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A CHEGADA DO BEBÊ PREMATURO 

Considera-se prematuro todo bebê que nasce antes das 37 semanas 

completas de gestação. O recém-nascido ( R N ) prematuro difere-se 

fundamentalmente do feto imaturo na questão da viabilidade, ou seja, na 

capacidade de viver uma existência independente fora do útero materno. 

Essa existência não deve ser limitada a poucas horas; deve, sim, poder se 

estender por meses e anos. C o m a incorporação tecnológica que foi 

acontecendo na área neonatal no decorrer dos anos, o conceito de viabilidade 

v e m se modif icando. Atualmente , a sobrevida de bebês com idades 

gestacionais tão baixas quanto 24 ou 25 semanas é possível, mas à custa 

de um grande aparato tecnológico. 

Em m a i o de 1902, o British Medical Journal publ icou uma 

conferência de Ballantyne, Edin & Edin intitulada "The Problem of the 

Premature Infant", na qual o autor expõe suas preocupações em relação 

aos bebês nascidos antes do tempo e sobre a imaturidade de seus diferentes 

sistemas. A o abordar a anatomia e fisiologia dessas crianças, chama a 

atenção para uma questão fundamental: "anatomicamente portanto, o 

prematuro é um feto; sim, mas u m feto sem um de seus mais importantes 

órgãos. Quando o cordão umbilical é cortado e dividido ao nascimento, a 

criança perde o contato com sua placenta - que é u m órgão tão essencial 

para a vida fetal". 



Essa afirmação nos faz pensar sobre o nascimento prematuro, que 

remete o bebê pretermo a experiências muito especiais no início de seu 

desenvolvimento. Muitas dessas experiências referem-se a perdas, e 

provavelmente a maior delas diz respeito à impossibilidade de finalizar 

seu desenvolvimento no ambiente intra-uterino, o que lhe impede de chegar 

à vida extra-uterina mais capacitado e competente. Fisiologicamente, a 

perda da placenta - responsável por oferecer oxigênio, água e nutrientes do 

sangue materno para o bebê intra-útero, além de produzir os hormônios 

necessários para que os corpos da mãe e do bebê possam permanecer ligados 

- talvez seja a mais significativa. 

Michel Soulé (1999) discute essa relação em u m texto chamado Ά 

placenta, sua vida, sua obra, sua abnegação', no qual coloca a própria 

placenta como narradora e faz com que ela se descreva como o 'objeto 

primário do feto' ou 'divã no qual ele constrói suas primeiras associações', 

apontando uma função inicial e paradigmática para si mesma, ao afirmar-

se como responsável pela formação biológica do feto e facilitadora de sua 

primitiva relação com a figura materna. Mediadora dos sentimentos 

experimentados pela mãe, é também companheira do bebê enquanto ele se 

encontra no útero. Ele a toca, cheira, lambe, se aproxima, escuta o som 

que seu trabalho constante ocasiona e, junto ao cordão umbilical, é seu 

primeiro brinquedo, introduzindo os rudimentos de uma atividade lúdica 

na futura criança. 

Soulé (1999) continua comentando o papel da placenta, sua função 

de cuidadora imunológica principalmente no que se refere a sua sofisticada 

tarefa de possibilitar a coexistência de dois organismos geneticamente 

diferentes: a mãe e o feto. 

Isso é u m privilégio único e específico da gestação: se tecidos da 

mãe forem transplantados para o bebê recém-nascido ou vice-versa, eles 

serão rejeitados. Esse trabalho de contenção e proteção é realizado pela 

placenta, por meio da produção de uma proteína conhecida como HLA-G, 

que só aparece no corpo da mulher nesse período. É ela que impede a ação 

das células N K (natural killer), encarregadas de destruir as células estranhas 

que surgirem no organismo. 



A o discutir esse fenômeno, Joan Raphael-Leff (1997:10) diz que a 

gestação impõe um grande mistério - dois corpos num só, sem haver 

rejeição: "dois corpos em um também constituem um enigma biológico, 

pois, por motivos que quase não podemos entender, o corpo da futura mãe 

suprime suas defesas imunológicas para permitir ao corpo, parcialmente 

estranho, residir dentro dela". 

Leff (1997:51), que teve oportunidade de acompanhar gestantes em 

diferentes situações e culturas, fala sobre a experiência materna em relação 

às funções da placenta quando discute o que denominou de 'paradigma 

placentário', apresentando permutas emocionais que ocorrem nessa relação: 

"focaliza o intercâmbio imaginado pela mãe entre ela própria e seu 

ocupante, o processo de duas vias que enfrenta, levando substâncias, bem 

como recebendo-as e filtrando-as". 

Assim, existem, para Raphael-Leff e para Soulé, paradigmas quanto 

à função e ao significado que a placenta possui nas relações iniciais entre 

a mãe e seu bebê. Para ambos trata-se de um elemento de relação e de 

comunicação, diferindo apenas quanto ao foco que cada u m privilegia -

enquanto Leff a observa a partir das vivências maternas, determinando 

uma representação especial para a mulher, Soulé privilegia sua função de 

cuidadora do bebê. 

Através do relato criado por Soulé, a placenta se apresenta através 

das seguintes funções: 

...mediatizo a vontade odiosa de rejeitar o enxerto, sou a pára-

excitação absoluta e, ao mesmo tempo, estimulo. 

