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Introdução e objetivos: O recém-nascido (RN) de risco é definido como
àquele que está exposto a situações em que há maior risco de evolução
desfavorável, além de apresentar maior chance do que a média de
mortalidade e morbidade. O objetivo do estudo foi predizer os principais
fatores de risco para a saúde dos bebês participantes de um programa de
Follow-up.

Métodos: Estudo longitudinal-prospectivo, realizado com 540 bebês de
risco acompanhados no Ambulatório de Follow-up do Hospital Materno
Infantil (HMI) de Goiânia, GO. Todos os dados biológicos do pré-natal,
nascimento e pós-natal dos bebês foram coletados por meio de avaliação
com as mães e consultas aos prontuários. Os dados coletados foram
analisados por meio de regressão logística binária para a identificação das
variáveis de maior risco para a saúde do bebê. O projeto foi aprovado pelo
Comitê de Ética em Pesquisa (Protocolo CEPHA-HGG Nº 73/2004).

Resultado: Na análise preditiva, os achados revelaram que o risco neonatal
foi associado estatisticamente com menor Apgar no quinto minuto, sexo
masculino, maior tempo de internação hospitalar. Bebês com maior risco
neonatal tiveram mais chance de apresentar alterações no exame de
ultrassom de crânio. Além disso, o maior tempo de internação do recém-
nascido esteve relacionado com aleitamento misto após a alta hospitalar.

Discussão e conclusão: Neste estudo, os principais fatores de risco para a
saúde dos bebês de risco foram baixo Apgar no quinto minuto, sexo
masculino, maior tempo de internação, presença de alterações no ultrassom
transfontanela e aleitamento misto após a alta hospitalar. Os resultados
apontam para a necessidade de maior atenção a estes fatores de risco pelos
profissionais atuantes em programas de Follow-up de bebês de risco.
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