 2011). 
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Essas subdivisões podem receber nomes diferentes ou serem acrescidas dependendo do 

autor. Papalia, Olds e Feldman (2010) dividem o desenvolvimento entre: físico, 

neurológico, cognitivo, da linguagem, emocional, social, da identidade e 

desenvolvimento moral. Mas de modo geral os cientistas do desenvolvimento estudam 

três amplos domínios ou áreas - físico, cognitivo e psicossocial. De acordo com Bee e 

Boyd (2011), Papalia et al. (2010) e Martorell (2014) esses domínios podem ser 

caracterizados, de forma resumida, pelos seguintes aspectos: 

Desenvolvimento físico 

- Inclui o crescimento do corpo e do cérebro, as capacidade sensórias, as habilidades 

motoras e a saúde; 

- As habilidades motoras se desenvolvem numa sequência que pode depender da 

maturação, mas também do contexto em que a criança está inserida; 

- As mudanças relacionadas a altura e peso são muito mais rápidas nos primeiros três 

anos de vida, sendo ainda mais intensa no primeiro ano; 

- A percepção está intimamente ligada ao desenvolvimento motor, pois na medida em 

que a criança começa a se deslocar e explorar o ambiente ela começa a ter a noção de 

profundidade e lateralidade; 

- As práticas culturais podem influenciar significativamente o ritmo no início do 

desenvolvimento motor. 
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 Desenvolvimento cognitivo 

- Compreende a aprendizagem, a atenção, a memória, a linguagem, o pensamento, o 

raciocínio e a criatividade; 

- Piaget e Vygotsky trouxeram importantes contribuições para a compreensão do 

desenvolvimento cognitivo; 

- O ambiente doméstico nos primeiros meses pode interferir na competência cognitiva 

se não oferecer as condições necessárias; 

- A relação e a interação com adultos contribui para a criança desenvolver competências 

cognitivas por meio de atividades compartilhadas em que ela aprende habilidades, 

conhecimentos e valores importantes; 

- A aquisição da linguagem é um importante aspecto do desenvolvimento cognitivo; 

- O desenvolvimento da linguagem envolve o choro, o balbucio, as imitações dos sons, 

até que as palavras sejam pronunciadas com algum sentido, evoluindo para sentenças e 

diálogos. 

 Desenvolvimento Psicossocial 

- Abrange as emoções, a personalidade e os relacionamentos sociais; 

- O desenvolvimento emocional é ordenado, ou seja, emoções mais complexas tendem a 

desenvolver-se a partir de emoções anteriores; 
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- Os padrões de apego podem depender do temperamento do bebê, bem como da 

qualidade da interação e da educação dada à criança e pode apresentar implicações a 

longo prazo para o desenvolvimento; 

- O senso de si surge no primeiro ano de vida na medida em que o bebê começa a 

perceber uma diferença entre ele próprio e os outros; 

- A maneira de educar os filhos, o temperamento da criança, a qualidade da relação 

entre pais e filhos e fatores culturais e socioeconômicos podem afetar o sucesso da 

socialização; 

- Maus tratos, negligência e abusos podem interferir no desenvolvimento psicossocial, 

bem como, no desenvolvimento físico e cognitivo e seus efeitos podem continuar na 

idade adulta. 

Muitos teóricos do tema apresentam diferentes questões a cerca do 

desenvolvimento, sendo que a maioria considera que o desenvolvimento na infância 

sofre influência de variáveis múltiplas, que vão além da natureza neurobiológica e 

contemplam fatores sociais e culturais que podem ser determinantes na modificação de 

respostas cerebrais nas várias fases do desenvolvimento infantil (Miranda & Muszkat, 

2004). A hereditariedade, ambiente, maturação, contextos de vida e influências 

normativas e não normativas são capazes de influenciar o modo como as crianças se 

desenvolvem (Martorrel, 2014). 

 Após estudos e reflexões, surgem pontos comuns entre os estudiosos que servem 

de parâmetro para a compressão do desenvolvimento infantil. Martorrel (2014) descreve 

seis pontos que ela chama de “consenso emergente”, e são eles: 
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1. Os diferentes domínios são inter-relacionados e afetam uns aos outros em uma 

série de interações complexas. 

2. Cada criança é única, ou seja, diferente de qualquer outra no mundo. Algumas 

das influências no desenvolvimento individual são inatas, outras provêm da 

experiência. Mas na maioria das vezes essas influências agem em conjunto. 

3. As crianças afetam o ambiente em que estão inseridas da mesma forma que este 

ambiente é capaz de moldá-las. 

4.  Os contextos histórico e cultural influenciam significativamente o 

desenvolvimento. 

5. A resiliência pode ser um fator presente no desenvolvimento. Um incidente 

traumático ou uma infância de muitas privações pode trazer consequências 

emocionais muito graves, mas podem ser superadas de acordo com cada criança. 

6. A infância é capaz de afetar o desenvolvimento em todo o ciclo da vida.  

Apesar de haver teorias e vários consensos que explicam o desenvolvimento 

infantil, na prática ainda são necessárias discussões acerca do tema, pois como o 

desenvolvimento, o conhecimento científico deve evoluir com o passar dos anos e as 

novas descobertas. 

2.1.3 Instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil na faixa etária de zero 

a seis anos 

 

 Muitos instrumentos têm sido utilizados na avaliação do desenvolvimento 

infantil, tanto em pesquisas, em estabelecimentos clínicos especializados e em ambiente 

escolar. Um bom instrumento de avaliação é aquele que se mostra fidedigno a sua tarefa 

identificando as defasagens comportamentais. Os resultados dessas avaliações devem 

indicar aspectos passíveis de intervenção, bem como, dar indícios de possíveis causas 
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que podem ser atribuídas a fatores maternos, contexto social, características biológicas, 

entre outros (Rodrigues, 2012). 

 Entre tanto, a escassez de instrumentos padronizados para a avaliação de 

crianças no Brasil, muitas vezes exige que os profissionais e pesquisadores utilizem 

testes e escalas internacionais que ainda não foram validados para populações 

brasileiras. A partir dos estudos e possível perceber que, no Brasil, existe pouca 

literatura tanto das escalas que são produzidas em países estrangeiros como da produção 

nacional de novos métodos de avaliação ou validação dos instrumentos já existentes 

(Vieira, Ribeiro, & Formiga, 2009; Rodrigues, 2012). 

 De acordo com Rodrigues (2012) os instrumentos mais utilizados atualmente em 

estudos do desenvolvimento infantil são:  

- Escalas Bayley de Desenvolvimento Infantil: avalia crianças de um a 42 meses de 

idade em cinco domínios distintos (cognitivo, motor, linguístico, socioemocional e 

comportamento adaptativo). Este instrumento tem fornecido resultados confiáveis e 

válidos o que fez com que muitos estudiosos optassem pela sua utilização. 

- Escala de Desenvolvimento do Bebê no Primeiro Ano de Vida: é a escala padronizada 

mais recentemente no Brasil e se mostra adequada para avaliar o desempenho do bebê 

no seu primeiro ano de vida. Essa avaliação é feita através de habilidades sensoriais 

motoras, de linguagem e de cognição levando em conta o sexo, já que oferece 

protocolos diferentes para meninos e meninas. São realizadas avaliações mensais que 

comparam o desempenho do bebê, em 64 comportamentos diferentes, com o padrão 

estabelecido na escala. 
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- Teste de Triagem de Denver II: é um instrumento de fácil aplicação e possibilita 

rápida triagem de crianças com suspeita de atraso ou expostas a fatores de risco 

potenciais. Avalia crianças do nascimento até os seis anos de idade em quatro domínios 

(pessoal-social, motor fino adaptativo, linguagem e motor grosseiro) objetivando 

identificar crianças que necessitam de encaminhamento para serviços especializados de 

estimulação precoce. Por ser de rápida aplicação e interpretação tem sido muito 

utilizado por pesquisadores em estudos que avaliam grandes populações. 

- Escala de Avaliação do Desenvolvimento Psicomotor Infantil (EADP): avalia crianças 

de zero a 24 meses em quatro áreas (motora, linguagem, social e coordenação óculo 

manual). Tem como objetivo verificar o rendimento de crianças frente a tarefas que 

precisam de determinado grau de desenvolvimento motor para serem resolvidas. 

- Alberta Infant Motor Scale (AIMS): avalia através de 58 itens a maturação motora de 

crianças até os 18 meses de vida. Por ser uma nova escala pesquisas têm sido 

conduzidas para verificar sua validade para a população brasileira. 

- Movement Assessment Infant (MAI): tem como objetivo identificar bebês com risco 

para anormalidades neurológicas como a paralisia infantil. Oferece avaliação do 

nascimento até os 12 meses de vida e têm sido muito utilizada por fisioterapeutas em 

pesquisas que visam detectar precocemente problemas neurológicos em bebês 

prematuros. 

- Inventário Portage Operacionalizado (IPO): recentemente adaptado para a população 

brasileira, destina-se a crianças de zero a seis anos de idade objetivando avaliar 

cognição, socialização, autocuidado, linguagem e desenvolvimento motor. É composta 

por 580 comportamentos divididos nas cinco áreas separadas por faixa etária. 
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 A escolha de um instrumento de avaliação do desenvolvimento infantil deve 

levar em conta as propriedades psicométricas do teste ou escala. Bons escores de 

confiabilidade e validade são determinantes na eficácia do instrumento, principalmente 

quando estão relacionados a faixas etárias, já que alguns são mais confiáveis e 

preditivos quando aplicados em determinada idade (Vieira et al., 2009). 

Em um levantamento bibliográfico feito por Santos, Araújo e Porto (2008) nas 

bases de dados do Scielo, Plataforma CAPES, PubMed e Google Scholar, o Teste de 

Triagem de Denver II aparece como o teste mais citado tanto nas pesquisas 

internacionais como nas nacionais. Neste estudo os autores relatam que o Denver II 

quando comparado a outros testes demonstra baixa sensibilidade para crianças abaixo 

de oito meses de idade. Porém, levando em consideração a extensa faixa etária que o 

instrumento avalia, a rápida aplicação e execução e um manual de fácil compreensão, 

atualmente o Denver II se mostra um teste acessível para pesquisadores e profissionais 

de saúde.  

 Salienta-se que todo instrumento de triagem do desenvolvimento infantil 

apresenta vantagens e desvantagens, sendo que, a escolha vai depender da população a 

ser investigada e dos objetivos a serem alcançados pelo profissional. Contudo, se 

verifica que a falta de opções de instrumentos nacionais padronizados ressalta a 

importância de mais estudos para a adequação e validação para os parâmetros locais 

(Santos et al., 2008). 
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2.2 Cardiopatia Congênita 

2.2.1 Aspectos e características clínicas 

Um levantamento realizado no ano de 2002 pelo Departamento de Cirurgia 

Cardiovascular Pediátrica (DCCVP) da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular 

(SBCCV) apontou que a prevalência das cardiopatias congênitas está entre oito a dez 

crianças a cada 1000 nascidas vivas. Estima-se que por ano surgem 28.846 novos casos 

de cardiopatia congênita no Brasil. Em torno de 20% desses casos a cura é espontânea e 

está relacionada a malformações menos complexas e com discreta repercussão 

hemodinâmica. O restante desta população irá necessitar de correção cirúrgica, sendo 

que dessas, 50% deverão passar por procedimento no primeiro ano de vida. Além destes 

dados o levantamento também mostrou que há um déficit de 65% nas cirurgias 

cardíacas pediátricas no Brasil, sendo que este índice é ainda maior nas regiões Norte e 

Nordeste (93,5% e 77,4%, respectivamente). Quando nos remetemos aos dados do Setor 

Público de Saúde este índice chega a alcançar um déficit de 92% na região Nordeste, 

significando que a grande maioria das crianças cardiopatas desta região não terá acesso 

ao tratamento adequado e possivelmente terão uma sobrevida muito menor (Pinto Jr. et 

al., 2004). Estes dados são alarmantes e revelam a necessidade de novas políticas 

públicas que envolvam este público, já que, atualmente, a cardiopatia congênita é a 

enfermidade mais comum entre os nascidos vivos (Gianotti, 1996; Pinto Jr. et al., 2004). 

Define-se como cardiopatia congênita (CC) a malformação estrutural anatômica 

e consequentemente fisiológica das câmaras cardíacas e dos grandes vasos 

intratorácicos. A etiologia dessa doença ainda não está bem definida, na maioria das 

vezes sua origem é multifatorial estando relacionada com uma interação genético-

ambiental, levando em conta fatores de risco como: associação com síndromes ou 
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alteração cromossômica do feto, doenças e infecções durante a gestação, uso abusivo de 

álcool, cigarro e outras drogas pela gestante, histórico de CC na família, pais parentes 

consanguíneos, entre outros (Dórea & Lopes, 2010; Gianotti, 1996; Monteiro, 2003). 

Existem vários classificações para a CC, contudo, de forma geral podem ser de 

dois tipos: cianogênicas (cianóticas) e acianogênicas (acianóticas). As cardiopatias do 

tipo cianogênicas são decorrentes de malformações cardíacas que envolvem uma 

mistura de sangue venoso e arterial e se caracterizam pela diminuição do fluxo 

sanguíneo para o pulmão e são: Tetralogia de Fallot, atresia pulmonar (AP), atresia 

tricúspide (AT), doença de Ebstein, transposição das grandes artérias (TGA), tronco 

arterial comum, conexão anômala total das veias pulmonares e síndrome da hipoplasia 

do ventrículo esquerdo (SHVE). Essas cardiopatias são caracterizadas pela coloração 

azulada da pele, principalmente nas extremidades do corpo. No caso das acianogênicas 

mesmo com a malformação da estrutura cardíaca não há mistura do sangue venoso e 

arterial. Os defeitos cardíacos acianogênicos são: coarctação da aorta (CoAo), estenose 

aórtica (EAo), interrupção do arco aórtico, estenose mitral (EM), estenose pulmonar 

(EP), comunicação interventricular (CIV), comunicação interatrial (CIA), canal arterial 

persistente (PCA) e defeito do septo atrioventricular (DSAV). De todas as cardiopatias, 

as mais comuns são: CIV, CIA, coarctação da aorta, estenose pulmonar, canal arterial 

persistente e tetralogia de Fallot (Gianotti, 1996; Mattos, Croti, Pinto, & Aiello, 2008). 

