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Introdução e objetivos: 

O acompanhamento sistematizado de recém-nascidos egressos das Unidades de 
Terapia Intensivas Neonatais (UTIN) permitiu que crianças de risco fossem melhor 
assistidas em relação à sua evolução clínica, diminuindo o número de reinternações, 
custos e favorecendo seu desenvolvimento neuropsicomotor. Objetivos: investigar a 
trajetória assistencial de crianças nascidas prematuras e acompanhadas no Ambulatório 
de Crianças de Risco do Hospital das Clínicas da UFMG (ACRIAR), sob a perspectiva 
da assistência da equipe de Fisioterapia/Terapia Ocupacional e descrever a prevalência 
de alterações motoras destas crianças em idade escolar.  

Métodos: 
Trata-se de estudo exploratório e analítico baseado na análise de 182 prontuários de 
crianças nascidas prematuras, entre 2002 e 2004, acompanhadas até os 7 anos no 
ACRIAR e de um estudo transversal envolvendo uma parcela destas crianças. Foi 
realizada uma análise exploratória inicial e análise univariada para verificar associação 
entre as variáveis de exposição (condições de nascimento e características da amostra) 
e desfecho (tempo de acompanhamento), utilizando o teste ANOVA. Foram construídas 
curvas de sobrevida para estimar a probabilidade de ocorrer alterações do 
desenvolvimento, ao longo do acompanhamento da criança. Dos 182 prontuários 
analisados, foi avaliado o desenvolvimento motor em 100 crianças de 8 a 10 anos de 
idade, usando o \\\"Movement Assessment Battery for Children (MABC-2)\\\".  

Resultado: 
As crianças foram acompanhadas por 5,8±2,02 anos. A probabilidade de uma criança 
que foi acompanhada no ACRIAR até os dois anos apresentar alteração no 
desenvolvimento foi de 2%, enquanto que aos sete anos esta probabilidade subiu para 
54%. A prevalência de alterações motoras foi de 39%. Destreza manual foi a subárea 
mais afetada (49%), seguida de equilíbrio (35%) e lançar e agarrar bola (26%).  

Discussão e conclusão: 
A maioria das crianças que tiveram seus prontuários analisados permaneceu no 
ACRIAR até a alta do serviço. Foi demonstrado que quanto maior o tempo de 
acompanhamento da criança, maior a chance de se identificar alterações no 
desenvolvimento. A prevalência de alterações motoras encontrada é considerada alta, 
o que pode influenciar nas atividades de vida diária destas crianças. Este resultado 
reforça a recomendação de que os programas de follow up se estendam no mínimo até 
o início da idade escolar.  
 

  


