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Introducao: Com os avanços obstétricos e neonatais observados nas últimas décadas, verificou-se uma redução na mortalidade de
recém-nascidos de risco. No entanto, o índice de morbidade infantil não acompanhou este declínio. Recém-nascidos expostos a fatores
de risco possuem uma maior probabilidade de apresentarem atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.

Objetivos: Avaliar o desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem aos 42 meses de idade de egressos de Unidades de Terapia
Intensiva Neonatais (UTINs) e verificar a possível associação entre o desenvolvimento neuropsicomotor e os fatores de risco biológicos,
obstétricos, perinatais e pós-natais.

Método: Estudo descritivo, transversal, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos (CAAE:
04965412.5.0000.5147). O desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem foram avaliados através da Bayley Scales of Infant and
Toddler Development – Third Edition (BAYLEY–III) e os fatores de risco biológicos, obstétricos, perinatais e pós-natais foram
coletados nos prontuários das UTINs. Foram convidados a participar do estudo os egressos das três UTINs que atendem ao Sistema
Único de Saúde no município de Juiz de Fora - Minas Gerais, em 2009 e destes, 51 pré-escolares aceitaram e foram avaliados aos 42
meses de idade no Hospital Universitário/Centro de Atenção à Saúde - Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/CAS-UFJF), em 2012
e 2013. Foram realizadas análises descritivas das variáveis e a associação entre os fatores de risco e o desenvolvimento neuropsicomotor
foi verificada pelo teste de Mann-Whitney, considerando como nível de significância valor de p<0,05.

Resultados: O perfil predominante da amostra foi de pré-escolares do sexo masculino (64,7%), prematuros (76,5%) e com baixo peso
ao nascer (70,6%). A maioria dos participantes apresentou desenvolvimento cognitivo, de linguagem e motor adequados (76,5%, 90,2%
e 88,3%, respectivamente). Recém-nascidos com alteração no Sistema Nervoso Central apresentaram atraso no desenvolvimento da
linguagem (p=0,028) e no desempenho motor (p=0,034). Aqueles que apresentaram convulsão tiveram menores performances cognitivas
(p=0,001) e de linguagem (p=0,001). Os com hemorragia peri-intraventricular pareceram apresentar atraso no desenvolvimento da
linguagem (p=0,056) e aqueles que necessitaram de ressuscitação por tubo orotraqueal pareceram apresentar déficits no desempenho
motor (p=0,051).

Conclusão: A maioria dos participantes apresentou desenvolvimento cognitivo, motor e de linguagem adequados, sendo a área cognitiva
a que apresentou maior prevalência de desempenho rebaixado. Fatores de risco como alteração do Sistema Nervoso Central e convulsão
estão associados a menores performances no desenvolvimento neuropsicomotor aos 42 meses de idade."
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