Apesar dos dados epidemiológicos ainda serem preocupantes, o diagnóstico, os 

cuidados médicos e a cirurgia para correção de CC, de modo geral, melhoraram muito 

com o passar dos anos, com um aumento considerável da taxa de sobrevivência dos 

pacientes que receberam tratamento e acompanhamento cardiológico (Rocha, 

Guardiola, Piva, Ricachinevski & Nogueira, 2009). Mas, de acordo com Simko e 
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MCGinnis, (2005) nem todas as intervenções terapêuticas são curativas. Nos casos mais 

complexos os procedimentos cirúrgicos e as intervenções invasivas reparam o defeito 

cardíaco, porém não curam. São o que se chama de cirurgias reparadoras ou paliativas, 

em outras palavras isto quer dizer que durante a infância ou já na idade adulta o 

indivíduo pode apresentar lesões residuais, sequelas ou complicações. Sendo assim, se 

pode classificar a CC como uma doença crônica não transmissível (DCNT). De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização Pan Americana de Saúde 

(OPAS), doença crônica se define quando apresenta uma ou mais das seguintes 

características: são permanentes, produzem incapacidade/deficiências residuais, são 

causadas por alterações patológicas irreversíveis, exigem uma formação especial do 

doente para a reabilitação, ou podem exigir longos períodos de supervisão, observação 

ou cuidados (paho.com.org/bra).  

Os sinais e sintomas mais comuns apresentados pelos pacientes cardiopatas 

congênitos são: baixo peso, dispneia, taquicardia, cansaço, repetidas infecções 

respiratórias e cianose. Todos esses aspectos podem provocar longas internações, 

cuidados e rotinas diárias envolvendo medicações específicas e restrições, na maioria 

das vezes motora (Silva, 2006). 

Tendo em vista a gravidade de algumas doenças cardiovasculares a Sociedade 

Brasileira de Cardiologia propôs a II Diretriz Brasileira de Cardiopatia Grave (2006), 

com o objetivo de conceituar este termo e orientar cardiologistas e outros profissionais 

da área da saúde para o cuidado do paciente cardiopata grave. O conceito de cardiopatia 

grave envolve tanto doenças crônicas, como doenças agudas e se define como: doença 

que leva, em caráter temporário ou permanente, à redução da capacidade funcional do 
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coração, a ponto de causar risco à vida ou impedir o indivíduo de exercer as suas 

atividades.  

Nesse ponto, ao se considerar as cardiopatias congênitas mais graves e com maior 

repercussão hemodinâmica, leva-se em conta que a criança cardiopata terá sua rotina e 

suas relações atravessadas pelas limitações que a doença cardiovascular impõe. Mahle 

(2001) refere que as crianças portadoras de CC frequentemente podem desenvolver 

também alterações neurológicas provocadas pelo pré, trans e pós-operatório. Tais 

complicações neurológicas podem agravar o quadro clínico do paciente e, 

posteriormente, o seu prognóstico. Somado a esses aspectos, deve haver uma 

preocupação quanto às atitudes e o comportamento da família a partir do conhecimento 

da enfermidade, pois a orientação e o conhecimento desses fatores podem influenciar 

significativamente o desenvolvimento psicológico e o ajustamento emocional da criança 

(Gianotti, 1996). 

2.2.2 Aspectos Sociais e Emocionais 

As doenças do coração normalmente causam um impacto psicoemocional muito 

significativo na vida dos pacientes e de suas famílias. Isso porque o coração é carregado 

de significados simbólicos que vão além de um órgão do corpo humano. O coração é 

compreendido por muitas pessoas como sendo o centro das emoções, dos sentimentos e 

da vida e por causa desta simbolização “mexer” no coração (casos cirúrgicos) tem um 

significado muito diferente do tratamento realizado em outros órgãos (Oliveira & 

Oliveira, 2010; Dórea & Lopes, 2010). No caso destes aspectos serem vivenciados por 

uma criança e pela sua família, como é o caso das cardiopatias congênitas, a situação 

pode ser ainda mais devastadora e com grandes repercussões na vida dessa criança. 
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A família é um campo dinâmico e quando uma criança adoece, toda a família se 

vê envolvida com esta situação vivenciando a doença como se fosse sua. A situação de 

iminente perigo, percebida de modo racional ou intuitivo, gera ansiedades muito 

primitivas de sobrevivência (Rathsam & Francé, 1995). Ao descobrir a cardiopatia, no 

primeiro momento dificilmente os pais irão aceitar a malformação cardíaca de seu filho, 

podendo ter sentimentos de culpa, punição ou de incapacidade. Os sentimentos de culpa 

e de punição devem-se ao fato de os pais se julgarem responsáveis pela possível 

hereditariedade, ou pela incapacidade de gerarem filhos sadios (Romano, 2001). A 

partir destes sentimentos surge uma dinâmica familiar que inclui pais extremamente 

ansiosos e superprotetores devido ao medo da perda súbita do filho.  

Estudos apontam que a hospitalização, o cateterismo, a anestesia e o 

procedimento cirúrgico podem sujeitar tanto a criança quanto sua família, a uma série 

de situações perturbadoras, que irão se somar às experiências adversas previamente 

vividas no curso da cardiopatia (Gianotti, 1996). Por este motivo frente a estas situações 

a família tende a se desorganizar, passando por períodos de conflito, negação, dúvida 

até chegar a um período de aceitação e organização (Romano, 2001).  Lawoko e Soares 

(2002) referem que pais de crianças com defeito cardíaco congênito podem vivenciar os 

mais altos níveis de tensão envolvendo dificuldades de adaptação a uma vida normal, 

bem como de integração social. 

De acordo com Dórea e Lopes (2010) a família em um momento como esse irá 

se deparar com duas tarefas: cuidar da criança doente e ter que lidar com os 

sentimentos, às vezes inconscientes, que irão transformar as relações de seus membros. 

Nota-se muitas vezes que o excesso de cuidado e proteção faz com que a criança tenha 

um comportamento regredido, centralizando toda a atenção da família sobre a criança, o 
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que pode causar nela danos psíquicos significativos que poderão repercutir em todas as 

esferas de sua vida inclusive em seu desenvolvimento (Rathsam & Francé, 1995; 

Romano, 2010). 

Nos últimos anos muitas pesquisas foram feitas com o objetivo de compreender 

os aspectos que envolvem a vida da criança e do adolescente cardiopata congênito. 

Bertoletti, Marx, Hattge Jr. e Pellanda (2013) em uma revisão sistemática sobre o tema 

referem que a qualidade de vida da criança, do adolescente com CC e de sua família, 

sofre um impacto significativo com as rotinas da doença, tratamento e hospitalizações. 

A revisão também mostrou que apesar da qualidade de vida ser afetada, há com a passar 

do tempo o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento e de adaptações no estilo 

de vida que estão associados principalmente com o suporte social e estilos parentais. 

Mas ainda assim, o que se percebe é que os inúmeros sentimentos envolvidos fazem 

com que os pais queiram saber se o filho terá condições ou não de ter uma vida 

“normal”, vista como membro da comunidade e do seu grupo social. Mesmo com a 

orientação médica de dar certo grau de liberdade a criança para algumas atividades, os 

pais, na maioria das vezes sentem-se relutantes por se sentirem culpados e inseguros, e 

acabam travando a sequência natural do reestabelecimento da saúde física e emocional 

da criança.  Isso também ocorre quando se trata da disciplina, pois o castigo ou os 

limites são vistos pela família como uma punição que irá causar ainda mais dor e 

sofrimento na criança (Romano, 2001). 

2.2.3 O desenvolvimento da criança portadora de cardiopatia congênita 

Quando se trata de crianças com CC, muitos estudos estão sendo realizados com 

a finalidade de evidenciar os efeitos da insuficiência circulatória crônica e das crises de 

hipóxia sobre o desenvolvimento cognitivo da criança. Existe também uma preocupação 
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em relação aos efeitos da cirurgia, do tratamento e das inúmeras hospitalizações durante 

a primeira infância (Silva, 2006). 

 De acordo com Marino et al. (2012) entre os pacientes pediátricos com doença 

cardíaca complexa, no caso a CC, há um padrão distinto de comprometimento do 

desenvolvimento neurológico e comportamental caracterizada por comprometimento 

cognitivo leve, interação social prejudicada e deficiências em habilidades de 

comunicação, incluindo linguagem pragmática, bem como desatenção, comportamento 

impulsivo e função executiva prejudicada. Muitas crianças cardiopatas que chegam a 

idade escolar necessitam de aulas particulares, educação especial, fisioterapia e terapia 

ocupacional, além de acompanhamento psicológico. Os autores referem que a 

morbidade do desenvolvimento neurológico e psicossocial relacionado com a 

cardiopatia congênita complexa e seu tratamento muitas vezes limitam realizações 

educacionais, empregabilidade, lucro ao longo da vida e qualidade de vida. 

Sabe-se que os primeiros passos do desenvolvimento perceptual e intelectual 

requerem interações concretas com o meio físico e social. Pensando assim, os déficits 

perceptomotores da criança portadora de cardiopatia podem ser o resultado da falta de 

oportunidade de atividade física, ou da inibição psicológica imposta pelos aspectos 

emocionais associados a doença, incluindo a atenção exagerada dos pais (Romano, 

2001).  A mesma autora aponta que quando se trata da avaliação do desenvolvimento é 

necessário considerar os efeitos da hipóxia no sistema nervoso central (SNC), pois 

crianças portadoras de cardiopatia cianóticas apresentam “scores” (grifo do autor) 

baixos de inteligência e em escalas de desenvolvimento. As deficiências nos testes são 

mais acentuadas nas atividades que envolvem habilidades motoras grosseiras. Mas essa 

dificuldade também é apresentada pelas crianças portadoras de cardiopatias acianóticas.  
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Um estudo realizado em Taiwan, publicado em 2004, confrontou o 

desenvolvimento e o crescimento de crianças com CC de três a seis anos de idade, à 

crianças sem cardiopatia. Os autores avaliaram o peso, altura e desenvolvimento, pelo 

Teste de Triagem de Denver II, e compararam esses aspectos entre os dois grupos (com 

cardiopatia e sem cardiopatia). Os resultados mostraram que foi encontrada diferença 

significativa tanto no peso quanto na altura entre os dois grupos. Referente ao Denver II 

foi observado que crianças com CC tiveram maior número de interpretações “suspeito” 

(significando que pode haver um atraso no desenvolvimento) do que as crianças sem 

CC, especificamente na linguagem e seções motoras (Chen, Li, & Wang, 2004). 

Em 2011, foi publicado um estudo que objetivou avaliar parâmetros de 

crescimento físico e desenvolvimento neurológico de bebês e crianças e a influência do 

estado hemodinâmico sobre esses aspectos. O trabalho avaliou 76 crianças cardiopatas 

que foram divididas em dois grupos: com repercussão hemodinâmica e sem repercussão 

hemodinâmica; e 51 crianças saudáveis. Foi avaliado o peso, altura, índice de massa 

corpórea (IMC) e circunferência do braço e o desenvolvimento foi avaliado através do 

Denver II. O estudo concluiu que o número de falhas do grupo com repercussão 

hemodinâmica nas áreas motoras foi significativamente maior quando comparados com 

os outros dois grupos: crianças sem repercussão hemodinâmica e crianças saudáveis 

(Polat, Okuyaz, Hallioglu, Mert, & Makharoblidze, 2011). 

Após a observação e verificação de vários estudos, no ano de 2012, a American 

Heart Association (AHA) lançou um manuscrito falando sobre os desfechos do 

desenvolvimento das crianças com CC. Neste trabalho os autores tiveram como objetivo 

revisar a literatura disponível sobre a vigilância, triagem, avaliação e estratégias de 

gestão e apresentar uma declaração científica, que de forma abrangente criasse 
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recomendações para aperfeiçoar o desenvolvimento neurológico na população com 

doença cardíaca congênita. Foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica e os autores 

concluíram que as crianças com CC tem maior risco de apresentar deficiência ou atraso 

no desenvolvimento. Sendo assim, esta população requer uma vigilância periódica do 

desenvolvimento, métodos de triagem, avaliação e reavaliação durante a infância para 

poder aumentar a identificação dos déficits significativos, permitindo terapias e 

educação apropriadas para reforçar funções comportamentais, psicossociais e de 

adaptação (Marino et al, 2012). 

No Brasil já é possível perceber uma crescente preocupação com esta população 

de risco e estudos tem se aprofundado nas questões do desenvolvimento infantil. Porém 

poucos estudos trazem uma avaliação sistemática e organizada do desenvolvimento e 

variáveis que podem estar influenciando o atraso no desenvolvimento de crianças 

cardiopatas.  

Em 2006, o Jornal Brasileiro de Enfermagem publicou um estudo de Sabates e 

David (2006) que teve como objetivo avaliar o crescimento e o desenvolvimento de 

lactentes portadores de CC. Foram avaliadas 14 crianças entre 3 e 24 meses com CC 

que eram atendidas no Hospital da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O trabalho 

mostrou que em relação a avaliação do crescimento o comprometimento na estatura 

depende do tipo de CC. E quanto ao desenvolvimento verificou-se que a área mais 

afetada foi a motora. O estudo enfatiza a importância de haver mais estudos sobre o 

tema que possam ajudar os profissionais de saúde a elaborar orientações antecipadas 

sobre o crescimento e desenvolvimento das crianças com CC, pois os pais necessitam de 

melhores esclarecimentos que os ajude a cuidar de seus filhos.  
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Ter conhecimento do prognóstico e das características do crescimento e do 

desenvolvimento da criança ajuda a família a lidar melhor com a situação e previne 

atitudes dos pais de rejeição e negligência em relação aos cuidados do filho com 

problemas de saúde (Sabates & David, 2006). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar o desenvolvimento infantil e verificar uma possível associação com o 

comprometimento por fatores biopsicossociais de crianças com e sem cardiopatia 

congênita. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar as variáveis biopsicossociais e clínicas de crianças com cardiopatia 

congênita. 