...quando surge um novo conflito, uma nova necessidade, 

analiso metodicamente a situação e crio, isto é, invento células 

adequadas, minhas filhas inteligentes e espertas, que 

conseguirão responder às necessidades, suspender as evoluções 

catastróficas e reconstituir equilíbrios tolerantes. Minha 

criatividade não tem limites. 

...já se disse que eu pareço estar ligada à Internet. Mas isso 

não é exato. Eu sou um site na Internet. Possuo todas as 



informações e os biólogos é que se conectam ao meu site. 

(Soulé, 1999:51-52) 

Concordamos com Soulé sobre a importância da placenta como u m 

paradigma para o feto e podemos entender o quanto esta relação biológica 

atende suas diferentes necessidades nesse período evolut ivo. Sabemos 

também que experimentar continuidade é fundamental para u m bebê 

sobreviver psiquicamente. Isso é possível enquanto ele estiver ligado à 

placenta. Em decorrência de tal fato, observamos os rudimentos de u m 

senso de segurança que começa a se estabelecer no pequeno bebê. Mas 

como se dá essa relação quando, por a lgum motivo, o funcionamento 

placentário não for adequado, trazendo para o bebê o chamado sofrimento 

fetal? Ε como será para o bebê ser separado precocemente da mesma? 

N o parto prematuro ocorre uma separação antecipada entre o corpo 

da mãe e do bebê. Enquanto este segue para a unidade de cuidados 

intensivos neonatais, a fim de continuar seu processo de construção, aquela 

irá para a enfermaria ou para u m quarto, longe do filho. A placenta será 

deixada na sala de parto, longe do corpo materno e do corpo do bebê. A o 

finalizar seu trabalho, deve ser totalmente expelida, a fim de não fazer 

estragos no corpo da mãe. A o mesmo tempo, se houver suspeita de que 

suas funções não foram bem executadas, poderá ser valorizada, examinada 

e considerada culpada da ocorrência da prematuridade. Será encaminhada 

para u m laboratór io , submetida a exames para detectar se houve 

amadurecimento precoce ou descolamento da parede uterina. 

Nos cuidados intensivos, dependendo de suas condições clínicas, de 

seu peso e de sua idade gestacional, o bebê receberá sofisticados manuseios, 

caracterizados pelo uso de uma tecnologia capaz de ajudar a respiração, 

controlar a oxigenação e moni torar os batimentos cardíacos. Se for 

necessário, o aguardam no berço aquecido ou na incubadora várias drogas 

que habilitam seu corpo a enfrentar exigências inimagináveis para seu 

tamanho ou idade gestacional. A partir de agora, a manutenção e o 

acompanhamento de todas as funções pelas quais a placenta e o corpo 

materno se responsabilizavam são legados à tecnologia de cuidados 

neonatais. 



Para o R N pretermo, o reencontro com uma figura de cuidados 

conhecida e familiar só terá lugar mais tarde, depois de sua mãe e ele já 

terem experimentado distanciamento e dor - tanto física quanto emocional. 

Chegamos, então, a u m novo ponto de nossa discussão: a vivência de 

desamparo que pode vir a se estabelecer nos RNs pretermo pela ausência 

da experiência de continuidade. Sem a presença da placenta e sem uma 

figura de continuidade, podemos dizer que o feto sente-se obrigado a tornar-

se rapidamente u m bebê por meio de suas prematuras capacidades? Parece 

que sim. Precisa buscar competências em seu corpo para desempenhar 

funções ex t remamente sofisticadas c o m o respirar, real izar trocas 

metabólicas, aceitar substâncias estranhas que lhe servem de alimento e 

assumir defesas que permitem o desempenho de sua função imunológica. 

Tais exigências podem provocar uma experiência de ruptura, pois o bebê 

ainda não estava preparado para todo esse trabalho. Não lhe foi dado o 

tempo necessário para preparar sua separação do corpo materno. Sozinho 

neste percurso, acostumado até então a receber de outro corpo tudo o que 

precisava para sobreviver, é impelido a utilizar recursos próprios para 

responder a tantas e novas solicitações. 

Dessa forma, o RN na unidade neonatal é encaminhado a vivências 

que não deveriam ocorrer ou que deveriam ser postergadas a u m momento 

muito posterior. Buscando auto-regulação e equilíbrio - pois necessita lidar 

com uma série de estímulos dos quais não consegue definir a proveniência 

- tenta conhecer limites que deveriam ser construídos no contato físico e 

afetivo com a mãe. Para isso, utiliza recursos como sono, baixa atenção, 

habituação, proteção de olhos e ouvidos com as mãos e os braços - todos 

reguladores de seu contato com o ambiente. Tais condutas mostram que 

ele constrói membranas limitadoras que o protegem naquele momento. 

Ou seja, ele descobre que pode alcançar uma auto-regulação mais adequada 

- o que lhe traz maior sossego - por meio de condutas pouco reativas aos 

estímulos que recebe. Utiliza, portanto, seus melhores recursos para suportar 

a invasão à qual se encontra submetido. Às vezes, o bebê tem dificuldades 

para entender de onde surgem as solicitações, se são apenas corporais ou 

psíquicas, se os estímulos são internos ou externos etc. Apenas um cuidador 



poderia, tomando-lhe em seus braços, dedicar-lhe atenção e contenção 

c o m o forma de auxiliar na formação de seus limites contenedores, 

facilitando também a compreensão do que v e m ocorrendo. 

