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Resumo No Brasil, algumas ações vêm sendo efetivadas para prevenir possíveis deficiências que 

podem atingir a criança desde seus primeiros anos de vida. Para tanto, este estudo objetivou analisar 

o processo de aprendizagem e de desenvolvimento de 30 crianças nascidas pré-termo, com idades 

gestacionais até 35 semanas, acompanhadas em um Hospital Universitário de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul. Esta pesquisa teve início no 2º semestre de 2008, estendendo-se ao 2º semestre de 

2011. Tratou-se de uma pesquisa de base qualitativa, apoiada na perspectiva histórico-cultural, 

utilizando entrevistas com familiares e profissionais do setor, sendo todas transcritas na íntegra e 

estatisticamente trabalhadas. Seguidamente, tais dados foram associados às informações dos 

prontuários, dos protocolos das crianças, além de, após alta, nos atendimentos ambulatoriais, serem 

avaliadas nos aspectos cognitivo, afetivo, social e motor, de acordo com as avaliações apoiadas na 

escala de desenvolvimento do comportamento da criança, de Batista Pinto, Villanova e Vieira (1997), 

no Inventário de Níveis de Funcionamento Psicossocial, elaborado por Maria Rita Mendes Leal 

(2004). Nesse processo, a perspectiva de periodização do desenvolvimento psicológico individual de 

Elkonin (1987) foi também utilizada, e todas as mães receberam orientações sobre as necessidades e 

evoluções do filho. Entre outros autores que concomitantemente ancoraram a análise desse estudo, 

estão: Brock et al. (2008); Marlow et al. (2000); Mancini (2002); Marcondes (2002); Scochi et al. 

(2008); Linhares (2005). 

Em geral, observaram-se os impactos da prematuridade sob os processos de aprendizagem e 

desenvolvimento dessas crianças, levantando-se maiores dificuldades em comportamentos ou 

competências relativas às áreas de comunicação, locomoção e independência. Houve, embora em 

menores percentuais, dados que sinalizaram instalação de deficiências ou atrasos maiores. 

Após esse período, sugeriu-se a assistência a essas crianças nos centros de educação infantil e pela 

Classe Hospitalar, quando em situação de internação. 
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