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Os recém-nascidos prematuros são os que nascem antes das 37 semanas de idade gestacional. A data
considerada como data provável do parto corresponde às 40 semanas de idade gestacional; um bebé que nasce
duas semanas antes desta data, quer dizer com 38 semanas, não se considera prematuro. Se nascer quatro
semanas antes, às 36 semanas de idade gestacional é sim, um bebé prematuro. É fácil compreender que nem
todos os prematuros são iguais, não é o mesmo nascer cinco semanas antes, às 35 semanas de gestação do que
nascer às 24 semanas de gestação, ou seja 16 semanas antes da data provável do parto.

Por vezes pensamos que os bebés prematuros são somente bebés mais pequenos, que pesam menos e que só
têm de estar durante um tempo na incubadora para engordar. É certo que os prematuros pesam menos, estiveram
menos tempo no útero materno e, por isso, ganharam menos peso, mas este não é o seu principal problema. Os
prematuros nascem com os órgãos imaturos e, por isso, não estão preparados para assumir as suas funções ao
nascer antes do tempo. Quanto mais prematuro é um bebé mais problemas terão os seus órgãos a adaptar-se e
por isso necessitam de estar internados. Em alguns casos necessitam de internamento numa unidade de cuidados
intensivos porque precisam de medicação e de aparelhos que os ajudem a colmatar a imaturidade dos seus
órgãos.

Quando um bebé prematuro tem alta do hospital é porque se supõe que está adaptado, que se pode alimentar
sem problemas, que os seus órgãos funcionam bem e que é capaz de controlar a sua temperatura num berço.

A grande maioria dos bebés prematuros vão ser crianças com um desenvolvimento absolutamente normal mas,
ainda assim, têm uma série de características ou peculiaridades. Os prematuros terminam a sua maturação num
ambiente diferente do útero materno e portanto o seu desenvolvimento também tem características diferentes que
merecem ser conhecidas pelos pais que assim se vão sentir mais seguros e não vão preocupar-se com aspectos
que são normais nos bebés que nascem antes do tempo.

A idade corrigida
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Este é um conceito muito importante e que todos os pais de prematuros deviam conhecer. Chama-se idade
corrigida à idade que o bebé teria se tivesse nascido às 40 semanas de idade gestacional, quer dizer, se tivesse
nascido na altura provável do parto, de termo. Por exemplo, um bebé de 6 meses que nasceu com 32 semanas de
idade gestacional, 8 semanas antes do termo, tem uma idade corrigida de 4 meses. Aos 6 meses de idade real
retiram-se as 8 semanas que faltavam para as 40 semanas de idade gestacional e por isso a sua idade corrigida
são 6 meses menos 8 semanas o que equivale aproximadamente a 4 meses de idade corrigida. Se um bebé
nascer com 24 semanas de idade gestacional, nasce 16 semanas antes; assim, quando tiver 10 meses de idade
real a sua idade corrigida serão 6 meses já que retiramos 16 semanas à idade real.

O desenvolvimento de um bebé, o seu peso, o seu comprimento, estarão relacionados com a sua idade corrigida
e não com a sua idade real. A idade corrigida perde a sua importância a partir dos 2 anos. Um bebé de 10 meses
não é o mesmo que um de 6 meses, no entanto 5 anos não é muito diferente de 5 anos e 4 meses. Por isso os
pediatras decidiram utilizar a idade corrigida para todos os valores até aos 2 anos. Depois dos 2 anos utilizam a
idade real.

Cuidados especiais quando se chega a casa com um bebé prematuro

Os prematuros têm dificuldade em controlar a temperatura. Se está muito calor em casa podem ter febre e se está
muito frio a sua temperatura vai descer abaixo dos limites normais. A casa deve ter uma temperatura ambiente
entre 21-23 ºC e deve ter-se em atenção a roupa que a criança veste. Se surgirem dúvidas sobre se o bebé está
muito ou pouco agasalhado pode ser avaliada a temperatura.

As visitas ao bebé devem ser reduzidas ao máximo; é preferível que as pessoas o vejam na rua do que em casa,
já que a transmissão de uma infecção é mais fácil num local fechado do que num espaço aberto. É muito
importante que ninguém toque no bebé sem lavar previamente as mãos. Se a mãe ou o pai estiverem constipados
devem usar uma máscara quando tratam do bebé. Os irmãos devem ser ensinados a lavar as mãos sempre que
vão tocar no bebé. Não se deve impedir que lhe toquem mas devem ser ensinados de como devem fazê-lo.

Sempre que possível devem evitar-se os infantários, idealmente até aos 3 anos. Nos infantários os bebés
prematuros são expostos a muitas outras crianças, algumas das quais estarão infectadas e vão contagiar o
prematuro com muita facilidade.