Uma nova representante corporal surge como auxiliar do pretermo: 

a pele. Limitadora e contenedora - oferece u m contorno ao seu corpo - , o 

protege dos microorganismos e toxinas como uma barreira, ajudando em 

sua termo-regulação, facilita a comunicação enquanto participa da 

integração de suas experiências. Contudo, ela também se encontra imatura 

no bebê pretermo. Seu cuidado é muitas vezes difícil, diminuindo sua ação 

de facilitadora da adaptação da vida intra-uterina para a extra-uterina, 

oferecendo a experiência de não-contenção à criança. Isso nos questiona 

sobre como se dá, nesse espaço, o estabelecimento das primeiras relações 

do bebê e se lhe é possível iniciar a construção de sua organização psíquica. 

Anzieu et al. (1987:25) nos auxiliam na compreensão dessa nova 

experiência, que passa a ser oferecida ao bebê pretermo quando de seu 

reencontro com a mãe. Seu conceito de envelope psíquico, que, conforme 

expõem, é uma "estrutura limitante e contenedora do psiquismo que oferece 

a fo rma do conceito do Eu", nos permite criar a i m a g e m de u m a 

comunicação que ao mesmo tempo contém, organiza e sustenta. Podemos 

dizer que envelope psíquico é a participação das figuras parentais no cuidado 

com o bebê, oferecendo experiência de sustentação e atenção, fazendo com 

que ele se sinta cuidado e acompanhado. Trata-se de um funcionamento 

psíquico na relação que oferece proximidade e intimidade, participando no 

estabelecimento do holding de que Winnicott (1993) nos fala. 

São assim os braços da mãe e do pai em contato com a pele do bebê, 

que passam a oferecer os recursos de pára-excitação que a placenta oferecia 

quando o bebê ainda se encontrava no útero materno, é o olhar que percorre 

cada detalhe de seu corpo, desenhando seus contornos para que aos poucos 

ele próprio possa reconhecê-los. A o mesmo tempo, trata-se de um aconchego 

para que o bebê possa repousar em seu trabalho de construção como 

indivíduo. Sua construção fisiológica passa a ser compartilhada com figuras 

fundamentais para seu desenvolvimento. Não é apenas o contato físico 



que provoca tais vivências no bebê, como também a experiência de que 

algo o contém afetivamente na ausência das membranas uterinas. 

O encontro com os pais faz com que o bebê se sinta seguro no 

ambiente extra-uterino, no qual poderá criar pontos de ligação corporal 

como aqueles que possuía com a placenta - o peito e o colo materno serão 

os responsáveis pelas funções biológicas de sustento, pela continuidade de 

um novo ritmo que se harmoniza na respiração, na troca de olhares e de 

palavras que provém do rosto da mãe. 

Ε o que pode melhor lhe conter que os pensamentos maternos que 

acompanham seu olhar, a v o z do pai que surge sobre a incubadora e lhe 

fala de seu imenso amor, as pequenas mãos dos irmãos que se aproximam 

seguras para acariciar seu pequeno corpo, e o convite carinhoso dos avós 

dizendo para vir logo para casa? 

CUIDANDO DA FAMÍLIA: 
MATERNAGEM AMPLIADA 

O auxílio que novas disciplinas - como as neurociências - têm dado 

à perinatologia, à neonatologia e às áreas afins - como a psicologia neonatal 

- nos permite entender a construção do desenvolvimento infantil a partir 

de uma visão muito mais rica e sofisticada. Autores como Alan Schore 

( 2 0 0 2 ) nos fazem pensar sobre as complexas e maravilhosas redes que se 

entrecruzam: aspectos biológicos, afetivos e sociais determinando que, 

através de u m a espantosa evolução , pequenas células iniciais se 

transformam em um magnífico bebê. Por isso, os cuidados que os bebês e 

suas famílias devem receber no atendimento intensivo neonatal deixaram 

de envolver apenas aspectos relacionados ao cuidado técnico e ao saber 

médico e clínico. Outras áreas do cuidar têm mostrado a necessidade de 

que bebês - inclusive os muito pequenos - sejam observados e avaliados 

em suas diferentes áreas de crescimento e desenvo lv imen to . Esse 

conhecimento - que não é novo, mas que envolve u m desdobramento do 

profissional, especialmente nos manuseios do bebê - oferece paradigmas 

desde a realização de exames, coleta de material e procedimentos invasivos 



até a postura do bebê e o ambiente a ser oferecido durante sua estada na 

UTI Neonatal. 

Essa maneira de interagir com o bebê no ambiente intensivo também 

consagra u m modelo de atenção que ele poderá receber posteriormente 

jun to à família, uma vez que é com a equipe que os parentes aprendem 

as novas referências do cuidado. Em geral, esse tipo de situação está 

ocorrendo pela primeira vez na família, que, portanto, não conhece regras 

para cuidar de u m bebê que nasceu de um jeito ou em u m tempo diferente. 

Por causa disso, encontra-se muito fragilizada e procura outros caminhos 

para tornar mais tranqüila a busca de habilidades para 'maternar ' e 

'paternar' o filho prematuro. 