 Identificar o perfil desenvolvimental das crianças com cardiopatia e sem 

cardiopatia pelo Teste de Triagem de Denver II. 

 Comparar o desenvolvimento de crianças com cardiopatia congênita às crianças 

sem cardiopatia. 

 Verificar quais variáveis biopsicossociais podem estar relacionadas ao atraso no 

desenvolvimento. 
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4. MÉTODO 

4.1 Delineamento e Participantes  

Estudo observacional de caso-controle para comparação do desenvolvimento de 

crianças com e sem cardiopatia. Apesar de convencionalmente a pesquisa caso-controle 

se caracterizar em dois grupos de análise, neste estudo optou-se por dividir a amostra 

em três grupos. Isso se deve a possibilidade de uma análise mais detalhada das 

variáveis, já que quando se trata de crianças com CC, ter passado ou não por 

procedimento cirúrgico pode fazer uma grande diferença no desenvolvimento. 

Os participantes do estudo foram definidos após levantamento e estudo da 

população nos locais especializados em tratamento cardíaco pediátrico na cidade do 

Natal/RN. Foi possível observar que a maioria das crianças, que são diagnosticadas e 

submetidas a tratamento cirúrgico para correção da cardiopatia congênita, nestes locais, 

está na faixa etária entre 0 a 6 anos, sendo que foram realizadas no ano de 2011, no 

INCOR/Nata/RN, serviço especializado em cardiologia, 96 cirurgias cardíacas 

pediátricas para correção de problemas congênitos do coração em usuários do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Com base nesses números foi considerado para o cálculo da 

amostra, o poder de 95%, com nível de significância de 0,05.  

Inicialmente, a partir do cálculo amostral, se estimou que fizessem parte do 

estudo 261 crianças, de 0 à 6 anos, divididas em três grupos: Grupo 1 (G1) 87 crianças 

cardiopatas congênitas em acompanhamento clínico pré-cirúrgico, Grupo 2 (G2) 87 

crianças cardiopatas congênitas em acompanhamento clínico pós-cirúrgico e Grupo 3 

(G3) 87 crianças sem cardiopatia (G3). Porém, durante a coleta de dados foram 

encontradas algumas dificuldades que inviabilizaram a obtenção deste número amostral. 

As dificuldades foram: a paralização das cirurgias cardíacas pediátricas em alguns 
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meses do ano de 2013, que fez com que diminuísse significativamente o número de 

cirurgias realizadas neste ano; o fato das crianças do G1 e G2 serem a maioria do 

interior do estado, dificultando a locomoção desses pacientes; a pouca disponibilidade 

de horários dos familiares das crianças do G3, que apesar da flexibilidade dos horários 

da pesquisadora, ainda assim não conseguiam estarem presentes no horário em que 

escola estava disponível, ou em alguns casos simplesmente não compareciam no horário 

marcado e quando contatados novamente não se disponibilizavam a participar da 

pesquisa; e por fim, ao grande número de contatos telefônicos dos responsáveis das 

crianças do G3, estarem desatualizados, gerando assim ligações na caixa de mensagem, 

número inexistente, entre outros.  

Por esses motivos a amostra da pesquisa ficou em 128 crianças divididas em: 

G1= 29, G2=43 e G3= 56 crianças.  

Critérios de Inclusão: G1- crianças de 0 a 6 anos, de ambos os sexos, com CC, 

em acompanhamento clínico para cirurgia, assistidas pelo SUS. G2- crianças de 0 a 6 

anos, de ambos os sexos, assistidas pelo SUS, que já passaram por pelo menos um 

procedimento cirúrgico para correção da cardiopatia congênita até um ano antes da 

aplicação dos instrumentos deste estudo
i
.  G3- crianças de 0 a 6 anos, de ambos os 

sexos, não portadoras de cardiopatia congênita e outras doenças crônicas, usuárias do 

SUS e que frequentam centros públicos de educação infantil na cidade de Natal/RN. Os 

critérios para seleção do G3 levaram em consideração as condições socioeconômicas, 

idade e sexo das crianças para que o grupo fosse mais similar possível a amostra do G1 

e G2. As crianças do G1 e G2 foram recrutadas e selecionadas no ambulatório de 

                                                           
i
 O tempo entre a realização da cirurgia e a administração dos instrumentos foi definido entre um mês a 

um ano após a realização da 1ª cirurgia, pois antes de um mês a criança ainda se encontra em recuperação 

do procedimento e após um ano a avaliação do desenvolvimento em relação aos benefícios do 

procedimento pode sofrer interferências de outras variáveis. 
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pediatria do INCOR- Instituto do Coração de Natal/RN e na AMICO/Associação 

Amigos do Coração da Criança, instituição sem fins lucrativos que presta atendimento e 

acompanhamento a crianças cardiopatas de todo o Rio Grande do Norte. As crianças do 

G3 foram recrutadas e selecionadas em um Centro Municipal de Educação Infantil do 

Natal/RN. 

Critérios de exclusão: nos três grupos foram excluídas crianças com síndromes 

ou portadoras de problemas neurológicos ou aquelas crianças em que a mãe ou a 

principal cuidadora não esteve presente na aplicação dos instrumentos. 

4.2 Instrumentos 

Foram utilizados para este estudo os seguintes instrumentos: 

 Questionário de dados biopsicossociais desenvolvido especificamente 

para esta pesquisa que contempla informações sócio-demográficas: escolaridade 

materna e paterna, números de filhos, intervalo entre a criança participante e o irmão 

mais próximo, configuração familiar, renda familiar, número de pessoas que moram na 

casa, criança frequenta ou frequentou creche ou escolinha; dados clínicos: gestação 

planejada ou não, pré-natal, problemas na gestação, tipo de parto, complicações no 

nascimento, aleitamento materno, mãe com problemas de saúde, mãe faz uso de 

medicação psiquiátrica; participação e envolvimento paterno.  

A participação paterna foi avaliada através de perguntas feitas para a 

mãe/cuidadora sobre o envolvimento do pai nas atividades com o filho: Pai ajuda nas 

atividades diárias do filho? Pai leva o filho para passear? Pai costuma brincar com o 

filho? Pai costuma fazer o filho para dormir? Pai ajuda nos cuidados com a higiene do 

filho? Para cada pergunta a mãe/cuidadora classificava de 1 a 10 o envolvimento do pai 

com a atividade em questão. Verificou-se que a mãe/cuidadora seguia um padrão de 
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categorização, sendo assim, cada pai foi classificado por uma única nota, resultado de 

uma média entre todas as notas. Por tanto essa variável é apresentada como 

“Participação paterna”. 

Dados a respeito da cardiopatia também foram coletados (G1 e G2): cardiopatia 

diagnosticada, número de internações prévias, procedimento cirúrgico e/ou 

hemodinâmico, número de procedimentos que foi submetido, compreensão da doença 

por parte da mãe, mãe restringiu as atividades do filho após diagnóstico e tratamento da 

cardiopatia; histórico de doenças (G3): problemas de saúde da criança, uso contínuo de 

medicação, internações hospitalares. As informações que constam no questionário 

acerca da doença e dos procedimentos cirúrgicos ou hemodinâmicos, no caso dos 

grupos G1 e G2 foram coletadas a partir dos prontuários dos pacientes. 

O referido questionário foi elaborado e submetido a uma avaliação por meio da 

administração do instrumento a um grupo de mães com níveis de escolaridades 

diferentes para avaliar se os termos utilizados eram de fácil compreensão, bem como, 

avaliar se o instrumento possibilitava o levantamento dos dados sem causar prejuízo 

psíquico e emocional às mães e/ou cuidadora. Após esta avaliação alguns termos foram 

adequados a uma linguagem mais simples e clara e duas questões abertas foram 

retiradas: “Você tem medo que alguma coisa aconteça com seu filho?” e “O que você 

faz para evitar que alguma dessas coisas aconteça?”. Essas perguntas foram retiradas, 

pois remetia a mãe da criança cardiopata, ao medo real da perda do filho, o que causava 

um sofrimento desnecessário no processo de coleta de dados.  

 Teste de Triagem de Desenvolvimento de DENVER II, publicado em 

1992 é um dos instrumentos mais utilizados atualmente na avaliação de crianças entre 

zero a seis anos de idade e é o resultado de uma atualização e ampla revisão do Denver 

Developmental Screening Test/DDST publicado por Frankenburg e Dodds em 1967 
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(Frankenburg, Dodds, Archer, Shapiro, & Bresnick, 1992). Ambas as versões foram 

projetadas para uso médico, pedagógico ou para outro profissional da saúde da primeira 

infância, com o objetivo de monitorar o desenvolvimento de bebês e crianças pré-

escolares. O teste permite que o profissional possa identificar crianças, cujo 

desenvolvimento se desvia significativamente das outras crianças, o que justifica uma 

investigação mais aprofundada para determinar se existe um problema que requer 

tratamento (www.denverii.com). 

 O Denver II foi padronizado a partir de uma população de 2036 crianças dos 

EUA (Estados Unidos da América) no ano de 1980. De acordo com o site oficial do 

teste (www.denverii.com), há algumas características originais que diferenciam o 

Denver II da maioria dos testes de triagem do desenvolvimento: a grande amostra para 

validação e padronização; a representação gráfica das idades em percentis (25%, 50%, 

75% e 90%) que permite que o examinador visualize como o desenvolvimento de uma 

determinada criança se compara com o de outras crianças da mesma idade; o teste se 

baseia principalmente na observação real do examinador, em vez de relatórios 

descritivos dos pais; permite que a mesma criança seja acompanhada ao longo dos seis 

primeiros anos através de avaliações subsequentes com o teste. 

O teste é composto por 125 itens, subdivididos em quatro domínios de funções: 

pessoal-social, motor-fino-adaptativo, linguagem e motor grosseiro. Cada um dos 125 

itens está representado, como dito anteriormente, por uma barra que contém as idades 

em que 25%, 50%, 75% e 90% das crianças estudadas apresentaram as habilidades 

sugeridas. Há também dados relacionados ao comportamento da criança durante a 

avaliação.  

http://www.denverii.com/
http://www.denverii.com/
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Para administração do teste, foi calculada a idade da criança em anos e meses e 

foi traçada uma linha vertical na idade correspondente. A quantidade de itens variou de 

acordo com a idade da criança, sendo que foram administrados todos os itens cortados 

pela linha vertical e no mínimo três itens totalmente a esquerda da linha (Frankenburg et 

al., 1992; Freitas, Silva, Oliveira, & Takenaka, 2010). 

Os materiais utilizados no teste foram: pompom de lã vermelha de 

aproximadamente 10 cm de diâmetro; uva passa (ou cereal do tipo O); chocalho de cabo 

fino; 10 blocos quadrados coloridos de madeira de 2,5cm; um frasco pequeno, 

transparente, com boca pequena de cerca de 1,5cm; sino pequeno; bola de tênis; lápis 

vermelho; boneca de plástico pequena com mamadeira; caneca de plástico com alça; 

folha de papel em branco e folhas do teste (Frankenburg et al., 1992; Freitas et al., 

2010). Todos esses materiais são encontrados no Kit Original do Teste comercializado 

somente nos EUA e não exportado para outros países como o Brasil. Devido a 

dificuldade para adquirir o kit original do teste, foram confeccionados, para esta 

pesquisa, dois kits com materiais adaptados, obedecendo as normas e descrições 

constadas no manual do teste, usando materiais não tóxicos e não cortantes para a 

segurança da criança. A duração do teste varou entre 35 e 45 minutos, levando-se em 

conta o tempo de sua aplicação e interpretação. 

Após a administração, cada item recebeu um escore que pode ser: “P” passa, “F” 

falha, “NO” sem oportunidade e “R” recusa. O escore “NO” corresponde aos itens em 

que a criança não teve a oportunidade de realizar a tarefa devido a restrições do 

cuidador ou outras razões e o escore “R” é usado quando a criança recusa tentar realizar 

a atividade. Para a interpretação os escores foram considerados como: Atraso (quando a 

criança falhou ou recusou um item que se situa completamente a esquerda da linha da 
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idade) e Cautela (quando a criança falhou ou se recusou a fazer um item no qual a linha 

da idade passa sobre ou entre os percentis 75 e 90%). Após todas essas identificações a 

interpretação do teste foi feita a partir do total dos escores de Atraso e Cautela sendo 

que a classificação foi feita a partir das seguintes categorias: Normal, Suspeito, 

Suspeito/Anormal e Impossível testar. Interpretação: Normal- nenhum atraso e no 

máximo uma cautela; Suspeito- um atraso e/ou duas ou mais cautelas; e 

Suspeito/anormal: dois ou mais atrasos (Freitas et al., 2010). 

Neste estudo foi utilizada a versão em português do manual do teste e da folha 

de administração do Denver II traduzida pelo grupo do Departamento de Terapia 

Ocupacional e do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal de Minas 

Gerais (Freitas et al., 2010). 

Torna-se importante salientar que o Denver II não serve para diagnóstico de 

atraso do desenvolvimento, mas sim é uma ferramenta de triagem que permite 

identificar crianças cujo desenvolvimento se desvia significativamente da norma. 

Apesar do teste não estar validado para populações brasileiras, ainda assim, está sendo 

largamente utilizado no Brasil, pois além de todas as características citadas, o Denver II 

é de fácil administração e interpretação o que contribui para o seu uso generalizado em 

pesquisas sobre o desenvolvimento infantil, em uma faixa etária em que não se encontra 

muitos instrumentos de avaliação.  

