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RESUMO
Introdução: O nascimento de prematuros e sua sobrevida tem aumentado com o passar dos
anos devido às melhorias no acesso à saúde e avanço tecnológico. A literatura relaciona a
prematuridade com possíveis prejuízos cognitivos, transtornos de desenvolvimento motor e de
linguagem. Neste cenário, surge a necessidade de um instrumento efetivo de baixa tecnologia
que possa identificar alterações no desenvolvimento desta população e viabilizar a
reabilitação precoce. O relato dos pais tem se mostrado como uma ferramenta consistente no
processo de avaliação, e seus resultados são complementares e compatíveis a outros
instrumentos de avaliação do desenvolvimento infantil. Entretanto, não há no Brasil
instrumento validado para esta finalidade. Objetivo: Traduzir para o Português Brasileiro o
Parent Report of Children's Abilities Revised (PARCA-R). Métodos: Trata-se da tradução e
adaptação transcultural por dois avaliadores independentes e um terceiro responsável pela
retrotradução; critérios internacionais foram seguidos para certificar que as etapas foram
seguidas corretamente e a adaptação ocorreu de forma que a presente versão tenha o mesmo
rigor da original. Resultados: O questionário foi traduzido com as modificações, exigidas
devido às diferenças culturais e linguísticas que afetariam a precisão e confiabilidade do
instrumento. Conclusão: A tradução do PARCA-R tem potencial para mudanças positivas no
que diz respeito aos processos de avaliação e monitoramento da população prematura. Esperase que seja validado e amplamente utilizado nos serviços públicos.

Palavras-chave: Tradução; Questionário; Prematuro; Cognição; Linguagem
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ABSTRACT

Introduction: Preterm birth and survival have increased over the years due to improvements
in access to health and technological advancement. The literature reports prematurity with
possible cognitive impairment, motor development and language disorders. In this scenario,
comes up the necessity of an effective low technology instrument that can identify alterations
in the development of this population and permit early rehabilitation. Parents' reports have
been shown to be a consistent tool in the evaluation process, and their results are
complementary and compatible with other instruments for assessing child development.
However, there is no validated instrument in Brazil for this purpose. Objective: To translate
the PARCA-R (Parent Report of Children's Abilities Revised) for premature children into
Brazilian Portuguese. Method: Refers to the translation and cross-cultural adaptation by two
independent evaluators and a third subject responsible for back translation; international
criteria were followed to ensure the steps were done correctly and the adaptation took place so
the present version has the same rigor as the original. Results: The questionnaire was
translated with the necessary modifications, due to cultural and linguistic differences that
would affect the accuracy and reliability of the instrument. Conclusion: PARCA-R’s
translation has the potential for positive changes in the processes of evaluation and
monitoring of the premature population. It is expected to be validated and widely used in
public services.

Key words: Translating. Surveys and Questionnaires. Premature. Cognition. Language
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INTRODUÇÃO
A melhoria das condições e acesso à saúde, a conscientização e acompanhamento das
mães durante a gestação, além de investimentos sociais que beneficiaram inúmeras famílias
de baixa renda, estão entre os fatores que contribuíram para o aumento da sobrevida dos bebês
nascidos prematuros. No mundo, estima-se que em média 15 milhões de bebês nascem antes
das 37 semanas(1). No Brasil, esta prevalência compõe 11,5% dos nascimentos(2). Em 2016, no
estado do Rio Grande do Norte os partos prematuros representaram 13% dos nascidos, o que
consiste em um aumento de 12% em relação ao ano anterior(3).
O nascimento prematuro aumenta o risco de alterações no neurodesenvolvimento,
incluindo prejuízos à audição e à linguagem. Crianças prematuras são mais propensas a
apresentarem atraso no desenvolvimento nos primeiros três anos de vida, o que é preocupante
já que neste período a criança tem maior plasticidade cerebral (4). Inclusive, bebês nascidos
prematuros ainda aos 6 meses de vida demonstraram menos engajamento em tarefas de
exploração de objetos quando comparados aos seus pares nascidos termo(5).
Ainda que os prematuros nascidos com mais de 32 semanas de gestação também
apresentem risco para prejuízos no desenvolvimento da linguagem, quanto menor a idade
gestacional maior este risco(6). Um estudo de coorte comparou crianças prematuras até os 13
anos de idade, verificou que estas só se equipararam efetivamente com seus pares típicos aos
7 anos, no que se refere ao prosseguimento das fases de aquisição de linguagem(7).
A avaliação e monitoramento do desenvolvimento linguístico e cognitivo é essencial
na prática clínica para que haja pleno entendimento destes processos e efetiva identificação,
acompanhamento e orientação às famílias, rastreando também as necessidades específicas e
adaptando a intervenção, de forma que o crescimento ocorra próximo ao típico(8).
No Brasil, a escassez de instrumentos que avaliam o desenvolvimento infantil,
especialmente de linguagem, dificulta o seguimento dos prematuros e a intervenção na idade
12

