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Nota importante para os leitores

Este manual foi redigido para vos proporcionar uma melhor compreensão dos 
cuidados neonatais e tem como objetivo complementar o aconselhamento 
médico prestado pelos profissionais envolvidos nos cuidados do vosso bebé. 
Foi redigido, principalmente, para pais de bebés pré-termo ou de bebés 
doentes, nascidos no Reino Unido e abrange todos os aspetos relacionados 
com os cuidados e o desenvolvimento do bebé, desde o momento do 
nascimento até ir para casa. 

Embora tenha como objetivo refletir as práticas atuais das unidades de 
neonatologia por todo o Reino Unido, existirão algumas diferenças de hospital 
para hospital.
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Prefácio
Parabéns pelo nascimento do vosso bebé. Todavia, ao lerem estas linhas deverão estar a 
sentir que o vosso mundo acabou de ser virado do avesso.

Mas não estão sozinhos. No Reino Unido, todos os dias, dão entrada mais de 200 bebés 
numa unidade de cuidados especiais. E a Bliss, a Instituição de Beneficência para bebés 
que necessitam de cuidados especiais, está aqui para vos ajudar. 

Seja qual for o caso do vosso bebé, ou dos vossos bebés, nós esperamos que este manual 
vos ajude nos primeiros passos da vossa jornada na unidade de neonatologia.

Cada bebé é único e cada família possui uma história diferente. Mas grande parte da 
informação sobre unidades de neonatologia, bem como a forma como os enfermeiros e os 
médicos cuidam dos bebés, é igual para todos. Este manual contém informação sobre os 
cuidados hospitalares pelos quais poderão ter de passar e explica de forma clara quais os 
desafios mais comuns que os pais e o bebé poderão encontrar.

Ter um bebé nos cuidados especiais pode ser uma experiência difícil e avassaladora, 
mas, enquanto pais, têm um papel fundamental nos cuidados prestados ao vosso bebé. 
Coloquem todas as questões que acharem pertinentes para compreender de forma clara 
o que se passa com o vosso bebé. E têm à vossa disposição muitas formas importantes de 
ajudar e acarinhar o vosso bebé, desde o primeiro minuto. 

Para redigir este manual, consultámos um grande número de famílias, enfermeiros e 
médicos para saber que tipo de informação consideram ter sido útil no passado e para 
garantir que essa informação é tão precisa quanto possível. Se tiverem alguma dúvida, 
terão sempre ajuda disponível. Dirijam-se a um dos membros da equipa clínica do vosso 
bebé. 

A Bliss também está aqui para vos ajudar. Temos uma linha de apoio grátis, um site e um 
fórum online. Podemos oferecer-vos aconselhamento confidencial e grátis sobre qualquer 
assunto. Por favor, contactem-nos.

Andy Cole

Chief Executive
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Todos os pais que aguardam o nascimento de uma criança desejam uma gravidez 
segura e sem complicações. Pelo que, quando um bebé nasce demasiado cedo ou 
precisa de cuidados especiais, é um choque.

 Não estão sós nesta situação. Um em cada nove bebés que nascem no Reino 
Unido passa, pelo menos, alguns dias numa unidade de neonatologia. No total,  
isto representa cerca de 80.000 bebés por ano.

Neste manual, encontram a informação necessária para:
• compreenderem melhor a situação em que se encontram
• procurarem apoio emocional e ajuda com questões práticas
• criarem laços com o bebé e ajudar a vossa família a atravessar este período
• participarem nos cuidados diários do bebé, como todos os pais, 
 por exemplo, alimentando e acarinhando o bebé
• colocarem dúvidas e receberem toda a informação que precisam por parte das 

equipas médica e de enfermagem
• colaborarem eficazmente com médicos e enfermeiros, para decidir quais os 

melhores cuidados e tratamentos para o bebé. 

Muitas pessoas contribuíram para este manual com o seu conhecimento e 
experiência pessoal, incluindo pais de bebés que nasceram pré-termo ou doentes e 
os médicos e enfermeiros que cuidam todos os dias destes bebés.  
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O objetivo de médicos e enfermeiros 
é proporcionar cuidados com base 
em indícios positivos. A Bliss apoia 
investigação que reúne opiniões e 
experiências de pais de bebés pré-
termo ou doentes, como por exemplo 
o projeto POPPY (Parents of Premature 
babies Project - Your needs; Projeto 
Pais de Bebés Prematuros – As Vossas 
Necessidades). Um programa de 
investigação conjunta, apoiado pela 
Bliss, sobre a importância dos cuidados 
centrados na família nas unidades de 
neonatologia. Trata-se de um sistema de 
envolvimento prático, que coloca os pais 
no centro dos cuidados do bebé. Com 
este manual, esperamos que fiquem 
com uma ideia do que esperar. Também 
irão encontrar histórias pessoais e 
opiniões de outros pais com bebés nos cuidados especiais. 

Por que é que o nosso bebé está nos cuidados  
especiais?
Existem diversos fatores que levam um bebé a dar entrada numa unidade de 
neonatologia. O fator mais comum é o parto pré-termo (quando o bebé nasce 
muitas semanas antes da data prevista). 

No entanto, não são apenas os bebés pré-termo que ficam internados nos cuidados 
especiais. De uma forma geral, este manual destina-se a bebés pré-termo, mas a 
informação nele contida também pode ajudar a cuidar de um bebé de termo que 
esteja internado por motivos de doença ou estado clínico grave. 

Muitos bebés que nascem no termo de gravidez e requerem apoio adicional ou 
precisem de ser operados passarão algum tempo numa unidade de cuidados 
especiais para bebés. Alguns dos motivos mais comuns incluem:

• Icterícia Alguns bebés necessitam de fototerapia (tratamento com luz) para a 
icterícia. Isto é comum, mesmo no caso de bebés saudáveis, exceto por este 
sintoma. Para mais informações sobre a icterícia, consultem a página 58 

• Problemas respiratórios Por exemplo, a síndrome de dificuldade respiratória 
(SDR). Este sintoma costuma afetar bebés pré-termo, mas também pode afetar 
bebés de termo. A diabetes gestacional ou o parto através de cesariana são, 
por exemplo, dois fatores de risco associados à SDR. 
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• Problemas detetados no ultrassom durante a gravidez Por vezes, uma 
ecografia durante a gravidez revela problemas de saúde que podem ser 
corrigidos cirurgicamente após o nascimento. Dois exemplos mais vulgares são 
o desenvolvimento incompleto do esófago ou da traqueia.

Uma das vossas principais dúvidas deve ser saber em que altura é que poderão 
levar o bebé para casa. A resposta depende das necessidades do vosso bebé. Pode 
demorar apenas uns dias ou podem ser semanas, até mesmo meses. A maioria dos 
bebés pré-termo vai para casa na data prevista de nascimento inicial. Se ninguém 
vos disser quanto tempo poderá demorar, não hesitem em perguntar ao médico ou 
enfermeiro do bebé. Na verdade, podem colocar todas as dúvidas que surjam na 
vossa cabeça, como pais, têm o direito a estar informados.

Q
Questões que poderão colocar 

1. Por que é que o nosso bebé nasceu mais cedo? 

2. Qual é a gravidade do estado do nosso bebé? 

3. Que tipo de exames e tratamento é que o nosso bebé  
 vai precisar? 

4. O nosso bebé terá de ir para um hospital especializado para  
 fazer tratamentos, cirurgias ou para os cuidados intensivos? 

5. Quando é que o nosso bebé vai melhorar? 

6. O nosso bebé vai precisar de cuidados a longo prazo? 

7. Com que tipo de consequências no bebé deveremos estar  
 a contar? 

8. Quando é que o nosso bebé pode ir para casa? 
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A mãe pode sentir-se culpada, como se, de alguma forma, a culpa fosse sua.  
Mas não é justo culpar-se a si ou ao seu companheiro. As causas do parto  
pré-termo não são muito conhecidas e, na maioria dos casos, os médicos não 
sabem o que fazer para o evitar.

Os bebés podem nascer prematuramente devido a vários fatores:

• A gravidez múltipla, de gémeos, trigémeos ou mais bebés, tem fortes 
probabilidades de terminar antes do tempo.

• A pré-eclâmpsia (tensão arterial elevada na mãe) ocorre em cerca de 10 a 
15 por cento das primeiras gravidezes, sendo responsável por, pelo menos, 
15 por cento de todos os partos pré-termo. Pode ser uma situação perigosa, 
especialmente se se desenvolver rapidamente. Os principais sintomas são dores 
de cabeça e pés inchados. Apesar do repouso na cama ajudar, a única forma 
de parar a pré-eclâmpsia é antecipar o parto.

• Cerca de um terço dos partos pré-termo ocorre sem motivo aparente.  
Muito frequentemente, ocorrem com poucos sintomas ou mesmo sem  
nenhum. O parto poderá ser provocado por uma infeção na bolsa que  
envolve o bebé no útero.

• Situações stressantes podem provocar o parto mais cedo. Contudo, não há 
qualquer indício de que situações stressantes normais, decorrentes do dia-a-
dia, possam provocar um parto pré-termo. 
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• Em alguns casos, as águas rebentam mais cedo, dando início ao trabalho de 
parto. Se esta situação ocorrer estando o bebé há menos de 35 semanas no 
útero, os médicos costumam administrar à mãe dois tipos de fármacos.  
Um para atrasar o parto um ou dois dias, o outro para ajudar os pulmões  
do bebé a desenvolver mais rápido, para que funcionem melhor.

• Muitos bebés dão entrada numa unidade de neonatologia devido a uma 
situação de emergência, que pode ocorrer quando a mãe tem uma hemorragia 
ou quando um problema com o cordão umbilical ou a placenta significa que o 
bebé não está a receber oxigénio suficiente.

