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A Equipe da UTI Neonatal

Fernando Lamy Filho

Suponhamos que os leitores deste livro já tenham entrado em contato

com uma UTI Neonatal ou mesmo que estejam começando a aproximar-se

de uma delas. Então, provavelmente já sabem que não é nada fácil ter um

bebê internado, seja ele um sobrinho, um neto, e, principalmente, um filho

recém-nascido. O objetivo deste artigo é justamente informar a respeito

dos profissionais que trabalham nessas unidades e que são tão importantes

para a melhora e para a cura da criança. Pode-se, contudo, perguntar: ‘por

que estas informações são importantes’? Porque, de fato, muitos estudos

mostram que os pais dos bebês internados encontram dificuldades em

identificar cada profissional em ação na UTI e sua respectiva função. Com

isso, muitos não se sentem à vontade para perguntar coisas sobre seu

filho, ficando ainda mais ansiosos durante a internação.

Na verdade, são tantas as pessoas interessadas em cuidar do recém-

nascido que se pode lembrar a expressão que uma conhecida terapeuta de

bebês – Elsa Coriat – utiliza para falar sobre os que necessitam de

reabilitação (por meio de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional

etc). Espantada com a quantidade de especialistas dedicados a estimular e

atender estes bebês, cunhou a seguinte frase: “um pequeno bebê e um

monte de profissionais” (Coriat, 1997: 167). O mesmo ocorre na UTI

Neonatal. Sabemos, porém, que essas pessoas não formam apenas ‘um

monte de profissionais’. Na verdade, cada uma delas detém um tipo de

conhecimento bastante importante no cuidado do recém-nascido internado.
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Entre eles, podemos citar: médicos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem,

terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e

assistentes sociais, além de outros que trabalham dando apoio necessário

para o bom funcionamento do serviço, como secretárias, profissionais da

limpeza, atendentes e técnicos diversos. Portanto, existe uma certa

complexidade na formação de uma boa equipe de profissionais da UTI

Neonatal, e é interessante conseguir identificá-los para que seja possível

uma boa comunicação entre a família e a equipe de cuidados.

São três as categorias de profissionais que podemos considerar como

a estrutura básica de uma equipe de cuidados intensivos neonatais, e são

estas as que ficam mais tempo em contato direto com o bebê:

Auxiliares de Enfermagem

Os profissionais que mais convivem com os bebês internados são os

auxiliares de enfermagem que na sua maioria são mulheres. Mas como

identificá-las? São aquelas que dão banho ou fazem a higiene, trocam

fraldas, dão as medicações, alimentam o bebê (seja no copinho ou por um

pequeno tubo chamado sonda), verificam a temperatura com o termômetro,

conferem ou instalam o soro e muitas outras coisas. Estão quase sempre

junto ao bebê, pois são as responsáveis pelos seus cuidados de rotina. Poderão

informar aos pais sobre algumas características de seu filho: preferências,

como gosta de dormir quando eles não estão por perto, suas necessidades

em termos de roupa, fraldas etc.

Ao mesmo tempo, as auxiliares de enfermagem são responsáveis

pela arrumação das incubadoras e dos berços. Portanto, poderão solicitar à

família do recém-nascido que traga cueiros e mantas para oferecer um

melhor aconchego para ele. Necessitam ainda anotar, no prontuário de

cada criança, tudo o que foi observado durante os cuidados de rotina. Tais

cuidados envolvem conservar e arrumar a incubadora do bebê, controlar

sua alimentação, verificar sinais vitais como temperatura, quantidade de

diurese e evacuação, entre outros.
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Além disso, são sempre chamadas para ajudarem os demais

integrantes da equipe durante a realização de diferentes procedimentos

junto ao bebê. Assessoram as enfermeiras, os médicos e fisioterapeutas no

cuidado indicado para cada uma das crianças na UTI. É a categoria que

tem o maior número de pessoas dentro da UTI e a maioria dos indivíduos

que não trabalha na área da saúde, chama-as de enfermeiras. Contudo,

embora as auxiliares façam um trabalho muito importante e considerado

de enfermagem, as enfermeiras formam uma outra categoria profissional.

As auxiliares de enfermagem trabalham em turnos de plantão. Sua

jornada tem início, geralmente,  às 7h da manhã, podendo se estender por

turnos de 6h ou de 12h. Isso depende do hospital no qual está instalada a

UTI Neonatal. À noite, a partir das 19h, há mudança de plantão, quando

outra equipe assume suas funções. Após a discussão de cada caso junto à

enfermeira responsável pelo plantão, as auxiliares de enfermagem

conversam sobre quais os bebês que ficarão sob seus cuidados naquele

novo plantão. Em algumas unidades, quem determina isso é a enfermeira-

chefe. Já em outras, existe uma rotina das auxiliares permanecerem, sempre

que possível, com bebês que já conhecem e cuidaram nos demais plantões.