4.3 Procedimentos 

4.3.1 Coleta de Dados 

Foi realizado contato com as instituições participantes que forneceram 

informações das crianças, do responsável, data de nascimento e contato telefônico.  
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No caso das crianças dos grupos G1 e G2 se obteve uma relação dos pacientes que 

passaram por cirurgia cardíaca nos anos de 2013 e 2014 e outra lista das crianças que 

aguardavam a realização da cirurgia. Para o G3, foi fornecida pela escola uma lista de 

todos os alunos divididos por turma.  

A partir destas listas se entrou em contato com os responsáveis pela criança via 

contato telefônico para se marcar dia e horário da administração dos instrumentos. 

Sendo que, no G1 e G2 a aplicação se deu na sede da AMICO e no G3 a aplicação foi 

realizada na Escola. No momento do contato telefônico a mãe ou cuidadora foi 

convidada a participar da pesquisa e recebeu todas as informações contidas no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após o aceite do convite foi marcado dia, 

horário e local, e na ocasião assinava o TCLE para então os instrumentos do estudo 

serem administrados. A coleta de dados aconteceu nos meses de setembro de 2013 e 

março a agosto de 2014. 

4.3.2 Análise dos Dados 

Foi utilizado para a elaboração, alimentação do banco de dados e análise 

estatística, o software estatístico SPSS, versão 15.0. Para análise dos dados e 

caracterização da amostra foi empregada a estatística descritiva e de tendência central 

(frequência e porcentagem, mediana e percentis, média e desvio padrão). 

Com o objetivo de verificar diferenças de médias entre os grupos, como a amostra 

do estudo não apresentou uma distribuição normal, foram realizados testes não 

paramétricos. Empregou-se o Chi quadrado de Pearson para amostras independentes e 

categóricas e o teste de Krulkal-Wallis ou Mann-Whitney para comparar variáveis 

contínuas. A Participação Paterna foi avaliada pelo Teste de Normalidade de Shapiro-

Wilk para determinar que esse conjunto de dados se tratasse de uma distribuição normal 
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e após foi utilizado o Qui-quadrado para análise de comparação entre os grupos. Já a 

comparação das médias de idade dos genitores entre os grupos foi feita através do teste 

paramétrico de análise de variância simples One Way ANOVA.   

Por sua vez as associações entre as variáveis biopsicossociais e o Teste de Denver 

II, foram analisadas pelo Teste Exato de Fisher levando em consideração o tamanho da 

amostra. Este tratamento estatístico excluiu 17 participantes que receberam avaliação 

“impossível testar” no Denver II, por considerar que esta variável poderia ser um viés 

de confusão. 

4.3.3 Aspectos Éticos 

Seguindo a recomendação da resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 

Ministério da Saúde e da resolução 016/2000 do Conselho Federal de Psicologia o 

projeto de pesquisa foi cadastrado no Sistema Plataforma Brasil, submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Onofre Lopes sob n° CAAE 

01120112.1.0000.5292.  

As instituições participantes foram contadas previamente e autorizaram o contato 

com seus usuários e a utilização de prontuários para coleta de dados mais específicos, 

no caso do G1 e G2.  

Para evitar a manipulação dos dados por pessoas exteriores à pesquisa e o 

vazamento acidental de informações que pudessem vir a comprometer os participantes, 

a coleta de dados foi realizada sempre na presença da pesquisadora, mesmo que esta 

contasse em alguns momentos com ajuda de alunos voluntários para viabilizar a 

administração dos instrumentos. Os formulários serão guardados por um período de 

cinco anos, conforme preconiza as referidas resoluções.  
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5. RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados tomando por base os objetivos 

propostos. Inicialmente será abordada a descrição geral da amostra, as estatísticas 

descritivas do questionário biopsicossocial e do Teste de Triagem de Denver II e, por 

fim, as estatísticas inferenciais quanto a estes. 

5.1 Caracterização da amostra 

Foram coletados resultados de 128 crianças, sendo 29 (22,66%) pertencentes ao 

G1 (crianças cardiopatas pré-cirúrgicas), 43 (33,59%) do G2 (crianças cardiopatas pós-

cirúrgicas) e 56 (43,75%) pertencentes ao G3 (crianças saudáveis). Do total, 66 

(51,56%) são do sexo feminino, sendo que, a idade variou dos dois meses aos seis anos 

(mediana de 24,5 meses).  

5.1.1 Caracterização do Grupo 1 – Crianças Cardiopatas Pré-cirúrgicas  

 Fizeram parte deste grupo 29 crianças, 20 (69%) eram do sexo feminino, onde 9 

(31%) crianças tinham entre 1 mês a 11 meses, 6 (20,7%) ficaram na faixa etária dos 12 

meses aos 2 anos incompletos, 12 (41,4%) tinham 2 anos a 4 anos incompletos e 

somente 2 (6,9%) crianças tinham entre 4 anos e 6 anos. A idade da mãe teve média de 

26,34 anos (DP 8,13) e a idade do pai teve média 28,96 anos (DP 7,69). Os anos de 

estudo da mãe variou entre 2 a 14 anos (mediana 9)  e o do pai de 0 a 16 anos (mediana 

9,5). O número de filhos por família variou de 1 a 4 (mediana 2), sendo que a maioria 

das crianças que participaram da pesquisa, neste grupo, foram filhos caçulas, 14 

(48,3%) e filhos únicos, 13 crianças (44,8%).  

 Em relação à renda no G1, foi verificado que a renda per capita das famílias 

variou de “nenhuma renda” à R$ 367,33 (trezentos e sessenta e sete reais e trinta e três 

centavos) com mediana de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais). Também foi 
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referido que 15 (51,7%) das gestações não foram planejadas, mas que apesar disso a 

maioria 28 (96,6%) das mães fez o pré-natal, sendo que 15 (51,7%) não tiveram 

problemas na gestação e nem complicações no momento do bebê nascer 18(62,1%). 

Sobre o uso de substâncias durante a gestação como tabaco, álcool ou drogas, 24 

(82,8%) das mães referiram não ter utilizado nenhuma dessas substâncias (Tabela 1). 

5.1.2 Caracterização do Grupo 2 – Crianças Cardiopatas Pós-cirúrgicas 

 Este grupo foi composto por 43 crianças, 26 (60,5%) eram do sexo masculino, e 

18 (41,9%) das crianças tinham entre 1 mês a 11 meses, 12 (27,8%) ficaram na faixa 

etária dos 12 meses aos 2 anos incompletos, 10 (23,3%) tinham 2 anos a 4 anos 

incompletos e somente 3 (7%) das crianças tinham entre 4 anos e 6 anos. A idade da 

mãe, neste grupo, teve média de 29 anos (DP 6,88) e a idade do pai foi em média 31,7 

(DP 7,64). Os anos de estudo da mãe variou entre 0 (zero) a 16 (mediana 10) e os do pai 

variou entre 1 a 13 anos (mediana 8). O número de filhos por família variou de 1 a 7 

(mediana 2), sendo que a maioria das crianças que participaram da pesquisa, neste 

grupo, foram de filhos caçulas 24 (55,8%) e de filhos únicos, 14 (32,6%) crianças. 

 Em relação à renda no G2, foi verificado que a renda per capita das famílias 

variou de R$ 36,00 (trinta e seis reais) a R$ 907,00 (novecentos e sete reais) com 

mediana de R$ 200,00 (duzentos reais). Também foi possível perceber que 24 (55,6%) 

das gestações referidas não foram planejadas, mas que apesar disso, 43 (100%) das 

mães fizeram o pré-natal, sendo que 25 (58,1%) não tiveram nenhum problema na 

gestação. Sobre o bebê ter tido alguma complicação ao nascer, 32 (74,4%) mães não 

apontaram esse fator de risco nem o uso de substâncias durante a gestação como tabaco, 

álcool ou drogas, 41 (95,3%) (Tabela 1). 
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5.1.3 Caracterização do Grupo 3 – Crianças Saudáveis 

 Fizeram parte deste grupo 56 crianças, sendo que 29 (51,8%) eram do sexo 

feminino. Em relação às idades verificou-se que 5 (8,9%) das crianças tinham entre 1 

mês a 11 meses, 11 (19,6%) ficaram na faixa etária dos 12 meses aos 2 anos 

incompletos, 18 (32,2%) tinham 2 anos a 4 anos incompletos e 22 (39,3%) das crianças 

tinham entre 4 anos e 6 anos. A idade da mãe, neste grupo, teve média de 29,57 (DP 8) 

e a idade do pai teve média 32,1 (DP 9,82). Os anos de estudo da mãe variou entre 1 e 

18 (mediana 10) e do pai oscilou entre 0 (zero) a 16 (mediana 9). O número de filhos 

por família variou de 1 a 6 (mediana 2), sendo que a maioria das crianças que 

participaram da pesquisa, neste grupo, foram de filhos caçulas, 24 (42,9%) e de filhos 

únicos, 19 (33,9%) crianças. 

 Em relação à renda no G3, foi verificado que a renda per capita das famílias 

variou de R$ 8,33 (oito reais e trinta e três centavos) a R$ 1000,00 (um mil reais) com 

mediana de R$ 289,88 (duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos). 

Também foi possível perceber que 40 (71,4%) das gestações não foram planejadas, mas 

que apesar disso a maioria 50 (89,3%) das mães fez o pré-natal, sendo que 43 (76,8%) 

não tiveram problemas na gestação nem complicações após o nascimento do bebê 

49(87,5%). A respeito do uso de substâncias durante a gestação como tabaco, álcool ou 

drogas, 47 (83,9%) das mães referiram não ter utilizado nenhuma dessas substâncias 

(Tabela 1). 

5.2 Participação Paterna 

Observa-se na Tabela 2, que no G1 a participação paterna teve média 6,43(DP 

3,17). No G2 a média foi 6,06 (DP 2,81). E no G3 a avaliação feita pelas 

mães/cuidadoras sobre a Participação paterna, foi de média 5,59 (DP 3,36). 
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Tabela 1 

Distribuição da amostra segundo sua caracterização (n=128) 

 
 

 

 

G1 (n=29) 

f(%) 

 

G2 (n=43) 

f(%) 

 

G3 (n=56) 

f(%) 

 

 

p 

 

Sexo Feminino 

 

 

20(69) 

 

17(39,5) 

 

29(51,8) 

 

0,047 

Idade     

1m a 11m 9(31) 18(41,9) 5(8,9)  

12m a 23m 6(20,7) 12(27,8) 11(19,6) ˂0,0001 

24m a 47m 12(41,4) 10(23,3) 18(32,2)  

48m a 72m 

 

2(6,9) 3(7) 

 

22(39,3) 

 

 

Idade da mãe 

 

26,34(8,13) 
(a)

 

 

29(6,88)
 (a)

 

 

29,57(8)
 (a)

 

 

0,177 

 

Idade do pai 

 

28,96(7,69) 
(a)

 31,73(7,64) 
(a)

 32,1(9,82) 
(a)

 0,280 

Anos de estudo mãe 

 

9(6-11) 
(b)

 

 

10(8-11)
 (b)

 

 

10(7-11,75)
 (b)

 

 

0,295 

 

Anos de estudo do pai 

 

9,5(5-11)
 (b)

 8(5-11)
 (b)

 9(6-11)
 (b)

 0,427 

Números de filhos 

 

2(1-3)
 (b)

 

 

2(1-3)
 (b)

 

 

2(1-3)
 (b)

 

 

0,537 

 

Disposição do filho     

Único 13(44,8) 14(32,6) 19(33,9)  

Caçula 

 

14(48,3) 

 

24(55,8) 

 

24(42,9) 

 

0,413 

 

Renda per capita 

 

R$179,00 

(141,42-242,00)
 (b)

 

 

R$200,00 

(103,71-289,71)
 (b)

 

 

R$289,88 

(136,25-440,31)
 (b)

 

 

0,042 
 

Gestação não 

planejada 

 

15(51,7) 
 

24(55,6) 
 

40(71,4) 
 

0,126 
 

Fez pré-natal 

 

28(96,6) 
 

43(100) 
 

50(89,3) 
 

0,024 
 

Problemas na 

gestação 

    

Não 

 

15(51,7) 25(58,1) 
 

43(76,8) 
 

0,036 
 

Complicações ao 

nascer 

    

Não 

 

18(62,1) 
 

32(74,4) 
 

49(87,5) 
 

0,025 
 

Uso de substâncias na 

gestação 

    

Não 24(82,8) 
 

41(95,3) 
 

47(83,9) 
 

0,120 
 

(a)
média e desvio padrão (b)mediana e percentis 
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Tabela 2 

Distribuição da amostra segundo a participação paterna (n=128) 

 

          

Média 

 

 

Desvio Padrão 

 

p 

 

G1 

 

 

6,43 

 

3,17 
 

G2 

 

6,06 2,81 0,493 

G3 

 

5,59 3,36  

 

5.3 Descrição dos dados dos Grupos 1 e 2 sobre cardiopatia congênita e do Grupo 3 

sobre tratamento de saúde 

Em relação às cardiopatias, no G1, observou-se que 16 (55,2%) das crianças são 

portadoras de cardiopatias acianóticas e 13 (44,8%) são portadoras de cardiopatias 

cianóticas, sendo que, as cardiopatias mais comuns, neste grupo, foram Tetralogia de 

Fallot (24,1%), PCA (13,8%) e CIV (10,3%). A descoberta da cardiopatia foi feita pela 

maioria das famílias, 58,7%, no primeiro mês de vida. A partir do segundo mês de vida 

até um ano completo por 31% e após um ano de idade por somente 10,3% das famílias. 

O número de internações variou de nenhuma internação a três internações (mediana 1). 

Quando perguntado se a mãe/cuidadora recebeu informações da equipe médica 

sobre a cardiopatia do seu filho, 62,1% responderam que sim. Sobre o nível de 

compreensão 48,3% das mães responderam que compreendem parcialmente a 

cardiopatia e 27,6% consideram que entendem bem (Tabela 3). 