• Em alguns casos, um teste de rastreio pré-natal pode revelar que o bebé não  
se está a desenvolver bem no útero, normalmente, por não se verificar um  
fluxo suficiente de sangue de e para a placenta. Se os médicos considerarem 
que o bebé estará mais seguro fora do útero, aconselharão o parto prematuro. 
Neste caso, poderá ser recomendada uma cesariana, uma vez que representa 
menos esforço para o bebé.

Termos médicos: prematuridade e baixo peso  
à nascença
Os médicos usam vários termos para descrever os bebés pré-termo, dependendo do 
tempo que permaneceram no útero (semanas de gestação) e do peso à nascença.   
 

Pré-termo                                                       Semanas de gestação

Termo Um bebé que passou, pelo menos, 37 
semanas no útero

Pré-termo Limiar Nascido antes das 37 semanas 

Muito prematuro Nascido entre as 29 e as 34 semanas

Prematuro extremo Nascido antes ou na 28ª semana 

Peso à nascença                                           Peso

Baixo peso à nascença Nasceu com peso inferior a 2500 g (5lbs)

Peso muito baixo à nascença Nasceu com peso inferior a 1500 g (3lbs)

Peso extremamente baixo à nascença Nasceu com peso inferior a 1000 g (2lbs)
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Logo após o nascimento, o vosso bebé pode precisar de ajuda para respirar.  
Por vezes, os médicos administram uma “compressão cardíaca” (exercer pressão 
sobre o peito a um ritmo regular) para ajudar a manter o fluxo sanguíneo e a fazer 
com que o coração do bebé comece a bater corretamente. 

A reanimação também poderá ser necessária mais tarde, quando o bebé estiver na 
unidade, especialmente caso desenvolva uma infeção grave.

Transferência para outro hospital
À partida, o hospital da vossa área de residência terá condições para proporcionar 
todos os cuidados que o bebé necessita, mas nem todos os hospitais têm 
instalações preparadas para os bebés mais pequenos ou mais doentes (para mais 
informações sobre os diferentes tipos de unidades de neonatologia, consultem a 
página 10). 

Se o vosso bebé precisar de equipamento avançado ou de um tratamento altamente 
especializado, poderá ter de ser transferido para outro hospital, onde possa 
receber os cuidados mais indicados para o seu problema. Por vezes isso acontece, 
simplesmente, porque a unidade de neonatologia do hospital da vossa área de 
residência não tem incubadoras suficientes ou enfermeiros especializados.

Os bebés pré-termo ou 
doentes são transportados 
numa ambulância, numa 
incubadora especial, que 
mantém a temperatura e 
os níveis de oxigénio do 
bebé. Uma equipa médica 
e/ou de enfermagem com 
experiência no transporte de 
doentes críticos cuidará do 
vosso bebé durante a viagem, 
assegurando também a 
transição para a nova unidade 
hospitalar. 

Por norma, os pais não têm autorização para viajar na ambulância. É muito difícil 
serem separados do bebé, especialmente se ele estiver muito doente, mas é uma 
política relacionada com medidas de segurança. Não tentem seguir a ambulância, 
porque esta poderá viajar a grande velocidade. A equipa fornecer-vos-á todas as 
indicações para chegar ao novo hospital. Poderão ver o vosso bebé antes de sair e 
serão sempre informados do local para onde ele irá ser levado. Podem ter a certeza 
de que o vosso bebé estará seguro durante a transferência e que irá ser tratado 
com todo o cuidado na nova unidade hospitalar.
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Os hospitais procuram cuidar da mãe e do bebé no mesmo local. Contudo, 
nem sempre isso é possível, as mães podem estar demasiado doentes para ser 
transferidas ou pode não haver camas disponíveis no novo hospital. 

Assim que o bebé estiver suficientemente forte, serão efetuados todos os esforços 
para que ele regresse ao hospital da vossa área de residência.

 

4
•	 Se não puder estar com o seu bebé por também estar internada,  

peça ao seu companheiro ou a outro membro da família para a manter 
informada sobre a evolução do bebé. 

•	 Peça ao seu companheiro e à sua família para lhe levarem fotos e 
vídeos do bebé (muitos telemóveis têm essa função).

•	 Extraia leite materno para o seu bebé. Pode ser congelado e usado 
para dar ao bebé mais tarde. Em algumas unidades, poderá doar o seu 
leite materno a outros bebés pré-termo ou doentes. Ao extrair o leite, 
também ajuda a manter a sua produção de leite. Mesmo pequenas 
quantidades de leite materno são importantes, por isso, não fique 
desanimada se o leite demorar algum tempo a fluir.

•	 Coloque um peluche ou algum tipo de tecido junto ao seu corpo 
durante algum tempo. A seguir, peça ao seu companheiro ou a 
um familiar para o colocar no berço do bebé, para ele se sentir 
aconchegado pelo seu cheiro.

•	 Inicie uma caixa de memórias para o seu bebé, na qual pode reunir 
memórias para o futuro. Os pais recolhem objetos como pequenos 
gorros, botinhas e fotos. Algumas unidades de neonatologia oferecem 
estas caixas aos pais.

•	 Escreva num diário, para consultar um dia mais tarde ou, talvez, para 
mostrar ao seu bebé, quando for mais crescido. 

•	 Alguns pais também usam as redes sociais, como o Facebook,  
para manter a família e os amigos atualizados. 

O que a mãe pode fazer 

É difícil estar separada do seu bebé, especialmente 
se estiver a recuperar do parto num hospital e 
o seu bebé estiver noutro hospital. Aqui, damos 
alguns conselhos que poderá seguir para se sentir 
mais próxima do seu bebé e ajudá-lo:
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Níveis de cuidado
As unidades de neonatologia são especializadas em cuidados prestados a bebés que 
são muito novos ou muito pequenos, bem como a bebés de termo, mas que estão 
doentes. Todas as unidades estão preparadas para oferecer algum tipo de cuidados. 
Apenas nos casos em que o bebé necessite de cuidados mais específicos, que o 
hospital da vossa área de residência não possa oferecer, é que será transferido para 
outra unidade hospitalar. 

Nem todos os hospitais possuem instalações ou uma equipa de enfermagem que lhes 
permita oferecer todo o tipo de cuidados que os bebés mais pequenos ou doentes 
necessitam. 

A unidade em que o vosso bebé está internado dependerá das suas necessidades 
nesse momento. O seu bebé poderá ter de ser transferido de uma unidade para a 
outra, caso o seu estado de saúde sofra alguma alteração, o que pode implicar ser 
transferido para outro hospital. 

Existem diferentes níveis de cuidados neonatais. Cada unidade é classificada  
de acordo com a complexidade e intensidade dos cuidados que pode oferecer  
ao seu bebé.

•	 Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais (UCIN: NICU – Neonatal intensive 
care unit) Este é o nível de cuidado mais elevado e destina-se aos bebés mais 
pequenos e com problemas de saúde mais graves, por exemplo, bebés que 
necessitem de ventilação assistida, que pesam menos de 1000 g e/ou que 
nasceram antes das 28 semanas de gestação. As UCIN podem oferecer ao bebé 
todo o tipo de cuidados neonatais. Se o vosso bebé necessitar de uma grande 
intervenção cirúrgica, a seguir à operação, passará algum tempo a recuperar na 
UCIN. Nem todas as UCIN podem oferecer os serviços mais especializados, como 
a cirurgia neonatal, uma vez que se encontram centrados em alguns hospitais.  

•	 Unidade de neonatologia local Estas unidades prestam ainda cuidados 
sofisticados, mas os bebés não têm problemas de saúde tão graves quanto os 
bebés na UCIN. Por vezes, se forem relativamente fortes, os bebés que pesem 
menos de 1000 g são tratados nesta unidade. Esta unidade de neonatologia 
local possui aparelhos de Pressão positiva contínua nasal (PPCN) para ajudar a 
respirar e pode cuidar de bebés cuja respiração necessite de ser estimulada.  
Na unidade de neonatologia local, o seu bebé também pode ser alimentado  
por via intravenosa (IV) ou através de uma sonda.  

•	 Unidade de cuidados especiais para bebés Por vezes, este nível de cuidado 
é referido como “dependência reduzida”. A unidade de cuidados especiais 
para bebés pode oferecer ao seu bebé alguns tipos de alimentação por 
sonda, oxigénio e fototerapia (tratamento com luz) para a icterícia. Os cuidados 
especiais também se destinam a bebés que necessitem de ter a sua respiração 
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ou frequência cardíaca monitorizada. A unidade pode prestar alguns cuidados 
intensivos em situações de emergência, mas não por períodos prolongados.  

•	 Cuidados Intermédios Os cuidados intermédios significam que o vosso bebé 
ainda requer alguma atenção, mas está quase preparado para ir para casa. 
Acima de tudo, nesta fase, a mãe passa a assumir o papel principal nos 
cuidados que o seu bebé precisa, com a ajuda da equipa de enfermagem ou 
da restante equipa da unidade.  

Redes do NHS e transferências inter-hospitalares
O cuidado neonatal para bebés pré-termo e doentes encontra-se organizado em 
regiões por todo o Reino Unido. Em cada uma dessas regiões, hospitais e outros 
serviços do NHS para bebés e famílias trabalham em conjunto, formando o que 
se designa por redes neonatais. Por vezes também são designadas como redes 
perinatais, maternas ou de assistência ao recém-nascido. 

A Escócia e o País de Gales encontram-se numa fase inicial, estando, atualmente, 
a desenvolver redes neonatais. Neste momento, a Irlanda do Norte não tem redes 
neonatais. 