Normalmente, elas ficam tomando conta de dois a quatro bebês por

plantão. Durante a troca do plantão, existem instruções específicas em

diferentes serviços. Algumas permitem a permanência dos pais enquanto

as informações são trocadas entre as equipes que estão saindo e as que

estão chegando. Já outras preferem realizar essa tarefa sem a proximidade

das famílias, porque se sentem mais à vontade para utilizar uma linguagem

exclusivamente composta de termos técnicos, próprios do seu vocabulário,

evitando a possibilidade de um ou outro pai entendê-los e, eventualmente,

por desconhecimento das expressões, interpretá-las de forma equivocada.

Logo, é aconselhável que os familiares tomem conhecimento de imediato

das regras da unidade na qual sua criança está internada.

É fundamental que os pais, ao visitarem seu bebê, identifiquem quem

é a auxiliar que está cuidando dele no plantão, pois ela poderá lhes dar muitas

informações importantes. Contudo, alguns dados só poderão ser fornecidos

pelo médico ou pela enfermeira, porque exigem conhecimentos mais específicos.
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Enfermeiras

As enfermeiras formam outra categoria profissional de grande

importância para que tudo funcione bem dentro da UTI. Embora a maior

parte do trabalho com o bebê seja feito pelas auxiliares de enfermagem,

elas exercem um papel essencial de supervisão dessas rotinas, além da

coordenação e organização do conjunto das tarefas. Muitas vezes, quando

a auxiliar de enfermagem tem dúvidas sobre como proceder, é a enfermeira

supervisora quem a orienta. É ela quem responde perante a equipe sobre os

procedimentos prescritos por todos nos cuidados com os bebês.

Quais são os afazeres da enfermeira da UTI
e como identificá-la quando é preciso?

Muitas vezes ela se encontra orientando a auxiliar de enfermagem

em algum trabalho, como, por exemplo, o da punção venosa (que elas

chamam no dia-a-dia de ‘pegar veia’). Contudo, podemos observá-la mais

freqüentemente organizando o material da UTI, prescrevendo os horários

das medicações que devem ser dadas ao bebê ou fazendo anotações em

livros onde são registrados o número de bebês internados, o número de

novas internações e as altas, por exemplo. Por tudo isso, pode-se falar que,

em várias ocasiões, são elas as encarregadas do gerenciamento da UTI.

Participam também das discussões dos casos dos bebês junto com a equipe

médica, orientam e participam de grupos com os pais.

A enfermeira é quem prepara todo o material e equipamento

necessário para receber o recém-nascido que está se internando, como berço

ou incubadora, respirador (aparelho que ajuda na respiração do bebê),

oxigênio, medicações e muitas outras coisas. A elas cabe também o

importante papel de verificar se todo o material usado durante as

emergências está devidamente preparado. Nessa hora, nada pode dar errado,

para que se possa salvar a vida do recém-nascido que está necessitando de

cuidados especiais. Aliás, principalmente nas emergências é que a presença

de uma boa enfermeira faz toda a diferença. Ela auxilia o médico na
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tentativa de salvar o bebê e sua participação é tão crucial que pode significar

a diferença entre o sucesso e o fracasso do procedimento. Portanto,

recomenda-se que os pais, ao identificar a enfermeira, procurem conversar

com ela, principalmente para o entendimento da rotina da UTI, em função

de sua experiência. Cabe lembrar que é ela quem mais entende do

funcionamento da unidade.

Os horários de plantão das enfermeiras são parecidos com os das

auxiliares de enfermagem, embora, neste caso, além das enfermeiras

plantonistas, existam aquelas que vêm todos os dias pela manhã e à tarde

– as chamadas diaristas. É importante também identificar a enfermeira

chefe, ou seja, aquela que comanda toda a equipe de enfermeiras e auxiliares

de enfermagem.

Em alguns hospitais, pode-se observar que existem unidades

diferentes, que se ocupam dos bebês de acordo com seu estado de saúde.

Nesses casos, convém buscar conhecer a enfermeira responsável por esses

diferentes locais.