ideal. As escalas de desenvolvimento Bayley III são consideradas o padrão ouro para esta
avaliação e são amplamente utilizadas na prática clínica e em pesquisas, porém sua extensão,
custo e necessidade de treinamento inviabilizam o seu uso em serviços clínicos de alta
demanda(9).
O relato dos pais também tem sido uma medida validada com resultados que ratificam
os achados clínicos e permitem uma avaliação global num contexto amplo, sem as restrições
de um procedimento padrão. Além de serem precisos, podem ser econômicos e contemplar
grandes amostras se comparados aos métodos existentes(10).
Nesse contexto, surge o Parent Report of Children's Abilities (PARCA), como
alternativa de avaliação cognitiva e de linguagem de crianças aos 2 anos de idade, sendo os
pais os administradores do questionário(10). Uma versão revisada deste questionário, o
PARCA-R, foi proposta para crianças nascidas prematuras e viabiliza a triagem de um maior
número de indivíduos dispondo de tecnologia de baixo custo(11). Este instrumento tem sido
utilizado e adaptado em diferentes países e tem se mostrado eficaz na identificação de
alterações no desenvolvimento cognitivo e de linguagem(12–15).
Considerando este cenário, este estudo tem por objetivo traduzir para o Português
Brasileiro o questionário Parent Report of Children’s Abilities Revised (PARCA-R).
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MÉTODO
Material
O Parent Report of Children’s Abilities Revised (PARCA-R) se baseia em
comportamentos esperados para crianças entre 18 meses e 4 anos e é dividido em três áreas
que consideram a cognição não-verbal, o vocabulário e a complexidade de sentenças. A
primeira parte, denominada "Your child's play" (A brincadeira do seu filho), é composta por
34 sentenças sobre atividades relacionadas à brincadeira que os pais devem responder se a
criança faz, não faz ou se ele não sabe informar em cada uma delas. Para cada resposta
positiva a criança recebe um ponto, sendo a pontuação máxima 34.
A segunda parte, denominada "What your child can say" (O que o seu filho diz), é
composta por um checklist de 100 palavras que o pai deve indicar quais a criança já é capaz
de dizer, ainda que tenha trocas fonológicas. Para cada item que a criança produz é atribuído
um ponto, sendo a pontuação máxima 100.
A terceira parte, denominada "How your child uses words" (Como seu filho usa as
palavras), é composta por seis sentenças relacionadas ao uso de palavras indicando eventos
passados ou futuros, além da combinação delas em sentenças. O pai deve indicar se a criança
apresenta tais comportamentos “frequentemente”, “às vezes” ou se “ainda não apresenta".
Caso o pai marque “frequentemente” ou “às vezes” na sexta questão deve-se responder a
outras doze sentenças sobre os tipos de combinação de palavras que a criança diz. Para cada
uma das seis primeiras sentenças são atribuídos dois pontos para "frequentemente" ou um
ponto para "às vezes". As questões de 7 a 18 recebem um ponto quando a criança combina as
palavras da forma mais correta.
Para compor a pontuação total o PARCA-R divide em dois scores distintos, o de
habilidades linguísticas e o de relato dos pais. O primeiro varia de 0 a 124 e é formado a partir
14

da soma da pontuação nas partes dois e três, ou seja, de vocabulário e complexidade de
sentenças. Já o segundo varia de 0 a 158 e é composto pela pontuação da primeira parte
(cognição não-verbal) com o score de habilidades linguísticas. O score total inferior a 49
pontos indica risco para atraso moderado a severo no desenvolvimento.

