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Do nascimento à internação na uti neonatal: a sobrevivência do bebê de risco 

Temas e Conceitos Abordados por atividades teóricas e práticas

Ÿ Quem são as crianças que necessitam da UTI Neonatal e se caracterizam como bebês de risco?

Ÿ Principais sintomas, patologias e prognósticos que a equipe médica e interdisciplinar deve estar atenta na população de 

bebês de risco.

Ÿ O uso do balde como recurso terapêutico em uma UTI Neonatal

Ÿ O olhar do fisioterapeuta para características respiratórias do bebê de risco

Ÿ Epidemiologia da prematuridade

Ÿ Estrutura física de uma UTI neonatal

Ÿ Cuidados beira-leito realizados pela equipe interdisciplinar

SEGUIMENTO 1

Do hospital ao ambiente domiciliar: um momento de transição e adaptações

Temas e Conceitos Abordados por atividades teóricas e relato pessoal 

Ÿ O impacto emocional e social da alta hospitalar na família de crianças de risco

Ÿ A importância do follow-up (seguimento longitudinal) após a alta hospitalar

Ÿ A vivência do puerpério e da parentalidade durante a alta hospitalar e após o período de internação

Ÿ O trabalho da fonoaudiologia na transição entre hospital e casa. 

Ÿ A relevância do pediatra e da equipe interdisciplinar para promoção da saúde infantil nos primeiros anos de vida de uma 

criança de risco.

SEGUIMENTO 2

Temas e conceitos abordados por atividades teóricas e relatos pessoais de famílias de prematuros extremos

Os efeitos a longo prazo dos fatores de risco:

A importância da reabilitação para a promoção do desenvolvimento e 

aprendizagem nos primeiros anos de vida

Ÿ Dispraxia e suas consequência a longo prazo na vida de crianças de risco

Ÿ A relação do Transtorno do Espectro Autista com a Prematuridade 

Ÿ Conceitos sobre desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida

Ÿ Principais alterações sensório-motoras no contexto clínico e domiciliar de crianças de risco

Ÿ Dificuldades emocionais frequentes na primeira infância de crianças com o histórico de longa internação hospitalar

Ÿ Apresentação de relatos de caso reais e com a fundamentação científica dos mesmos 

SEGUIMENTO 3

REALIZAÇÃO INVESTIMENTO

Prematurosbr

R$ 1.200,00 em até 3x
• Descontos para grupos

• Pagamento até a data do curso

11 9 7285-6563 (Elyana)

21 9 8331-1205 (Teresa)

prematuridadecursos@gmail.com

VAGAS LIMITADAS
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