As redes permitem a médicos e equipas de enfermagem partilhar conhecimento e 
experiência. As redes também têm como objetivo criar um percurso tranquilo para 
o bebé e respetiva família, especialmente quando o bebé tem de ser transferido de 
um hospital para outro. 

As redes tentam prestar todos os níveis de cuidado em determinada região, desde 
o berçário do hospital à UCIN. A ideia é assegurar que todos os bebés recebem os 
cuidados necessários, tão perto de casa quanto possível.
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Se o seu bebé precisar de ser transferido para outro hospital, irá viajar numa 
ambulância com um enfermeiro e/ou médico com competências adequadas. Este 
serviço de transferência inter-hospitalar também faz parte da rede neonatal. Pode 
consultar mais informações sobre transferência na página 7.

Equipa: Descrição
Na unidade de neonatologia, médicos, enfermeiros e outros profissionais trabalham 
em equipa. Esta situação é o ideal para o seu bebé e significa que a sua família tem 
muita ajuda e apoio. Mas, no início, pode ser complicado perceber quem é quem,  
o que faz cada uma dessas pessoas e a quem se dirigir para pedir ajuda e 
esclarecer dúvidas. Com o resumo que apresentamos a seguir, ficará a saber quem 
é a equipa que irá conhecer na unidade.  

A primeira transferência foi, sem dúvida, a pior. O Joe só tinha 
algumas horas de vida e, quando teve de partir, eu ainda 
não tinha estado muito tempo junto à sua incubadora. Mas 
a equipa de transporte foi fantástica, explicaram-nos como 
funcionava o equipamento portátil, qual o trajeto que iriam 
fazer e disseram-nos que já eram experientes. Mas nada nos 
prepara para ver o nosso bebézinho a ser transportado numa 
espécie de nave da NASA gigante. 
Vicky Hares, mãe do Joseph, nascido às 30 semanas

“

” 



Bliss 2011 – Bliss Family Handbook   13

So
br

e 
o 

 
cu

id
ad

o 
ne

on
at

al

Equipas com quem estarão em contacto no dia-a-dia

Equipa de 
enfermagem

•	 Os enfermeiros prestam grande parte dos cuidados 
diários ao vosso bebé.

•	 Os enfermeiros podem responder a muitas das vossas 
questões, explicar-vos como alimentar e cuidar do 
vosso bebé e colocar-vos em contacto com a equipa 
médica.

•	 Alguns enfermeiros, com mais formação, são 
enfermeiros especialistas em cuidados neonatais 
(ANNP: advanced neonatal nurse practitioners) 
ou enfermeiros consultores. Muitas vezes, estes 
enfermeiros têm tarefas semelhantes às dos médicos.

•	 O enfermeiro-chefe ou o enfermeiro responsável 
coordena os cuidados do vosso bebé. São a pessoa 
indicada a quem se devem dirigir, caso tenham 
dúvidas ou questões relacionadas com a evolução, o 
tratamento ou os cuidados do vosso bebé, ou caso a 
vossa família precise de ajuda adicional.

•	 Peçam imediatamente ajuda, se acharem que o vosso 
bebé possa estar a sentir dores ou em sofrimento.

•	 Se precisarem de conselhos ou ajuda prática para 
amamentar, os enfermeiros podem ajudar. Também 
podem perguntar aos enfermeiros se existe algum 
especialista em amamentação que vos possa ajudar.

Equipa médica •	 Os médicos coordenam o tratamento dos cuidados do 
seu bebé. 

•	 Podem pedir aos médicos informações sobre o 
tratamento, o estado e a evolução do vosso bebé.

•	 Também pode pedir-lhes uma segunda opinião, 
especialmente se não se sentirem muito seguros em 
relação a alguma decisão médica importante. 

•	 Os médicos que se especializaram em cuidados 
médicos para crianças e/ou bebés trabalham numa 
equipa liderada por um consultor de pediatria ou 
neonatologia. 

•	 Os cirurgiões trabalham numa equipa médica 
diferente, também liderada por um consultor. Se o 
vosso bebé precisar de ser operado, a equipa de 
cirurgia irá trabalhar em conjunto com os outros 
médicos do vosso bebé. 

” 
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Equipa de enfermagem 
do berçário

•	 Nas unidades de neonatologia, as equipas de 
enfermagem do berçário prestam cuidados a 
bebés com problemas de saúde que estejam 
sob supervisão do obstetra ou enfermeiro 
responsável. Também realizam tarefas ou 
serviços não-clínicos, que contribuem para um 
bom funcionamento do departamento clínico. 
Usam o cuidado centrado na família como uma 
forma de comunicar e ouvir os bebés. 

•	 Trabalham com elementos das equipas 
neonatais.  

•	 Muitas vezes, trabalham com a equipa de 
gestão de altas para preparar devidamente os 
pais e os bebés para irem para casa.

Farmacêuticos •	 Os farmacêuticos tratam dos medicamentos do 
vosso bebé.  

•	 Sabem dizer-lhe que medicamentos o vosso 
bebé está a tomar e informar sobre os benefícios 
e possíveis efeitos secundários. 

Equipas com quem poderão ter contacto

Terapeutas •	 Existem diferentes tipos de terapeutas, 
especializados em diferentes aspetos do 
desenvolvimento do vosso bebé. 

•	 Os fisioterapeutas e os terapeutas 
ocupacionais têm competências para ajudar no 
desenvolvimento físico e social do vosso bebé.  

•	 Os terapeutas da fala têm competências para 
avaliar a capacidade do vosso bebé comer e 
engolir.

Nutricionistas •	 Os nutricionistas asseguram que o vosso bebé 
recebe os melhores cuidados nutricionais 
possíveis. 

•	 Podem explicar-vos quais as necessidades 
nutritivas do bebé.

Psicólogos e conselheiros •	 Algumas unidades poderão ter um conselheiro 
ou um psicólogo com quem os pais podem falar 
nos momentos difíceis.
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Outros membros da equipa
Um oftalmologista poderá ver os olhos do vosso bebé e os técnicos de audiologia 
vão verificar a audição do vosso bebé. 

Se o vosso bebé precisar de radiografias, serão os técnicos de radiologia a  
fazer esse exame. As ecografias são realizadas por um consultar especializado  
em radiologia (radiografias e ecografias) ou neonatologia (cuidados de bebés 
recém-nascidos). 

Alunos e estagiários
Poderão encontrar também médicos estagiários (foundation doctors) que tenham 
terminado o curso de medicina, alunos de medicina, bem como alunos de 
enfermagem e obstetrícia. Deverão perguntar-vos sempre de antemão se não se 
importam que o vosso bebé seja observado ou examinado por alunos.  

Cuidados centrados na família
O vosso bebé faz parte da vossa família. O vosso bebé é precioso para vós, para os 
irmãos, para os avós e para o resto da família. Tudo o que acontece ao vosso bebé 
também os afetará a eles. 

Os cuidados centrados na família 
colocam, solidamente, o bebé no contexto 
familiar, reconhecendo que a família 
será a influência mais constante no 
desenvolvimento do bebé. Adaptar-se ao 
papel de pais enquanto o bebé está a 
receber cuidados especiais pode ser difícil. 
Ouvir a aprender com o vosso bebé faz 
parte deste cuidado. 

Quando estiverem a cuidar do vosso bebé, 
os médicos e os enfermeiros irão trabalhar 
junto com toda a família. Eles sabem 
que conhecem melhor o vosso bebé e 
irão dar-vos todo o apoio necessário 
para cuidarem dele e tomarem decisões 
fundamentadas.
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Os cuidados centrados na família deverão:

•	 responder às necessidades emocionais e sociais da vossa família
•	 dar informações claras
•	 certificar que percebem que tipo de tratamento o vosso bebé necessita e que 

dão a vossa autorização
•	 mostrar-vos como cuidar do vosso bebé e, com o tempo, encorajar-vos a serem 

os principais responsáveis pelos cuidados do bebé.
 
Os cuidados centrados na família podem ajudar-vos a criar laços com o bebé. Pode 
reduzir a duração da estadia do bebé no hospital e melhorar as possibilidades de vir 
a ter um futuro mais saudável.

É muito importante assegurar que passam bastante tempo com o bebé e que falam 
com médicos e enfermeiros. Se tiverem oportunidade de falar com pais na mesma 
situação, também ajuda.

 

Apoio num período sensível
Ter um bebé internado nos cuidados neonatais é um período difícil para muitos pais 
e é normal que sintam necessidade de falar com alguém, além dos amigos e família. 

Perguntem se a vossa unidade tem um conselheiro ou um psicólogo com quem 
possam falar. Caso queiram falar com alguém, não hesitem em perguntar aos 
enfermeiros, que lhes poderão dar alguma informação. 

Todos os hospitais têm também uma capelania ou uma sala de oração para 
diferentes confissões religiosas. Neste centro, trabalham pessoas de diversas 
confissões religiosas. Se desejarem falar com um capelão, peçam aos enfermeiros 
da unidade ou na receção do hospital. 

Nas capelanias ou na sala de oração também encontram os contactos de membros 
de diferentes confissões religiosas, que vivem perto do hospital e se ofereceram para 
visitar todas as pessoas que demonstrem vontade de falar com eles. Os enfermeiros 
da unidade poderão ajudar-vos a entrar em contacto com esses voluntários.

