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RESUMO: 

O trabalho traz uma abordagem sobre a importância do vínculo afetivo no 

desenvolvimento de RNs pré-termo. Pois, um bebê prematuro necessita de 

cuidados especiais, tanto da equipe multidisciplinar, quanto dos pais. O bebê ao 

nascer já possui habilidades que o ajudarão a enfrentar esse mundo fantástico 

e repleto de experiências na vida pós uterina, em bebês prematuros a formação 

do vínculo será uma ferramenta a mais no processo de recuperação.  

INTRODUÇÃO: 

A chegada de um bebê, por si só vai gerar grandes modificações na 

família. No caso de um bebê prematuro essas modificações tornam-se maiores, 

pois o grau de ansiedade dos pais tende a aumentar, bem como o nível de 

estresse, já que o sentimento de culpa, medo e insegurança tendem a aflorar 

neste período, como afirma a Mestre em Pediatria Lilian dos Santos R. Sadeck: 

Sempre que uma criança nasce com algum problema de saúde, 
cria-se um estresse que envolve a família como um todo. 
Inúmeros são os problemas enfrentados pelos pais. (LEONE, 
1996, p.129)  

 

Um bebê que nasce pré-termo (RN-PT), de acordo com a OMS 

(Organização Mundial de Saúde), é aquele que nasce antes do termo, ou seja, 

com idade gestacional inferior a 37 semanas, a prematuridade pode ser 

classificada de acordo com a idade gestacional, com o peso de nascimento e 

ainda com a adequação do peso de nascimento com a idade gestacional. À 

medida em que os pais vão se vinculando com este bebê, o mesmo tende a se 

tornar mais confiante, pois reconhece nos pais a sua familiaridade, de acordo 

com Klaus (2001, p.91) “(...)As mães já estão um pouco familiarizadas com o 

bebê que carregavam, e os pais sentem uma mistura de esperança e 

ansiedade”.  Ressalta-se que o vínculo mãe-filho começa a se formar desde o 

pré-natal, porém vai se firmar mais à partir do nascimento, sendo este o período 

imediato de relevante importância para a formação de um vínculo firme.  

Cuidar de um bebê prematuro, é olhar para ele como um todo 

respeitando o seu mundo, e isso desencadeia uma série de fatores positivos no 

seu desenvolvimento, a permanência dos pais junto ao RN PT, se reflete na 



capacidade de compreender e agir de uma maneira mais à vontade em relação 

ao cuidar. Assim como afirma a enfermeira especializada em Neonatologia, 

Elizabeth Saccuman: 

Deve-se preparar os pais para a experiência da permanência do 
RN na UTI, estabelecendo relações afetivas e que inspiram 
confiança aos pais (...). Os pais devem ser auxiliados na 
adaptação definitiva ao fato de serem pais de uma criança de 
risco (...). Todo este atendimento visa facilitar o vínculo mãe-
filho. (LEONE, 1996, p.131). 

 

Dessa forma, observa-se que RNs-PT, que obtém um vínculo maior 

com os pais, repercutem em um desenvolvimento mais rápido, com maior tempo 

de aleitamento e retorno à casa mais rápido. 

OBJETIVOS: 

A partir de uma reflexão sobre fatores determinantes para o desenvolvimento do 

RN-PT, bem como os cuidados e a qualidade do acolhimento deste bebê, desde  

a sala de parto – até a sua alta – será abordado a questão do vínculo como fator 

primordial na sua recuperação e adaptação, considerando as imagens materna 

e paterna como estimulantes desse processo.  

METODOLOGIA: 

O projeto irá dispor de autores que abordam o tema, e que auxiliará na formação 

do assunto central, e no desenvolvimento deste trabalho; as pesquisas 

fornecerão bases ricas em informações, que tornará este projeto sólido em seus 

diálogos. 

                 DESENVOLVIMENTO: 

O trabalho se inicia com a leitura de teóricos que tratam da dinâmica de RNPT 

no contexto hospitalar, após há uma busca no entendimento, como os pais se 

relacionam com a equipe multidisciplinar, como é a rotina de um RNPT dentro 

deste contexto, bem como a reação dos pais ao serem notificados de que seu 

bebê à priori permanecerá no hospital, em seguida será abordado a importância 

do vínculo e como este se forma e se fortalece no decorrer do desenvolvimento 



do bebê, buscando entender este processo como um rico aliado na recuperação 

e adaptação do RN, bem como à adaptação dos pais à esta nova rotina. 

RESULTADOS PRELIMINARES: 

Espera-se confirmar a hipótese de que a qualidade do vínculo estabelecido entre 

pai-mãe-bebê, configure-se determinante para o seu desenvolvimento, a sua 

adaptação ao meio e a redução de eventuais sequelas em virtude da criança ter 

sido Pré-termo. 
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