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Rosane Reis de Mello
Maria Dalva Barbosa Baker Meio

O progresso da medicina nos últimos 30 anos contribuiu para o

maior conhecimento do funcionamento do corpo do recém-nascido –

principalmente do prematuro –, o que, associado à melhora das técnicas

aos cuidados e aos avanços tecnológicos no atendimento, propiciou elevação

nas taxas de sobrevida dos bebês. Essas crianças passaram então a ser foco

de interesse para os médicos da época, com vistas ao desenvolvimento

físico e mental. Os relatos do início da década de 60 nos países desenvolvidos

mostravam resultados pessimistas quanto ao desenvolvimento de alguns

bebês prematuros ou crianças em estado grave durante o período neonatal.

Teve início, então, o acompanhamento dessas crianças de forma

sistematizada, para avaliar sua evolução e as repercussões que o nascimento

prematuro e o atendimento neonatal poderiam provocar. Assim surgiram

os ambulatórios de follow-up, destinados a acompanhar o crescimento e o

desenvolvimento das crianças consideradas de alto risco.

Nos ambulatórios especializados, os pediatras possuem grande

experiência na avaliação do desenvolvimento dos bebês, além de terem

como preocupação seu crescimento e seu desempenho clínico.

Alguns outros profissionais poderão estar próximos, no mesmo

ambulatório ou em outros departamentos ou clínicas, assessorando os

pediatras na avaliação ou intervenção com os bebês quando necessário. É

um trabalho de equipe que envolve, além do pediatra, assistentes sociais,

nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas
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ocupacionais. De acordo com a necessidade da criança, outros médicos

especialistas podem participar como consultores, como neurologistas,

neurocirurgiões, cardiologistas, cirurgiões pediátricos, pneumologistas e

ortopedistas. Alguns hospitais públicos brasileiros possuem serviços

organizados para fazer o acompanhamento das crianças.

Entretanto, é bom lembrar que os pais nem sempre poderão

encontrar toda essa estrutura disponível em uma mesma instituição,

podendo haver a necessidade de procurar especialistas em outros hospitais

ou clínicas. Além disso, os pais podem desejar que seu bebê seja

acompanhado por um pediatra de referência na família. O médico

responsável por acompanhar um bebê que teve alta em uma UTI Neonatal

deve estar preocupado com peculiaridades de seu crescimento e

desempenho, podendo solicitar a avaliação de outros profissionais sempre

que tiver dúvidas em relação ao desempenho da criança, dar apoio aos

pais e fazer a ligação entre os diversos especialistas.

Doravante, a expressão ‘seguimento de recém-nascidos de risco’ será

utilizada para substituir o termo follow-up, originário da língua inglesa.

Os recém-nascidos de risco são aqueles que, desde o nascimento,

têm maior chance de apresentar algum problema em seu desenvolvimento,

crescimento ou comprometimento clínico. Uma série de fatores pode

comprometer o bebê antes, durante e após o nascimento. Apesar de algumas

crianças que não estiveram internadas em UTI Neonatal poderem apresentar

alterações em seu desenvolvimento neuro-motor ou no crescimento, as

que permaneceram internadas geralmente foram expostas a situações que

podem interferir em sua evolução. Podemos listar alguns desses fatores,

que podem acontecer isoladamente ou em associação. É importante deixar

claro que o fato de a criança estar incluída em algum dos itens não significa,

obrigatoriamente, que ela vá apresentar problemas futuros. Os grupos de

crianças que são considerados de maior risco são:

• os prematuros, principalmente os de peso de nascimento inferior a

1.500 gramas;

• os que necessitaram do uso de respirador mecânico por tempo prolongado;



181

Follow-up de recém-nascidos de risco

• os portadores de infecções congênitas como rubéola, citomegalia,

toxoplasmose, herpes e sífilis;

• os que apresentaram infecção generalizada e/ou infecção no sistema

nervoso central;

• os bebês com peso de nascimento inferior ao esperado para sua idade

gestacional;

• os que apresentaram diminuição da oxigenação cerebral;

• os bebês com hemorragia cerebral;

• os com hidrocefalia, ou seja, dilatação das cavidades cerebrais com

acúmulo de líquido céfalo-raquidiano (líquor);

• os bebês com doença pulmonar crônica/displasia broncopulmonar, doença

associada ao uso prolongado de oxigênio;

• os que apresentaram baixas taxas de açúcar no sangue nas primeiras

horas de vida.

O compromisso do médico responsável é considerar essas situações

sem valorizar excessivamente as intercorrências perinatais. Essas crianças

precisam receber um acompanhamento diferenciado em seu

desenvolvimento e crescimento, para que possíveis alterações possam ser

identificadas precocemente e, assim, serem instituídas intervenções para

minimizar as seqüelas.

Os pais também precisam de atenção, uma vez que existem muitas

dúvidas em relação ao bebê e aos cuidados dos quais ele necessita. As

consultas podem lhes ajudar a entender melhor o filho. A criança e sua

família precisam ser acompanhadas por um pediatra que tenha

conhecimento das alterações que podem ocorrer, e no qual tenham

confiança, o que lhes garantirá maior segurança no cuidado diário. Muitos

não terão problemas, outros necessitarão de especialistas, e os pais devem

se sentir seguros nesses encaminhamentos, nos quais irão estabelecer

contato com profissionais de diferentes áreas.