Essas abordagens vêm sendo valorizadas ultimamente por conta do 

significado integrador proposto pelas teorias da interação afetiva e do vínculo 

inicial mãe-bebê quanto à formação do indivíduo - e, conseqüentemente, 

da configuração de nossa sociedade. Retomando Spitz (1972) e Bowlby 

( 1 9 7 9 ) , encontramos formulações teóricas que há décadas podem 

fundamentar nossas preocupações com os bebês e suas famílias no ambiente 

intensivo. Mais recentemente, destacamos, entre tantos outros, Klaus & 

Kenell (1993), Brazelton (1989) e Lebovici & Lamour (1991). Traçando 

uma linha entre o que se passa na UTI neonatal, os futuros vínculos afetivos 

e o observado mais tarde em algumas crianças que necessitaram de cuidado 

intensivo, podemos constatar que é indispensável zelar pelas relações 

afetivas iniciais - presentes na U T I neonatal - para o processo de proteção 

ao bebê e suas futuras aquisições ao longo da vida. Assim, as intervenções 

oferecidas aos bebês devem privilegiar seu cuidado, não apenas seu 

t ratamento. Isso implica numa mudança de paradigma quanto ao 

acolhimento do bebê e de sua família no ambiente intensivo: o fato de o 

bebê nos permitir reconhecer suas capacidades e formas de comunicação 

iniciais (Busnel, 1997) determinará que suas experiências durante o 

atendimento neonatal e no contato com a equipe sejam mais acolhedoras, 

colaborando para as experiências de confiança no mundo. 

Com relação à família, nossa preocupação será de ajudá-los a oferecer 

ao RN o sentimento de pertencimento ao grupo familiar (Soulé, 1995), 



garantindo espaço para que todos - pais, avós e irmãos - desempenhem os 

papéis que lhes são próprios. Logo, deve-se discutir a função materna e 

paterna (Brasil, 2000) na UTI Neonatal, o papel dos avós no desempenho 

da maternagem ampliada (Braga et al., 2001) e a participação dos irmãos 

no cuidado (Morsch, Carvalho & Lopes, 1997). Isso deve ter início a partir 

do momento em que surge a notícia de que u m novo bebê irá chegar à U T I 

neonatal: ao preparar o berço aquecido e a bandeja com o material, 

começamos a fazer parte de uma nova história. 

A seguir, procuraremos discutir a prática que estamos desenvolvendo 

há mais de dez anos em hospitais da rede pública e privada, amparadas 

pelas contribuições de diferentes autores, que nos permitem avaliar e balizar 

nossas intervenções. O objetivo é apresentar um modelo de cuidado à família 

- comprovadamente eficaz nas instituições em que trabalhamos, mas que 

devem ser adequadamente avaliados em relação às outras unidades. 

ASSISTÊNCIA AOS BEBÊS Ε AOS 
SEUS PAÍS DENTRO DA UTI 

Durante a maior parte do tempo, o trabalho é realizado no espaço 

da U T I neonatal, local em que ocorrem as relações, as trocas e as 

comunicações. Não só trabalhamos nesse ambiente como também atuamos 

sobre o mesmo. Assim, procuramos estar atentos e disponíveis para atender 

tanto aos bebês quanto aos pais. Nossa atuação se dá de diversas maneiras: 

observando o bebê, sua interação com seus genitores, com as equipes e 

vice-versa. Trata-se de um primeiro procedimento, que, dependendo das 

circunstâncias, pode ser acompanhado por uma intervenção mais explícita. 

Esta pode ser a atribuição de significado aos gestos dos bebês e aos dos 

pais, tendo por objetivo facilitar a comunicação entre eles, ou então escutar 

os anseios de ambos, delineando um quadro do que está acontecendo com 

estes parceiros, cujas dificuldades em lidar com a realidade da hospitalização 

não deveriam se cronificar. 

Com cuidado, evitando uma eventual sobrecarga de estímulos, 

conversamos com os bebês, seja na presença de seus familiares - quando 

os incentivamos a fazer o mesmo - , seja na sua ausência. Também temos 



o hábito, junto com a equipe, de ajeitar o ambiente da incubadora ou do 

berço, posic ionando melhor o bebê e p ro t egendo-o do excesso de 

luminosidade, facilitando o descanso e posterior interação com o meio. Da 

mesma maneira que agimos para criar um ambiente mais reconfortante 

para o bebê, buscamos tornar a unidade mais confortável também para 

seus pais, ajudando-os, em parte, a cuidarem de seus filhos, deixando 

claro que somos meros coadjuvantes. Vale dizer que esta valorização do 

papel de protagonistas torna-se fundamental, porque, muitas vezes, os 

pais sofrem muito diante da suposição de que o bebê está v ivo graças à 

competência alheia, isto é, a dos médicos e enfermeiros. Nossa intervenção 

busca resgatar a competência das figuras parentais, facilitando a formação 

de vínculos. A lém disso, estamos sempre lhes lembrando de que a UTI é 

uma passagem na vida do bebê, que continua lá fora. Logo, incentivamos 

a celebração de datas festivas como dia das mães, dos pais, das crianças, 

Páscoa, Natal etc. 

SOBRE O BEBÊ 
É fundamental que a primeira preocupação seja olhar para o RN 

como uma pessoa. Portanto, as intervenções devem ser sempre dirigidas a 

alguém que, enquanto não pode usufruir de pensamentos, possui uma 

sensorialidade extrema. O que temos de lembrar é que os pensamentos vão 

começar a surgir exatamente no espaço do cuidado, ou seja, entre o que se 

passa com o corpo do bebê e o tratamento recebido por ele nas trocas e na 

comunicação que ocorrem durante seu cuidado. O cuidador é o representante 

do mundo para o bebê: quanto melhor for a forma de experimentar o cuidado, 

melhores serão as sensações percebidas por ele em relação ao ambiente 

externo. Para tanto, temos de estar sempre atentos a algumas questões : 

