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Introducao: Hábitos de vida são atividades diárias e papéis sociais que garantem a sobrevivência e o desenvolvimento da criança em
sociedade. A prematuridade (nascimento antes das 37 semanas de idade gestacional) promove alterações tanto orgânicas relacionadas à
imaturidade sistêmica quanto sociais, gerando comportamentos familiares superprotetores que afetam a funcionalidade da criança.

Objetivos: Investigar o papel dos cuidadores na realização das atividades diárias de crianças prematuras de 3 a 12 meses de idade
cronológica.

Método: Estudo transversal, aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da UFSCar (236.611/2013). Foram
avaliados 30 prematuros (18 meninos e 12 meninas), com idade gestacional entre 24 e 36 semanas. Foi realizada entrevista com os
cuidadores utilizando-se a Avaliação de Hábitos de Vida - versão brasileira (LIFE-H_BR), para verificar a participação das crianças em
atividades cotidianas e o quanto os seus cuidadores as auxiliavam para que pudessem cumprir cada atividade. A LIFE-H_BR (versão de
0 a 4 anos) é composta por 61 itens distribuídos em onze domínios (Nutrição, Atividades, Cuidados pessoais, Comunicação, Habitação,
Mobilidade, Responsabilidades, Relações Interpessoais, Vida na comunidade, Educação e Recreação) e são pontuados o nível de
realização e assistência necessária (sem assistência, dispositivo auxiliar ou adaptação, assistência humana adicional) para a participação
funcional da criança. Foi realizada análise descritiva com base em distribuição de frequências dos itens realizados com assistência.

Resultados: Em 9 itens de seis domínios foi realizada assistência humana adicional: Nutrição - ter boas maneiras à mesa (n=3);
Atividades - ir dormir e dormir adequadamente (n=5); Cuidados pessoais - atividades que envolvem urinar e defecar (item 14, n=1) e
participar no cuidado de saúde pessoal (item 17, n=1); Comunicação - expressar necessidades para um adulto familiar (item 19, n=2),
receber e compreender instruções ou informações verbais de crianças (item 21, n=1) e participar no uso do telefone (item 26, n=2);
Mobilidade - permanecer como passageiro de veículo (n=3); e Recreação - brincar com outras crianças (n=1).

Conclusão: Os cuidadores auxiliaram principalmente em itens relacionados aos domínios de Atividades e Comunicação. De acordo com
os relatos, devido à rotina e contexto familiar eles interferiam na realização desses itens independentemente da capacidade da criança de
realização. Assim, é importante orientar cuidadores visando tornar as tarefas mais funcionais as crianças."
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