Médicos

A terceira categoria a ser reconhecida é a dos médicos. Não é muito

difícil identificá-los, pois são aqueles que examinam o bebê todas as manhãs

e tardes, utilizando instrumentos como o estetoscópio (usado para ausculta

cardíaca, pulmonar e abdominal) e pequenas lanternas, ou fazendo a coleta

dos exames de sangue com pequenas agulhas ou escalpes (em algumas

unidades, há uma outra pessoa para fazer essa coleta). Além de serem

pediatras, na sua grande maioria são conhecidos como neonatologistas,

pois possuem especialização e treinamento que envolve o cuidado e a

atenção com o bebê de risco ao nascimento, o recém-nascido, e o bebê em

seu primeiro mês de vida.

Alguns hospitais possuem os chamados médicos residentes. Estes,

além de terem terminado seu curso de medicina e já possuírem

especialização em pediatria, estão completando, neste período, o
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treinamento também como neonatologistas.  Logo depois de examinar o

paciente, o médico geralmente se senta para fazer a prescrição dos

medicamentos e exames que devem ser feitos, além das anotações

conhecidas como evolução médica, nas quais descreve o estado do bebê e

suas impressões sobre o diagnóstico e o tratamento proposto.

O médico é a pessoa que tem uma compreensão mais profunda dos

problemas de saúde do bebê. É, portanto, o profissional mais indicado para

esclarecer dúvidas que necessitem de uma explicação cuidadosa, tais como

o estado atual de saúde da criança, as possíveis causas das doenças, as

chances de cura e o prognóstico do problema do recém-nascido, ou seja,

como se espera que o problema se resolva. Apesar da complexidade que

essas informações contêm, existe sempre uma preocupação do médico em

simplificar sua linguagem para torná-la acessível aos pais e parentes que

os procuram. Apesar disso, muitas vezes ele não percebe que utilizou um

termo técnico, de difícil compreensão. Nesse caso,  deve-se pedir melhores

esclarecimentos sobre o assunto.

Quanto aos horários dos médicos, temos tanto daqueles que são

diaristas, ou seja, trabalham de 8h às 12h e de 14h às 18h quanto dos que

fazem os horários de 7h às 13h, de 13h às 19h e de 19h às 7h da manhã.

Apesar de algumas UTIs disporem de outros esquemas de horário, é dessa

forma que a maioria se organiza.

Outros Profissionais Importantes

Já se tornou possível identificar as três categorias diretamente ligadas

(em termos de tempo) ao bebê internado na UTI Neonatal. A seguir, serão

apresentados outros profissionais tão importantes quanto os três anteriores,

mas que talvez não permaneçam tanto tempo na UTI. Infelizmente, nem

todas as unidades podem contar com a presença de todas essas categorias,

tendo de trabalhar, muitas vezes, com apenas algumas delas. Entre elas

podemos, inicialmente, citar os fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas

ocupacionais, fonoaudiólogos e assistentes sociais.
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Assistentes Sociais

Não é difícil identificar um assistente social. Normalmente, é aquele

profissional que procura os parentes para obter informações a respeito da

vida extra-hospitalar da família, tais como as condições de vida do bebê

após a alta, os problemas de acesso ao hospital, a composição familiar e

outras dificuldades que possam vir a ser detectadas. Não é preciso dizer o

quanto ele é importante.

Sua intervenção procura também esclarecer a família quanto aos

diferentes órgãos públicos ou privados que podem ser acionados, dependendo

das necessidades surgidas durante a internação do bebê. Ele avalia a

organização dos cuidados com os demais filhos junto à família, enquanto

esta precisa estar disponível para o recém-nascido no hospital. Sabe-se

que o futuro do bebê depende não só do seu estado de saúde atual, mas, em

grande parte, do apoio que os familiares e amigos poderão dar durante a

internação e, principalmente, após a alta. A isso se chama ‘rede social de

apoio’, que pode incluir recursos do próprio hospital bem como de

associações assistenciais capazes de ajudar as famílias que, por exemplo,

têm dificuldades em adquirir medicamentos e/ou a comunidade de origem

dos pais do bebê, como vizinhos, entre outros.

Psicólogos

Outro profissional que trabalha no apoio aos pais e parentes – além

de atender a algumas necessidades do bebê – é o psicólogo. Ele procura

identificar, junto à família, os sentimentos experimentados nesta situação,

que podem apresentar-se muitas vezes como culpa, ansiedade e medo,

além de outros que podem surgir durante a internação do bebê.

