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A necessidade primordial do recém nascido é a
necessidade de amar. Não apenas ser amado;

mas a de ser capaz de amar

Ashley Montagu

Ao entrarem na UTI pela primeira vez, os pais experimentam um

misto de sensações, dentre as quais perplexidade e medo em face de uma

realidade tão distante daquela idealizada inicialmente para o bebê. Mesmo

aqueles pais que foram previamente informados sobre a necessidade de

internação de seus filhos logo após o nascimento, mesmo aqueles que

tiveram a oportunidade de conhecer a UTI antes, experimentam um certo

atordoamento, difícil de diminuir ainda nas primeiras visitas.

O volume da aparelhagem, os ruídos dos alarmes, o ir e vir de

desconhecidos profissionais, que utilizam palavras novas e estranhas e a

sucessão de berços e incubadoras com crianças aparentemente tão diferentes

da maioria dos outros bebês conhecidos (os nascidos a termo e saudáveis)

são fatores que contribuem para um sentimento de irrealidade, corroborado

por uma vontade muito forte, por parte dos pais, de que tudo isso nada

mais fosse que um pesadelo, passível de ser interrompido a qualquer

momento, e do qual emergiria, com saúde e bem forte, o seu bebê. Por isso,

com freqüência, algumas mães comentam: ‘Eu gostaria de dormir agora e

só acordar daqui um ou dois meses, quando tudo já tivesse acabado’.
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Entretanto, aos poucos a situação se impõe, e os pais, assim como

os recém-nascidos, tentam se adaptar a essa realidade não desejada. Os

sentimentos iniciais persistem, pois a ameaça da perda da vida do bebê

ainda tem lugar, além crença de ter ‘fracassado’ como genitores ao colocar

no mundo uma criança incapaz de sobreviver sem os cuidados oferecidos

por profissionais da saúde. Esta dita ‘incompetência’, somada à percepção

de uma suposta fragilidade dos bebês internados na UTI pode dificultar o

início da relação afetiva entre pais e filhos. Não é improvável que, em

muitas ocasiões, os pais se questionem se vale a pena investir em uma

relação cujo fio de ligação com a vida é tão tênue. A dúvida, companheira

– por vezes dissimulada – de todas as gestações e nascimentos, torna-se

muito presente, como indica a psicanalista Catherine Mathelin: “Como

sentir-se mãe desse bebê que não dá sinal, que não mama no seio, que não

olha, que não sendo em momento algum tranqüilizante, não fabrica mãe?”

(Mathelin, 1999: 67).

A espera por um movimento ou expressão do bebê que lhes garanta a

condição de pais caracteriza os primeiros dias. Ao lado da incubadora,

aguardam por algo capaz de lhes mostrar que seu filho os reconhece. A

aproximação lenta e gradual, aliada à passagem do tempo, vai possibilitando

a familiaridade com todo este novo mundo, permitindo a descoberta de sinais

de comunicação do recém-nascido. Assim, os pais vão descobrindo as

competências de seu filho em pequenos comportamentos e expressões, que

passam a ser indicadores também de sua saúde e de seu bom desenvolvimento.

Junto a todos os sentimentos confusos e ambíguos que surgem pelo

medo de perder o bebê, pela culpa e até pela raiva por estar passando por isso

em vez de ter ido para casa com o filho recém-nascido nos braços, os pais

têm a possibilidade de lançar mão de mecanismos defensivos para lidar com

essa situação. Nesse sentido, apresentam o que foi chamado de  estado de

‘preocupação médico-primária’ (Druon, 1999). Este se manifesta quando os

pais se concentram quase que exclusivamente no acompanhamento da

evolução clínica da saúde de seu filho, encontrando dificuldades em

desenvolver o ‘estado de preocupação materno-primária’ (Winnicott, 1994).

Este último acompanha as mulheres que chegam ao final da gestação, e é
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um grande auxiliar no desempenho da maternagem, pois facilita à mãe

perceber as necessidades e anseios do recém-nascido, de modo a atendê-las.

Portanto, a capacita a ir ao encontro de seu bebê e acolhê-lo.

Quando o bebê se encontra em atendimento intensivo, suas

necessidades são outras. São exigidas algumas adaptações dos pais,

inclusive aquelas relacionadas às suas novas preocupações. Exemplo dos

comportamentos mais voltados para os aspectos clínicos do recém-nascido

são os daqueles pais que, ao se aproximarem da  incubadora, olham apenas

por alguns segundos para o bebê para, logo em seguida, examinarem

demoradamente a folha de enfermagem, na qual encontram as anotações

sobre o peso, a alimentação e a temperatura que ele vem apresentando.