Uma obstetra muito simpática dedicou-nos algum tempo, 
sentou-se junto a nós e explicou-nos o que iria acontecer 
quando o bebé chegasse. Ela levou-nos a conhecer a unidade 
de cuidados especiais, o que nos deixou mais tranquilos. 
Carrie Naish, mãe do Samuel, nascido às 30 semanas

“
” 
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Q
Questões que poderão colocar 

1. Pode fazer-nos uma visita guiada à unidade? 

2. Pode ajudar-nos a perceber as reações do nosso bebé?  
 O que significam? 

3. Podemos organizar o dia do nosso bebé, para não   
 perturbarmos o sono dele? 

4. Como é que podemos dar apoio e confortar o meu bebé,  
 durante e depois de procedimentos difíceis? 

5. Pode mostrar-nos a melhor forma de confortar o nosso bebé  
 através do toque? 

6. Quais são as normas de visita? Existe algum espaço para os  
 nossos outros filhos poderem brincar?   

7. Existe algum local onde possamos descansar e falar com  
 outros pais? 

8. Quem é que nos pode ajudar com questões práticas  
 em casa? 

9. Se estiver a sofrer, posso falar com um conselheiro?  
 Existe algum outro tipo de apoio?

A Bliss está aqui para ajudar

Liguem para a Linha de Apoio Familiar Bliss através do número grátis  
0500 618 140, ou consultem a página www.bliss.org.uk para mais informações, 
apoio e aconselhamento. 
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Rotinas na unidade
Quando o vosso bebé dá entrada na unidade de neonatologia, um dos enfermeiros 
deverá fazer-vos uma visita guiada e explicar todas as rotinas. Saber o que esperar 
pode ser uma grande ajuda. Cada unidade funciona de forma diferente, mas há 
políticas gerais, aplicadas na grande maioria dos hospitais. 

Lavar as mãos
Todas as pessoas que entrarem na unidade de neonatologia devem lavar as mãos 
e os antebraços com um desinfetante especial e, depois de secar, aplicar o gel 
antibacteriano disponibilizado. Estes passos reduzem o risco dos bebés apanharem 
infeções que se poderão trazer do exterior da unidade.

Tranquilidade e silêncio
Hoje em dia, é aconselhado manter os níveis de som e luz permanentemente reduzidos, 
para minimizar os efeitos de stress sobre os bebés. Atualmente, muitas unidades 
esforçam-se por proporcionar uma atmosfera tranquila para bebés e famílias.

Rondas médicas 
As rondas médicas costumam ter lugar duas vezes por dia, de manhã e à noite. 
Na ronda da manhã, as equipas médica e de enfermagem definem o plano de 
tratamento do vosso bebé. A ronda da noite funciona mais como uma passagem, 
na qual o pessoal do dia e da noite partilham informação e definem o plano para o 
período da noite. 

Quando o caso do vosso bebé está a ser discutido, podem ficar. Sintam-se à vontade 
para colocar qualquer dúvida aos médicos ou partilhar alguma preocupação 
em relação ao estado ou ao tratamento do vosso bebé, As rondas são uma 
oportunidade importante para se manterem informados e mais envolvidos nas 
decisões sobre os cuidados que o vosso bebé necessita. 

Quando estiverem a ser discutidos os casos de outros bebés, poderão ter de se 
ausentar, de modo a proteger a privacidade das outras famílias.

Além de ser mãe pela primeira vez, sentia-me isolada e 
não fazia ideia do que esperar. Estava apavorada e o que 
me começou a tranquilizar foram os folhetos da Bliss. Cerca 
de duas semanas depois da Olivia ter nascido, comecei a 
consultar o site e o fórum da Bliss. Eu não conseguia exprimir 
o que sentia e este fórum era o único sítio que fazia aquilo que 
eu sentia parecer normal. Ao ler outras histórias, conseguia 
estabelecer uma relação. O fórum ajudou-me a manter a 
minha sanidade, era o meu escape. Sempre que precisava de 
uma resposta, usava o fórum da Bliss. 
Caroline Hunter, mãe da Olivia, nascida às 32 semanas

“

” 
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Saber como está o vosso bebé
Quando visitam o vosso bebé ou telefonam para a unidade, o enfermeiro 
responsável pelos cuidados do bebé, pode ir mantendo-vos ao corrente da sua 
evolução. Também podem pedir para falar com um médico para ficar ao corrente 
do estado do vosso bebé ou para falar sobre o seu tratamento. Se quiserem falar 
com o consultor do vosso bebé, peçam ao enfermeiro para marcar uma reunião. 

Podem telefonar para a unidade a qualquer hora, do dia ou da noite. Um 
enfermeiro ou um auxiliar de ação médica poderão dar-vos o contacto direto  
da unidade. 

No relatório do vosso bebé serão registadas todas as informações sobre os 
cuidados de enfermagem prestados. Poderão consultá-lo em qualquer altura. 

O relatório médico do vosso bebé, onde constam todos os detalhes do seu estado 
de saúde e tratamento, é guardado em segurança na secretária do enfermeiro.  
Este relatório está protegido pela Lei de Proteção de Dados, segundo a qual só 
poderá ser consultado pelas pessoas envolvidas nos cuidados prestados ao vosso 
bebé. Podem pedir uma cópia do relatório médico do vosso bebé.

Turnos e mudança de pessoal
No hospital, as equipas médica e de enfermagem estão de serviço 24 horas por 
dia. Trabalham por turnos, entrando e saindo do trabalho de acordo com o horário 
definido. A passagem de turno pode ser um período atarefado, na unidade. A 
metodologia de distribuição de trabalhos por turnos varia de unidade para unidade. 

Como é que a  
mãe pode ajudar  
o seu bebé
Como pais, o instinto natural é 
alimentar e proteger o recém-
nascido. Quando o bebé está 
no hospital, pode parecer 
impossível estabelecer esta 
relação.

A investigação realizada com o apoio da Bliss demonstrou que, quando o bebé 
se encontra na unidade de neonatologia, os pais podem sentir-se afastados 
ou excluídos. Poderão sentir que estão separados do bebé, mesmo podendo 
permanecer junto à sua incubadora. 
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Enquanto pais, uma das vossas maiores responsabilidades é tomar uma decisão 
sobre o tratamento e os cuidados a prestar ao vosso bebé. Se conseguirem 
trabalhar como membros de uma equipa, colaborando com médicos e enfermeiros, 
será melhor para o bebé. Mantenham-se informados e não tenham receio de 
colocar perguntas, pedir uma segunda opinião e dizerem o que pensam.

Bliss Baby Charter
A Bliss trabalhou com pais, médicos, enfermeiros e terapeutas para 
desenvolver as normas Bliss Baby Charter. Este documento é um guia para 
ajudar os hospitais a oferecer os melhores cuidados possíveis aos pais e  
ao bebé. 

Para mais informações ou para ler o Baby Charter completo, consultem o 
nosso site: www.bliss.org.uk/babycharter

•	 Participem nos “cuidados” diários do bebé. Esta é a expressão que os 
enfermeiros utilizam para se referir aos aspetos não-médicos de cuidar  
do bebé, tal como mudar a fralda, dar banho e manter a boca húmida. 

•	 Aprendam formas de estimular o desenvolvimento físico do bebé. Por 
exemplo, podem perguntar ao enfermeiro como colocar o bebé numa 
posição confortável.

•	 Apresentem o bebé aos irmãos e aos avós.

Não tenham receio de fazer perguntas, nem de participar mais nos cuidados 
do bebé. Encontrarão mais informações nas próximas secções deste manual.

4
O que os pais podem fazer 

Existem muitas coisas que podem fazer para  
confortar o vosso bebé e tomar bem conta dele:

•	 Acalmem o bebé com o vosso toque, voz e cheiro. 

•	 Extraia leite para alimentar o bebé. Coloque o  
bebé ao peito assim que ele estiver preparado.
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Lidar com as emoções
É muito provável que se tenham sentido chocados quando entraram na unidade 
de neonatologia pela primeira vez. O espaço está repleto de equipamento de alta 
tecnologia e parece que estão sempre a disparar alarmes. 

Na unidade de neonatologia, muitos bebés são extremamente pequenos e 
imaturos. O equipamento foi desenvolvido para os manter quentes, ajudar a  
respirar e alertar os enfermeiros, caso surja algum problema. 

A juntar a tudo isto, muito provavelmente, acabaram de passar por um 
acontecimento traumático e inesperado na vossa vida. Os enfermeiros e os  
médicos sabem que estão perturbados e estão lá para ajudar os pais, toda a  
família e o bebé. 

No meio de toda esta tensão, lembrem-se que são pais de um recém-nascido.  
Esta situação pode não ser o que estavam à espera, mas é bom receber felicitações 
e dar as boas-vindas a um bebé na família. 

De certa forma, acabaram de sofrer uma perda. As pessoas poderão dizer que 
tiveram sorte e até podem sentir isso, mas também podem sentir que perderam 
uma gravidez normal ou ficar desanimados por não poderem levar logo o bebé para 
casa, como esperavam que acontecesse. De diversas formas, para os pais de bebés 
pré-termo e doentes este é um período muito sensível.

Pessoas que podem ajudar
Nas semanas e meses que se irão seguir, deverão ter dias de grande tensão,  
pelo que é aconselhável saber quem vos pode ajudar. 

Algumas pessoas acham que é mais fácil falar sobre os seus sentimentos e 
preocupações com alguém que não conheçam. Algumas unidades têm conselheiros 
ou psicólogos que prestam serviços confidenciais para pais e famílias. Se não 
souberem como marcar uma consulta, podem perguntar a um enfermeiro ou 
ao vosso médico de família. A Bliss também vos pode ajudar a encontrar um 
conselheiro.