Em relação à mudança de comportamento da criança, também é possível 

observar na Tabela 3 que após diagnóstico ou tratamento, 78,6% das mães/cuidadoras 

não identificam mudanças no comportamento e somente 21,4% relataram que o filho 

teve alguma alteração comportamental. Dessas, 14,3% referiram que o filho teve 
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alterações negativas como: “mais manhosa”, “mais chorona”, “mais teimosa”, “mais 

agitada”, “atraso no desenvolvimento”; e 7,1% observaram mudanças positivas, como: 

“mais disposta”, “mais atenta”. Quando as mães/cuidadoras foram questionadas sobre se 

existia alguma atividade após o diagnóstico ou o tratamento que elas não permitiam que 

a criança praticasse, 63% alegaram que elas limitam o filho na prática de atividades por 

causa da cardiopatia. As atividades que as mães não deixam que os filhos façam foram 

apontadas por elas como: “brincar de bola”, “andar de bicicleta”, “correr”, “fazer muito 

esforço” e “chorar”.  

No G2, tratando-se das cardiopatias, pôde-se verificar que 25 (58,1%) das 

crianças têm cardiopatias acianóticas e 31 (41,9%) são portadoras de cardiopatias 

cianóticas. As mais comuns no G2 foram: CIV (14%), CIV+EP (9,3%), CoAo (7%), 

CIA (7%) e Tetralogia de Fallot (7%). Neste grupo, descobriram a cardiopatia no 

primeiro mês de vida 46,5% das famílias. A partir do segundo mês até um ano 

completo, 37,2%, durante a gestação 9,3% e após o primeiro ano de vida somente 7% 

das famílias. O número de internações variou de 1 a 8 (mediana 2).  

Neste grupo, 83,7% das mães/cuidadoras afirmaram ter recebido informações da 

equipe médica sobre a cardiopatia do seu filho. Sendo que, 32,6% responderam que 

compreendem parcialmente e 37,2% consideram que entendem o suficiente sobre a 

cardiopatia (Tabela 3). 

Em relação a mudança de comportamento da criança após diagnóstico ou 

tratamento, diferente do G1, no G2 foi verificado que somente 14,3% das 

mães/cuidadora não identificam mudanças no comportamento, sendo que a grande 

maioria, 85,7% relataram que o filho teve alguma alteração comportamental, como fica 

claro na Tabela 3. Dessas, 35,7% referiram que o filho teve alterações negativas como: 
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“agitado”, “choroso”, “não fica com outra pessoa”, e 50% observaram mudanças 

positivas, como: “mais atenta”, “mais calma”, “mais ativa e esperta”, “interage melhor”. 

Ao serem perguntadas sobre se existe alguma atividade que elas não deixam o 

filho fazer por causa da cardiopatia, 61,9% das mães/cuidadoras responderam que existe 

sim. Essas atividades foram relatadas pelas mães como: “correr”, “pular”, “fazer 

esforço”, “passear” e “chorar”. 

 

Tabela 3 

Distribuição da amostra segundo o panorama da cardiopatia congênita (G1 e G2) 

(n=72) 

 G1 

% 

G2 

% 

 

p 

 

Classificação das cardiopatias 

Cianóticas 

Acianóticas 

 

 

44,8 

 

 

41,9 

 

55,2 58,1 0,496 

 

Descoberta da cardiopatia 

   

1º mês de vida 58,7 46,5  

2º mês à 1 ano 31 37,2 0,169 

Após 1º ano de vida 10,3 7  

Durante a gestação 

 

- 9,3  

Nº de internações 

 

1(1-1)
(a)

 2(1-3)
(a)

 ˂0,0001 

Recebeu Informações    

Sim 

 

62,1 83,7 0,036 

Compreende a cardiopatia    

Sim 27,6 37,2 0,405 

Parcialmente 

 

48,3 32,6  

Mudança de comportamento    

Sim 

 

21,4 85,7 ˂0,0001 

Tipos de mudança     

Positiva  7,1 50  

Negativa 

 

14,3 35,7 ˂0,0001 

Limita as atividades da criança    

Sim 

 

63 61,9 0,568 

(a) 
mediana e percentis 
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No G3, 15 (26,5%) das crianças passaram por internação hospitalar, destas, 8 

(14,4%) foram por problemas respiratórios. O número de internações variou de 

nenhuma a cinco internações, sendo que, 10,6% tiveram uma internação e 7,2% tiveram 

duas ou mais internações. 

5.4 Perfil Desenvolvimental 

 Como se pode verificar na Figura 1 e na Tabela 4, após a avaliação feita com o 

Teste de Triagem de Denver II, 24,1% das crianças do G1 e 20,8% do G2 apresentaram 

teste compatível com o desenvolvimento “normal”, enquanto que no G3 a maioria, 

53,6% apresentou esse resultado. A maior parte das crianças do G1, 38%, teve seu teste 

caracterizado como “suspeito”, ou seja, com possíveis indícios de atraso no 

desenvolvimento. No G2 e G3, 23,3% e 26,8% respectivamente tiveram essa descrição. 

Já, 27,6% das crianças do G1 receberam a interpretação “suspeito/Anormal”, ou seja, 

indicativo de atraso no desenvolvimento. No G2 a maioria dos participantes, 41,9%, 

obteve essa classificação, enquanto que no G3 somente 5,3% das crianças receberam a 

classificação “suspeito/anormal”. Em relação às crianças que não conseguiram finalizar 

o teste e por tanto foram classificadas como “impossível testar”, apresenta-se 10,3% no 

G1, 14% no G2 e 14,3% no G3.  

 

Figura 1. Gráfico dos resultados da avaliação geral do Denver II por grupo 
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Tabela 4 

Resultado Geral da Avaliação do Denver II (n=128) 

 

  

G1 

f(%) 

 

 

G2 

f(%) 

 

G3 

f(%) 

 

 

P 

 

Normal 

 

 

7(24,1) 

 

9(20,8) 

 

30(53,6) 

 

Suspeito 

 

11(38) 10(23,3) 15(26,8)  

˂0,0001 

Anormal 

 

8(27,6) 18(41,9) 3(5,3)  

Impossível Testar 

 

3(10,3) 6(14) 8(14,3)  

  

Em relação aos quatro domínios do Denver II, que aparecem relacionados na 

Tabela 5, foi possível constatar que no domínio “Pessoal social”, Figura 2, os três 

grupos mostraram um padrão parecido, sendo que foram consideradas com 

desenvolvimento “normal” no G1 72,4%, no G2 72% e no G3 87,5% das crianças. 

Verificou-se interpretação “suspeito” em 20,7% do G1, 16,3% do G2 e 8,9% do G3. Na 

caracterização “suspeito/anormal”, nenhuma criança do G1 e do G3 foi descrita e 

somente 4,7% das crianças do G3 foram consideradas com indicativos de atraso no 

desenvolvimento. Todos os grupos tiveram crianças que não finalizaram o teste e foram 

classificadas como “impossível testar”, G1 6,9%, G2 7% e G3 3,6%, (p=0,230). 

No domínio “Motor fino-adaptativo” 75,9% das crianças do G1, 58,1% das do 

G2 e 87,5% das do G3 foram consideradas com desenvolvimento “normal”. Verificou-

se a classificação “suspeito” em 10,3% das crianças avaliadas no G1, 21% do G2 e 

somente 5,4% do G3. Obtiveram resultados “suspeito/anormal”, neste domínio, 6,9% do 

G1, 9,3% do G2, sendo que do G3 nenhuma criança recebeu esta classificação. As 

crianças que foram consideradas “impossível testar” foram 6,9% do G1, 11,6% do G2 e 

7,1% do G3, (p= 0,016) (Figura 3). 
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Tabela 5 

Dados do Denver II dividido por domínios (n=128) 

Nota. N = “normal”     S= “suspeito”    A=  “suspeito/anormal”    I = “impossível testar” 

 

 

  

 

 

 
Domínios do       

Denver II 

 

 

 

 

 Pessoal social Motor fino      

adaptativo 

Linguagem Motor 

grosso 

 

 

 

 

 

G1 (n=29) 

% 

 

 

N 

 

 

72,4 

 

75,9 

 

55,2 

 

69 

S 

 

20,7 10,3 27,6 6,9 

A 

 

- 6,9 10,3 13,8 

I 

 

6,9 6,9 6,9 10,3 

 

 

 

 

G2 (n=43) 

% 

 

N 

 

 

72 

 

58,1 

 

53,5 

 

41,9 

S 

 

16,3 21 16,3 20,9 

A 

 

4,7 9,3 18,6 23,2 

I 

 

7 11,6 11,6 14 

 

 

 

 

G3 (n=56) 

% 

 

 

 

 

N 

 

 

87,5 

 

87,5 

 

73,2 

 

82,1 

S 

 

8,9 5,4 14,3 3,6 

A 

 

- - 1,8 0 

I 

 

3,6 7,1 10,7 14,3 

p  0,230 0,016 0,055 ˂0,0001 
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Figura 2. Gráfico da avaliação segundo o domínio Pessoal Social 

 

 

Figura 3. Gráfico da avaliação no domínio Motor fino adaptativo 

 

Constatou-se em relação ao domínio da “Linguagem” como se pode verificar na 

Figura 4, que 55,2% do G1, 53,5% do G2 e 73,2% do G3 receberam a classificação 

“normal”. Já 27,6% das crianças do G1, 16.3% das do G2 e 14,3% das do G3 tiveram 

seus testes interpretados como “suspeito”. E 10,3% no G1, 18,6% no G2 foram 

consideradas crianças com indicativo de atraso, ou seja, “suspeito anormal”, enquanto 
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que no G3 somente 1,8% das crianças tiveram essa interpretação. Foram consideradas 

“impossível testar”, 6,9% do G1, 11,6% do G2 e 10,7% das crianças do G3, (p= 0,055). 

 

Figura 4. Gráfico que apresenta as avaliações no domínio Linguagem 

 

E por fim, no último domínio, “Motor grosso”, apresenta-se 69% das crianças 

avaliadas no G1, 41,9% das do G2 e 82,1% das do G3 com classificação “normal”. 

Consideradas com interpretação “suspeito” verificou-se 6,9% de crianças no G1, 20,9% 

no G2 e somente 3,6% no G3. Podendo ser classificadas como “suspeito/anormal” se 

observou 13,8% no G1 e 23,2% no G2, sendo que, no G3 nenhuma criança foi 

considerada com desenvolvimento “suspeito/anormal”. Foram classificadas como 

“impossível testar” 10,3% das crianças do G1, 14% das do G2 e 14,3% das do G3 (p= 

˂0,0001) (Figura 5). 
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Figura 5. Gráfico que mostra a avaliação no domínio Motor grosso por grupo 

 

5.5 A relação das variáveis biopsicossociais com o desenvolvimento infantil 

 Ao relacionar
ii
 as variáveis biopsicossociais com os dados obtidos, a partir das 

avaliações do Denver II, constatou-se que a variável “Sexo” quando relacionada aos 

resultados do Denver mostrou diferença significativa, sendo que, a maior parte das 

meninas, 52,6% obtiveram classificação “normal”, 24,6% e 22,8%, foram avaliadas 

respectivamente como “suspeito” e “suspeito/anormal”. Já os meninos tiveram a mesma 

porcentagem na categoria “normal” e “suspeito/anormal”, 29,6%, porém foi possível 

observar que a maioria das crianças do sexo masculino, 40,7%, ficaram concentrados na 

classificação “suspeito”, que sugere indícios de atraso no desenvolvimento (p=0,042 

(Tabela 6). 

Também foi possível verificar que a idade, como se visualiza na Tabela 6, é um 

fator que pode interferir no desenvolvimento infantil já que os resultados apontaram que 

                                                           
ii As estatísticas inferenciais foram feitas com 111 participantes, pois 17 crianças que foram caracterizadas 

como “impossível testar” foram excluídas para não serem um viés de confusão dessas análises. 
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crianças com idade entre 1 mês a 23 meses tiveram maior porcentagem de classificação 

“suspeito/anormal” (43,8% e 40%), já as crianças mais velhas, com idade entre 24 

meses a 72 meses se concentraram na categoria “normal” (46,4% e 53,8%) (p=0,001).  

Tabela 6 

Sexo e Idade em relação ao Denver II (n= 111) 

 

  

Normal 

f(%) 

 

Suspeito 

f(%) 

 

Anormal 

f(%) 

 

 

p 

 

 

Sexo 

    

Feminino 30(52,6) 14(24,6) 13(22,8) 0,042 

Masculino 

 

16(29,6) 22(40,7) 16(29,6)  

Idade     

1m a 11m 10(31,2) 8(25) 14(43,8)  

12m a 23m 9(36) 6(24) 10(40) 0,001 

24m a 47m 13(46,4) 10(35,7) 5(17,9)  

48m a 72m 

 

14(53,8) 12(46,2) -  

 

 

 A idade dos genitores não apresentou diferenciação significativa em relação à 

classificação do Denver II. Também não apresentaram diferença estatística em relação à 

avaliação do Denver II as variáveis: anos de estudo da mãe e do pai, número de filhos e 

participação paterna. 

 Sobre a renda per capita, se pode afirmar que a mediana da renda per capita das 

famílias que tiveram crianças com Denver II “normal” foi significativamente maior que 

a renda per capita das famílias que tiveram crianças com interpretação do Denver II 

“suspeito/anormal”, como é possível observar na Tabela 7. 
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Tabela 7  

Relação entre Renda per capita e resultado do Denver II* (n=111) 

 

  

Normal 

 

 

Suspeito 

 

Anormal 

 

Mediana 

 

 

R$ 287,71 

 

R$ 216,66 

 

R$ 181,50 

Percentis 

 

R$171,30/R$ 434,86 R$ 100,00/R$ 286,37 R$ 133,92/R$ 242,00 

Mínimo 

 

R$ 0,00 R$ 22,40 R$ 36,00 

Máximo 

 

R$ 1000,00 R$ 907,00 R$ 500,00 

* p= 0,019 

 Em relação a variável “Disposição do filho na configuração familiar” foi 

possível perceber que a pesar de não haver uma diferença significativa (p= 0,086), 

houve um desfecho mais positivo para os filhos únicos e do meio, sendo que a maioria, 

45% e 60% respectivamente, foram classificados como tendo desenvolvimento 

“normal”. Já para os filhos mais velhos e para os caçulas ouve uma tendência a ter mais 

indícios de algum atraso no desenvolvimento já que 50% dos filhos mais velhos 

receberam interpretação “suspeito” e 38,2% dos caçulas tiveram suas performances no 

Denver II interpretadas como “suspeito/anormal”. 