Essas atitudes são comuns, e se justificam, pois, de certa forma, essas

folhas de papel informam sobre a viabilidade da vida de seu filho e os

progressos que ele vem alcançando. Entender o que se passa clinicamente

com o bebê torna-se então uma das formas de os pais se aproximarem de

seu filho, para que, ao identificar suas necessidades, possam também cuidá-

las. Contudo, isso deixa de ser bom quando a preocupação com a área

clínica torna-se absoluta ou soberana, isto é, quando leva os pais a

esquecerem que ali está o seu filho, que necessita ser cuidado por eles de

uma forma integrada.

Não se pode esquecer que, além de ser prematura ou estar com

dificuldades clínicas, ali está uma criança no início de seu desenvolvimento,

necessitando sobretudo de que seus pais se lembrem do que sempre

desejaram para ela. Portanto, pode-se pensar que os primeiros momentos

na UTI caracterizam-se por uma espécie de curto-circuito nas interações

da tríade pai-mãe-bebê, geradas principalmente pelo estranhamento que

essa situação provoca nos pais e pela dificuldade do bebê em interagir de

maneira evidente.

Em alguns casos, os pais não conseguem estar com o filho na UTI

nos primeiros dias de internação, por motivos como um parto numa data

não esperada, uma doença na puérpera na mãe que faz com que ela seja

internada no CTI materno, receio de se aproximarem da incubadora, entre

outros. A dor, tanto psíquica quanto física, pode impedir a presença da
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mãe e/ou do pai. Para ilustrar, pode-se falar daquelas mães que, por temerem

a possibilidade da perda, ou ainda por muitas vezes acreditarem-se culpadas

pelo nascimento de um ‘filho diferente’ ou prematuro, não conseguem ir

vê-lo. Isso ocorre com uma certa freqüência, pois muitas mulheres no

início desse processo não conseguem avaliar adequadamente o que ocorreu

para descobrirem que, de fato, não são elas as culpadas pela internação do

bebê. E também há aquelas sem condições físicas para visitar o filho

imediatamente, por conta de um parto extenuante ou de internação numa

unidade de cuidados intensivos.

Logo, os primeiros momentos dessas mães na UTI serão adiados,

opção que geralmente não é oferecida aos pais, que têm de acompanhar o

processo de internação. Em geral, é ele o primeiro a tomar contato com a

nova realidade do atendimento intensivo oferecido ao bebê, o primeiro

visitante, o primeiro a conversar com a equipe e a receber as informações

iniciais sobre o bebê, as quais posteriormente irá transmitir para sua mulher

e demais familiares. Além disso, o pai é o responsável por questões

burocráticas que envolvem o início da internação – preenchimento de

papéis, autorizações, solicitações da enfermagem.

Esse início torna-se ainda mais pesado quando um dos genitores

não conta com alguém para compartilhar a experiência. São os casos em

que a mulher não tem um companheiro e não conseguiu descobrir em seu

grupo de familiares ou amigos quem lhe apóie e acompanhe, ou quando o

pai não tem com quem dividir suas apreensões porque, por exemplo, sua

companheira está sob o efeito de medicamentos.

De qualquer maneira, as primeiras experiências na UTI são difíceis

para todos os pais e para todos os bebês. De fato, o nascimento deixa de ser

um encontro entre os genitores e filhos para se transformar numa sucessão

de desencontros, que tem início no pós-parto, quando o recém-nascido é

separado da sua mãe e imediatamente internado na UTI. Sem ela, sem seu

aconchego, o bebê não tem como reencontrar o cheiro e a voz que o

acalentavam no útero. Pesquisas recentes comprovam sua capacidade de

reconhecimento imediato dessas referências que o confortam. No lugar

delas, o bebê levado para UTI escuta sons nada familiares, impessoais,
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ruidosos e sente odores que desconhecia, pois fazem parte especialmente

da assepsia deste lugar. Ao invés dos braços da mãe, quem segura o recém-

nascido são profissionais com pressa de salvar-lhe a vida.

O ritmo urgente do seu manuseio é bem diferente daquele da sua

vida intra-útero. Em poucos minutos, é preciso examiná-lo, medi-lo, pesá-lo,

instalá-lo num berço aquecido ou numa incubadora, ligá-lo aos monitores

e, em casos mais graves, colocá-lo no respirador. É tudo muito estranho,

muito diferente ao que o bebê estava habituado. Então, ele terá de fazer

um esforço enorme para se adaptar a um ambiente essencialmente hostil,

embora indispensável para sua sobrevivência. Paradoxalmente, esse trabalho

digno de Hércules é esperado de um recém-nascido cujo estado de saúde é

precário, o qual, se prematuro, por exemplo, tem um tamanho e uma

maturidade muito aquém da do bebê nascido a termo.

Como os Bebês se Comportam
na UTI Neonatal?

