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Posfácio

No dia 26 de fevereiro de 1983 dei entrada na Clínica Santa Bárbara,

Rio de Janeiro, em trabalho de parto prematuro. Estava com 27 semanas

de gestação e Antônio nasceu com pouco mais de um quilo e cem gramas,

com um choro fraco, logo apagado por um imenso tubo que médicos

apressados lhe enfiaram pela traquéia. Aquilo me afligiu e eles me

responderam que o bebê ainda não sabia respirar sozinho. Ele foi removido

para um outro hospital, URPE , Urgências Pediátricas de Botafogo - e lá

ficou por 45 dias. Seu caso era considerado grave.

Durante 45 dias eu retirei o leite que jorrava dos meus seios com

uma bomba e o leite era administrado por sondas para o bebê magrinho,

preso a dezenas de fios, imóvel, numa incubadora. Durante 45 dias

permaneci, cerca de 8 horas por dia, dentro da UTI, do lado de fora de um

vidro. Entrava quando me chamavam, umas 3 vezes por dia, olhava,

conversava, mas não podia acariciar, nem pegar no colo. Era perigoso, a

imunidade dele era muito baixa, diziam. Durante os 45 dias que permaneci

naquela UTI pude perceber que toda vez que me aproximava, Antônio reagia

e parecia melhorar. Isso me animou e consegui ficar mais tempo ao lado

dele. Fiz amizade com as enfermeiras e implorei para poder segurá-lo no

colo, achava, inclusive, que se ele pudesse permanecer em cima da minha

barriga, por alguns minutos que fossem, melhoraria o seu estado geral.

Não consegui permissão para isso, nunca o peguei no colo, e, no fim, ele

acabou não resistindo.
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Depois de permanecer 45 dias numa bolha, afastada do mundo, eu

tinha de enfrentar as ruas, chegar em casa, seca, muda, sem o meu filho

nos braços. Essa era a minha grande tristeza: não tive meu bebê nos braços

nem uma vez. E ainda sentia o cheiro do parto! Foi um momento difícil,

superado graças a uma gravidez que veio logo a seguir e acabou, outra vez,

em parto prematuro. Vitória nasceu no ano seguinte, e, ao contrário do

irmão, não apresentou nenhum problema e foi para casa em meus braços.

Anos depois, uma estatística revelou que a grande maioria das Vitórias que

surgiram no mundo nos últimos 20 anos nasceram de parto prematuro.

Pesquisa realizada no Instituto Fernandes Figueira no Rio, mostrou que Vitória

é o nome mais concorrido da UTI nenonatal do Hospital: 9 em cada 10

meninas são Vitórias. E como são fortes e determinadas essas Vitórias!

Parece quem têm uma garra especial, como a maioria dos bebês prematuros.

Só quem passa pelo sufoco de ter um bebê internado numa UTI sabe

do sentimento de vitória de sair do hospital com o filho nos braços, fora de

perigo. Nada, nenhuma batalha travada no mundo é igual a este sentimento

de vitória, íntimo, particular, quase secreto, mas pleno e imenso! Uma

vitória da vida sobre a morte, quando a vida é você, seu âmago, sua  carne

e sua alma.

Fiquei emocionada ao ler este livro. Por meio dele, soube que hoje,

com as novas tecnologias, mais modernas, e com os novos tratamentos,

mais humanos, um número infinitamente maior de pais saem felizes do

hospital com seus filhos prematuros nos braços.  Soube também que aquele

negócio de querer botar o filho em cima da barriga, proibido pelas

enfermeiras e médicos há 20 anos, é hoje procedimento de rotina nos

hospitais neonatais, e tem até um nome simpático: a mamãe-canguru.

Fiquei feliz pela primeira mãe que propôs isso e teve o seu pedido atendido

e por todas que hoje podem compartilhar suas batidas do coração com as

de seu filho, coisa que não pude fazer há 20 anos. A experiência, numa

UTI Neonatal, porque mais humana, é hoje menos traumática, menos

sofrida, e, por isso mesmo, mais fácil de ser compartilhada.

Este livro fala do cotidiano e das batalhas de uma UTI Neonatal com a

orientação de especialistas de diferentes formações: assistentes sociais,
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fonoaudiólogos, genetiscistas, neonatologistas, neuropediatras, psicólogos,

mães e avós que tiveram crianças, logo no início da vida, passando por um

período delicado de hospitalização. Mas ele não é apenas um guia, ou uma

orientação: é também uma conversa, uma troca, um conforto e uma reflexão

sobre um momento especial, de atenção e crescimento para pais e filhos.

Vida

             (maio de 1983)

Vejo você, meu filho, morto.
Lembro de outras vidas.
Tantas mortes
latejam dentro de mim.

Piscam como faróis,
alertas,
me mantêm desperta,

prestando atenção na vida.

Penso em você, tão pequenino,
morto.

Vejo outras mortes,
os amigos sem despedida,
os filhos abortados,
os projetos recusados,

as partidas.

Imagino você, tão pequenino, vivo.

sinto a dor do parto,
o choro,
o soro no quarto.

E agora, neste campo santo,
sento à sombra de uma árvore,
olho as flores, o céu, os pássaros,
mas não choro.

Ao contrário, penso e agradeço essa partida:
“Filho, você é a minha nova consciência”,
- da vida

          Dilea Frate
                                              Escritora e jornalista