Procedimentos
Esta é a etapa inicial de um projeto que prevê a tradução, adaptação e validação do
PARCA-R para o Português Brasileiro.
Inicialmente, a orientadora deste estudo contatou a autora responsável pelo
instrumento e solicitou autorização para traduzi-lo para Português Brasileiro. Após resposta
positiva e aceite na colaboração para desenvolvimento do estudo foi iniciada a fase de
tradução. A tradução e adaptação transcultural seguiram as recomendações da International
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR).
A tradução foi realizada de forma independente por dois pesquisadores distintos,
sendo um fonoaudiólogo fluente no idioma inglês e uma graduanda em Fonoaudiologia
também fluente no inglês. Os pesquisadores não tiveram nenhum contato entre si durante a
etapa de tradução para evitar viés neste processo.
As duas versões independentes foram conciliadas por um terceiro pesquisador
fonoaudiólogo e fluente em inglês, responsável pela tradução de consenso. A próxima etapa
consistiu na retrotradução para o idioma fonte realizada por um quarto pesquisador
fonoaudiólogo e que não teve contato anterior com os demais. Por fim, a revisão desta versão
resultou na versão final e que será utilizada para as etapas seguintes da pesquisa.
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RESULTADOS
Considerando que o PARCA-R é composto exclusivamente por estímulos linguísticos
sua tradução exigiu rigor no processo metodológico. Foram consideradas as equivalências
conceituais e não a tradução literal dos termos, visto que há inadequação cultural de
elementos do questionário que não são fiéis a realidade brasileira.
Na primeira parte não foi necessário realizar nenhuma adaptação, pois as sentenças se
relacionam a atividades lúdicas que também são comuns às crianças brasileiras e na segunda
parte apenas o item "oh dear" não foi traduzido literalmente pois significaria "querida"
quando no sentido proposto quer dizer "que pena".
A terceira parte que trata da combinação de palavras não exigiu modificações no
sentido das sentenças e o vocabulário usado é equivalente ao português brasileiro. No entanto,
as questões que apresentam exemplos de produções da criança (7 a 12) demandaram mais
adaptações, pois considerando as diferenças entre a morfologia e a sintaxe do português e do
inglês foi necessário adaptar as sentenças propostas para garantir que se avaliaria o que está
proposto no original.
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DISCUSSÃO
Este estudo traduziu para o Português Brasileiro o Parent Report of Children’s
Abilities Revised (PARCA-R) com o intuito de disponibilizar um instrumento capaz de avaliar
o desempenho linguístico e cognitivo de crianças nascidas prematuras.
A disponibilidade de testes de linguagem para a população prematura no Brasil é
restrita, os instrumentos de triagem se configuram como uma boa estratégia para detectar
alterações e auxiliar no monitoramento dos progressos alcançados, dada sua capacidade de
retratar informações de forma objetiva. A adaptação de instrumentos reconhecidos
internacionalmente aprimora o repertório clínico dos profissionais envolvidos na reabilitação
de populações que necessitam destes serviços, expandindo as possibilidades de intervenção.
O PARCA-R se adequa e atende às demandas dos serviços clínicos tanto em setores
públicos quanto privados, pois viabiliza e dinamiza a identificação de alterações no
desenvolvimento; seguindo o fluxo da mudança no cenário populacional, que contabiliza um
número cada vez mais significante de crianças nascidas prematuras(2,3).
O processo de tradução exigiu cuidado para garantir a equivalência ao instrumento
original, portanto a síntese entre as duas versões traduzidas de forma independente foi de
grande importância para o sanar as incongruências semânticas, idiomáticas, e contextuais.
Dada a necessidade de um instrumento preciso e sucinto no screening de alterações em
grandes populações, as próximas etapas envolvem a continuidade da adaptação cultural bem
como a validação do questionário para a sua ampla utilização nos serviços clínicos.
Por se tratar apenas da primeira etapa de um projeto maior nossos resultados são ainda
limitados, entretanto esta fase é crucial para a continuidade do projeto. As próximas etapas
envolvem um estudo piloto com amostra de 20 crianças nascidas prematuras para verificar sua
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aplicabilidade. A validação contará com uma amostra mais consistente (de pelo menos 100
crianças nascidas prematuras), de ambos os sexos entre 2 e 4 anos.
Como limitação podemos citar a ausência do estudo piloto, entretanto por ser um
trabalho de conclusão de curso de graduação tivemos um tempo restrito para abarcar toda a
complexidade envolvida em tal tarefa.
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CONCLUSÃO
A tradução deste questionário amplia os recursos para os profissionais do
desenvolvimento e pode gerar mudanças nos processos de identificação, monitoramento e
encaminhamento das crianças nascidas prematuras. É importante seguir adiante com o
processo de adaptação e validação para que se atinja a acurácia necessária em relação à
realidade brasileira. Os resultados obtidos sugerem que a versão traduzida do PARCA-R tem
amplo potencial de aplicabilidade no Brasil.

19

REFERÊNCIAS
1.