• nunca deixe de explicar para o bebê o que você vai fazer - colher sangue, 

mudar seu tubo, arrumar o CPAP. Com isso, você estará trabalhando 

• áreas nobres do desenvolvimento - individuação, pensamento (portanto, 

cognição). O que existe de mais importante nessas colocações não se 

refere espec i f i camente à c o m p r e e n s ã o das pa l av ras , mas à 



intencionalidade do cuidador. O bebê é extremamente receptivo e 

compreensivo nessa situação. N o período inicial da vida, dispõe da 

linguagem analógica, capaz de apreender os sentimentos de quem se 

dirige a ele. Outro aspecto importante diz respeito às mudanças no suporte 

respiratório. A retirada do tubo, a introdução do CPAP e a dos cateteres, 

com respostas de estresse, cansaço do bebê e apnéias, nos lembram que 

eles passam a acostumar-se com as ajudas, sendo difícil abandoná-las 

ou trocá-las. Portanto, é imprescindível que ele e seus pais sejam 

informados sobre o que vai ocorrer, para que estes últimos possam oferecer 

apoio ao primeiro, por meio da proximidade; 

• sempre aconchegue o bebê antes de manuseios ou procedimentos mais 

agressivos: enrole-o em uma fralda ou em u m cueiro, oferecendo limite 

e organização corporal. Os bebês necessitam experimentar 'continuidade 

corporal ' em vez de apenas oferecer pé, braço, mão ou cabeça para 

puncionar ou manusear. O RN precisa experimentar-se como u m todo 

no início de seu desenvolvimento, pois a vivência integrada é fundamental 

para ele, inclusive para suas aprendizagens futuras; 

• cuide para que a luz e o ruído da unidade sejam suportáveis. N o período 

de internação na UTI neonatal, o sistema nervoso do RN está em pleno 

crescimento e desenvolvimento - trata-se de u m período no qual áreas 

extremamente nobres v ê m se construindo e sofisticando. Sem dúvida, 

muito poderemos contribuir para que ele seja o mais íntegro possível. 

Heidelise Als (apud Fabre-Greriet, 1997) mostra isso por meio de sua 

teoria sincrono-ativa: existem momentos especiais entre a 24 a e a 27 a 

semana, quando apenas as funções autônomas estão disponíveis. N u m 

período imediatamente posterior - entre a 2 8 a e a 32 a semana - , o sistema 

de interação começará a aparecer. Portanto, a partir do seu conhecimento 

sobre o bebê será possível atentar mais apuradamente para as capacidades 

e recursos do RN e para o que ele pode suportar. 

Por sua vez , Elvidina Adamson-Macedo (1996) diz que nossos 

pequenos bebês, na maioria das vezes, não podem dar conta de mais de 

um estímulo (tátil, visual, auditivo), necessitando receber apenas um de 



cada vez. Então, primeiro falamos, depois tocamos e depois pedimos para 

eles nos olharem. A o utilizar um canal perceptivo ou de comunicação, o 

bebê de fato utiliza u m funcionamento denominado como multimodal. 

Sendo assim, ele pode transferir informações simultaneamente aos demais 

canais, provocando uma sobrecarga nesse circuito. Isso faz com que sua 

organização seja inviabilizada pelo excesso de solicitação. Seu sistema de 

auto-regulação, conseqüentemente, sofre muito. 

• lembre-se sempre do seu próprio tamanho em relação ao do bebê. Tome 

cuidado ao colocar a mão, avalie o peso dela em relação ao corpo do bebê. 

Avalie a força de seu ato motor naquele corpo pequeno; 

• a incubadora, ao ser tocada, parece uma caixa de som: amplifica o volume, 

a intensidade do som, das vibrações. Seus movimentos podem representar 

para o bebê o mesmo que u m terremoto, principalmente quando não 

está bem nivelada ou equilibrada. Se nos falta o chão a sensação que se 

tem é de uma insegurança total; 

• a memória do neonato comporta-se de forma dinâmica e seu movimento 

pode ser representado graficamente por uma espiral. Registros deste 

período vão ficar e retornarão sempre que ocorrerem situações evocativas 

ou semelhantes. A qualidade desses registros irá depender muito do que 

permitimos que os bebês experimentem ou não na U T I neonatal. Contatos 

com essas crianças em outros momentos de hospitalizações nos mostram 

que para muitas delas retornam, mesmo após vários anos, às experiências 

do período inicial; 

• algumas estimulações de manobras diagnósticas - como a punção lombar 

e a coleta de sangue - são dolorosas, mas necessárias. É preciso manter 

o bebê calmo antes da manipulação. Uma vez terminado o manuseio, 

ajude-o a encontrar, de forma lenta, um estado de homeostase. Deve ser 

facilitada a sucção de seus dedos, colocando sua mãozinha à boca, 

mantendo seu t ronco e sua nuca sustentados pela m ã o , inibindo 

movimentos de extensão. Pode-se pôr rolinhos nos pés para fixar as 

perninhas. A sucção não-nutritiva pode atenuar bastante o estresse, mas 

não adianta oferecer chupeta ou seu dedo para o bebê sugar na hora do 



procedimento: você pode ajudar se oferecer uma solução com glicose a 

25% no dedo ou na chupeta uns quatro ou cinco minutos antes de realizar 

o procedimento. A lém disso, quem o manuseia é responsável por oferecer 

também conforto - e isso pode demorar mais do que o tempo do manuseio 

em si. Muitos bebês precisam de mais de 10 minutos de consolo e conforto. 