Para adaptar-se à nova situação, o recém-nascido sabiamente

concentra toda energia para sua auto-regulação, frustrando aqueles que

esperam dele sinais e/ou respostas às suas tentativas de comunicação.

Voltado para dentro de si, o bebê faz a sua parte no processo terapêutico.

Na maioria das vezes, principalmente nos primeiros dias, fica difícil

compreender e aceitar essas formas diferentes de interação, mesmo porque

um sorriso, um olhar é sempre mais tranqüilizador para os pais do que a

aparente imobilidade de um filho.

O contraste entre o ritmo de um ambiente intensivo e a quietude

dentro da incubadora ou do berço contribui para uma sensação de incômodo,

de desajuste, vivenciada tanto pelos pais quanto pelo bebê. Este, aos poucos,

busca adaptar-se ao ambiente, apresentando o que os pediatras chamam

de ‘reações de habituação’ (Brazelton,1988). Ou seja, a partir do segundo

ou terceiro dia na UTI, o bebê apresenta um  decréscimo de suas reações

aos estímulos sonoros, luminosos e cutâneos. Estes seriam sinais de
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‘habituação’, ou, em outros termos, indícios de um aumento no seu ‘limiar

de sensibilidade’ ao meio ambiente (Busnel,1997a). Ele precisa desse

artifício para se organizar em meio a um cotidiano de procedimentos

clínicos que lhe são invasivos. Afinal, ao contrário do bebê nascido a termo

– que dispõe de aproximadamente 20h de sono por dia nas primeiras semanas

de vida –, o recém-nascido internado em UTI pode ser submetido a duzentos

e trinta e quatro intervenções por dia, cuja soma implica apenas quatro

horas por dia para repouso (Busnel,1997a).

A premência dos cuidados médicos dificulta a regulação do ciclo

sono-vigília, contribuindo para o estresse do bebê. Outro fator de

perturbação é o nível excessivo de ruídos, tendo em vista o fato de que na

maioria das unidades neonatais ultrapassa-se em muito o índice máximo

recomendado pela Associação Americana de Pediatria, ou seja, 55 decibéis.

Um estudo recente traça algumas equivalências: o tamborilar de dedos

sobre a incubadora corresponde à campainha de um telefone; o abrir e

fechar as portinholas da incubadora provoca um barulho semelhante ao

de uma britadeira e fechar uma gaveta da incubadora assemelha-se ao

ruído de um motor de ônibus (Carvalho, 2000).

Essa hiperestimulação do sistema nervoso central do recém-nascido

– que ainda se encontra em formação, principalmente nos casos de

nascimento prematuro e/ou com determinadas patologias – é nociva, mas

intuitivamente ele se protege. Para tanto, seleciona os estímulos que recebe

e liga-se a um ou outro de acordo com sua idade gestacional.  Então,

apesar de à primeira vista parecer simplesmente inerte, ele está acionando

um sistema complexo de auto-regulação. Nesses casos, o recém-nascido –

principalmente o prematuro – não tem como se disponibilizar facilmente

para qualquer interação com seus pais ou demais familiares.

Conseqüentemente, “a interação é um luxo que pode e deve ser oferecido

quando não demandar ao organismo um dispêndio de energia em detrimento

das funções vitais” (Fabre-Grenet, 1997:117). Logo, de certa maneira, o

bebê nos ensina formas de conduta nessa situação considerada de risco:

ele só interage com o adulto caso se encontre em ‘estado de equilíbrio’, que

lhe exige tempo (tempo para amadurecer, tempo para se fortalecer, tempo
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para conhecer a si próprio e aos outros). E o seu tempo pouco tem a ver

com o que ocorre fora da incubadora e/ou do berço. É um tempo que lhe é

próprio e singular como sua história de vida.

Essa é uma questão que deve ser bem discutida. O tempo não vai se

adequar à vontade da família para que a internação ocorra num breve

período. Dar conta de tudo que lhe é solicitado, crescer, aumentar seu

peso, respirar sozinho, alimentar-se, são tarefas primordiais que muito

lhe demandam até sua alta hospitalar. O ritmo do recém-nascido é só dele,

é único, e a distância que seus passos alcançam a cada dia estará de acordo

com o tamanho de seus pequenos pés.

O que os Pais dos Bebês
Podem Fazer na UTI?

Muitas vezes, os pais de bebês internados em uma UTI supõem,

equivocadamente, que ocupam um papel secundário durante a

hospitalização dos filhos. Essa falsa impressão, cuja origem pode ser

encontrada tanto na percepção de que o bebê esteja sobrevivendo graças  à

competência  de terceiros –  os profissionais da saúde –  ou, ainda,  em

função dos aparelhos que estão à sua disposição, pode suscitar nos pais a

idéia de que eles próprios não são necessários ao bebê. A isso se acrescenta

a frustração com a escassez aparente de sinais interativos emitidos pelo

recém-nascido, ou, em outras palavras, com a ‘economia’ de suas eventuais

trocas ou respostas.

