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I – INTRODUÇÃO

Nascer nem sempre é fácil. Muitas mudanças estarão acontecendo dentro e fora

do útero. Tais adaptações irão ocorrer em todos os recém nascidos. Em alguns bebês,

ocorrerão mais facilmente e em menos tempo. Em outros, o tempo poderá ser maior,

mesmo em gestações normais. Os bebês que necessitam deste tempo adicional às vezes

precisam de ajuda para fazer a transição para a vida fora do útero sem desconforto.

Este nascer diferente, já necessitando de cuidados e aparatos tecnológicos, em

um palco onde os atores principais deveriam ser o bebê (idealizado) e seus pais, é

realmente muito complicado. Um novo caminho deve ser desenhado e o desfecho pode

não ser o esperado, surgindo então, um novo significado (real): ‘o bebê de risco’

(MOREIRA, 2006).

Bebês egressos de UTIN que tiveram algum tipo de intercorrência durante a

gestação, no parto ou após, requerem dos pais e da equipe este olhar mais apurado

(COSTA, 2004).

Na trajetória do desenvolvimento da criança, o nascimento pré-termo associado

à condição de muito baixo peso constitui-se em fator adverso de alto risco neonatal que

pode comprometer o desenvolvimento psicológico futuro da criança. Os bebês nascidos

com idade gestacional abaixo de 37 semanas e com peso de nascimento igual ou abaixo

de 1.500 gramas necessitam de internação em UTIN para assegurar a sua sobrevivência

(LEWIS, 1988).



O olhar clínico e minucioso torna-se fundamental e o trabalho com a criança de

risco deve ser sempre de forma integrada, envolvendo e respeitando a família,

estimulando o suporte mútuo entre os pais-profissionais, fornecendo, de forma

adequada o apoio emocional e todas as informações sobre a criança mesmo sabendo que

por vezes não se tem informações precisas sobre o prognóstico: cada criança é uma, e

deve ser tratada dentro de sua individualidade. Entretanto, a busca pela qualidade de

vida e pela diminuição dos problemas deve ser priorizada e esse indivíduo olhado como

um todo – em seu funcionamento e comportamento integrados em todos os estágios de

desenvolvimento.

É o desenvolvimento da criança, integrando as funções cerebrais superiores

inferidas a partir do comportamento cognitivo, sensorial, motor, emocional e social do

sujeito.  Para que isso ocorra, é preciso que tenha saúde, que seu sistema nervoso esteja

íntegro e que seja estimulado de forma adequada em casa e fora dela (NARBERHAUS,

2003).

Considerando-se os possíveis efeitos adversos advindos do alto risco neonatal,

verifica-se a necessidade de se avaliar o curso do desenvolvimento psicológico desses

bebês, após a alta hospitalar. Torna-se necessário, portanto, o acompanhamento de

crianças nascidas pré-termo em condição de vulnerabilidade biológica, a fim de

identificar a presença tanto de dificuldades, quanto dos recursos dessas crianças. Deste

modo, podem-se obter informações para que possam ser implementadas medidas

preventivas ou, se necessário, terapêuticas orientadas para a promoção do seu

desenvolvimento global e melhor qualidade de vida.



II. OBJETIVO GERAL

Avaliar as funções mentais superiores das crianças egressas da UTIN do

HU/FURG discriminando as operações comprometidas e preservadas traçando um perfil

cognitivo e do funcionamento global do indivíduo.

III - METODOLOGIA

3.1 - Delineamento

Esta pesquisa trata de um estudo transversal.

3.2 - População alvo

Pacientes de ambos os sexos, egressos da UTIN que são atendidos no

Ambulatório de egressos da UTIN do HU-FURG da cidade de Rio Grande, R.S. com

idade entre 0 e 24 meses, escolhidos de forma aleatória, não probabilística, intencional e

acidental.

3.3 - Amostra

Todos os pacientes dentro do perfil determinado atendidos no período de

Outubro de 2009 até completar a amostra.

3.4 – Resultados

A pesquisa está em andamento devendo ser concluída até o mês de Novembro de

2010.
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