Se for difícil, peça a colaboração da mãe ou do pai na ocasião. A parceria 

com as figuras parentais costuma ser sempre o melhor caminho; 

• se o bebê necessita de muito manuseio, este deve ser espaçado, para que 

ele possa usufruir de períodos de repouso entre u m exame e outro, e não 

realizado de uma só vez; 

• aprenda o mais rapidamente possível o nome do bebê e dos pais para dar 

à família uma sensação de individualidade e, portanto, segurança na 

equipe e nos cuidados, e também para evocar para todos a condição de 

bebê-indivíduo, e não meramente objeto de cuidados. 

CUIDANDO DA MULHER/MÃE 
APÓS O PARTO DE RISCO 

Devemos cuidar das puérperas após o nascimento de seus bebês para 

lhes facilitar as condições de exercer plenamente sua função materna. 

Possibilitar que as mães se dediquem por completo aos cuidados com o RN, 

assegurando a formação do apego e, conseqüentemente, a formação de 

vínculos (Klaus & Kennell, 1993; Klaus, Kennell & Klaus, 2000) é o primeiro 

passo do acolhimento à família. 

O período pós-natal é crucial para a construção do que chamamos 

de 'base segura' para o desenvolvimento de laços afetivos duradouros entre 

mãe e bebê, apto a se transformar num modelo positivo de relação social a 

ser seguido ao longo da vida (Klaus & Kennell, 1993; Klaus, Kennell & 

Klaus, 2000; Mathelin, 1999; Odent, 2002; Winnico t t , 1993:495) . 

Nesse momento, torna-se absolutamente indispensável que a puérpera 

esteja absorta e entregue ao fenômeno descrito pelo pediatra e psicanalista 

inglês Winnicott como 'preocupação materno-primária', ou seja, "um 

estado de sensibilidade aumentada", o qual habilita a mãe "a se adaptar às 

necessidades iniciais do bebê" a ponto de ser identificada 



como uma mãe suficientemente boa. Tal estado emocional 

fornece um setting no qual a constituição do bebê pode se 

mostrar, suas tendências de desenvolvimento podem começar 

a se revelar e o bebê pode experimentar um movimento 

espontâneo e dominar a sensações apropriadas a esta fase 

inicial da vida. (Winnicott, 1993:491) 

A mãe, todavia, atravessa u m momento de alteração emocional, o 

qual, por vezes, pode se transformar em uma sobrecarga difícil de ser 

suportada, com conseqüências desastrosas tanto para si quanto para seu 

filho. Exemplos extremos são tanto a evolução patológica de postpartum 

blues para a depressão pós-parto quanto a dificuldade na formação de 

vínculos. Logo após o nascimento, a mãe tende a voltar-se para o período 

inicial de sua própria existência. Tais recordações podem suscitar um desejo 

especial de proteção. "Como parte desta regressão psicológica, uma mãe 

precisa se sentir segura, contida e cuidada. Quando essa necessidade não é 

satisfeita, uma mulher pode sentir-se abandonada, sozinha e insegura" 

(Klaus, Kennell & Klaus, 2000:106; 114; 108). 

A atenção com a puérpera, portanto, assume u m caráter preventivo 

face aos riscos inerentes ao período pós-parto. Essa atenção poderá propiciar 

à díade mãe-bebê o holding, isto é, um apoio nesse período adaptativo. Em 

outras palavras: acolher e confortar tanto a genitora quanto o RN, a fim 

de ajudar a mãe a oferecer ao filho um continente que favoreça a interação 

entre eles. "Adequadamente protegida, a mulher está a salvo de ter de se 

voltar para fora a fim de lidar com seu ambiente externo, no momento em 

que está querendo tanto voltar-se para dentro, e ansiosa para envolver-se 

com o que está dentro do círculo que pode fazer com seus braços, ou seja, 

seu bebê" (Klaus, Kennell & Klaus, 2000:109). 

A necessidade de apoio torna-se ainda mais premente entre as 

puérperas cujos filhos são encaminhados para a UTI neonatal, porque estas 

muitas vezes são obrigadas a percorrer caminhos que nada têm a ver com 

o imaginado ou trilhado por outras figuras familiares e próximas. N u m 

primeiro momento , a forma de maternagem oferecida numa unidade 

intensiva lhe é muito estranha. Ajudar a mulher/mãe a entender o que se 



passa com seu filho e a identificá-lo nessa história singular atenderá tanto 

as suas demandas quanto às do bebê. Para tanto, uma outra dimensão 

importante do suporte emocional diz respeito ao relacionamento entre a 

mãe e as equipes de médicos e enfermeiros, havendo uma imensa 

necessidade de facilitar a comunicação entre eles, uma vez que a mãe 

pode, eventualmente, estar passando por um período no qual sua percepção 

da realidade externa não se encontra muito precisa. Uma das funções desse 

apoio seria, portanto, a de permitir que esses contatos ofereçam a melhor 

compreensão sobre os procedimentos de rotina, exames, medicamentos 

utilizados etc. 

A partir da identificação das mães internadas na maternidade, é 

recomendável realizar uma visita ao leito (Brasil, 2000). A o se dirigir ao 

leito da mãe, é indispensável ter informações a respeito do estado clínico 

do bebê, por meio de consulta ao prontuário médico e às equipes de médicos 

e enfermeiros de plantão. Algumas vezes, o contato inicial com as mães é 

precedido por uma troca de informações com a assistente social, para que, 

ao chegar à mãe, já estejamos a par também da situação social da família, 

o que pode ter significativa importância. Esse conhecimento facilita a 

aproximação e a compreensão de várias questões levantadas pelas mães, 

responsáveis pelas linhas mestras dos próximos encontros. A o escutar e 

esclarecer suas dúvidas, facilitamos sua presença junto ao bebê na UTI , 

diminuindo a impressão inicial de estar separada do filho. A partir desse 

contato, a mãe começa a criar imagens do que vem acontecendo com seu 

filho, imagens da equipe que o cuida. Seu bebê começa a ser representado, 

uma vez que tem início a configuração familiar do bebê através das suas 

tramas relacionais. 

