
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Intervenção Neonatal: 

Uma Abordagem Multiprofissional 



 

 

CURSO DE EXTENSÃO EM INTERVENÇÃO PRECOCE NEONATAL 

 

SOBRE O CURSO 

O surgimento de novos agravos no período gestacional e os avanços de tecnologias na atenção à saúde perinatal nas últimas décadas têm levado 
a um grande aumento na sobrevivência de bebês de alto risco para o desenvolvimento saudável. Em todos os serviços é alta a incidência de recém-
nascidos prematuros, com muito baixo peso, e com outras condições de risco que se manifestam, a longo prazo, através de uma série de 
transtornos neuropsicomotores e sensoriais, acarretando diversos tipos de deficiências isoladas ou múltiplas, manifestas ao longo da infância e 
adolescência. Tomamos como exemplo a recente epidemia da Síndrome Congênita do Zika Vírus– SCZV, capaz de produzir graves danos ao cérebro 
de bebês, com gravíssimas sequelas neurológicas. A assistência multiprofissional a esses bebês logo após o nascimento, aliada ao uso de recursos 
tecnológicos, representa uma etapa fundamental no prognóstico de sobrevivência dessas crianças e na redução dos possíveis agravos para o 
desenvolvimento. Considerando a complexidade dos cuidados necessários a esses bebês e a importância de intervir precocemente nos possíveis 
transtornos neuromotores e cognitivos um dos importantes aspectos é a capacitação da equipe profissional especializada na abordagem desses 
bebês. Tendo em vista todos esses aspectos, um conjunto de diretrizes em intervenção precoce neonatal tem sido preconizado visando novas 
práticas na assistência neonatal além da qualificação de recursos humanos para a atenção ao recém-nascido de risco. Desse modo O NUTEP 
promove o Curso de Intervenção Precoce Neonatal voltado para profissionais que atuam na área de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e de 
Cuidados Intermediários, de forma a contribuir para a complexa assistência aos recém-nascidos de risco em nosso meio.  

 

 



OBJETIVO 

Contribuir para a formação técnica muiltiprofissional na abordagem do recém-nascido de risco 

CLIENTELA 

Profissionais das áreas de Fonoaudiologia, Psicologia, Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Enfermagem e alunos dessas áreas que estejam 

cursando o último semestre do curso de graduação. 

CARGA HORÁRIA  

60 horas 

DOCENTES 

Adelina Maria Feitosa Gomes _ NUTEP 

Adriana Teixeira Nunes _ NUTEP 

Álvaro Jorge Madeiro Leite _ UFC 

Angélica Maria Barbosa _ NUTEP e MEAC 

Elaine Cristina Soares _ MEAC 

Elisete Mendes Carvalho_UFC e MEAC 

Francisco Herlânio Costa Carvalho _ UFC 

José Lucivan Miranda _ UFC e NUTEP 

Mônica Carvalho Sanchez Stopiglia _ UNICAMP 

Renata de Castro Kehdi _ NUTEP e MEAC



CURSO DE INTERVENÇÃO NEONATAL: UMA ABORDAGEM MULTIPROFISSIONAL                                                                                

TEMAS DATA 
CARGA 

HORÁRIA 
DIA/TURNO DOCENTES 

Abertura-Transtorno do desenvolvimento e recém nascido de risco 
Gravidez de risco 

Recém nascido de risco 
12.03.2020 4h 5ª Manhã 

Prof. Lucivan-neuropediatra 
Dr Edson Lucena -obstetra 
Dra RenataKehdi-neonatologista/pediatra 

A construção da parentalidade e a formação dos laços afetivos 12.03.2020 4h 5ª Tarde Prof Álvaro Madeiro-pediatra 

Abordagem neurológica do recém nascido de risco 
Desenvolvimento e avaliação comportamental do recém nascido de 

baixo peso 
13.03.2020 4h 6ª Manhã 

Dra Adelina-neuropediatra 
Dra Elaine- TO 

Avaliação, prevenção, tratamento e consequências da dor e estresse no 
recém nascido 

Seguimento ambulatorial do recém nascido de risco 
13.03.2020 4h 6ª Tarde Dra Renata Kehdi 

Avaliação e intervenção motora oral no bebê de risco 14.03.2020 8h 
Sábado 

Manhã/Tarde 
Dra Adriana- Fono 

Desenvolvimento e avaliação sensório motora no bebê de risco 27.03.2020 8h 6ª Manhã/Tarde Dra Mônica Sanchez- Fisioterapeuta 

Intervenção sensório motora em UTIN e de Cuidados Intermediários 28.03.2020 4h Sábado Manhã Dra Mônica Sanchez- Fisioterapeuta 

Intervenção precoce em UTIN e de Cuidados Intermediários: cuidado 
interdisciplinar 

28.03.2020 4h Sábado Tarde 
Dra Mônica Sanchez-Fisioterapeuta 
Dra Adriana- Fono 
Dra Elaine- TO 

Estratégias de orientações terapêuticas: abordagem centrada na família 
da Unidade Neonatal ao domicilio (contexto) 

02.04.2020 4h 5ª Manhã 
Dra Elisete-Fisio, Dra Elaine-TO 
Dra Adriana-Fono 

Intervenção da psicologia/Luto do bebê imaginário e ideal 02.04.2020 4h 5ª Tarde Dra Socorro-Psicóloga 

“O bebê egresso da Unidade Neonatal” 03.04.2020 4h 6ª Manhã 
Mesa redonda: Adelina, Elisete Carvalho 
e Elaine 

Redes de apoio à família do recém nascido de risco 03.04.2020 4h 6ª Tarde Assistente Social 

Gestão de casos clínicos: Abordagem interprofissional da UTIN ao 
ambulatório de seguimento 

04.04.2020 4h Sábado Manhã 
Dra Adriana – Fono, Dra Elaine – TO, 
Dra Elisete – Fisio, Dra Socorro-Psicóloga 

Público alvo: assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e psicólogos. 

Carga horária total: 60 hs/aula 

Horários:  Manhã - 8 às 12 e Tarde - 13 às 17 

Local das aulas: 5ª e 6ª Sala 305 do prédio Professor Ronaldo Ribeiro_UFC e Sábado – Auditório do NUTEP



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO 

Aulas expositivas e dialogadas  

Discussão de casos (vídeos e outros recursos didáticos e instrucionais): problematização 

 INSCRIÇÕES 

Profissionais deverão trazer uma cópia da carteira do respectivo Conselho de classe 

Alunos que estejam cursando o último semestre da graduação deverão trazer uma declaração da universidade ou faculdade 

CUSTOS 

Até 14/02/2020: R$ 720,00 (setecentos reais) em 4 parcelas de R$ 180,00 (cartão) 

A partir do dia 15/02/2020: R$ 800,00 em 4 parcelas de 200,00 (cartão) 

Alunos no último semestre de graduação, o valor de R$ 720,00 poderá ser parcelado em até 6 vezes sem juros no cartão.  

Valores: 6x R$ 120,00 no cartão. 

Formas de pagamento – cartão ou transferência bancária (Banco do Brasil - CC: 15177-7 / AG: 4293-5) 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

Material disponível on line 

Certificado expedido pelo NUTEP 

Não haverá prática na unidade neonatal 

CONTATO 

Clara Lúcia Holanda: 85 9 81 28 77 64 

 


