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Síntese do Projeto: 

A atividade é dirigida à equipe de enfermagem da Unidade de Internação de 
Neonatal do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e aos alunos da Escola de 
Enfermagem da UFRGS interessados em estudar e implementar práticas de 
cuidado favoráveis ao desenvolvimento dos recém-nascidos de pré-termo 
(RNPT). Esse estudo visa fortalecer a integração docente/assistencial e a 
identificação de melhores práticas de cuidado ao RNPT e sua família.  

Resumo: 

A presente atividade é dirigida aos enfermeiros e técnicos de enfermagem 
da Unidade de Internação de Neonatal (UIN) do Hospital de Clínicas de 
Porto Alegre (HCPA) e aos alunos da Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul interessados em estudar e 
implementar práticas de cuidado favoráveis ao crescimento e 
desenvolvimento dos recém-nascidos de pré-termo(RNPT). Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, os bebês são considerados de pré-termo 
quando nascem antes da 37ªsemana de gestação,independente do peso. Os 
RNPT, quanto maior a imaturidade e menor o peso ao nascer, mais 
precisam de cuidados diferenciados e de período de hospitalização 
prolongado, requerendo semanas até meses para a sua recuperação. A 
atividade tem como objetivo qualificar enfermeiros,técnicos e acadêmicos 
de enfermagem para o cuidado com o crescimento,o desenvolvimento e a 
relação familiar do RNPT hospitalizado. O estudo das práticas do cuidado ao 
RNPT durante a hospitalização fortalecerá a integração docente/assistencial 
e resultará na identificação de melhores práticas de cuidado ao RNPT e sua 
família. Para isso, serão realizadas atividades de integração docente-
assistencial e atividades assistenciais de enfermagem ao RNPT e sua 
família. As atividades de integração docente-assistencial, em fase de 
organização, serão desenvolvidas através de seminários de estudos 
dirigidos aos profissionais que trabalham na UIN. As atividades assistenciais 
de enfermagem ao RNPT e sua família estão sendo realizadas através de 
Encontros Semanais com Pais de Bebês Prematuros internados no HCPA, 
sendo abordados temas relacionados ao cuidado hospitalar e domiciliar dos 
RNPT,que são desenvolvidos através de palestras, grupos e materiais 
visuais. Até o momento, foram realizados 04 Encontros Semanais, entre 

  

Página 1 de 26º Salão de Extensão

22/8/2007file://D:\inscritos\03_201.htm



Lista de Ações 

23/06 a 20/07/2005. De um total de 10 famílias de RNPT, participaram 05 
pais e 18 mães. A idade gestacional média dos bebês ao nascer foi de 31 
semanas e 07 dias, e o peso médio ao nascer de 1663 gramas. 
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