Deve-se esclarecer que a necessidade de auto-regulação não implica

uma ausência absoluta de sinais de comunicação, e sim que estes precisam

ser decodificados, decifrados de maneira particular, e não a partir de padrões

que têm como referência bebês saudáveis e nascidos a termo. Diz uma

terapeuta ocupacional especialista: “O neonato mostra claramente quando

está organizado e pronto para interagir com o meio” (Meyerhof, 1997:

134). No entanto, a maioria dos pais, assim como a população em geral,

dispõe apenas daquele primeiro referencial e, assim, corre-se o risco de que
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algumas manifestações por parte do recém-nascido hospitalizado sequer

sejam notadas, mesmo porque estas podem inicialmente ser bastante sutis

e de curta duração, como, por exemplo, a elevação, durante um manuseio

invasivo, de sua mão para perto do rosto, a qual parece pretender protegê-

lo do procedimento; o virar a cabeça para o lado da incubadora onde há

menor luminosidade; a colocação da mão na boca para sucção.

Posteriormente, eles mesmos poderão estender sua mão para tocar a dos

pais e/ou abrir apenas um de seus olhos como que ‘espionando’ se seus

genitores estão próximos.

Algumas condutas ou respostas dos bebês aos seus pais podem ser

acompanhadas exclusivamente pela equipe de profissionais. Isso acontece

quando os bebês ‘sentem’ que seus pais estão entrando na UTI, quando

passam a movimentar-se na incubadora, provocando o disparo dos alarmes

dos seus monitores, ou então quando aqueles bebês acostumados com a

presença dos pais numa determinada hora do dia se agitam ou mostram

pequenas alterações quando eles se atrasam. Por meio desses

comportamentos, pode-se então avaliar o processo relacional que vai sendo

construído, apesar da distância que parece determinada pela incubadora,

pelos aparelhos, pelos fios, pelo ambiente. Cabe aos pais, atentos a essas

condutas, criar mecanismos de adaptação à nova realidade e descobrir seus

recursos de aproximação com seu bebê e com sua história, que também é

a história de sua parentalidade.

Por sua vez, a crença compartilhada pelos pais de que o filho ‘só

está vingando porque está sendo atendido por doutores muito bons’

comporta a idéia de que eles próprios não seriam tão capazes de cuidarem

do bebê, não lhes restando nada mais a fazer do que acompanhar o trabalho

dos profissionais de saúde. Sem dúvida, a equipe desempenha um papel

crucial no processo terapêutico enquanto há necessidade clínica para tal,

mas os atores principais dessa história são os bebês e seus pais.

De fato, trata-se de um processo terapêutico que envolve um conjunto

no qual seus  diversos elementos apresentam uma importância e possuem

uma função. Afinal, “o bebê não existe sozinho” (Winnicott, 1999: 9).

Para viver, ele precisa que alguém cuide e lhe garanta que o deseja, e muito.
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“A existência da criança está indissociavelmente ligada à presença do Outro

que virá atendê-la, que estará para ela em posição de continente” (Mathelin,

1999: 44). Essa é uma das tarefas dos pais e da família, dificilmente

atendida pela equipe. Ser seu continente, ou seja, ser quem apóia suas

tentativas de melhora e, por exemplo, que cuida de seu  sono já que ele é

único e especial: sua majestade, o bebê.  A partir desse olhar que o bebê se

abastece, aumentando sua força vital.

Nesse sentido, abre-se todo um campo para a participação da família.

Neste artigo, abordaremos apenas o papel dos pais do recém-nascido,

deixando para tratar nos artigos 7 e 8 sobre os demais familiares, ou seja,

a família ampliada.

A questão que se coloca em relação à participação dos pais diz respeito

a um trabalho conjunto entre bebês, progenitores e equipe. Esse trabalho é

responsável pela construção do bebê do ponto de vista psíquico e biológico,

isto é, pela sua vontade de batalhar pela vida e de ser feliz. Afinal, “o bebê

doente necessita de toda a sua energia para simplesmente se manter vivo,

quando ele deseja permanecer vivo” (Busnel, 1997a: 25).

Na medida em que todo nascimento é marcado por uma história

singular que o antecede e atravessa, é preciso resgatar a trama do desejo.