Nesse sentido, busca – com toda a equipe – ajudá-los a superar esse

momento difícil. Isso ocorre por meio de conversas com os pais e parentes

que, ao terem a oportunidade de expor seus sentimentos e seus

pensamentos, conseguem compreender melhor o que vivenciam no

momento, diminuindo suas fantasias e obtendo com isso melhores condições

psicológicas de ajudar a si mesmos e ao bebê. O psicólogo também está
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disponível e preocupa-se em servir como mediador entre a família e a equipe,

buscando intervir nas dissonâncias que podem acontecer em função da

comunicação que muitas vezes falha. É também o profissional indicado

para acompanhar as visitas da família ampliada, como as dos irmãos e as

dos avós dos bebês, facilitando a proximidade afetiva quando a física é

dificultada pelas necessidades clínicas do bebê que se encontra internado.

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais
e fonoaudiólogos

Os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais e os fonoaudiólogos

são profissionais que procuram manter satisfatórias as condições de saúde

do recém-nascido, por meio de ações que incluem posturas especiais,

exercícios, estimulações, limpeza de secreções e outras. Como foi dito

anteriormente, nem sempre as UTIs Neonatais conseguem ter em suas

equipes todos esses especialistas. Na verdade, muitas unidades ao longo

do nosso país não podem, infelizmente, contar com nenhum deles. Nesses

casos, embora não tenham formação específica para isso, os demais

profissionais presentes tentam suprir a falta deles da melhor maneira

possível. Contudo, essa situação tende a mudar na medida em que mais

dirigentes e governantes entendem a real importância que eles têm no

atendimento intensivo neonatal.

O fisioterapeuta poderá  intervir mais especificamente do ponto de

vista motor ou respiratório. Em UTIs com um grande número de bebês

com distúrbios respiratórios, seu trabalho, em geral, irá envolver maior

cuidado quanto à adequação dos respiradores, do CPAP, do pronga, do cateter

e realizar a aspiração dos bebês, o que determina um cuidado muito

importante com os pequenos bebês em suas incubadoras.

Os fonoaudiólogos participam ativamente na facilitação da sucção

do bebê, colaborando na orientação da amamentação, do estímulo oral, na

escolha dos bicos ou das posturas mais adequadas para o bebê ser

alimentado; junto aos outros terapeutas – fisioterapeutas e terapeutas

ocupacionais – desenvolvem uma atenção especial com a integração
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sensorial do bebê, buscando apoiá-lo não só na tarefa da alimentação,

como também na empreitada de apreender e descobrir o mundo. Essa

preocupação também é do terapeuta ocupacional, o qual, ao observar o

bebê, vai procurando descobrir posturas confortáveis que permitam uma

melhor integração corporal, prestando atenção ao desenrolar de sua

percepção, instrumentalizando-o para seu futuro desenvolvimento.

Muitos outros profissionais estão de alguma forma ligados aos

cuidados do recém-nascido doente. Poderíamos citar médicos de outras

especialidades, como cardiologistas, oftalmologistas, geneticistas e

cirurgiões, que serão sempre chamados pelos neonatologistas quando estes

julgarem necessário. Eles serão apresentados aos pais, lhes darão

informações sobre sua área de atenção e indicarão novos exames ou novas

terapêuticas que passarão a ser seguidas pela equipe da UTI. Além destes,

existem os técnicos de laboratório, os técnicos de imagem, a administração

da UTI – as secretárias, responsáveis pela burocracia da internação –, o

pessoal ligado à limpeza e à manutenção do hospital. Todos funcionam

como engrenagens de um mesmo engenho, que têm de estar sincronizadas

para que se prestem os melhores cuidados para os bebês internados.

Nesse sentido, todos envolvidos no dia-a-dia da assistência neonatal

procuram desempenhar suas funções de forma cada vez mais capacitada,

visando a conseguir condições ideais de trabalho, traduzidas nos possíveis

benefícios ao pequeno paciente. Entretanto, por se tratar de um número

grande de pessoas, a comunicação entre pais e equipe pode ser um pouco

mais difícil em alguns momentos. Existem as diferenças individuais, questões

que envolvem empatia entre algumas famílias e alguns profissionais,

trazendo diferentes formas de relacionamentos dentro do espaço físico da

UTI, e então é preciso se defrontar com a premissa maior que envolve a

todos nos cuidados intensivos neonatais: paciência. Olhar para os pequenos

pés do bebê e descobrir como ele consegue caminhar com eles. Esta pode ser

uma forma de entender que é preciso dar um passo pequeno de cada vez, a

fim de chegar, sem medo, perto da individualidade de cada um, das

peculiaridades que envolvem cada um que rodeia, com sua especialidade ou

afetividade, cada incubadora e cada bebê.
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