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APRESENTAÇÃO 

Foram tantos os avanços da medicina neonatal nos últimos anos 

que a tarefa de selecionar os 22 temas que compõem este volume foi mais 

difícil do que imaginávamos. Desejávamos desde o início reunir textos que 

vinculassem o estado da arte atual aos aspectos práticos sob a ótica de 

quem, de fato, milita na assistência ao recém-nascido gravemente enfermo 

hoje em dia. Como todo processo de seleção, temos consciência de que a 

escolha dos temas deixou de contemplar uma enorme gama de assuntos 

relevantes. 

Com a criação de diversas unidades de terapia intensiva neonatal, é 

de fundamental importância o reconhecimento das políticas públicas que 

nortearam a organização da rede e a troca de informação e experiência 

entre elas. Ε é exatamente isso que propõe a Dra. Maria Auxiliadora Gomes 

no primeiro capítulo deste livro, intitulado Organização da Assistência 

Perinatal no Brasil. 

Com a profusão de novas drogas e diferentes abordagens terapêuticas 

na assistência ao recém-nascido prematuro e de risco, julgamos conveniente 

incluir um capítulo sobre a prática da Neonatologia baseada em evidências 

científicas. Nele, há uma análise crítica do uso de terapias comumente 

utilizadas em UTI, muitas das quais sem comprovação de sua real eficácia 

clínica. 

Como os profissionais da enfermagem são parte integrante e ativa 

da assistência neonatal, não poderíamos deixar de abordar os procedimentos 



mais freqüentemente realizados sob seus cuidados. Em Procedimentos de 

Enfermagem em U T I Neonatal, u m grupo de enfermeiras com vasta 

experiência analisa aspectos práticos de intervenções comumente realizadas 

em UTIs Neonatais, tais como: inserção de cateter epicutâneo, punção 

venosa, aspiração de vias aéreas e cuidados gerais do recém-nascido de 

alto risco. 

Outros tópicos abordados aqui incluem aspectos práticos da assistência 

ventilatória e suas complicações, o manuseio hidroeletrolítico e nutricional 

do recém-nascido, as causas e tratamento da hiperbilirrubinemia neonatal. 

A infecção no período neonatal, infelizmente freqüente em unidades 

de terapia intensiva, recebe atenção especial em dois artigos que abordam 

a sepse bacteriana e fúngica. 

Tendo em vista o uso de drogas potencialmente tóxicas, muitas vezes 

por períodos prolongados, incluímos u m capítulo sobre farmacologia e 

farmacocinética das principais medicações utilizadas no período neonatal. 

A ototoxicidade e a lesão retiniana pelo uso do oxigênio são abordados em 

dois capítulos práticos e objetivos sobre triagem auditiva e Retinopatia da 

Prematuridade, bem como outros problemas comuns no período neonatal: 

persistência do canal arterial, enterocolite necrosante, problemas na sucção 

e manuseio da dor. 

Este livro conta ainda com a colaboração internacional do professor 

Jen-Tien Wung, da Universidade de Columbia ( N e w York), um dos maiores 

experts mundiais no tratamento de recém-nascidos portadores de hérnia 

diafragmática, além da contribuição do cirurgião-pediátrico Paulo Roberto 

Boéchat, com vasta experiência no campo da cirurgia neonatal, que aqui 

aborda as principais patologias cirúrgicas e as possibilidades de intervenção. 

Finalmente, esta obra não estaria completo se não incluíssemos dois 

tópicos de absoluta relevância: a organização de serviços de follow-up e os 

cuidados com a família do recém-nascido de alto risco. À medida que novas 

tecnologias e o avanço do conhecimento possibilitam a sobrevida de recém-

nascidos prematuros de muito baixo peso, torna-se imprescindível organizar 

as redes assistenciais especializadas no seguimento destes egressos de UTIs 

neonatais, durante os primeiros anos de vida. Sob este prisma, Maria Dalva 



Β. Meio e Rosane Mello apresentam a experiência bem-sucedida do serviço 

de follow-up de prematuros do Instituto Fernandes Figueira. 

A o abordar os cuidados com a família, as psicólogas Denise Morsch 

e Nina Braga chamam a atenção para a necessidade de estender este cuidado, 

não só aos pais como também aos avós e irmãos de bebês gravemente 

enfermos. 

Temos a certeza de que o livro será de interesse e consulta para 

todos os profissionais da saúde envolvidos na assistência a recém-nascidos 

de alto risco. 

Os Organizadores 