Blencowe H, Cousens S, Chou D, Oestergaard M, Say L, Moller A, et al. <Blencowe
reprod health 2013.pdf>. 2013;10(Suppl 1):1–14.

2.

Do Carmo Leal M, Esteves-Pereira AP, Nakamura-Pereira M, Torres JA, Theme-Filha
M, Domingues RMSM, et al. Prevalence and risk factors related to preterm birth in
Brazil. Reprod Health. Reproductive Health; 2016;13(Suppl 3).

3.

Brasil. DATASUS - Tecnologia da informação a serviço do SUS [Internet]. Ministério
da Saúde. 2018 [cited 2018 Aug 28]. Available from: http://tabnet.datasus.gov.br

4.

Adams-Chapman I. Neurodevelopmental Outcome of the Late Preterm Infant. Clin
Perinatol. 2006;33(4):947–64.

5.

Zuccarini M, Guarini A, Savini S, Iverson JM, Aureli T, Alessandroni R, et al. Object
exploration in extremely preterm infants between 6 and 9 months and relation to
cognitive and language development at 24 months. Res Dev Disabil [Internet]. 2017
Sep [cited 2017 Dec 13];68:140–52. Available from:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28779627

6.

Putnick DLDLDL, Bornstein MHMHMH, Eryigit-Madzwamuse S, Wolke D, Dimes
M of, Partnership for Maternal N& CH, et al. Long-Term Stability of Language
Performance in Very Preterm, Moderate-Late Preterm, and Term Children. J Pediatr
[Internet]. Elsevier Inc.; 2016 Oct [cited 2017 Jan 2];0(0):728–37. Available from:
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0022347616309167

7.

Nguyen TNN, Spencer-Smith M, Haebich KM, Burnett A, Scratch SE, Cheong JLY, et
al. Language Trajectories of Children Born Very Preterm and Full Term from Early to
Late Childhood. J Pediatr. Elsevier Inc.; 2018;202:86–91.e1.

8.

Monnier M, Jaunin L, Bickle Graz M, Borradori Tolsa C, Hüppi P, Sancho Rossignol
A, et al. Suivi neurodéveloppemental à 5 ans des extrêmes prématurés et détection des
20

difficultés sur le plan des fonctions exécutives. Arch Pediatr. 2014;21(9):944–52.
9.

Perra O, McGowan JE, Grunau RE, Doran JB, Craig S, Johnston L, et al. Parent ratings
of child cognition and language compared with Bayley-III in preterm 3-year-olds.
Early Hum Dev. Elsevier Ireland Ltd; 2015;91(3):211–6.

10.

Saudino KJ, Dale PS, Oliver B, Petrill S a., Richardson V, Rutter M, et al. The validity
of parent-based assessment of the cognitive abilities of 2-year-olds. Br J Dev Psychol
[Internet]. 1998;16(3):349–62. Available from: http://doi.wiley.com/10.1111/j.2044835X.1998.tb00757.x

11.

Vanhaesebrouck S, Theyskens C, Vanhole C, Allegaert K, Naulaers G, de Zegher F, et
al. Cognitive assessment of very low birth weight infants using the Dutch version of
the PARCA-R parent questionnaire. Early Hum Dev. Elsevier Ltd; 2014;90(12):897–
900.

12.

Cuttini M, Ferrante P, Mirante N, Chiandotto V, Fertz M, Dall&apos;Oglio AM, et al.
Cognitive assessment of very preterm infants at 2-year corrected age: Performance of
the Italian version of the PARCA-R parent questionnaire. Early Hum Dev. Elsevier
Ireland Ltd; 2012;88(3):159–63.

13.

Boylan J, Alderdice FA, McGowan JE, Craig S, Perra O, Jenkins J. Behavioural
outcomes at 3 years of age among late preterm infants admitted to neonatal intensive
care: A cohort study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. 2014;99(5).

14.

Johnson S, Marlow N, Wolke D, Davidson L, Marston L, O’Hare A, et al. Validation
of a parent report measure of cognitive development in very preterm infants. Dev Med
Child Neurol [Internet]. Wiley/Blackwell (10.1111); 2004 Jun 20 [cited 2018 Sep
25];46(6):389–97. Available from:
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0012162204000635

15.

Johnson S, Wolke D, Marlow N. Developmental assessment of preterm infants at 2
21

years: Validity of parent reports. Dev Med Child Neurol. 2008;50(1):58–62.

22

ANEXOS
ANEXO I - NORMAS DE SUBMISSÃO DO PERIÓDICO CODAS

23

24

25

26

27

28

29