“ Nos primeiros dias, sempre que estava lavada em lágrimas, 
as enfermeiras eram muito atenciosas e encorajadoras. 
Incentivaram-nos a dar-lhe um nome, para que ela tivesse uma 
identidade. Uma das enfermeiras sugeriu-me que começasse 
a escrever um diário, o que fiz durante todo o tempo que ali 
permaneci. Foi um grande conselho. 
Liz Middleton, mãe da Lara, nascida às 24 semanas ” 
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Também podem falar com o capelão do hospital ou podem ser colocados em 
contacto com membros de confissões religiosas locais, que se ofereceram para  
vir ao hospital falar com as famílias. 

Discutir os vossos sentimentos com outros pais pode ajudar. Muitas unidades 
dispõem de grupos onde os pais se encontram para partilhar experiências ou, 
simplesmente, para beber um café e conversar. Os pais que frequentaram essas 
sessões em grupo costumam dizer que os ajudou a sentirem-se menos sós.

Como é que a Bliss pode ajudar

Dar apoio a pais em períodos sensíveis é uma parte importante do nosso 
trabalho.  

•	 Para informações, conselhos e apoio gratuito, falem com os nossos 
conselheiros experientes ligando para a Linha de Apoio Familiar  
da Bliss.

•	 Nós podemos colocar-vos em contacto com conselheiros qualificados.  

•	 Nós também gerimos a Parents4Parents (Pais para Pais). Trata-se de 
uma rede de pais voluntários que tiveram bebés nas unidades de 
neonatologia. 

•	 Podem entrar em contacto com o grupo de apoio da Bliss. Estes 
grupos são orientados por pais que tiveram um bebé nos cuidados 
especiais. São realizados encontros regulares, onde os pais podem 
partilhar conselhos e trocar experiências. Estes grupos também 
realizam as mais variadas atividades, dedicadas a toda a família.  

•	 Podem visitar o site www.bliss.org.uk e consultar o nosso fórum 
interativo para pais. 

•	 Nós disponibilizamos folhetos e fichas informativas grátis, sobre 
diversos assuntos relacionados com bebés pré-termo, pais e famílias.

Para mais informações sobre qualquer um destes serviços, liguem para a 
Linha de Apoio Familiar Bliss através do número grátis 0500 618 140. 
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Não era o que estávamos à espera
Dependendo do tempo de gestação ou da gravidade do estado de saúde no 
momento do nascimento, podem ficar chocados quando virem o bebé pela  
primeira vez. 

Os bebés pré-termo podem parecer magros, com uma pequena quantidade de 
gordura corporal. Têm um aspeto bastante diferente da maioria dos recém-nascidos 
de termo que já viram. Isso deve-se, simplesmente, ao facto do vosso bebé se 
encontrar numa fase precoce do desenvolvimento, uma vez que nasceu mais cedo. 
A diferença é que estarão a ver um bebé pré-termo numa idade em que, numa 
situação normal, ainda estaria no útero.

Aparência normal 
Se o bebé for muito prematuro, poderá não ser maior do que a vossa mão. 

Muitos bebés pré-termo estão cobertos por uma fina camada de pelugem escuro, 
a que se chama “lanugo”. O crescimento desta pelugem é normal e foi estimulado 
pelas hormonas maternas enquanto o bebé estava no útero. Depressa cairá. 

No início, a pele do vosso bebé poderá ter aspeto de seda. Também pode  
ser transparente, uma vez que possui pouca ou nenhuma gordura por baixo.  
Isto significa que poderá ver uma fina rede de vasos sanguíneos.

“ Muito obrigada pela nossa conversa, desta manhã. Sinto-me 
muito mais leves!... Vou ver melhor o site da Bliss e, talvez, até 
publique algo no fórum. Agradeço também toda a informação 
que me enviaram, está na hora de deixar de ser tão teimosa 
e falar com mais pessoas que estão a passar por situações 
semelhantes. 
De um email enviado à Equipa de Apoio Familiar da Bliss ” 
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Por vezes, os bebés muito prematuros nascem, temporariamente, com os olhos 
bem fechados. 

Os ossos do crânio de bebés pré-termo são muito macios. Se a cabeça do bebé 
estiver muito tempo colocada na mesma posição na incubadora, pode ficar com 
uma forma achatada. A equipa responsável pelos cuidados do bebé virá-lo-á 
e deitá-lo-á de forma a garantir que isto não acontece. Quando o bebé estiver 
suficientemente desenvolvido para ir para casa, os ossos do crânio já terão 
solidificado. 

Quando o vosso bebé atingir a data prevista para o nascimento, já deverá ser muito 
parecido com a maioria dos bebés de termo com o mesmo peso.

Privacidade, tranquilidade e silêncio
O vosso bebé precisa de tranquilidade e silêncio para poder descansar e recuperar 
o seu crescimento. Uma atmosfera calma também ajuda o bebé a relaxar e a sentir-
se menos assustado. 

Infelizmente, por norma, os hospitais não são locais muito tranquilos: pessoal 
e visitantes a entrar e a sair; exames, análises e procedimentos médicos; sinais 
sonoros e sons de alarmes constantes. Algumas unidades de neonatologia também 
podem estar sobrelotadas, com as incubadoras muito juntas, sem muito espaço 
para os pais.

As unidades de neonatologia podem manter o ambiente calmo para o bebé se:

•	 Reduzirem a iluminação à noite e protegerem os bebés de luzes fortes tanto 
quanto possível. Em muitas unidades, são colocadas capas de pano por cima 
das incubadoras para proteger os bebés da luz, mas sempre de forma a 
permitir que os enfermeiros consigam continuar a observar o bebé. 

•	 Protegerem-nos de ruídos fortes ou contínuos provenientes do equipamento.
•	 Mantiverem o tom das conversas e dos telefones num nível baixo.
•	 Definirem momentos de tranquilidade para bebés e pais. 

 
 

“ Ela era tão frágil… Durante duas semanas, nem lhe conseguia 
pegar bem. Eu lembro-me de a levantar, na incubadora, para 
a enfermeira mudar o lençol e estava deslumbrada com o que 
sentia por ela. Quando lhe pude pegar pela primeira vez, foi 
maravilhoso.  
Liz Middleton, mãe da Lara, nascida às 24 semanas” 
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As unidades também podem respeitar as necessidades dos bebés e das suas 
famílias se: 

•	 Garantirem privacidade para alimentar, acarinhar e para os procedimentos 
médicos. Um quarto privativo e cortinas são o ideal, no caso de o bebé não 
precisar de ser continuamente monitorizado.

•	 Pedirem aos visitantes para não se aproximarem das incubadoras dos outros 
bebés quando os pais não estão presentes, nem lerem os seus relatórios.

•	 Disponibilizarem um local privado para falar sobre o estado de saúde e o 
tratamento do bebé. 

Também deveria haver uma sala de descanso por perto, onde os pais possam 
relaxar e uma cozinha básica, para preparar um chá e comer alguma coisa.  
O hospital também deveria ter um espaço seguro e dirigido a crianças por perto, 
para os irmãos do bebé. Algumas unidades oferecem alojamento para passar a 
noite num local perto do bebé, pelo menos para um dos pais costuma ser grátis 
e inclui casa de banho. É dada prioridade aos pais que tenham de se deslocar de 
mais longe.

Criar laços com o bebé: 
conforto e cuidados 
diários 
Nenhuma mãe está à espera de ser 
separada do bebé, logo a seguir ao 
nascimento, mas é bem possível que 
isso aconteça, caso, por exemplo, o 
parto tenha sido uma cesariana de 
emergência ou o bebé tenha sido, 
imediatamente, levado para outro 
hospital. 

Se não tiver possibilidade de ver o seu 
bebé, pode pedir ao seu companheiro para o visitar na sua vez. Muitas unidades  
de neonatologia disponibilizam câmaras digitais para poder fotografar o bebé. 

O vosso bebé deverá receber o nível de cuidados que precisa, tão perto de casa 
quanto possível. Deverão ser efetuados todos os esforços para transferir o bebé 
para junto dos pais e da sua família, assim que ele estiver preparado. 

Contudo, as separações são uma realidade e pode ser uma situação bastante 
angustiante para os pais. Por vezes, poderão demorar mais algum tempo a criar 
laços com o bebé, devido ao choque e à separação, mas é uma reação normal.  
Em breve, deverão estar juntos e existem muitas formas de construir uma ligação 
forte com o bebé e de sentir mais controlo enquanto pais.
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Estabelecer sintonia com o bebé 
É importante que o bebé tenha oportunidade de vos conhecer usando todos os 
sentidos: o vosso cheiro, voz e toque reconfortante. Saber que estão presentes, 
acalma o bebé. 

Pode haver dias em que o bebé está tão cansado, que é melhor reduzir o contacto 
ao mínimo. À medida que o bebé vai evoluindo, esta situação deverá verificar-se 
cada vez menos. Serão muito raros os dias em que não possam, pelo menos, 
segurar na mão do bebé. O bebé também pode ser acalmado através do cheiro da 
mãe. Coloque um peluche ou algum tipo de tecido junto à sua pele durante algum 
tempo e, depois, peça ao enfermeiro para o colocar na incubadora do bebé.  
Os pais também terão oportunidade de se sentar e falar com o bebé. Antes do  
bebé ir para casa, deverá conhecer os irmãos.

•	 Experimentem o Método Canguru. This Usando este método, deverão 
encostar o bebé contra o peito, em contacto direto com a pele (ver página 30). 
Peçam aos enfermeiros para vos mostrar como utilizar este método.

•	 Falem ou cantem para o bebé num tom calmo.

•	 Aprendam a compreender as reações do bebé e a colocá-lo numa 
posição confortável.

•	 Apresentem o bebé aos irmãos, levando-os às visitas (ver página 35).

•	 Perguntem aos enfermeiros quando é que poderão mudar a fralda,  
lavar e vestir o vosso bebé (ver página 32).