 Variáveis relacionadas aos cuidados pré e pós-parto (quem é a cuidadora, 

gestação planejada, bebê prematuro, ter apresentado problemas na gestação, tipo de 

parto) não mostraram diferenciação significativa quando comparadas ao Denver II. Já, o 

bebê ter tido alguma complicação ou intercorrência após o nascimento mostrou uma 

tendência à significância (p=0,065), sendo que, 44% das crianças que tiveram 

complicação foram classificadas como “suspeito/anormal”.  
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 Outras variáveis relacionadas à mãe e aos cuidados maternos como: 

amamentação, mãe ter tido problema de saúde, fazer tratamento psiquiátrico, fazer uso 

de medicação controlada ou ter feito uso de substâncias ilícitas não apresentaram 

diferença significativa em relação ao Denver II. 

 Nas análises realizadas no G1 e G2 não foi encontrado diferenças significativas 

em nenhuma dessas variáveis: idade da descoberta da cardiopatia, tipo de cardiopatia, a 

criança ter passado por procedimento hemodinâmico, os pais terem recebido 

informações sobre a cardiopatia, compreender doença e o tratamento do filho, a criança 

ter mudado seu comportamento após o diagnostico e a família limitar as atividades do 

filho. 

 No G3 a maioria, 50%, das crianças, que ficaram internadas pelo menos uma vez 

tiveram seu Teste de Denver II caracterizado como ”suspeito” (p=0,025). Verificou-se 

que quanto mais internações a criança passou maior foi a classificação “suspeito” e 

“suspeito/anormal” (p=0,023) (Tabela 8). 

Tabela 8 

Resultado das variáveis do G3 quando comparadas ao Denver II (n=48) 

 

  

Normal 

(f)% 

 

Suspeito 

(f)% 

 

Anormal 

(f)% 

 

 

p 

 

 

Ficou internada 

    

Sim (3)30 (5)50 (2)20  

Não 

 

(27)71 (10)26,3 (1)2,6 0,025 

Número de internações     

0 (27)71,1 (10)26,3 (1)2,6  

1 (2)28,6 (4)57,1 (1)14,3 0,023 

2 

 

- (1)50 (1)50  
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6. DISCUSSÃO 

O desenvolvimento infantil é o resultado de vários fatores, entre eles os 

biológicos. No caso das crianças portadoras de cardiopatia congênita é possível perceber 

que déficits no crescimento e desenvolvimento ainda são problemas comuns na vida 

dessas crianças e suas famílias (Sabates & David, 2006). Porém, ser portador de uma 

doença crônica não é o único fator de risco para um desenvolvimento adequado. 

Existem diversos aspectos sociais, econômicos e psicológicos que podem interferir 

nesse processo. Para compreender quais e como estes aspectos influenciam o 

desenvolvimento de crianças cardiopatas é que este foi desenvolvido. 

6.1 Características da amostra 

Os três grupos diferiram em alguns aspectos, iniciando pelo tamanho da amostra. 

Apesar dos esforços em ter o mesmo número de participantes nos grupos enfrentou-se 

uma realidade que dificultou essa questão. Durante o tempo de coleta de dados as 

cirurgias cardíacas pelo SUS foram paralisadas em Natal/RN e os Centros Municipais 

de Educação Infantil enfrentaram greves de professores. Além dessas questões, embora 

que a cardiopatia congênita seja a mais frequente entre as malformações congênitas 

graves, essa população pediátrica é de forma geral uma população de difícil acesso. 

Levando-se em conta os dados de Pinto Jr. et al. (2004) que referem que o déficit no 

atendimento e tratamento dessas crianças no setor público na região Nordeste chegou, 

em 2002, à 92%, significando que a grande maioria das crianças cardiopatas desta 

região não tem acesso ao tratamento, compreende-se a dificuldade de acessar este 

público e o número reduzido na amostra do presente estudo. Todavia amostras menores 

em estudos com crianças cardiopatas congênitas também foram observadas em 

pesquisas como é o caso de Polat et al. (2011), Rocha et al. (2009), Sabates e David 
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(2006), Schaefer, Rhein, Knirsh, Huber, Natalucci, Caflish, Landolt e Latal (2013) e 

Weinberg, Kern, Weiss e Ross (2001). 

Outro aspecto que diferiu entre os grupos foi a idade dos participantes, que pode 

estar relacionada com características dos locais de coleta de dados. No centro de 

referência em tratamento para cardiopatia a maior parte das crianças teve idade entre 2 a 

47 meses. Já no centro de ensino essa realidade foi um pouco diferente, tanto que a 

maioria das crianças se concentraram entre 24 e 72 meses. 

Estudos tem discutido a idade em que a cardiopatia congênita está sendo 

diagnosticada e tratada. Miyague et al. (2003) relataram que em sua pesquisa a maioria 

dos participantes foram diagnosticados no período lactente seguido do neonatal. Outro 

estudo que confirma esses achados foi de Huber et al. (2010) que mostrou que a maior 

parte por portadores de cardiopatia congênita são diagnosticados com menos de um mês 

de vida seguidos da faixa etária entre um mês e um ano de idade da criança. Porém 

deve-se considerar que ambos os trabalhos foram realizados na região Sul do Brasil, que 

de acordo com Pinto Jr et al. (2004) o déficit de cirurgias cardíacas pediátricas era o 

menor de todo o país em 2002, cerca de 46,4%. E o presente estudo foi desenvolvido na 

região Nordeste onde esta realidade é muito diferente, pois a maioria dos pacientes é 

proveniente do interior do estado e de baixa renda o que pode ter retardado a procura ou 

o acesso ao centro especializado. 

Em relação as idades das crianças do centro de ensino, deve-se considerar que por 

lei (Lei nº 12.796/13) é obrigatório a frequência na educação infantil a partir dos 4 anos 

de idade. Para as crianças menores de 4 anos a frequência é uma opção da família que 

na maioria das vezes opta pela escola porque os responsáveis trabalham fora. Talvez por 
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essas características é que a idade mediana das crianças saudáveis foi maior que das 

crianças cardiopatas. 

A renda per capita foi distinta nos três grupos e isso pode estar relacionado ao fato 

das mães de crianças com doença crônica na sua maioria não trabalharem fora, para se 

dedicar ao cuidado do filho o que diminui a renda familiar. De acordo com Quintana, 

Wottrich, Camargo, Cherer e Ries (2011) o familiar, ao se tornar cuidador de uma 

criança com doença crônica, tem sua vida afetada em vários aspectos, como 

interferências no trabalho e na vida pessoal.  Na maioria dos casos, o familiar que 

assume os cuidados é a mãe e nesse sentido, não é raro o rompimento do vínculo 

empregatício o que acarreta uma mudança na organização econômica familiar.  

Sobre outras questões que diferiram verificou-se que podem estar relacionadas à 

gestação. O grupo G3 teve a menor porcentagem de mães que fizeram o pré-natal, 

apesar da grande maioria ter cumprido com o pré-natal, esta diferença foi significativa e 

pode estar relacionada ao fato que as mães do G1 e G2 tiveram mais problemas durante 

a gestação tornando o pré-natal ainda mais indispensável. O fato dos bebês do G1 e G2 

terem mais complicações ao nascer se deve ao fato de serem cardiopatas. Gianotti 

(1996), Romano (2001) e Vetter (2006) referem que alterações cardiovasculares como 

dispneia, cianose, batimentos cardíacos irregulares são uns dos principais sintomas que 

aparecem logo após o nascimento causando complicações fazendo com que o bebê 

necessite de suporte e atendimento adequado. 

Em relação aos aspectos que foram semelhantes aos três grupos evidenciou-se: 

idade materna e paterna, nível de escolaridade dos pais, número de filhos por família e a 

disposição da criança participante da pesquisa na configuração familiar, o que se poder 

dizer que de certa maneira a configuração familiar que as crianças dos três grupos estão 
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se desenvolvendo é semelhante. De acordo com Papalia et al. (2010) e Martorell (2014) 

o ambiente doméstico interfere no desenvolvimento se não oferecer as condições 

necessárias bem como, a maneira de educar os filhos, qualidade da relação entre pais e 

filhos e fatores culturais e socioeconômicos podem afetar o sucesso da socialização. 

6.2 Participação paterna 

 A participação paterna foi avaliada indiretamente pela mãe/cuidadora da criança. 

Ao dar uma nota ao pai em diversas atividades que foram questionadas, ele estava sendo 

avaliado em relação a sua presença no dia a dia do filho e seu envolvimento nos 

cuidados com o mesmo. Os resultados partiram de uma média calculada pelas cinco 

notas. 

 O que se observou foi que nos três grupos a participação do pai na vida do filho 

é muito semelhante, não diferindo no grupo das crianças saudáveis para as cardiopatas. 

O que reforça a ideia de que a configuração familiar dos três grupos foi homogênea. 

Apesar de estudos como o de Pilz e Schermann (2007), que observaram que o apoio do 

pai nos cuidados com a criança e crianças cujos pais não apoiavam as mães nos 

cuidados com os filhos mostrou 12,2 vezes mais chances de apresentar suspeita de 

atraso no desenvolvimento. E o fato de muitos autores (Martorell, 2014; Papalia et al., 

2010) do desenvolvimento relatarem que a presença do pai na vida familiar auxiliando a 

mãe nos cuidados com o filho ajuda a construir um ambiente de harmonia e satisfação 

onde a criança se desenvolve, neste estudo não se observou associação da participação 

paterna com o desenvolvimento das crianças em nenhum grupo estudado (p= 0,823). 

Esse achado é compatível com os resultados de Martins et al. (2004) que avaliaram a 

qualidade do ambiente e os fatores associados a esta questão e também se depararam 

com o fato da presença do pai não ter efeito sobre a qualidade no ambiente familiar. 
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6.3 Os grupos dos cardiopatas congênitos 

No G1 e no G2 as cardiopatias mais comuns foram Tetralogia de Fallot, 

persistência do canal arterial (PCA), comunicação interventricular (CIV), comunicação 

interatrial (CIA) e CIV associada à estenose pulmonar (EP). Esses resultados são 

compatíveis com os achados na literatura que afirmam que estas cardiopatias estão entre 

as mais comuns (Gianotti, 1996; Mattos et al., 2008). 

Os grupos também se mostraram homogêneos quanto à classificação das 

cardiopatias. Os dois grupos tiveram porcentagens muito próximas de cardiopatias 

cianóticas e acianóticas (p= 0,496).  

Diferente de outros estudos que classificam os grupos de crianças cardiopatas 

pela gravidade da doença ou do comprometimento hemodinâmico, neste estudo foi 

proposto um recurso distinto, relacionado ao procedimento cirúrgico, independente do 

diagnóstico. Pode-se exemplificar essa questão pelo trabalho de Forbes, Visconti, 

Friesen, Howe, Bellinger e Jonas (2002) que estudaram 243 crianças cardiopatas de 

cinco anos para avaliar o desenvolvimento neuropsicomotor após reparação ou 

procedimento paliativo. Neste, os autores dividiram as crianças em dois grupos, os com 

reparo biventricular e os com reparo de ventrículo único. Em outro estudo Weinberg et 

al. (2001) dividiram os pacientes cardiopatas congênitos para avaliar o desenvolvimento 

em dois grupos: os com repercussão hemodinâmica e os sem repercussão 

hemodinâmica. Já Polat et al. (2011) compararam o desenvolvimento de crianças 

cardiopatas a crianças normais classificando os portadores de cardiopatia em 

hemodinamicamente prejudicados e hemodinamicamente normais. Como a presente 

pesquisa objetivou verificar fatores psicossociais ligados â doença e não fatores 
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biológicos ou fisiológicos da cardiopatia a escolha para classificação foi dividir as 

crianças cardiopatas em pré e pós-cirúrgicas. 

Com relação a idade em que a cardiopatia foi descoberta, a maioria descobriu no 

1º mês de vida até o 1º ano da criança, resultados que são compatíveis com a literatura 

(Huber et al., 2010). Entretanto chama a atenção que somente no G2 (crianças com 

correção cirúrgica) é que encontramos mães que descobriram a cardiopatia durante a 

gestação (9,3%). Isso pode estar relacionado ao fato de que o diagnóstico intrauterino 

está mais relacionado às cardiopatias graves e que precisam de intervenção cirúrgica 

imediata, como é o caso da hipoplasia do coração esquerdo, que pela grosseira 

diminuição da cavidade ventricular esquerda facilita a visualização até para o 

profissional que não é especialista na área (Zielinsky, 2008, p. 63). Porém, o 

diagnóstico intrauterino ainda é pouco realizado como foi mostrado na pesquisa de 

Huber et al. (2010) onde somente 3,1% dos diagnósticos foi no período fetal. 

Em relação a compreensão da cardiopatia a maioria das mães/cuidadoras 

considera que compreende bem ou parcialmente a cardiopatia e o tratamento. Porém, se 

evidenciou diferença significativa em relação as mães que receberam informações da 

equipe. As mães das crianças que haviam realizado cirurgia tinham recebido mais 

informações, do que aquelas que estavam em lista de pré-operatório. Isso pode parecer 

natural já que as mães do G2 teoricamente já estiveram acompanhando seus filhos em 

mais internações, todavia se pode pensar que muitas famílias estão chegando para a 

cirurgia do filho sem compreender as informações da equipe. Em um estudo de revisão 

da literatura sobre a necessidade de informação e suporte a pais de crianças portadoras 

de cardiopatia congênita os autores chegaram a 17 artigos que tratavam sobre o tema e 

após a análise dos artigos considerou que o conhecimento dos pais é incompleto e que 

este conhecimento é afetado pela gravidade da cardiopatia (Damas, Ramos, & Rezende, 
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2009). Os mesmos autores salientam que o conhecimento é um campo amplo que 

envolve saber desde informações sobre o diagnóstico até as consequências clínicas e 

que de forma geral é possível observar que quando mais complexa é a cardiopatia 

menos conhecimento os pais têm sobre ela.  