CUIDANDO DO HOMEM/PAI NA U T I NEONATAL 
Da mesma forma que a mãe, o futuro pai vinha construindo suas 

representações sobre o filho que estava a caminho. Realizava planos, 

pensava em suas novas funções, nas mudanças que daí adviriam nos 

relacionamentos familiares e sociais. Participando do pré-natal, à medida 



que isso vinha sendo propiciado, pensava em si mesmo acompanhando a 

mulher ao hospital, questionava sobre sua presença na sala de parto, como 

deveria ser sua conduta nessa situação. A história, entretanto, se modifica, 

e ele se encontra submerso, no momento em que se anuncia um parto 

prematuro ou a chegada de u m bebê diferente ao mundo, numa série de 

solicitações que provém das equipes que cuidam de sua companheira, da 

equipe que se apresenta dizendo que irá cuidar do bebê e solicita que ele 

venha até a UTI Neonatal, da família que o questiona sobre o que aconteceu. 

Preparado para ajudar no cuidado e na atenção com a mãe e o bebê, 

precisa atender a ambos em espaços e situações muito diferentes daquelas 

que havia imaginado. N ã o lhe é permitido viver de forma intensa o 

engrossment que, de acordo com Klaus, Kennell & Klaus, é u m funcionamento 

especial do homem quando do nascimento de seu filho. Este termo 

significa absorção, preocupação, interesse, [e] foi usado para 

descrever a poderosa resposta que os pais, com freqüência, 

sentem em relação a seus recém-nascidos. Inclui muitos 

aspectos do vínculo em desenvolvimento do pai com seu bebê, 

variando de sua atração pelo bebê, sua percepção do recém-nascido 

como sendo 'perfeito', ao seu extremo orgulho e aumento da 

auto-estima. (Klaus, Kennell & Klaus, 2000:78-79) 

Em outras palavras, o recém-pai precisa realizar u m trabalho de 

aproximação com o novo bebê às pressas, sem poder utilizar os melhores 

recursos para tal, pois não lhe foi possível viver, psiquicamente falando, 

as experiências que o capacitariam para o novo papel. A l é m disso, ele será 

o intermediário entre as notícias sobre o bebê e a angústia familiar de não 

poder tocá-lo, observá-lo nos primeiros dias no atendimento intensivo. 

Fica claro, portanto, que a atenção para com ele é fundamental desde 

os primeiros minutos de sua chegada à UTI neonatal. Devemos abandonar 

a idéia de que podemos logo pedir as fraldas de que o bebê necessita, solicitar 

que ele providencie os papéis da internação e lembrar que existem horários 

para sua permanência no hospital; neste momento, ele não deve assumir 

seu lado pai/provedor, mas o de pai/cuidador. Ele é quem acompanhará as 

primeiras vivências do RN na UTI, algo novo e estranho para ambos, devendo 



ser acompanhado na integração de toda essa experiência, a fim de poder 

oferecer ao bebê sinais de segurança e confiança no que vem sendo realizado. 

Somente ao se sentir mais capaz de entender tais novidades familiares o 

pai poderá oferecer seu dedo para a pequena mão do filho apertar, olhar 

para seu diminuto rosto tentando reconhecer alguma familiaridade em 

seus traços. Para poder dar conta das novas exigências, deve lhe ser permitido 

sentir-se 'paternalizado' por seu bebê - colocado no lugar de pai por seu 

filho -, para que então passe a desempenhar suas diferentes funções (Lamour 

& Barraco, 1998). 

PROPOSTA DE ATIVIDADES DE ROTINA PARA 

APOIO AO BEBÊ Ε SUA FAMÍLIA 
Reunião com os pais dos bebês - recomenda-se a realização de 

u m encontro semanal com os pais dos bebês internados na U T I . Nas 

reuniões, nas quais a presença de uma enfermeira apta a informar sobre o 

estado de qualquer neonato internado é fundamental, também é auspiciosa 

a participação de u m representante da equipe médica. Nessas ocasiões, 

conversa-se sobre os bebês, suas histórias, os cuidados que recebem na 

UTI e as relações, eventualmente permeadas por conflitos, entre seus 

cuidadores profissionais e os da família. O ideal é que sejam reuniões não 

diretivas, isto é, sejam apenas coordenadas pela assistente social, enfermeira 

e/ou pela psicóloga, cabendo aos pais a escolha dos assuntos a serem 

discutidos. 

A c o m p a n h a m e n t o da visi ta dos avós - o estabelecimento de 

uma rotina de visita à UTI dos pais dos pais dos bebês também é norma do 

programa de assistência humanizada ao RN. Antes de dar início a essa 

atividade, é conveniente ter uma breve reunião com os avós para lhes 

explicar as rotinas na unidade e determinadas regras. Depois, recomenda-

se acompanhar os visitantes, disponibilizando-se para facilitar o contato 

com o neto. É freqüente que a demanda por um acompanhamento parta 

dos pais dos bebês, os quais, muitas vezes, têm dificuldade em apresentar 

aos seus próprios genitores o mais novo membro da família, porque este 

destoaria, de acordo com eles, do padrão 'mais comum' de RNs. O trabalho 



com os avós não se limita a essas ocasiões, uma vez que várias mães que 

são menores de idade permanecem no hospital acompanhadas por seus 

pais, cuja presença na UTI pode, então, se dar a qualquer hora. Assim 

sendo, são freqüentes os contatos da equipe com os avós e, de acordo com 

a história transgeracional de cada bebê, estes podem favorecer sua inserção 

num contorno simbólico construído pela família. 

