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Cuidando da Cidadania do Bebê
e de sua Família

Marta Ângela Braga Braz
Nina de Almeida Braga

Denise Streit Morsch

José Dias Rego, neonatologista e pediatra do Rio de Janeiro, chama

a atenção para o seguinte:

a primeira coisa a ser considerada na assistência aos pais de
um recém-nascido prematuro e/ou malformado que se
encontra em uma Unidade de Tratamento Intensivo é não tratar
esse bebê como se fosse um robô, a mercê de conhecimentos
técnicos. Não perder de vista a noção de que ele é um ser
frágil por questões cronológicas, ponderais e anatômicas, que
há pouco saiu do organismo de uma mulher e do contexto de
uma família, ou seja, temos que considerar sua assistência
do ponto de vista bio-psico-social. (Rego, 1986: 167)

Estas três dimensões não podem ser, em momento algum, negligenciadas.

Além dos aspectos clínicos ou biológicos sobre os quais debruçam-se preocupados

os médicos e as enfermeiras, merecem atenção o bem-estar psíquico e as questões

sociais, ocasionalmente agravadas pela internação do bebê.

Nesse sentido, o assistente social, como profissional da saúde que

integra equipe interdisciplinar, intervém e participa junto às famílias dos

bebês internados. Outras famílias poderão buscar tais recursos no trabalho,

pois algumas empresas, sindicatos, associações de funcionários ou

corporações possuem este serviço de auxílio e apoio.

Tais profissionais poderão ser de grande valia na orientação sobre os

aspectos legais referentes a seguro-saúde, às internações na rede pública,
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ao direito a exames especializados, ao registro do recém-nascido etc. Uma

das maiores preocupações do assistente social é democratizar as informações

sobre as questões diretamente relacionadas à internação do bebê e à sua

doença. Com isso, ele estará  ajudando a família nas decisões relativas aos

cuidados com a vida e com seu filho, que tem direitos adquiridos em função

de sua condição de cidadão, ainda que recém-nascido.

O serviço social se insere diretamente nos departamentos de

neonatologia de diferentes instituições, ou encontra-se disponível em

ambulatórios específicos, desenvolvendo um trabalho junto aos familiares

e a todas as pessoas envolvidas na atenção e no cuidado com as famílias

de recém-nascidos de alto risco. Isso muitas vezes ocorre por meio de

entrevistas informativas, visitas a comunidades, aos vizinhos da família

ou a órgãos de assistência do bairro ou da vizinhança do bebê. Assim, o

profissional pode intervir nas questões sociais envolvidas naquele momento,

enquanto busca conhecer, simultaneamente, os costumes, os valores e as

crenças familiares, a fim de que a história do bebê continue o

acompanhando em sua internação, auxiliando em sua recuperação.

Ao mesmo tempo, o assistente social trabalha na comunicação

instituição-equipe-família, facilitando o contato entre eles. Oferece

esclarecimentos aos pais – em consonância com a equipe médica e de

enfermagem – tanto a respeito do quadro clínico do bebê quanto sobre

funcionamento da instituição, dos direitos que a família possui e como

exercê-los.

O assistente social também pode informar sobre os direitos

trabalhistas e previdenciários dos pais e os meios para obtê-los. Dessa

forma, facilita o reconhecimento do recém-nascido como cidadão, cujos

direitos devem ser respeitados desde sempre, assim como os dos adultos.

Para tanto, o trabalho que estes profissionais desenvolvem está diretamente

vinculado e recebe apoio de diferentes programas, grupos privados e,

especialmente, de órgãos públicos.

O desenvolvimento das ações da saúde tem suas diretrizes expressas

pela Constituição Federal de 1988 e por documentos fundamentais, como

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei do Sistema Único de
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Saúde (SUS), a Lei Orgânica da Saúde (LOS), a Lei Orgânica da Assistência

Social (Loas) e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança

e Adolescente (PAISMCA). Além disso, é possível lançar mão de outros

recursos, como passaporte especial e tratamento fora do domicílio, que

permitem à família acompanhar a internação do filho, e – após a alta

hospitalar – dar continuidade ao tratamento que se fizer necessário.

Esses serviços, em geral, oferecem um apoio mais sistemático aos

usuários da rede pública de saúde. Após a alta hospitalar, as crianças que

necessitam de alimentação ou remédios especiais – como nos casos de

erros inatos de metabolismo, dificuldades na absorção de determinados

leites – poderão contar com o apoio das secretarias de saúde e, na ocasião,

serão acompanhadas e orientadas pelo serviço social.

As principais demandas para o assistente social que trabalha em

uma UTI Neonatal são:

• levantar, com os pais, as possibilidades de apoio e atenção que estes

possam receber de suas famílias, visando a sua permanência junto ao

bebê na UTI Neonatal, como, por exemplo, pessoas disponíveis para

acompanhar a mãe até o hospital, quando o pai já tiver retornado ao

trabalho e ela não puder se deslocar sozinha;

• rastrear com a família os recursos da comunidade e/ou do grupo de

vizinhança: se estes são capazes de auxiliar, seja no zelo pela casa, seja

no cuidado com os eventuais irmãos do bebê, para que a permanência da

mãe e do pai durante o período de internação do bebê seja facilitada;

• conversar com as mães desacompanhadas a respeito de outras

possibilidades de suporte em sua família, em seu grupo de apoio ou em

sua rede social, de modo a verificar com quem ela poderá compartilhar

este momento difícil;

• encaminhar tratamento fora do domicílio  –  benefício que fornece

transporte para os pais visitarem seus bebês na UTI Neonatal. A família

é encaminhada para a Secretaria Municipal de Saúde, apresentando

esclarecimentos sobre o motivo da internação e justificativa das condições

socioeconômicas;
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• verificar a possibilidade de aquisição de passe livre  –  transporte gratuito

para portadores de deficiência física e/ou patologias crônicas. A família

é encaminhada para a Agência de Desenvolvimento Local (ADL) próxima

ao seu domicílio. No caso da inexistência de ADL no município, o caso é

encaminhado para a Secretaria de Transporte do Município do Rio de

Janeiro (Sectran);

• oferecer Benefício de Prestação Continuada (BPC) – benefício de um salário

mínimo para portadores de deficiência física e/ou patologias crônicas, desde

que a  família possua renda per capita inferior a 25% do salário mínimo. O

caso é encaminhado ao posto do INSS com laudo médico e social;

• encaminhar e orientar para recursos extra-institucionais, como

associações de apoio às crianças internadas e suas famílias, defensoria

pública, conselho tutelar etc, nos quais solicita-se medicação, aparelhos

de órtese e prótese, cesta básica ou outra demanda social;

• encaminhar o paciente para clínicas de reabilitação no momento da

alta hospitalar;

• encaminhar e orientar para o registro do nascimento ou óbito e para

funeral gratuito.

Mais do que apenas encaminhar, o assistente social disponibiliza

um acompanhamento muito próximo às famílias, capaz de oferecer escuta

para as questões fundamentais da vida diária, que permanece em franca

atividade apesar da permanência dos pais e do bebê no atendimento

intensivo. Portanto, esse profissional pode ser um grande facilitador da

tranqüilidade familiar durante o período da internação, ao mesmo tempo

em que, em conjunto com o grupo familiar, descobre melhores recursos

para resoluções viáveis e práticas, capazes de oferecer o melhor para o

bebê, já cidadão e, conseqüentemente, um ser social com direitos

estabelecidos.
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