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A conferência apresentará os resultados de uma intervenção
precoce realizada com os pais de crianças nascidas prematuras e com
baixo peso.
A pesquisa tem como base a teoria de modelo transacional de desenvolvimento que
considera que um padrão perturbado na interação precoce pais-filhos exerça uma grande
influência sobre o desenvolvimento da criança. A interação pais-bebê depende tanto das
características dos pais quanto da criança e a combinação de um prematuro frágil com
pais ansiosos e aflitos pode forçar os pais a utilizarem práticas restritivas de educação
infantil, que, por sua vez, teriam um impacto negativo no desenvolvimento da criança.
A existência de poucos estudos sobre a efetividade de intervenções precoces na
relação de pais-bebês prematuros motivou a realização da pesquisa que investigou os
resultados de um programa realizado na Noruega (Mother-Infant Transaction Program,
modified version) em 72 prematuros, comparativamente a dois grupos controles (74
prematuros e 75 bebês nascidos a termo).
O programa era realizado nos últimos sete dias antes da alta da unidade intensiva
neonatal e por mais quatro visitas domiciliares conduzidas por enfermeiras treinadas nos
primeiros três meses após a alta. O seguimento das crianças e dos pais foi feito aos 6, 12,
24, 36 meses de vida e aos 5 anos de idade através de vários instrumentos e testes
avaliando as capacidades cognitivas, sociais e emocionais da criança, bem como o
estresse parental.
O diretor do projeto, Prof. John Ronning, PhD, é especialista em Psicologia
Clínica e professor do Departamento de Pediatria da Universidade de Tromsø e do
Hospital Universitário do Norte da Noruega. É o investigador principal ou participante de
vários projetos de pesquisa epidemiológica, muitos internacionais e a maioria de
natureza longitudinal, e possui mais de 70 artigos publicados em periódicos relevantes.
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