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Apresentação

Você não pode evitar que os pássaros da tristeza
voem sobre sua cabeça, mas pode evitar

que eles construam ninhos em seus cabelos.

(provérbio chinês)

O ambiente de uma UTI Neonatal parece muito assustador para

todos os que nele entram pela primeira vez. A maioria dos casais, quando

planeja ou vive uma gestação, não cogita a possibilidade de ter de

freqüentá-lo, seja por poucas horas ou por muitos meses. Algumas pessoas

manifestam surpresa por não saberem sequer de sua existência, muito

menos de suas especificidades.

Ao organizarmos este livro, procuramos responder às questões

sempre presentes no cotidiano de qualquer UTI Neonatal. Para tanto,

recorremos à experiência de profissionais de diferentes formações –

assistentes sociais, fonoaudiólogos, geneticistas, neonatologistas,

neuropediatras e psicólogos – assim como à vivência de uma mãe e a de

um avô cujas crianças também passaram por este período difícil de

hospitalização precisamente no início da vida.

Nossa intenção foi a de confortar os familiares e, conseqüentemente,

seus bebês, por meio da difusão de informações que podem ser úteis para

desvendar um mundo desconhecido como o da UTI para recém-nascidos.

Através do testemunho de parentes e da organização de dados que compõem

o cotidiano dos ambientes intensivistas neonatais, procuramos torná-los
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inteligíveis e, por conseguinte, menos ameaçadores. É muito provável que

não tenhamos respondido a todas as dúvidas, mesmo porque algumas delas

são singulares, próprias da história de cada criança e de seu grupo familiar.

A par disso, optamos por uma escrita sem muitas referências às

teorias a partir das quais foram e são construídas nossas práticas

profissionais. A adoção de uma forma de comunicação mais coloquial tem

o intuito de facilitar aos usuários dos serviços intensivistas neonatais a

assimilação deste livro como se ele fosse um guia de viagem: capaz de

orientar os que se aventuram – ainda que a contragosto – por um universo

pouco conhecido.

Pode ser que alguns leitores considerem essa escolha uma falha.

Porém, antes de tudo, queríamos transformar este texto em ferramenta a

ser manuseada de acordo com as necessidades de quem sofreu ou sofre o

dissabor de ter de enfrentar um período pleno de obstáculos como o da

internação de um bebê em uma UTI. Pretendemos, assim, preencher uma

lacuna, uma vez que se trata da primeira publicação em nosso país com

esse propósito. Este livro contém informações específicas da assistência

oferecida no Brasil, seja a disponível em hospitais públicos, seja a encontrada

em clínicas particulares. Esperamos que, ao término da leitura destas

páginas, nosso público experimente alguma sensação de alívio,

transformando as informações apresentadas em sinais aptos a orientá-lo

nesta travessia.

As Organizadoras