A maioria dos prematuros apresenta boa evolução neuropsicomotora.

Todavia, fatores adversos podem repercutir no desenvolvimento desses bebês,

causando alterações de diferentes gravidades. As crianças que foram mais



182

QUANDO A VIDA COMEÇA DIFERENTE

doentes são as de maior risco para as anormalidades do desenvolvimento

neuropsicomotor.

Entre as alterações graves estão a paralisia cerebral, o retardo mental,

a perda auditiva e o comprometimento da visão, que podem ocorrer isoladas

ou associadas na mesma criança, variando em gravidade desde formas

leves até as mais graves. Quanto menores o peso e a idade gestacional,

mais freqüentes as alterações.

A paralisia cerebral é a seqüela motora mais grave que pode ocorrer no

desenvolvimento dos bebês. Os fatores responsáveis pelos quadros de paralisia

cerebral podem ser de origem anterior ao nascimento ou ocorrerem durante

ou após o parto, mas nem sempre é possível identificá-los com segurança.

Outra seqüela importante que pode comprometer o desenvolvimento

dos bebês prematuros de muito baixo peso é o retardo mental, cujo

diagnóstico é firmado por meio da aplicação de testes específicos, que

avaliam a função cognitiva e são padronizados para as diferentes idades.

Esses testes são aplicados por profissionais especializados. É freqüente a

associação de retardo mental a outras alterações graves do desenvolvimento,

principalmente a paralisia cerebral.

Os prematuros também apresentam maior risco de alterações visuais,

como é o caso da retinopatia da prematuridade. Quando se desenvolve fora

do útero, a retina dos pequenos prematuros torna-se vulnerável a distúrbios

que podem alterar sua diferenciação e vascularização. A deficiência visual

pode também aparecer em decorrência de lesão neurológica, como acontece

nos pacientes com paralisia cerebral. A retinopatia da prematuridade pode

causar problemas oculares em longo prazo, variando de miopia ao

descolamento da retina.

Os bebês de risco estão sujeitos à perda auditiva. Entre os fatores

que contribuem para esta deficiência, são citadas as exposições a drogas

tóxicas para o sistema auditivo, como alguns antibióticos e diuréticos,

infecção, má oxigenação e aumento dos níveis sangüíneos de bilirrubina,

assim como a própria prematuridade.

Com o decorrer do tempo, durante a infância, as alterações do

desenvolvimento de menor gravidade podem tornar-se aparentes,
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comprometendo o rendimento escolar e, portanto, interferindo no progresso

da criança. Entre essas anormalidades, estão incluídas as alterações neuro-

motoras que afetam o equilíbrio e a coordenação, as alterações da linguagem

e da fala, os problemas de percepção, de aprendizado e de comportamento.

No que diz respeito a problemas clínicos, devemos ter em mente

que os prematuros podem apresentar um crescimento mais lento que as

crianças nascidas a termo. É comum que os bebês nascidos com menos

de 1.000 gramas tenham peso e estatura aquém do esperado nos primeiros

anos de vida, o que leva a equipe a monitorizar seu crescimento mais

freqüentemente, podendo, se necessário, encaminhá-los para um especialista.

Outros problemas que geralmente afetam os prematuros é a doença

respiratória com chiados de repetição e a pneumonia nos primeiros dois

anos de vida, levando muitas vezes à internação hospitalar. Também são

freqüentes os casos de refluxo gastro-esofágico, em que o conteúdo alimentar

do estômago reflui para o esôfago e para a boca, podendo provocar vômitos

e dor. A anemia é outra condição comum, tanto nos prematuros quanto nas

crianças que tiveram doença por incompatibilidade sanguínea. Crianças com

alterações neurológicas graves muitas vezes têm dificuldade em se alimentar,

o que causa pouco ganho de peso e comprometimento do crescimento.

A vigilância dessas crianças significa, principalmente no caso de

prematuros pequenos, idas freqüentes ao consultório do pediatra, controle de

peso com intervalos curtos para avaliar ganho ponderal, coletas de sangue

para acompanhar a anemia, comum nos prematuros e nos bebês com

incompatibilidade de grupos sangüíneos, avaliação da audição por especialistas

e exames periódicos com oftalmologista que tenha experiência com prematuros.

Muitas vezes, essas crianças necessitam da avaliação e da

intervenção de uma equipe multidisciplinar, composta por neuropediatras,

fisiatras, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,

psicólogos etc. Algumas alterações do desenvolvimento são transitórias, e

a estimulação adequada irá ajudá-las a retomar o padrão de desenvolvimento

normal esperado. Nesses casos, após a avaliação por parte dos profissionais,

os pais poderão, junto ao pediatra, decidir quais as melhores possibilidades

de intervenção para seu bebê.
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À medida que essas crianças crescem, os problemas clínicos se tornam

menos freqüentes e preocupantes. Os pais ficam mais confiantes ao verem

seus filhos crescerem e se desenvolverem como as outras crianças que não

tiveram o início de vida tão conturbado.

Por todas essas razões, o acompanhamento adequado dos bebês de

risco deve ser continuado até a idade escolar. A identificação de problemas

durante a infância permite que as medidas de intervenção necessárias sejam

realizadas e ajudem as crianças a alcançarem o máximo de seu potencial,

a se integrarem em seu ambiente familiar e escolar, a construírem seu

futuro e a conquistarem uma boa qualidade de vida, independente das

limitações que possam ter.
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