Todos precisam de um tempo para lidar com a tristeza de se ter um filho que

não pôde nascer do jeito que se queria. Alguns pais necessitam de menos

tempo, outros de mais. O tempo é subjetivo, assim como a maneira de lidar

com a dor. Alguns buscam ajuda procurando conversar. Outros, enfrentam

o sofrimento solitários e calados. O que importa aqui é, como diz a canção,

‘que qualquer forma de amor vale a pena’. E é isso que conta, seja para os

pais, seja para seus filhos. Existem pais que preferem e/ou têm necessidade

de ficar afastados da UTI por um período extenso para recompor suas forças

num ambiente familiar, mas têm também aqueles que permanecem ao lado

do bebê durante quase todo o período de internação. É preciso salientar que

esta conquista legítima e legal – a permanência dos pais nas UTIs junto ao

bebê – não pode ser confundida com um dever ou uma obrigação a ser

cumprida por todos os pais, mas sim como um direito e uma opção a ser

exercida ou não, de acordo com as condições de cada família.
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Muito há a fazer pelos pais na UTI, para que possam construir pontes

entre os aspectos físicos e os aspectos psíquicos do recém-nascido. Não se

pode esquecer que quem se encontra ali na frente é o filho para o qual

escolheram um nome e para quem possuem projetos futuros. E, ao

resgatarem seus sonhos, estarão resgatando sua própria competência,

apercebendo-se de sua capacidade de exercer um cuidado especial e único –

a maternagem e a paternagem (Winnicott,1999) – diferente do oferecido

pela equipe. Capaz de unir, por meio do toque e da palavra, as experiências

iniciais do bebê na UTI, facilitando a integração do bebê, protegendo-o

tanto do ponto de vista psíquico quanto do imunológico e fisiológico, uma

vez que estes são aspectos sempre interdependentes.

Comunicando-se com o Bebê

Tal qual entre adultos, tal qual entre adultos e crianças, tal qual

entre crianças, o diálogo entre os bebês e seus pais assume formas verbais

e não verbais. Há estudos que comprovam a identificação do neonato com

a voz da mãe:

DeCasper e seus alunos demonstraram que o recém-nascido
de dois ou três dias prefere uma voz ao silêncio, uma voz
feminina mais que uma voz masculina e a voz de sua mãe,
mesmo gravada, à de outra mulher. A maioria dos bebês reage
à voz da mãe, que fica diferente quando ela se dirige a ele. Os
prematuros também mudam de comportamento quando a mãe
se dirige diretamente a eles. Muitas vezes, abrem os olhos,
olham em volta, se espreguiçam e têm uma atitude corporal
muito diferente daquela que têm quando estão sozinhos
(Winnicott, 1999: 14-15).

Logo, pode ser atribuída à voz da mãe a função de ‘cordão umbilical

sonoro’, evocando sua qualidade de matriz de continuidade entre o período

intra-uterino e o neonatal. Em outras palavras, escutar a voz da mãe pode

atenuar a sensação de descontinuidade e de estranhamento experimentada

pelo recém-nascido, que se encontra separado dela. Caso o pai também
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tenha conversado com seu filho durante a gestação, o reconhecimento de

sua voz é bastante provável. Recém-nascida, a criança ainda não compreende

o significado das palavras, mas capta a melodia das mesmas, apreendendo

a forma pela qual são expressos os sentimentos. Em outros termos: “falar

com uma criança (...) é uma questão de coincidência entre o sentido e o

modo de dizê-lo” (Dolto apud Szejer, 1997: 78).

Trata-se de uma modalidade de comunicação basicamente analógica,

distinta da digital, comum entre adultos (Golse, 2000). É semelhante à

linguagem musical, ou seja, as palavras dos pais podem soar como música

aos ouvidos do bebê, em sintonia com suas demandas. Em caso de ausência

prolongada, recomenda-se, se possível, gravar a voz dos pais – desde que

estes observem se a gravação tem ou não um efeito apaziguador para seu

filho – e que, ao se afastarem da UTI, conversem com seu filho acerca dos

seus motivos e expectativa de retorno, transmitindo-lhe seu afeto. É

extremamente sedutor para o bebê, naqueles momentos em que se encontra

relaxado e capacitado para escutar o som da voz de sua mãe pelas portinholas

da incubadora, ouvir uma breve canção de ninar quando manifesta o desejo

de dormir. A tensão expressa em seu corpo muitas vezes desaparece, sendo

substituída por um relaxamento. No caso do bebê em atendimento

intensivo, essa manifestação de carinho deve ser acompanhada apenas

pela colocação da mão sobre a sua cabeça ou seu corpo, sem nenhum

outro movimento. Acariciá-lo, passando as pontas dos dedos em seu corpo

nesse mesmo instante pode não surtir efeito como também desorientá-lo.

É fundamental que se ofereça estímulo a um canal perceptivo a cada vez.

Assim, será mais fácil para o bebê organizar sua percepção, entregando-se

completamente ao carinho dos pais.