•	 Perguntem também como é que podem cuidar da higiene dos olhos e da 
boca do bebé.

•	 Participem na alimentação do bebé, tão cedo quanto possível (ver página 
33). Encontrarão mais informações nas próximas secções deste manual.

4
O que os pais podem fazer 

Existem muitas coisas que os pais podem fazer 
para criar laços com o bebé e estimular o seu 
desenvolvimento.

•	 Quando é realizado algum procedimento 
médico no bebé ou ele precisar de ser 
acalmado, podem acalmá-lo com o toque 
reconfortante (ver página 28). Peçam aos 
enfermeiros, ao fisioterapeuta ou ao terapeuta 
ocupacional para vos mostrar como se faz.



28  Bliss 2011 – Bliss Family Handbook

O
s 

pa
is

, a
 fa

m
íli

a 
e 

o 
be

bé
 

Todo o equipamento que rodeia o bebé pode ser perturbador para os pais, mas 
procurem não ficar demasiado impressionados com os aparelhos. Concentrem-
se no bebé, tanto quanto possível. Lembrem-se que os enfermeiros verificam 
regularmente os monitores, deixando-vos livres para dedicar todo o tempo a cuidar 
e a conhecer o bebé. Assim, podem aprender a identificar as reações do bebé e a 
saber se ele está contente, desconfortável ou a sentir dor.

 

Toque reconfortante (Comfort holding)
Mesmo que o vosso bebé esteja muito doente ou frágil, é possível reconfortá-lo ou 
acarinhá-lo. Peçam aos enfermeiros ou terapeutas para vos ajudar a reconhecer os 
sinais que indicam se o bebé está relaxado e confortável ou a sentir-se tenso, muito 
sensível ou desconfortável. 

O toque reconfortante é uma das muitas formas existentes para os pais e o bebé 
se ficarem a conhecer. Permite que pais e bebé troquem afetos, mesmo que o bebé 
ainda não esteja preparado para que lhe peguem ao colo. 

Pode haver alturas em que é mais seguro para o bebé permanecer na incubadora. 
Nesse caso, se acharem que o bebé está suficientemente bem, os enfermeiros 
podem sugerir que apliquem o toque reconfortante. 

O toque reconfortante é um “toque imóvel”. Acarinhar o bebé com as mãos paradas, 
em repouso, pode ser mais reconfortante do que acariciar ou massajar, que é mais 
estimulante. 

O toque reconfortante pode: 

•	 acalmar o bebé durante procedimentos desconfortáveis
•	 sossegar o bebé quando está inquieto
•	 ajudar o bebé a voltar a adormecer, depois de comer, ser lavado ou de mudar 

a fralda.  

Antes de aplicar o Toque reconfortante, deverão sempre falar com os enfermeiros, 
que vos podem mostrar como fazer. 

•	 Antes de começar, retire relógios e joias, puxe as mangas até aos cotovelos e 
lave as mãos e os antebraços. Deste modo, reduz-se o risco de infeções dentro 
da incubadora. 

•	 Antes de tocar no bebé, confirme sempre se as mãos estão quentes. Se o bebé 
tiver dificuldade em manter-se quente, coloque sempre uma camada de tecido 
(um gorro, uma peça de roupa ou uma manta) entre ambos. 
 
 

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis  
Skin-to-skin (Contacto direto com a pele).
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•	 Fale com o bebé antes de lhe tocar, para que, antes de começar, ele sinta a sua 
presença. 

•	 Coloque uma ou ambas as mãos à volta dos pés, da cabeça ou do corpo do 
bebé. Não mexa as mãos. 

•	 O bebé pode gostar de agarrar um dos seus dedos. 
•	 Enquanto ambos se sentirem confortáveis, pode continuar a tocá-lo. Observe o 

bebé, para ver se encontra sinais de cansaço ou de querer que pare.
•	 Quando terminar o Toque reconfortante, afaste as mãos do bebé, lentamente, 

para não o assustar. 
 

Os bebés pré-termo e doentes têm de se submeter a procedimentos médicos 
que lhes podem causar algum desconforto. Como pais do bebé, são as pessoas 
mais indicadas para, quando se sentirem confiantes e preparados para o fazer, 
compensar esse desconforto com um toque positivo e tranquilizador. 

O toque positivo é uma forma de demonstrarem o amor e o apoio que sentem ao 
vosso bebé e, por outro lado, escutar as suas necessidades. Os bebés comunicam, 
efetivamente, ao observarem e escutarem o vosso bebé, podem aprender que tipo 
de toque utilizar e como garantir que é seguro, tranquilizador e agradável. 

Quando está exposto a muito barulho ou luz, quando sente frio ou quando está 
numa posição desconfortável, é difícil para o bebé comunicar. Primeiro, verifiquem 
se o ambiente pode ficar mais calmo. Com o tempo, irão começar a perceber 
os comportamentos particulares do vosso bebé e poderão verificar que ele vai 
reagindo com mais frequência e por períodos mais longos. 

 
 

Para mais informações, consultem o nosso cartaz grátis Comfort holding.
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Método Canguru
Se o vosso bebé estiver suficientemente bem, podem usar o Método Canguru, que 
é uma forma de toque, em que o bebé é colocado em contacto direto com a pele, 
sobre o peito. 

O Método Canguru tem muitos benefícios, físicos e emocionais, para o bebé.  
Ajuda a introduzir a amamentação, melhora o aumento de peso e estimula um  
sono mais profundo, promovendo assim a saúde e o desenvolvimento do bebé. 

Este método também ajuda os pais a sentir-se mais próximos do bebé e mais 
confiantes nos cuidados que terão de lhe prestar. 

O Método Canguru pode ser aplicado por ambos os pais e é uma excelente forma 
de criar laços com o bebé. 

Antes de tentarem este contacto direto com a pele, falem com os enfermeiros e 
perguntem se o vosso bebé está suficientemente bem. Junto com os enfermeiros, 
programem o momento ideal e um local confortável para experimentar o método. 

Mesmo que o vosso bebé ainda precise de apoio respiratório, poderá ser possível 
utilizar o Método Canguru, com um planeamento cuidadoso e ajuda adicional por 
parte dos enfermeiros, de modo a garantir que é seguro. Caso seja possível, eles 
ajudar-vos-ão a lidar com os fios e os tubos, enquanto seguram no bebé. 

Medidas básicas:

•	 O Método Canguru tem por base o contacto direto com a pele, mas, caso isso 
perturbe o bebé, não é necessário despi-lo. No caso de bebés muito pequenos, 
poderá ser necessário um gorro e uma manta para dar mais calor. 

•	 Pegue no bebé e cubra-o com as suas roupas, tapando bem para manter a 
temperatura estável. 

•	 Confirme se a cabeça está bem apoiada e, se não conseguir ver bem o bebé, 
experimente usar um espelho de bolso. 

•	 Vá descobrindo o que ambos gostam de fazer juntos. Alguns bebés gostam de 
ter os olhos fechados, outros gostam que lhes cantem suavemente. 

A primeira vez que tive oportunidade de pegar no Samuel 
foi um pouco assustadora, estava muito nervosa com a 
possibilidade de fazer os tubos e fios cair. O meu marido é um 
homem grande e, durante cerca de uma semana, sempre que 
tinha de lhe pegar, ficava nervoso. Eu tive a sorte de conseguir 
extrair leite para ele. Isso ajudou-me bastante, fez-me sentir 
que estava a contribuir para os cuidados dele. 
Carrie Naish, mãe do Samuel, nascido às 30 semanas

“

” 
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•	 Enquanto desfruta do Método 
Canguru, o bebé pode ser 
alimentado por sonda. 
Associar esta proximidade a 
uma barriga cheia, poderá 
ajudar também a prepará-lo 
para a amamentação. 

•	 Dê algum tempo para o bebé 
se acomodar e aproveitar ao 
máximo. 

Se o bebé estiver satisfeito, 
pode continuar a usar o Método 
Canguru, enquanto ambos se 
sentirem confortáveis. Descanse, 
relaxe e desfrute.

Cuidados diários do bebé
Assim que o bebé estiver suficientemente bem, os pais deverão começar a tratar 
das suas necessidades diárias, tal como qualquer pai de um recém-nascido.  
Este envolvimento permite que os pais e o bebé se fiquem a conhecer melhor,  
bem como a aumentar a confiança dos pais. 

Os enfermeiros dar-vos-ão algumas orientações sobre como gerir as tarefas diárias, 
às quais poderão chamar “cuidados” do bebé. No início, podem sentir-se um pouco 
atrapalhados, mas não se preocupem, a prática conduz à perfeição.

“ Também foi difícil ter medo de lhe tocar. Eu não me sentia, 
propriamente, como sendo a mãe dele, uma vez que todos os 
médicos e enfermeiros estavam a cuidar melhor dele do que  
eu seria capaz. A única coisa a que eu me agarrava era ao 
facto de lhe poder dar o meu leite. No início, achava que não 
iria conseguir acariciá-lo, mas o Método Canguru ajudou 
bastante. À medida que comecei a conseguir dar a medicação 
ao Henry, tornou-se mais fácil e comecei a senti-lo mais como 
meu filho. 
Liz Holness, mãe do Henry, nascido às 24 semanas” 

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis Skin-to-skin.
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Higiene da boca 
Limpar o rosto e a boca do bebé pode ajudar os pais a começar a participar nos 
cuidados do bebé desde os primeiros tempos. Procurem limpá-lo quando parecer 
que o bebé está acordado e descontraído. 

Se tiver extraído algum leite materno, molhe um cotonete no leite e limpe a boca 
do bebé muito lentamente, com uma ligeira pressão sobre os lábios. Se o bebé 
demonstrar interesse pelo sabor, deixe-o sugar o cotonete. Também pode usar água 
esterilizada para cuidar da boca do bebé.

