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Introducao: Os resultados adversos no desenvolvimento e comportamento provenientes do nascimento prematuro constituem uma das
grandes preocupações atuais da área da saúde, especialmente da neuropediatria. Vários aspectos do desenvolvimento e comportamento
infantil podem estar prejudicados a curto e a longo prazo. Fatores de risco ambientais também podem influenciar nestes possíveis danos.

Objetivos: Verificar a prevalência de crianças nascidas prematuras do município de Araranguá(SC) e investigar a existência de possíveis
alterações no desenvolvimento global e no comportamento desta população. Além disso, identificar os fatores de risco familiares que
podem estar influenciando nas alterações de desenvolvimento e comportamento destas crianças.

Método: Estudo transversal realizado na rede de atenção primária e nos centros de educação infantil de Araranguá(SC) no período de
2016 a 2017. Foram incluídas crianças de 0 a 65 meses de idade cujos pais concordassem em participar e excluídas aquelas que
possuíssem diagnóstico de patologias neuropsicomotoras. Para avaliação do desenvolvimento e comportamento utilizou-se o instrumento
“Survey of Wellbeing of Young Children (SWYC)”. O SWYC é um questionário aplicado com os pais/responsáveis, sob forma de
entrevista, contendo perguntas relacionadas aos marcos do desenvolvimento, comportamento e possíveis fatores de risco familiares que
possam influenciar no desenvolvimento. Foi utilizada também a “Classificação Socioeconômica da Associação Brasileira de Empresas
de Pesquisa (ABEP/Critério Brasil)” para avaliar o nível socioeconômico das famílias. Para verificar existência de associação entre os
desfechos do SWYC foram utilizados os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher (nível de significância ≤0,05) através do programa Epi
Info (versão 7.0).

Resultados: Foram avaliadas 493 crianças, obtendo-se prevalência de 8,92% de prematuros. Destas, 24 eram do sexo feminino e 20 do
sexo masculino. Quase a totalidade das crianças eram pré-termos moderados (8,72%). Verificou-se que a maioria das famílias avaliadas
(79,55%) apresentavam menor renda familiar (classes C1, C2 ou D-E). Não foi observada associação entre prematuridade e alterações de
comportamento e desenvolvimento, contudo, foi encontrada a existência de associação entre prematuridade e “preocupação dos pais
sobre o desenvolvimento de seus filhos” (p=0,04). Constatou-se também associação entre a conscientização da diminuição do consumo
de álcool pelos pais e o nascimento prematuro (p=0,03).

Conclusão: A prevalência de prematuridade identificada é semelhante aos parâmetros nacionais. Verificou-se que os pais têm
conhecimento dos riscos do nascimento prematuro, demonstrando preocupação sobre o desenvolvimento dos seus filhos. Constatou-se
ainda que fatores ambientais, como o consumo de substâncias ilícitas, sugerem ter relação com a prematuridade."
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