Marina foi um bebê prematuro, de 27 semanas, pesando menos de

um quilo que foi transferido para uma Unidade Neonatal muito distante

de sua cidade de origem. O pai, responsável por uma grande empresa,

podia freqüentar a UTI apenas nos finais de semana. Coincidentemente,

quando ele despedia-se dela, todas as segundas-feiras, Marina perdia peso.

Foi sugerido que ele gravasse algumas palavras, e que durante a semana a

mãe as colocasse junto à filha. Nessa fita, regravada todo final de semana,
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o pai, entre outras questões, explicava sua ausência para a menina. Desde

então Marina não perdeu mais peso.

Pais e filhos também podem ajudar-se por meio do contato físico.

Este, tal qual o verbal, é nitidamente distinto do que é oferecido por outros

cuidadores dentro da UTI. O manuseio por parte dos profissionais costuma

ser fragmentado, isto é, seguram uma ou outra parte do corpo do recém-

nascido para, muitas vezes, realizar procedimentos invasivos e dolorosos.

Os pais, por sua vez, têm mais oportunidade de acariciá-lo, contribuindo

para diminuir o eventual estresse, oferecendo carinho e atenção.

Ao contrário dos profissionais, que geralmente têm sob seus cuidados

mais de uma criança por plantão, os genitores dedicam-se exclusivamente

ao seu filho, podendo descobrir quais gestos mais lhe agradam, qual a

posição mais confortável para dormir, se gosta ou não de claridade, se quer

ser acariciado na cabeça durante a troca de fraldas etc. Aos poucos, a

criança também identifica e sinaliza suas preferências. O toque prolongado,

com uma leve pressão, extensivo por todo o corpo, enquanto uma mão

permanece em concha, sobre sua cabeça, dá a sensação de estar sendo

organizado, contido. Da mesma forma que, ao senti-lo agitado, colocar a

mão em concha sobre sua cabeça, oferecendo a outra para apoio dos pés

proporciona uma contenção organizadora. Essa experiência corporal do

bebê também está presente quando são enrolados lençóis ao redor de seu

corpo, ou quando são colocados objetos macios que lhe oferecem um

contorno corporal, dando-lhe uma noção de limite espacial, semelhante a

um ninho. O mesmo acontece quando o bebê busca tocar, seja com o pé ou

com a mão, algum ponto da incubadora ou mesmo os braços e mãos que

se encontram próximos ao seu corpo.

O colo, o mamar no seio e a troca de olhares também assumem

função de continente. É muito comum observamos pais e mães na UTI que

pegam seu filho no colo com o olhar ou com a voz, mesmo sem poder

fazê-lo no sentido literal da expressão. A troca de olhares, momento muito

esperado pelos pais,  pode acontecer ainda nos primeiros dias, pois é fato

comprovado que alguns bebês – desde que sua idade gestacional não seja

inferior a 30 semanas – já nascem com esse sentido suficientemente
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desenvolvido para enxergar a curta distância (Busnel, 1997b). Nesse caso,

a luminosidade excessiva da UTI pode, em alguns momentos atrapalhar o

olhar do neonato. Proteger com a mão ou suspender o lençol para oferecer

sombra aos seus olhos pode ajudar. Porém, para os bem pequenos – como

indicamos anteriormente – isso se dá em momentos muito breves, uma

vez que exige um investimento grande de organização e energia.

Imediatamente, eles poderão bocejar, franzir a testa ou apresentar soluço:

são as formas das quais dispõem para solicitar uma diminuição de

estímulos, ou ainda manifestar o desejo de descansar um pouco. É o

momento de ajudá-los, diminuindo as propostas de comunicação.

Outra forma de comunicação entre o bebê e seus pais é a colocação

de objetos como presentes, bilhetes ou fotos dentro da incubadora ou do

berço. Assim, sinalizam tanto para a equipe quanto para o recém-nascido

formas especiais da história familiar. Esta pode ser composta também pela

dimensão religiosa, que ocasionalmente tem lugar na UTI por meio da

presença de sacerdotes e ministros de diversas crenças e/ou de grupos de

orações, pequenas imagens de devoção que são colocadas perto do bebê.