Mudar a fralda
Inicialmente, os pais podem optar por observar a equipa de enfermagem mudar a 
fralda do bebé e só depois, começar, gradualmente, uma etapa de cada vez, a ser 
os próprios a trocá-las.

Quando se sentirem preparados para participar, perguntem aos enfermeiros se 
podem dar um primeiro passo, terminando o processo, fixando apenas a fralda 
limpa e deitando o bebé. Posteriormente, à medida que se forem sentindo mais 
confiantes, vão avançando cada vez mais no processo. 

Mudar a fralda pode ser bastante cansativo para o bebé, especialmente se for muito 
pequeno ou tiver problemas de saúde. Poderá ser mais confortável para o bebé 
ficar deitado de lado. Não levante as pernas do bebé. Se juntar as plantas dos pés e 
segurar neles, poderá limpar bem o bebé, sem o perturbar.
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Dar banho
No início, os enfermeiros poderão não 
recomendar o banho, uma vez que, ao 
tomar banho, o bebé pode arrefecer, 
o que deve ser evitado. As pequenas 
partículas de sangue seco e o “vernix” 
com aspeto de cera (a substância branca 
que reveste a pele dos recém-nascidos) 
não fazem qualquer mal e é melhor 
deixá-los ficar intactos. 

Para alguns bebés muito pequenos,  
o primeiro banho é menos cansativo se 
estiverem embrulhados numa mantinha 
(swaddling). Pergunte aos enfermeiros 
se, na unidade em que o seu bebé se 
encontra, têm esse hábito. Com a ajuda 
de um enfermeiro, os pais deverão 
poder dar o primeiro banho ao bebé. 
No início, pode parecer intimidante, mas 
não demorará muito a sentirem-se mais 
confiantes. 

Durante um curto período, o hospital disponibilizará tudo o que o vosso bebé 
necessita. Contudo, passado pouco tempo, os enfermeiros pedir-vos-ão para trazer 
alguns dos vossos próprios produtos para os cuidados do bebé, incluindo fraldas 
para bebés pré-termo, algodão e roupinhas.

Alimentação
Obviamente, a alimentação é uma parte fundamental dos cuidados que o vosso 
bebé necessita. Além disso, é nesse período que o bebé está acordado, sendo uma 
excelente oportunidade para os pais e o bebé se conhecerem melhor. Podem ler 
mais informações sobre alimentação na página 63 deste manual.  

 

No início, achei muito assustador cuidar da Amy (mudar 
a fralda, manter os olhos e a boca dela limpos, dar-lhe 
banho), mas, mais tarde, principalmente quando ela saiu da 
incubadora, também se tornou uma excelente forma de criar 
laços entre nós. 
Karen Hudson, mãe da Amy, nascida às 31 semanas

“

” 
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Cuidados para bebés, pais e famílias
Os cuidados centrados na família significam dar atenção a pais, irmãos e outros 
membros da família próximos do bebé. Ter um bebé no hospital é uma situação 
extenuante, além de que os pais têm muitas outras responsabilidades, tais como 
cuidar dos outros filhos, gerir a casa e pagar as contas. 

Esta secção do manual analisa a vida familiar, incluindo:

•	 o papel do pai
•	 a mãe e o companheiro
•	 irmãos. 

Manter a família forte é importante para todos e, a longo prazo, também irá ser 
benéfico para o vosso bebé.  

O papel do pai
A mãe e o bebé costumam estar no centro das atenções, principalmente no 
hospital. Mas este é, também, um período difícil para o pai, tanto física, como 
emocionalmente. Provavelmente, estará a tratar da família e dos assuntos 
domésticos sozinho. A situação é ainda mais complicada se também estiver a 
trabalhar. 

A família e os amigos também podem estar 
preocupados com o bebé e, muitas vezes, 
estão desejosos de saber como o ajudar, 
sem perturbar. As pessoas que o rodeiam 
podem ser uma grande ajuda, dê-lhes 
tarefas específicas para fazerem. Se um 
amigo trouxer uma refeição ou for buscar as 
crianças à escola, está, realmente, a ajudar a 
aliviar a pressão. 

Assim, terá mais tempo para passar com o 
bebé, a sua companheira ou os seus outros 
filhos. O amor e o carinho que dá enquanto 
pai poderão ter um grande impacto no 
desenvolvimento e na saúde do seu bebé.
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A maioria dos novos pais coloca as suas próprias necessidades em segundo lugar. 
É difícil conjugar a gestão da casa, com o trabalho e as visitas ao hospital. Mas 
é muito importante cuidar de si, para que possa seguir em frente. Mantenha os 
cuidados básicos, como comer e dormir bem. Procure falar sobre o que sente com 
alguém que o compreenda.  

A mãe e o companheiro 
Quando um bebé nasce mais cedo ou com problemas de saúde, tanto a mãe 
como o pai enfrentam um turbilhão de emoções, mas a reação de cada um 
pode ser muito diferente. É importante procurar estar em sintonia e apoiarem-se 
mutuamente. 

Abaixo, indicamos alguns conselhos úteis para manter a relação forte:

•	 Não guarde os problemas para si. Fale com o seu companheiro, amigos e 
família ou com os conselheiros da Linha de Apoio Familiar da Bliss. Também 
pode falar com um conselheiro ou com a equipa de enfermagem da unidade.

•	 Combine com o seu companheiro como é que vão alternar as visitas ao bebé, 
cuidar dos outros filhos e gerir os assuntos domésticos.

•	 Seja afável consigo própria e com o seu companheiro. Em momentos de tensão 
ou exaustão, ninguém está no seu melhor. É muito importante comer de forma 
saudável e regular, bem como dormir bem. 

•	 Reserve algum tempo para, simplesmente, estarem juntos. Se possível,  
façam uma pausa nos cuidados do bebé e passem um momento a sós, 
enquanto casal. 

As normas habituais numa relação continuam a manter-se, fazer pequenos favores 
um ao outro torna sempre a vida mais agradável e simples.

Irmãos
Se tiver outros filhos, a chegada de um novo bebé será um acontecimento muito 
importante nas suas vidas. É um momento que eles irão recordar para sempre. 

Ter um irmão nos cuidados neonatais pode ser muito difícil para as crianças 
mais velhas da família. Elas conseguem perceber que os pais estão a sofrer, mas 
poderão não compreender tudo o que se passa. Provavelmente, querem ajudar, 
mas podem não saber o que fazer. Os pais deverão explicar o que está a acontecer, 
calmamente e de forma clara, usando termos adequados para a idade da criança.

 

Para mais informações, consulte a nossa ficha informativa grátis  
Fathers (O pai).
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Quando as coisas correm mal, as crianças podem culpar-se a si próprias e 
recriminar-se em segredo, por isso certifique-se que compreendem que o que 
aconteceu não aconteceu por culpa delas. As crianças podem, também, ter muitas 
preocupações que guardam para si próprias. Deem ao(s) vosso(s) filho(s) uma 
oportunidade para falar sobre as suas ansiedades e façam o que estiver ao vosso 
alcance para o tranquilizar, o mais sinceramente possível. 

A chegada de um novo irmão pode despertar ciúmes, especialmente quando 
o recém-nascido exige tanto tempo e atenção por parte dos pais. Durante este 
período, os outros filhos precisam que os pais lhes digam que ainda os amam e  
que continuam a ser tão importantes como sempre foram. 

Envolva os irmãos do seu bebé tanto quanto possível. Tente ajudá-los a viver 
experiências positivas com o bebé. 

Alguns hospitais autorizam a visita dos irmãos, mas outros não, porque podem 
introduzir doenças infantis na unidade. Caso seja possível, é importante que os seus 
filhos mais velhos visitem o bebé, no hospital. 

Em condições ideais, o hospital deverá ter um espaço para as crianças brincarem, 
não muito afastado da unidade de neonatologia. Por vezes, estes espaços são 
supervisionados por funcionários do hospital. Como as crianças se aborrecem 
facilmente, é aconselhado virem preparados e trazerem alguns livros, para ler ou 
colorir, ou jogos calmos, para que se mantenham ocupados. 

Mesmo nos casos em que não é possível visitar o bebé, os vossos filhos podem 
manter-se em contacto com ele. Deem-lhes uma foto do bebé e coloquem uma em 
casa. Também podem incentivar o vosso filho mais velho a oferecer uma prenda 
ao bebé ou a fazer cartões e desenhos para colocar junto à incubadora do bebé. 
Poderão, igualmente, querer fazer uma caixa de memórias, para mais informações, 
consultem a página 8.
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[Focus na família]

Q   uando a Rosie Joy nasceu     
 prematuramente, às 27 semanas, 

os dois irmãos mais velhos, Niall e 
Archie, tinham 11 e 4 anos. A mãe 
estava no hospital com a recém-
nascida. Por vezes, o pai tomava 
conta deles, noutras ocasiões, ficavam 
com os avós.  
  “Lembro-me da primeira noite em 
que a mãe esteve ausente, quando 
a Rosie nasceu”, diz Niall, que, 
agora, tem 14 anos. “Eu estava muito 
ansioso para saber se a mãe e a Rosie 
estavam bem. O Archie era muito 
pequeno. Ele não compreendia bem 
o que se estava a passar. Na primeira 
noite, estava muito triste, por isso, 
tentei dizer-lhe que ia tudo correr 
bem”. 
  “Eu tentei cuidar do Archie”, diz o 
Niall. “Na escola, procurava esquecer 
tudo, mas reparava que o Archie 
estava muito mais calado e não falava 
tanto com os amigos dele”. 
  O Niall e o Archie só conseguiram 
ver a irmã quando ela tinha duas 
semanas de idade, porque, devido 
a um surto local de varicela, era 
perigoso ter crianças a visitar a 
unidade. “Quando a vi pela primeira 
vez, fiquei chocado. Nunca pensei que 
ela fosse tão pequena, parecia quase 
uma boneca”, diz Niall.