O fato das mães das crianças pós-cirúrgicas terem recebido mais informações, 

talvez esteja relacionado ao fato de que a permanência na UTI (Unidade de Terapia 

Intensiva) aproxima a equipe da família e a força em alguns momentos esclarecer a 

evolução e as intercorrências do pós-operatório. Bueno (2011) observa em seu trabalho 

que as informações dos profissionais de saúde, normalmente, ficam restritas aos 

aspectos físicos do tratamento, como alimentação, observação de sinais relacionados à 

patologia, noções de higiene para prevenção de infecções. Diante dessas orientações que 

devem ser seguidas, as mães/cuidadoras, aumentam sua atenção e cuidado com a 

criança, superprotegendo-a impondo uma série de limitações na vida do filho, pois as 

orientações a deixaram presa aos sintomas físicos.  

As observações da autora acima citada, também se relacionam com os achados 

da presente pesquisa que mostra que mais de 87% das crianças do G2 tiveram mudanças 

no comportamento. Embora que a maioria das mães tenha apontado mudanças positivas, 

um número significativo relatou mudanças negativas no comportamento. Outro ponto é 

que em ambos os grupos as mães limitam as atividades da criança, sendo que a maioria 

do G2 não permite que o filho chore, engatinhe, ande ou corra, sendo que esta última 

também é a mais frequente no G1. 

Fica demonstrado que a cirurgia cardíaca trás grandes mudanças nos 

comportamentos das crianças interferindo no seu dia a dia. Mas porque isso ocorre? 

Será que as informações passadas à família sobre os cuidados são claras e adequadas?  
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Bueno (2011) reforça que abordar somente um aspecto do cuidado pode até 

fazer a mãe/cuidadora negligenciar outros aspectos importantes no tratamento e na 

recuperação da criança, como os aspectos psicossociais. O cuidado deve ser feito 

mantendo a criança, na medida do possível, inserida nas atividades pertinentes a sua 

idade, permitindo que desfrute de seu espaço, onde possa brincar e explorar, 

desenvolvendo seu potencial.  

6.4 Perfil Desenvolvimental 

 Em relação ao perfil desenvolvimental das crianças avaliadas pelo Teste de 

Triagem de Denver II, foi identificado que há diferença significativa na comparação dos 

três grupos (p=˂0,0001). No G1 e o G2 cerca de 20% crianças foram consideradas com 

desenvolvimento “normal”, já no G3 mais de 50% dos participantes receberam esta 

classificação. Das crianças que foram consideradas com o desenvolvimento “suspeito” o 

G1 foi o grupo que teve maior representatividade, já o G2 teve a maioria dos 

participantes classificados como “suspeito/anormal”, ou seja, os testes foram indicativos 

de possíveis atrasos no desenvolvimento. 

 É importante salientar que a nomenclatura usada para interpretar os resultados e 

oferecer uma classificação no Teste de Denver II é a empregada no manual original 

traduzido utilizado nesta pesquisa para guiar a administração e interpretação do 

instrumento (Freitas et al., 2010). Apesar de se acreditar que essa classificação possa 

trazer alguma definição em relação ao atraso no desenvolvimento, não seria uma 

nomenclatura adequada, já que classifica as crianças de forma geral entre normais e 

anormais, mas tendo em vista os estudos originais, optou-se, por questões éticas, seguir 

a classificação sugerida no manual traduzido por Freitas, et al. (2010). 
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 O Teste de Triagem de Denver II é um teste de rastreio para possíveis atrasos no 

desenvolvimento infantil. Levando em consideração que o desenvolvimento infantil é 

um processo amplo e complexo, o ideal é que haja confirmação de atraso, por meio de 

outros instrumentos que agregados possam oferecer um estudo adequado do 

desenvolvimento, assegurando o diagnóstico (www.denverii.com; Frankenburg et al., 

1992). 

 Os resultados encontrados nesse estudo sugerem que crianças com cardiopatia 

congênita tenham provável atraso no desenvolvimento. Também foi possível verificar 

que existe uma diferença significativa entre as crianças que passaram por procedimento 

cirúrgico para correção da malformação cardíaca, daquelas que ainda aguardam cirurgia 

fazendo somente acompanhamento clínico. Os resultados obtidos são compatíveis com 

outros estudos, porém o critério de divisão dos grupos mostra-se diferente em todas 

outras pesquisas. No caso de Weinberg et al. (2001) que desenvolveram um estudo 

sobre o desenvolvimento de crianças com cardiopatia congênita no Hospital 

Presbiteriano de Nova York e avaliaram por meio do Teste de Denver II, as 64 crianças 

foram divididas em: crianças com CC que exigia intervenção cirúrgica ou por cateter e 

crianças com CC sem repercussão hemodinâmica. Como resultado os autores 

encontraram que 54% das crianças mais graves foram classificadas como “anormal, 

duvidoso ou não testável” e no grupo das crianças sem repercussão hemodinâmica, 86% 

foram caracterizadas como “normal”. Weinberg et al. (2001) concluíram que crianças 

com cardiopatia congênita complexa tem mais probabilidade de risco de atraso do que 

crianças com doença coronariana que não são hemodinamicamente prejudicadas. 

  Outro trabalho semelhante foi o de Polat et al. (2011), que objetivou avaliar 

parâmetros de crescimento físico e neurológico de bebês e crianças com CC e o efeito 

http://www.denverii.com/
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do estado hemodinâmico sobre esses aspectos através do Denver II. Comparando 

crianças cardiopatas à saudáveis, os autores verificaram que as crianças cardiopatas 

hemodinamicamente prejudicadas tiveram mais classificações “anormal” do que o 

grupo sem prejuízo hemodinâmico (p=˂0,0001) e que este último grupo se assemelhou 

nos resultados com o grupo controle.  

 Rocha et al. (2009) em um estudo longitudinal, utilizando o Denver II avaliaram 

20 lactentes com CC em três momentos diferentes: 24 horas antes da cirurgia cardíaca, 

na alta da UTI e 3 a 6 meses após a cirurgia. Dos 20 bebês avaliados 15 tiveram exame 

neurológico alterado e atraso no desenvolvimento antes da cirurgia, cuja normalização 

foi observada somente seis meses após o procedimento em 6 participantes. Entretanto 

diferente dos achados do presente estudo, os autores concluíram que após cinco meses 

em média de cirurgia houve uma redução de crianças com Denver II “suspeito” de 

atraso de 75% para 55%. Já em um estudo que usou a Escala de Bayley para avaliar o 

desenvolvimento de 99 crianças divididas em 3 grupos: 1) anatomia cardíaca 

univentricular sem síndrome genética; 2) anatomia cardíaca biventricular sem síndrome 

genética e; 3) com síndrome genética, foi verificado que 75% do total das crianças 

tiveram classificação “em risco” em relação ao desenvolvimento (Mussatto et al., 2014). 

 Diferente dos estudos citados acima, o presente estudo mostra a interferência 

que o procedimento cirúrgico trás para o desenvolvimento da criança, sem levar em 

consideração o estado hemodinâmico ou a gravidade da doença. Em relação aos efeitos 

da cirurgia Gianotti (1996) refere que a hospitalização, o cateterismo, a anestesia e o 

procedimento cirúrgico podem sujeitar paciente e familiares a uma séria de situações 

perturbadoras que somadas as experiências adversas vividas antes da cirurgia podem 

causar grandes prejuízos. Lawoko e Soares (2002) também apontam que os pais das 
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crianças podem passar por momentos de grande tensão, durante a cirurgia e 

hospitalização na UTI, podendo ter dificuldades de adaptação no dia a dia 

comprometendo também a vida do filho. 

 Para poder olhar com mais profundidade os resultados obtidos através das 

avaliações do Denver II, é importante que se verifique os domínios apresentados pelo 

teste, em questão, que são: pessoal social, motor fino adaptativo, linguagem e motor 

grosso. A partir dos dados é possível afirmar que os domínios em que houve diferença 

estatística entre as crianças cardiopatas e as saudáveis foram o motor fino adaptativo 

(p=0,016), motor grosso (p=˂0,0001), e o domínio da linguagem se mostrou diferente 

com uma tendência a significância (p=0,055). Embora a maioria das crianças dos três 

grupos serem classificadas como “normal”, em todos os domínios alguns percentuais 

chamam a atenção e fizeram a diferença na comparação dos grupos. No G1 37,9% das 

crianças foram caracterizadas como “suspeito ou anormal” no domínio da linguagem 

24,1% teve esse mesma classificação no motor grosso. No G2 a maior porcentagem nas 

classificações “suspeito ou anormal” se concentrou nos domínios motor fino adaptativo 

e motor grosso (30,3% e 44,1% respectivamente).  

 Resultados semelhantes também foram achados por Liamlahi et al. (2014) que 

concluíram que crianças com CC estão em risco em longo prazo com problemas 

motores e comportamentais e existe uma alta taxa de coexistência de problemas em 

ambos os domínios. Utilizando o mesmo instrumento que o presente trabalho, encontra-

se Polat et al. (2011) que evidenciaram que as crianças hemodinamicamente 

prejudicadas tiveram mais falhas no motor grosso e fino adaptativo do que as crianças 

com CC sem repercussão hemodinâmica e do grupo controle (p= ˂0,0001 e ˂0,0001) e 

mais falhas do que o grupo controle no desenvolvimento da linguagem (p=0,001). Esses 
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resultados também se confirmam em um estudo com lactentes portadores de CC, onde 

se observou que em 64,29% dos participantes a área mais afetada foi a motora e nas 

áreas pessoal-social e da linguagem houve suspeita de atraso com percentual semelhante 

(14,29%) (Sabates & David, 2006). 

 De forma geral, a cardiopatia e o tratamento impõem alterações na vida da 

criança, que são características: dispneia, cansaço, longas internações, rotina, cuidados 

diários e limitações que na maioria das vezes são físicas (Silva, 2006). Esses fatores 

contribuem e podem explicar o porquê das crianças cardiopatas terem um pior 

desempenho nas áreas motoras. 

6.5 Variáveis biopsicossociais e o desenvolvimento infantil 

 Ao comparar as variáveis biopsicossociais aos resultados das avaliações do 

Denver II, encontraram-se alguns aspectos que estão significativamente ligados a 

possíveis indícios de atraso no desenvolvimento e outros que neste estudo não 

apresentaram associação estatística. 

 Dois fatores que se mostraram associados ao atraso no desenvolvimento foram 

sexo (p=0,042) e idade (p=0,001). Observa-se que diferente das meninas, a maioria dos 

meninos se concentrou na classificação “suspeito” e “suspeito/anormal”. Em relação ao 

gênero Martorell (2014) aponta que meninas tendem a se sair melhor na escola do que 

os meninos e que as diferenças se tornam mais aparentes após os 3 anos de idade, mas 

na média meninos e meninas são mais semelhantes do que diferentes. Brito, Vieira, 

Costa e Oliveira (2011) em uma pesquisa que avaliou crianças de Feira de Santana na 

Bahia pelo Denver II encontraram associação entre o sexo masculino e um pior 

desempenho no teste. Os autores concluíram os meninos tiveram maior prevalência de 

desempenho “anormal” no desenvolvimento. 
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Quando à idade verificou-se no presente estudo, que crianças menores de 2 anos 

tiveram maior percentual de classificação “suspeito/anormal” e aquelas entre 2 a 6 anos 

ficaram mais concentradas na categoria “normal”. Essa diferença entre as idades pode 

ser entendida a partir de alguns conceitos relacionados ao desenvolvimento na infância. 

Palangana et al. (2000) descreve que os fatores biológicos predominam sobre os sociais 

no início da vida. Na medida em que as interações vão se estabelecendo, principalmente 

através da linguagem, esta se torna a principal intervenção no desenvolvimento de uma 

criança. Outros autores também consideram que a relação e a interação com os adultos 

contribui para a criança desenvolver competências cognitivas através das experiências 

compartilhadas (Bee & Boyd, 2011; Martorell ,2014; Papalia et al., 2010). Apoiando-se 

nessas teorias é possível debater que conforme a criança for crescendo ela irá 

desenvolvendo habilidades e competências que irão interferir no seu desempenho. 

Entretanto é importante salientar que a idade por si só, provavelmente não seja um fator 

de risco, o ambiente e as interações estabelecidas pela criança serão importantes nesta 

etapa. 

Existem diversas variáveis que aparecem em estudos do tema como importantes 

influências no desenvolvimento da criança, como idade e escolaridade dos genitores, 

número de filhos por família e participação do pai. Todavia, nesta pesquisa não foram 

evidenciadas essas associações. Pilz e Schermann (2007) concluíram após uma pesquisa 

sobre determinantes biológicos e ambientais no desenvolvimento neuropsicomotor, que 

mães que não possuem apoio dos pais nos cuidados com os filhos estão mais expostas a 

fatores de risco e vulnerabilidade que podem trazer efeitos negativos para o 

desenvolvimento. As mesmas autoras também encontram a mesma relação em famílias 

com situações de pobreza. 
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A renda familiar se configura como um importante fator determinante no 

desenvolvimento da criança. E neste estudo essa associação também se mostrou algo 

significativo (p= 0,019). Evidenciou-se que quando menor a renda per capita da família, 

mais relacionada está com indicativos de atraso no desenvolvimento. Este achado 

parece ser quase uma unanimidade entre estudiosos do tema. Halpern et al. (1996), 

Martins et al. (2004), Pilz e Schermann (2007), Brito et al. (2011), Ozkan et al. (2012) 

são alguns dos autores que comprovaram que a renda e/ou a situação socioeconômica da 

família está relacionada a falhas no desenvolvimento. Martorell (2014) descreve que a 

condição socioeconômica afeta os processos e resultados do desenvolvimento de 

maneira indireta por meio dos tipos de lares e bairros em que as pessoas vivem e da 

qualidade da nutrição, assistência médica e da escolarização disponíveis. 

