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RESUMO
Os avanços crescentes da neonatologia vêm propiciando a sobrevivência de bebês cada vez
mais prematuros. Aumenta-se a preocupação no seguimento do crescimento somático e
desenvolvimento neuropsicomotor. O recém-nascido pré-termo no período neonatal tem
dificuldade de ter suas necessidades nutricionais atendidas, por suas limitadas capacidades
absortivas e digestivas. É impossível falar em crescimento e desenvolvimento do prematuro
sem falar nos termos “idade cronológica” e “idade corrigida”. O comprometimento do
crescimento é mais significativo naquelas nascidas prematuras e pequenas para a idade
gestacional. O objetivo deste estudo é contribuir com a formação do aluno de enfermagem, no
proceder das consultas de puericultura à criança nascida prematura em uma unidade de saúde
no município de Cacoal. Trata-se de um estudo descritivo, na modalidade de relato de
experiência, resultante de uma atividade desenvolvida na disciplina de Enfermagem
Pediátrica. A consulta de puericultura foi realizada na Unidade de Saúde da Família Luiz
Moreira de Freitas, sob orientação da professora da disciplina, com a criança prematura
nascida de 35 semanas, no qual foi realizado exame físico, avaliação do crescimento e
desenvolvimento mediante escores da caderneta da criança e orientações a mãe a respeito dos
hábitos e cuidados pertinentes a condição de prematuridade. O atendimento a criança
prematura possui algumas especificações que o diferenciam de uma puericultura ao RN a
termo, visto que seu desenvolvimento pode apresentar valores diferentes, mas que não
interferem nos padrões da normalidade de acordo com os gráficos, se realizado o cálculo da
idade corrigida. Houve alcance dos objetivos neste trabalho, no qual os acadêmicos colocaram
em prática seus conhecimentos a respeito do tema, realizando a consulta de puericultura, o
exame físico na criança e esclarecendo as dúvidas apresentadas pela mãe, obtendo, assim,
experiência na prática e humanização no cuidado de enfermagem às crianças prematuras, que
às vezes podem ter seu crescimento comprometido devido algumas condições de
vulnerabilidade da assistência.
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