A família do bebé prematuro

Assim como os bebés prematuros não estão preparados para nascer, muitas vezes os pais também não estão
preparados para receber o seu filho. Além disso, como já foi dito, alguns prematuros necessitam de internamento
hospitalar muito prolongado, o que traduz uma grande distorção na família. Os pais devem tentar assumir o papel
de cuidadores do seu filho o quanto antes, ainda que este esteja internado. Quanto mais se empenharem no
cuidado do seu bebé, mais fácil tudo será depois. O método canguru aumenta a produção de leite, favorece o
desenvolvimento do bebé e diminui a ansiedade e a depressão dos pais. O contacto físico entre os pais e o bebé
é muito importante porque facilita o desenvolvimento de um vínculo. Ter o bebé na posição canguru (fig.1),
segurá-lo nos braços, abraçá-lo, beijá-lo, facilitará o processo de vinculação entre os pais e o bebé, o qual é, sem
dúvida, dificultado pelo internamento hospitalar.

Durante o tempo de internamento hospitalar há que ter tempo para estar com os irmãos do bebé, se existirem. Os
irmãos podem sentir-se abandonados pelos seus pais, que só parecem preocupar-se com um bebé que eles nem
conhecem nem sabem onde está. Para ele também pode ser bom ir vê-lo ao hospital, ver-lhe a cara. Os irmãos
percebem a situação de fragilidade e assim entendem melhor que os pais tenham de dedicar tanta atenção a este
bebé pequeno. Se na maioria dos dias, apesar do cansaço que se gera nos pais, estes conseguirem dedicar
algum tempo aos irmãos, eles vão aceitam melhor este tempo de internamento. Quando o bebé prematuro chega
a casa os irmãos mais velhos devem ser instruídos de como tratar dele, a lavar as mãos antes de tocar-lhe, mas
não se deve impedir que tenham contacto físico com o irmão prematuro.

Depois da alta, os bebés prematuros são encarados como muito frágeis e podem ser tomadas atitudes
superprotectoras que, às vezes, complicam o processo educativo mas, por outro lado, são compreensíveis pois
alguns bebés prematuros foram realmente muito pequenos e muito frágeis. Em todos os casos há que tentar que
as crianças se sintam seguras. Quanto mais seguras se sentirem mais independentes vão ser depois. Ainda que
devam ser protegidos, de vez em quando devem ser encorajados a assumir pequenos desafios.
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Os gémeos e os trigémeos são, com frequência, prematuros. Hoje em dia aumentou a frequência de gémeos e
trigémeos pela maior frequência com que se utilizam técnicas de reprodução assistida. Se ter um filho prematuro
altera o ritmo de uma família, se forem dois ou três prematuros, e mais ainda, se forem muito prematuros, podem
gerar-se situações muito críticas pelo cansaço e stress que acarretam. Por isso é muito importante encontrar apoio
nos familiares e amigos. A carga de trabalho é muito importante e é mais fácil se se puder contar com ajuda.

As mulheres que já tiveram um bebé prematuro têm maior risco de ter outros filhos prematuros mas a valorização
do risco para cada situação deve ser feita com o obstetra, que dará uma informação mais precisa. As mulheres
que foram prematuras também têm mais risco de ter filhos prematuros.

Pontos a destacar:

Diz-se que um bebé é prematuro quando nasce antes das 37 semanas de gestação, mas nem todos os
prematuros são iguais;

Os prematuros terminam a sua maturação num ambiente diferente e por isso o seu desenvolvimento tem
características particulares;

A idade corrigida é mais importante que a idade real. O desenvolvimento e crescimento vão ser valorizados
em função da idade corrigida que é a idade que o bebé teria se tivesse nascido de termo;

Os prematuros têm dificuldade em controlar a temperatura e facilidade em contrair infecções; por isso é muito
importante lavar sempre as mãos antes de lhes tocar;

O leite materno é o melhor alimento para os prematuros. Tanto com leite materno como com leite adaptado
os prematuros têm de comer com maior frequência que os bebés de termo e é muito importante deixá-los
descansar durante as tomas;

Os prematuros necessitam de suplementos de ferro e vitamina D;

Vão conseguir sentar-se aos 6 ou 7 meses de idade corrigida e vão andar por volta dos 12 meses de idade
corrigida;

Falar com eles e contar-lhes histórias desde muito pequenos vai ajudar o seu desenvolvimento;

Às vezes os bebés prematuros têm problemas de desenvolvimento; perante qualquer problema ou dúvida
deve ser consultado o pediatra;

É muito importante que os pais tenham contacto físico com o prematuro, assim a vinculação vai ser
favorecida e, no caso da mãe, aumenta a produção de leite;

As vacinas podem ser administradas segundo a idade real do bebé e segundo a indicação do pediatra.
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Fig 1: Método canguru: A mãe (ou o pai) senta-se, nu(a) da cintura para cima e colocam o bebé, sem roupa ou
apenas com a fralda, entre os seios. Depois podem ser ambos cobertos com uma manta ou com a roupa do pai ou
da mãe.
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