Uma variável que não apresentou diferença estatística foi a disposição do filho 

na configuração familiar, porém observou-se que filhos que se encontram nos dois 

extremos, mais velhos e/ou caçulas, tiveram suas performances no Denver II mais 

relacionadas ao “suspeito/anormal”. Sobre essa relação, os trabalhos consultados não 

contemplaram aspectos referentes ao lugar da criança na configuração familiar. Ozkan 

et al.(2012) encontraram em seu estudo mais crianças com desempenho “anormal” em 

famílias que tinham três ou mais filhos. Pilz e Schermann (2007) apontaram em sua 

pesquisa que famílias com pequeno intervalo entre os filhos são mais vulneráveis para 

ter fatores de risco ligados ao desenvolvimento. 

Aspectos ligados aos cuidados no pré e pós-parto não tiveram associação 

significativa com os resultados do teste de desenvolvimento. Quem era a cuidadora 

responsável, se a gestação foi ou não planejada, se o bebê nasceu prematuro, se a mãe 

teve algum problema na gestação e o tipo de parto, parecem não ter influenciado o 

desenvolvimento da criança na amostra da população estudada. Outras variáveis que 
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também não revelaram relação significativa com atrasos no desenvolvimento foram: ter 

amamentado, problemas de saúde das genitoras e o uso de medicação controlada ou ter 

feito uso de substâncias como álcool, tabaco e drogas durante a gestação.  

Estes fatores podem não ter se mostrado associados às alterações no 

desenvolvimento por características atenuantes do meio, dos aspectos de 

desenvolvimento que contiveram as dificuldades, e também da população. Acredita-se 

que por não ter sido encontrado um número significativo de crianças que tiveram esses 

fatores de risco no ambiente familiar, eles podem ter ficado sobrepujados diante das 

análises. Sendo assim, pode-se considerar que nesta população o fator de risco mais 

relevante foi a presença da cardiopatia, já que os 3 grupos se mostraram homogêneos 

em relação as variáveis citadas acima. 

Entretanto um fator que mostrou uma tendência a estar relacionado ao 

desenvolvimento infantil foi o bebê ter passado por complicações e intercorrências após 

o nascimento (p= 0,065). Acredita-se que esta questão esteja mais associada às crianças 

portadoras de cardiopatias congênitas, que por características da doença podem vir a 

apresentar alterações cardiorrespiratórias já nas primeiras horas de vida (Gianotti, 1996; 

Romano, 2001; Vetter, 2006). 

Ao tratar das variáveis que compunham somente o grupo das crianças 

cardiopatas (G1 e G2), diferente daquilo que se imaginava na fase inicial do estudo, 

aspectos como idade no diagnóstico, tipo de cardiopatia, ter realizado ou não 

procedimentos hemodinâmicos, informações aos genitores sobre a cardiopatia, 

compreensão a doença e o tratamento, limitação das atividades dos filhos e a criança 

apresentar mudanças no comportamento não mostraram associação a alterações no 

desenvolvimento. O fato dessas variáveis não afetarem o desenvolvimento de crianças 
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portadoras de cardiopatias congênitas pode estar relacionado a fatores de proteção e a 

resiliência.  

Fatores de proteção estão ligados a recursos individuais que reduzem o efeito do 

risco, já resiliência é relacionada a fatores protetores individuais que predizem 

consequências positivas em indivíduos expostos a um contexto de risco (Sapienza & 

Pedromônico, 2005). Em um estudo com doentes adultos crônicos em que foi medida a 

resiliência por meio de uma escala os pacientes mostram altos níveis de resiliência e 

capacidades e habilidades pessoais para lidar com a situação de saúde (Quiceno & Alpi, 

2012). Apesar de ser muito difícil medir a resiliência em crianças é possível dizer 

conforme Martorel (2014) que a experiência inicial de uma criança é importante, mas as 

crianças poder ser notavelmente resilientes. A própria teoria 

evolucionária/sociobiológica refere que os seres humanos possuem mecanismos 

adaptativos para sobreviver (Martorell, 2014) e isso pode estar relacionado a fatores de 

proteção. 

As crianças cardiopatas estão expostas a inúmeros fatores de risco, porém elas 

contam, na maioria das vezes, com o apoio familiar, principalmente da mãe que muitas 

vezes abdica de seu trabalho para cuidar do filho em tempo integral (Romano, 2001). E 

de apoio social, que pode ser oferecido por instituições especializadas, associações de 

bairros ou religiosas. 

 No entanto, o levantamento aponta que crianças saudáveis (G3) que estiveram 

internadas para tratamento de saúde tendem a apresentar comportamentos sugestivos de 

um atraso no desenvolvimento e mais, quanto maior o número de internações que a 

criança enfrentou mais tem seu desenvolvimento caracterizado como “suspeito” e 

“suspeito/anormal”. A hospitalização em crianças é uma questão estudada, de acordo 

com Romano (2001) desde a década de 60 e 70. O processo imaturo de pensamento de 
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uma criança a leva a compreender de forma erra sobre o pessoal, equipamento e 

procedimentos que elas são submetidas durante o período de internação. A autora ainda 

salienta que as diferentes reações, além de dependerem da idade, irão ser influenciadas 

pelas características pessoais da criança, da relação com os pais e de como é vista a 

situação de hospitalização. Em um estudo que avaliou o impacto da hospitalização em 

crianças de 1 a 5 anos, se verificou que tanto no grupo de crianças com ou sem 

acompanhante os comportamentos mais observados foram choro, inapetência, 

taquicardia, vômitos, insônia e hipertermia (Oliveira, Dantas & Fonseca, 2004). O que 

de fato fica representado aqui é que um processo de adoecimento e hospitalização tem 

fortes influências sobre o dia a dia de uma criança, podendo causar prejuízos 

dependendo de como esses aspectos forem vivenciados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste estudo foi avaliar o desenvolvimento infantil e verificar uma 

possível associação com o comprometimento por fatores biopsicossociais de crianças 

com e sem cardiopatia congênita. A seguir serão apresentadas algumas considerações e 

avaliações a cerca do processo de pesquisa e dos resultados alcançados, bem como 

discutir as limitações do trabalho e ideias de estudos futuros. 

Acredita-se que os objetivos da presente dissertação foram alcançados e, com 

isso, podem-se considerar como principais contribuições os resultados aqui obtidos, 

tendo em vista que fornecem subsídios para a construção do conhecimento científico na 

área do desenvolvimento infantil de crianças com cardiopatias congênitas. 

Neste estudo foi possível caracterizar os grupos de crianças cardiopatas, 

compreendendo suas semelhanças e diferenças. Verificou-se que o procedimento 

cirúrgico é um evento traumático e que trás modificações nas rotinas das crianças e de 

suas famílias, chegando a influenciar de forma significativa no desenvolvimento das 

mesmas.  Os resultados também evidenciaram que apesar do desenvolvimento ser 

influenciado pelas condições biológicas da doença e do tratamento, as crianças 

cardiopatas estudadas mostraram que fatores sociais e psicológicos não foram capazes 

de interferir significativamente no desenvolvimento. Essa questão faz pensar que 

crianças cardiopatas, embora seja um grupo vulnerável do ponto de vista biológico, 

podem mostrar-se resilientes às desordens vividas.  

Acredita-se que fatores como o apoio familiar são fonte de proteção que 

amparam as dificuldades oriundas da doença crônica. Torna-se importante salientar que 

nesta população de crianças cardiopatas além do apoio familiar também existiu o 

suporte social oferecido pela Ong. a todas as crianças que participaram da pesquisa. A 
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instituição recebe e acompanha as crianças e suas mães durante todo o período de 

tratamento da cardiopatia proporcionando acompanhamento social e psicológico. 

Aspectos como estes podem proteger populações vulneráveis ou de risco. 

O apoio familiar existe, todavia para que os pais saibam lidar de forma adequada 

com as situações é necessário que recebam orientações antecipadas sobre o crescimento 

e desenvolvimento dos seus filhos, sabendo cuidar e podendo detectar problemas 

precocemente. Na declaração da Academy of Americam Heart Asssociation, os autores 

salientam que a vigilância, triagem, avaliação e reavaliação de atrasos no 

desenvolvimento de crianças cardiopatas são passos essenciais para poder planejar 

intervenções adequadas (Marino et al., 2012).  

Este trabalho poderá servir aos profissionais da Psicologia, bem como, à todos 

que atuam na área da saúde com esse foco. Poder compreender quais são as limitações 

das crianças cardiopatas e os fatores que influenciam seu desenvolvimento ajudará os 

profissionais a criarem estratégias de intervenção visando potencializar fatores que 

minimizam os riscos de atraso no desenvolvimento.  

Por mais que o pesquisador se esforce para que os seus estudos tenham 

relevância acadêmica e prática, não se deve esquecer e nem deixar de destacar as 

limitações que podem ser encontradas na pesquisa. 

Durante o processo de pesquisa muitas dificuldades foram enfrentadas como a 

paralização das cirurgias cardíacas pediátricas realizadas pelo SUS na cidade de 

Natal/RN e a greve os professores municipais. Essas duas ações prejudicaram de forma 

expressiva o andamento da coleta de dados, gerando a primeira limitação do estudo: o 

pequeno número da amostra. Inicialmente planejava-se ter o mesmo de número de 
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participantes nos três grupos divididos por extratos de idades. Entretanto após os 

empecilhos na coleta de dados isso não foi possível. Outra questão importante de avaliar 

é o fato da maioria dos pacientes assistidos pelos serviços de referência em cardiologia 

ser do interior do estado, dificultando a vinda destes no momento em que eram 

convidados a participarem da pesquisa. 

Outra limitação que se pode apontar é em relação a avaliação do 

desenvolvimento. Sabe-se que a avaliação do desenvolvimento em um único momento 

não permite que se determine de forma definitiva um atraso, mas alerta para possíveis 

indícios. 

A partir de todas as questões discutidas neste estudo, apresenta-se com 

possibilidade de pesquisas futuras a avaliação precoce, sistemática e longitudinal de 

todos os domínios do desenvolvimento para poder prever apoio inicial adequado.  

É importante contar com a realização de estudos de monitorização do 

desenvolvimento de crianças cardiopatas em outras realidades, como pacientes com 

maior renda, assistidos por planos de saúde e de outros estados. Pois assim, os 

resultados obtidos na presente pesquisa poderiam ser refutados ou não. 

O processo de desenvolvimento é amplo e complexo, e estudar essas questões 

em uma população de risco como os cardiopatas congênitos, envolve uma série de 

variáveis que talvez não tenham sido medidas de forma apropriada. Nesse sentido, mais 

pesquisas precisam ser desenvolvidas, para que possam proporcionar um constante 

avanço na explicação desta temática. 
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Apêndice 1- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes 

Programa de Pós-Graduação em Psicologia 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Avaliação do desenvolvimento 

neuropsicológico e a influência dos fatores biopsicossociais em crianças com cardiopatias 

congênitas” que é realizada por Mariana Alievi Mari, psicóloga especialista em cardiologia e 

mestranda de psicologia da UFRN. 

Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 

retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa procura avaliar o desenvolvimento neuropsicológico de crianças com e sem 

cardiopatia congênita, buscando entender o comprometimento do desenvolvimento com fatores 

biopsicossociais, objetivando identificar os aspectos sociais e clínicos que estão envolvidos no 

desenvolvimento neuropsicológico da criança com cardiopatia congênita. Caso decida aceitar o 

convite, você será submetido(a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: responder um questionário de 

forma individual e autorizar a aplicação do Teste em seu filho. Os riscos envolvidos nesta etapa 

da pesquisa são mínimos, como constrangimento para o responsável pela criança e desconfortos 

ao paciente frente aos exames de capacidade cognitiva, as respostas a perguntas e a 

apresentação de desenhos. Entende-se que o desconforto é relativo a motivação, persistência e 

interesse por outras atividades que a criança deseja, não havendo dor, sofrimento ou mesmo 

danos decorrentes da atividade proposta.   

Além da participação respondendo o questionário e autorizando a aplicação do teste em seu 

filho, você também estará autorizando o uso do prontuário do paciente para que sejam coletadas 

informações como: data do procedimento cirúrgico, cardiopatia, número de internações e dados 

sócio demográficos. Nessa etapa também há riscos mínimos envolvidos como o extravio do 

prontuário e/ou acesso por pessoas não autorizadas, porém o pesquisador se compromete em 

minimizar tais riscos manipulando os prontuários exclusivamente em seu lugar de origem e os 

demais materiais da pesquisa em lugar adequado para este fim. 

Destaca-se entre os benefícios da pesquisa a possibilidade de identificar os aspectos 

biopsicossociais que podem estar envolvidos no desenvolvimento do seu filho. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 
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forma a não identificar os voluntários. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano 

comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização. Você ficará com 

uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para Mariana Alievi Mari, no endereço Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN, Fone: 55 84  32153590  R:230, Campus Universitário Natal, RN 

Brasil, CEP: 59078-970. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Avaliação do 

desenvolvimento neuropsicológico e a influência dos fatores biopsicossociais em crianças 

com cardiopatias congênitas”  

Participante da pesquisa: 

NOME:_____________________________________________________ 

ASSINATURA:______________________________________________ 

Pesquisador responsável: 

NOME: Mariana Alievi Mari 

ASSINATURA:______________________________________________ 

 

Endereço do pesquisador:  

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, Fone: 55 84  32153590  R:230, Campus Universitário Natal, 

RN Brasil, CEP: 59078-970    

Em caso de dúvidas você também poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL  

Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis ▪ CEP 59.012-300 ▪ Natal/RN ▪ Fone: (84) 3342 5003 ▪ E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br 
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Apêndice 2- Questionário biopsicossocial 

 

QUESTIONÁRIO DE DADOS BIOPSICOSSOCIAIS 
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Grupo 1 e Grupo 2 

 

Grupo 3 
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Apêndice 3- Folha de Aplicação Denver II 

 