Roupas diferentes ou especiais como vestidos com enfeites e babados,

segundo a equipe, não são as mais adequadas, pois, de certa forma,

dificultam o manuseio. Contudo, seu uso na UTI pode representar, para a

família, a possibilidade de imaginar para seu bebê uma vida além dos

limites colocados pelo ambiente intensivista. Para ilustrar, podemos relatar

a história de D. Leandra e sua neta Roberta:

Dia após dia, D. Leandra sentava-se durante todas as tarde na ante-

sala da UTI costurando lindos vestidos para sua neta, nascida

prematuramente com 700 gramas. Os vestidos eram confeccionados com

o maior esmero: tecidos estampados, rendas, fitas e muitos laços. Quando

indagada sobre o motivo dessa atividade, D. Leandra respondeu para um

membro da equipe que seu objetivo era o de transmitir tanto para os

cuidadores profissionais de sua neta quanto para os demais familiares sua

crença de que um dia aquele pesadelo acabaria e Roberta sairia dali para

festejar muito e, como qualquer menina, ia gostar de viver enfeitada.
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Atividades em Grupo

Diversos serviços de neonatologia oferecem aos pais dos bebês

internados atividades capazes de facilitar a compreensão da situação e de

tornar esse período mais fácil de ser vivido. Para tanto, organizam reuniões

de pais, nas quais estes dispõem de um espaço para partilhar suas angústias

e suas histórias, dando-se conta de que algumas guardam pontos de

semelhança entre si. A partir de então, podem surgir redes de apoio entre

os próprios pais ou famílias, alinhavadas pela compreensão e solidariedade

para com dramas similares. Formam-se grupos aptos a incentivarem a si

próprios para melhor enfrentar o cotidiano da UTI.

A troca de informações é tida como um grande auxílio. Geralmente,

essas reuniões grupais têm periodicidade semanal, e uma das suas

demandas mais prementes é a da presença de profissionais qualificados

para informar sobre a evolução clínica dos bebês, ao lado de assistentes

sociais e profissionais da área de saúde mental.

Com menos freqüência, alguns departamentos de neonatologia

disponibilizam atividades mais lúdicas para os pais, como as oficinas de

arte, que podem funcionar como uma oportunidade para a expressão e

elaboração tanto das frustrações quanto dos sonhos afastados pela internação

no período neonatal. Essas oficinas tendem a ser menos formais que os

grupos de apoio mencionados no parágrafo anterior. Todavia, têm eficácia

semelhante enquanto instrumentos de resgate da competência parental.

Há instituições nas quais as visitas à UTI da denominada ‘família

ampliada’ foram incorporadas à rotina. A presença dos avós e irmãos é

uma importante fonte de apoio para os pais e para os próprios bebês,

como demonstraremos nos artigos seguintes.
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Depoimento de pais para pais:
meu bichinho pequenininho

Liseane Morosini1

Quando me perguntam sobre meu parto arrematando com um
‘deu aquela emoção, né?’, tenho vontade de responder em alto e
bom som: ‘Não, amiga, não deu’. Pelo contrário,  confesso que foi
um estresse sem medida. De repente, minha vida mudou, virou de
cabeça para baixo. Sou mãe de primeira viagem e as entendidas
podem argumentar que isso é comum, que acontece com todo mundo
que tem filho. A diferença é que elas geralmente voltam para casa
com o pai da criança e um bebê nos braços. Eu voltei só com o
marido. Por conta disso, durante certo tempo repeti uma frase bem
direta: ‘Eu voltei, ela ficou’.

Minha filha nasceu com 32 semanas de gestação. Fora os controles
de rotina, tive uma gravidez tranqüila. Várias idas ao médico,
exames, muita leitura e a certeza de que chegaria aos nove meses.
Por que não cheguei? Pré-eclâmpsia. A pressão um pouco alta fez
com que ocorresse início de sofrimento fetal. E quando o útero não
tem mais condições de abrigar bem o neném, o melhor a fazer é
interromper a gestação. Estava preparada para um parto cor-de-rosa,
natural ou cesária, com aquelas rotinas que a gente lê nas revistas.
Mas bebês nascem a todo momento, basta ter um em gestação: uns
chegam na hora, outros antes. Agora, vai dizer isso para quem está
carregando o nenê ou para o pai que está ao lado acompanhando
essa história! Não sabíamos como ela viria e se estaria bem.

Está certo que a equipe médica foi muito competente, algo
fundamental para controlar o  choque. Mas, de repente, eu era mãe
de um bebê com 1.230kg e 40cm, e com urgência de entender o que
estava acontecendo. Ela nasceu respirando naturalmente, não fez
uso de nenhum aparelho, não precisou de remédios. Estava bem. Vi
esse bebê pequenininho rapidamente, na sala de cirurgia, e somente
no outro dia é que fui conhecê-la. Foi difícil entrar na UTI Neonatal.
Como proceder, onde colocar as mãos, o que podia ou não fazer?
Céus!! Não sabia que tudo aquilo existia. E todos aqueles sons,
médicos, enfermeiras e fios e sensores e monitores e aparelhos
apitando a todo o momento. E ainda tinha que ir para o lactário,
tirar leite (existe máquina para isso?), estimular a mama, recuperar-
me da cirurgia, voltar para casa e tentar dormir, socorro. Muita
informação, correria, pouca cabeça.