Visita dos irmãos - objetiva incentivar a participação dos irmãos 

mais velhos na trajetória do RN na UTI , ressaltando, tanto para eles quanto 

para o restante de sua família, sua importância no processo. A o se criar 

este espaço, delimita-se concretamente para as equipes que atuam nesse 

ambiente o fato de que todo bebê faz parte de uma história familiar que há 

de ser levada em consideração por todos os seus cuidadores: 

À primeira vista, o nascimento de um irmão leva apenas a 

uma alteração na vida de uma criança pequena: o acréscimo 

de um novo irmão ou irmã. Mas, na verdade, o nascimento de 

um irmão ou irmã introduz um grande número de mudanças. 

As alterações nas rotinas e interações familiares começam, 

para a criança pequena ou pré-escolar, até mesmo antes da 

chegada do novo bebê. Durante a gravidez, o corpo familiar, 

da mãe, se altera, bem como seu humor e nível de energia... 

U m novo irmão ou irmã também tende a causar novos arranjos 

no espaço físico, a alterar re lacionamentos familiares 

existentes e a criar outros novos (Klaus, Kennell & Klaus, 

2000:136) 

Mais uma vez, tudo se torna mais premente quando se trata de 

irmãos de bebês de risco. Muitas vezes sua participação foi intensa durante 

a gestação, tanto em nível de expectativas quanto em nível de sentimentos 

ante a chegada de um bebê na família. Com grande freqüência fica muito 

difícil compreenderem o que ocorreu e o que levou o irmão a um nascimento 

prematuro e à necessidade de tantos cuidados, com conseqüente ausência 

prolongada da mãe. U m programa de visitação dirigido a eles é indicado 

para que diminuam suas ansiedades e sintam-se seguros quanto ao seu 

lugar na família, independente do tempo de internação do bebê ou das 

patologias que se encontram associadas ao seu nascimento. É muito comum 



que surjam distúrbios de conduta e queixas escolares nas demais crianças 

da família quando da internação de u m bebê. Provavelmente, essas atitudes 

são decorrentes de u m sentimento de culpa pelo fato de o bebê estar no 

hospital, o que muitas vezes pode ser entendido como conseqüência de 

seus sentimentos agressivos e de não-aceitação da notícia da chegada de 

um irmão. 

É necessário que também as crianças recebam u m acolhimento 

especial. Atividades lúdicas, desenhos, conversas sobre a situação do bebê 

e respostas às dúvidas são fundamentais para que u t i l i zem essas 

experiências como instrumentos capazes de fortalecer os laços familiares. 

Nossa experiência até agora tem mostrado que nenhuma das crianças que 

visitou a U T I apresentou qualquer alteração no comportamento que 

preocupasse os pais. Os relatos sempre sugerem melhoria na relação familiar, 

diminuição de ansiedade e comportamento menos irritadiço em casa. A 

partir dessas visitas, surgem colocações sobre incentivo à permanência 

dos pais na unidade, mostrando que foram capazes de avaliar o que está se 

passando com o irmão. Com isso, confortam os pais e podem, com eles, 

atravessar melhor esse período. Da mesma forma, seus compromissos 

escolares passam a ser assumidos com mais regularidade. Obviamente as 

internações prolongadas (como as de quatro ou mais meses) se tornam 

muito angustiantes para a família, inclusive para as crianças. U m cuidado 

especial da equipe para com elas é aconselhável, pois aos seus olhos - cuja 

soma de anos de vida cabe nos dedos das mãos - trata-se de um tempo 

muito longo: significa u m terço de um ano ou mais ainda. Justamente por 

conta de todos esses fatores, recomenda-se atualmente que toda a família 

participe do cuidado ao bebê (Academia Americana de Pediatria, 2002). 

O objetivo maior do que expusemos até aqui é propor que nos 

preocupemos com as questões relativas ao desenvolvimento dos bebês e às 

relações afet ivas que se in ic iam no ambiente in tens ivo neonatal . 

Principalmente tendo em vista que, a todos nós, que trabalhamos neste 

local, é dado o privilégio de acompanhar os primeiros encontros entre um 

RN e sua família. São nossos olhos que percebem as primeiras tentativas 

de proximidade, somos os primeiros a escutar os comentários em v o z baixa 



dos pais sobre o bebê na incubadora, são nossos atos que podem facilitar a 

dinâmica e o movimento desses encontros. Por outro lado, ao desfrutarmos 

desse privilégio, recebemos um compromisso de cuidar para que tudo possa 

acontecer da melhor maneira possível. Assumir essas posturas, esses novos 

paradigmas irá gerar em nós - cuidadores profissionais - a certeza de 

estarmos oferecendo aos bebês e aos pais um espaço facilitador para a 

formação de seus vínculos. A partir disso, entre nós, integrantes da equipe, 

poderá surgir u m olhar companheiro e u m leve sorriso, garantia de que 

trabalhamos bem porque essa é a nossa escolha. 
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