Seriam aproximadamente 45 dias, previam os médicos. De vários
profissionais ouvi: ‘Sua filha está aqui apenas para ganhar peso.
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Está ótima’. E eu olhava o meu bichinho pequenininho, como
carinhosamente a chamava, ali na incubadora, toda encolhidinha,
e não entendia absolutamente nada. Lá no fundo, vinha a pergunta:
‘Que papo de ‘apenas’ é esse, doutor? ‘Só’ 45 dias’? Minha filha
estava num hospital e, até onde sabia – e continuo sabendo –, esse
não é lugar para gente sadia.

Aos poucos, fui entrando no ritmo. Aprendi as rotinas, conheci
os ‘vizinhos’ de incubadora, o pessoal da enfermagem, e procurei
saber o que poderia fazer para ficar mais perto de minha neném.
Coloquei um santinho protetor, um tercinho, uma bonequinha, a
foto da titia. E lavar, e lavar, e lavar as mãos repetidas vezes. Isso eu
também jamais esquecerei. Quando dei por mim, já estava mais
ambientada. Uma semana se passou, e era hora de voltar para casa.
Sem ela. Eu fui, ela ficou. Durante um bom tempo, por mais que ela
estivesse comigo, eu ia, ela ficava.

A compensação é que logo depois me tornei uma mãe-canguru e
vivi um dos momentos mais fantásticos da maternidade. Senti
minha filha em sua inteireza pela primeira vez. Taí uma coisa que
só mãe de prematuro conhece. Pegar seu bebezinho com uma
semana de nascido, ou mais, tocar, trocar olhares, sentir sua
fragilidade, poder dizer bem perto ‘a mamãe está aqui, logo, logo a
gente vai para casa’, ficar horas com ele ali, agarradinho, foi, e
continua sendo, ma-ra-vi-lho-so. Lembrar daquela sensação enche
minha alma e meu coração. Tanto que me tornei uma das
divulgadoras do canguru estimulando outras mães a fazê-lo.
Bastou conversar com alguém da enfermagem, receber aquele
incentivo e, pronto, lá estava eu ‘canguruzando’.  Nem meu marido
escapou dessa. Foi pai-canguru, como tantos outros que conheci.
E sei que ninguém saiu ileso dessa experiência.

Foi assim que vivemos uma rotina de encontros e despedidas. Para
matar a saudade, uma roupinha dela estava sempre entre nós dois.
Ajudava a dormir, ajudava a sonhar. No outro dia, tudo de novo.
Havia cansaço, melancolia, tristeza que iam para o espaço quando a
gente cruzava o acesso à UTI. Tínhamos que dar o melhor, suporte
indispensável para que ela se recuperasse. Como em tudo, adaptei-me
a esse vai-e-vem, vi o lado positivo. Talvez minha filha tenha vindo
antes para mostrar que a vida segue por estradas pelas quais nunca
transitaríamos. E como aprendemos quando caminhamos por elas.
Entramos de uma forma, saímos de outra. Saí mais forte e preparada
para enfrentar a rotina de ser mãe pela primeira vez.

São essas as experiências que me fizeram crescer. Virei devota de
Santo Expedito, o santo das causas urgentes. Fiz novos amigos,
continuo acompanhando a história de alguns. Seus filhos são como
sobrinhos queridos com os quais compartilhei mais do que
momentos. Zelei por eles no silêncio da noite, enquanto seus pais
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iam para casa cuidar dos outros imãozinhos. Criei, também, laços
com profissionais que me ajudaram em várias etapas. A eles sou,
juntamente com meu marido, agradecida por sua dedicação e
competência. E seremos para todo o sempre devedores às pessoas
que estiveram conosco e acompanharam o parto bem de perto. Essas
vidas também foram modificadas. Viram a força que um bebezinho
tem? E a gente ainda o acha frágil.

Embora não goste de lembrar da fase inicial, tento não renegar
minha própria história. Hoje, tenho um bebê pronto para a vida.
Que lá, leia bem alto, láááá atrás foi prematuro. Sorrio quando penso
que meu bebê esteve na UTI e em uma unidade intermediária
‘somente’ para ganhar peso. Realmente, diante de tantos outros
casos, fomos abençoados. Deus cura. Foram ‘apenas’ 45 dias de
muita vida e muito amor, mas que passaram voando. Depois de
algum tempo, era eu quem falava às mães recém-chegadas com
muita tranqüilidade: ‘Você vai ver, passa rápido’. Aquela turma do
hospital tinha razão. Quando dei por mim, estava na hora da alta.
Finalmente iríamos embora. Nós três, juntos, fomos para casa. Eu
voltei. E ela veio comigo.

Nota

1 Liseane é mãe de Rafaela, nome de origem hebraica que significa ‘a que foi curada

por Deus’.
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