  A mãe, Suzanne, diz: “Os rapazes 
reagiram de forma muito diferente à 
situação. O Niall parece que cresceu 
de um dia o outro, a cuidar do irmão 
mais novo, enquanto o Archie, assim 
que eu cheguei a casa, voltou a 
comportar-se como um bebé”. 
  No primeiro aniversário da Rosie,  
a família fez uma festa para angariar 
fundos para a unidade que cuidou 
dela. O Niall doou a sua mesada.  
  A Rosie tem agora três anos e está 
a crescer bem, enquanto o Archie e o 
Niall voltaram às suas brigas, como já 
era habitual antes.

 

“Ela parecia uma boneca”
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Finanças familiares
Ter um bebé no hospital pode ser estrangulador para as finanças familiares: podem 
perder rendimentos, precisamente numa altura em que as despesas aumentam. 
Muitos pais sentem-se pressionados a ter de trabalhar, mesmo numa altura em que 
a família está a passar por dificuldades. É particularmente difícil quando o bebé fica 
doente de repente ou nasce antes de terem planeado pedir dispensa de trabalho. 

A primeira coisa a fazer é falar com os empregadores e informá-los do que se está 
a passar. Além do direito à licença de maternidade ou paternidade paga, também 
poderão ter direito a uns dias de dispensa para assistência a filhos e para resolver 
emergências familiares. A longo prazo, podem pedir um horário mais flexível aos 
vossos empregadores, caso isso ajude a vossa família.

Na Linha de Apoio Familiar Bliss, podem encontrar aconselhamento relativamente 
aos vossos direitos em termos de dispensa de trabalho.

Requisição de subsídios
Os subsídios podem ser uma útil fonte de rendimento adicional, por isso deverão 
estar bem informados sobre este assunto. Mesmo estando a trabalhar, poderão 
requerer, pelo menos, alguns subsídios. Se já estiverem a receber subsídios, 
poderão requerer um valor adicional, uma vez que a situação da vossa família 
sofreu alterações. 

Deverão requerer os subsídios pretendidos o mais cedo possível, uma vez que é 
complicado fazer com que os subsídios tenham efeitos retroativos. 

Podem obter aconselhamento sobre subsídios junto:

•	 ao Citizens Advice Bureau (Serviço de Aconselhamento ao Cidadão) da sua 
área de residência 

•	 ao Department of Work and Pensions (DWP – Ministério do Trabalho e Pensões)
•	 ao JobCentre (Centro de Emprego) da sua área de residência
•	 ao seu sindicato ou associação profissional
•	 ao assistente social, no hospital
•	 a instituições de beneficência como a turn2us (consultar contactos na  

página 85). 

O sistema de subsídios está sujeito a alterações. Podem consultar informação 
atualizada no site governamental: www.direct.gov.uk 

A Linha da Apoio Familiar Bliss também vos poderá informar onde se dirigirem para 
obter ajuda especializada em direito do trabalho, dívidas e emergências financeiras. 

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis Financial advice for 
families. Este folheto também está disponível no Bliss Parent Pack, que inclui 
mais ajuda e conselhos para o vosso regresso a casa. Caso ainda não tenham 
o vosso pacote, falem com a vossa unidade de neonatologia.
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Estar informado e tomar decisões 
Assegurar os melhores interesses do bebé é uma parte fundamental do vosso 
papel como pais. Essa responsabilidade inclui ter de tomar decisões em relação ao 
tratamento médico do vosso bebé. As equipas médica e de enfermagem também 
desejam o melhor para o vosso bebé, o que significa manter-vos informados e 
respeitar as vossas opiniões. 

Essas equipas têm o dever profissional de:

•	 explicar tudo o que está a acontecer ao vosso bebé
•	 assegurar que compreendem as opções
•	 trabalhar convosco, no sentido de tomarem decisões conjuntas relativamente 

aos cuidados a prestar ao vosso bebé. 

Respeitar cada um destes pontos e pedir a vossa opinião designa-se por 
“consentimento informado”. Os pais serão contactados para assinar formulários de 
autorização para procedimentos mais importantes, como cirurgias. 

Muitos procedimentos, tal como análises de rotina ao sangue, são considerados de 
baixo risco para o bebé. Poderá não ser solicitado o consentimento formal dos pais 
sempre que se realizem este tipo de procedimentos. Além disso, se o vosso bebé 
desenvolver um problema grave e inesperado numa altura em que não estejam 
no hospital, poderá ser necessário começar a fazer exames e tratamentos com 
urgência, antes de haver possibilidade de falar com os pais. Nestes casos, assim 
que seja possível, a equipa médica e de enfermagem deverá explicar-vos o que 
fizeram e o motivo.
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Shared A tomada de decisão partilhada, entre a equipa médica e de enfermagem, 
a mãe e o pai, é o melhor para o bebé. Devem sentir-se sempre à vontade para 
colocar questões sobre qualquer um dos exames ou procedimentos e não tenham 
receio de deixar bem claro se não concordarem em dar consentimento. Se não 
tiverem a certeza ou caso seja uma decisão importante, podem pedir uma segunda 
opinião. E, no caso de alguma coisa correr mal, deverão abordar o assunto o mais 
cedo possível e procurar resolver o problema (consultem a página 60 no final desta 
secção).

Alívio da dor 
Enquanto pais, não querem ver o vosso filho passar por qualquer tipo de sofrimento, 
algo que, provavelmente, ocupa o primeiro lugar na vossa lista de preocupações. 
Por isso, esta secção explica as muitas formas de controlar a dor e reduzir o 
sofrimento do bebé ao mínimo. 

Durante o internamento nos cuidados especiais, os bebés precisam de 
realizar diversos exames e procedimentos, que só são realizados caso sejam, 
absolutamente, necessários. 

Soluções muito simples podem ajudar bastante. Por exemplo, a investigação 
realizada demonstra que, durante a colheita de amostras de sangue, os cheiros 
familiares, como o do leite materno ou da pele dos pais, têm um efeito calmante nos 
bebés, o que resulta tanto em bebés de termo como em bebés pré-termo.

Q
Questões que poderão colocar 

1. Com que rapidez temos de decidir? 

2. Quais são as vantagens para o nosso bebé? 

3. O que é que os exames irão revelar e como é que isso  
 vai ajudar? 

4. Quais são os riscos do exame ou do tratamento?

5. O nosso bebé irá sentir dor? Como é que se pode controlar  
 a dor? 

6. O que poderá acontecer se não fizermos nada ou ficarmos  
 a aguardar para ver? 

7. Onde é que podemos obter mais informações e detalhes? 
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Outras formas de ajudar a controlar a dor ou a ansiedade do bebé:

•	 amamentar o bebé durante o exame ou tratamento
•	 colocar um pouco de leite extraído ou de açúcar na língua do bebé
•	 o Toque reconfortante ou o Método Canguru (ver páginas 28 e 30)
•	 estar atento a qualquer sinal de sofrimento do bebé e avisar a equipa médica e 

de enfermagem que o bebé poderá precisar de mais analgésicos. 

Todos os medicamentos apresentam riscos, bem como benefícios, portanto, os 
analgésicos não são usados sem necessidade. Se o vosso bebé tiver de realizar um 
procedimento médico que possa ser um pouco mais doloroso ou desconfortável,  
ser-lhe-ão administrados medicamentos para as dores. A dose é calculada com 
base no peso do bebé. Se o vosso bebé precisar de ser operado, durante a 
intervenção estará a dormir com uma anestesia geral. 

A vossa unidade de neonatologia deverá ter procedimentos escritos sobre a 
administração de analgésicos. Caso pretendam mais informações sobre os 
procedimentos, não hesitem em perguntar aos enfermeiros ou médicos do vosso 
bebé. Avisem sempre que sentirem que o bebé está a sentir dor e precise de mais 
ajuda para a suportar.

Os equipamentos da unidade
As unidades de neonatologia estão cheias de equipamentos, os quais, até estarem 
habituados, podem ser intimidantes. Mas, se pensar que todo esse equipamento 
serve para ajudar o bebé, acaba por ser tranquilizante. 

Nesta secção do manual, encontram a descrição de algum do equipamento mais 
comum da unidade de neonatologia, incluindo:

•	 Incubadoras
•	 Ventiladores 
•	 Monitores
•	 Tubos 

Conhecer o equipamento pode ajudar-vos a sentir mais confiantes e a tomar 
decisões mais conscientes relativamente aos cuidados do vosso bebé.

Incubadoras
A incubadora mantém o vosso bebé quente. É uma necessidade básica importante, 
uma vez que os bebés pré-termo lutam sozinhos para se manter quentes. Algumas 
incubadoras são caixas fechadas, com aberturas laterais do tamanho de uma mão. 
Além de conservar o calor, a caixa fechada ajuda a controlar a humidade, fazendo 
circular ar húmido à volta do bebé, para que ele não perca muita humidade por 
evaporação através da sua pele fina.
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Outras incubadoras têm a parte superior aberta e um aquecedor por cima.  
Com este modelo, o acesso ao bebé é mais fácil tanto para os pais, como para 
médicos e enfermeiros. 

A temperatura é regulada de duas formas: com comandos manuais ou automáticos, 
que reagem a um sensor colocado sobre a pele do bebé. Se o sensor cair ou não 
funcionar, é acionado um alarme, avisando os enfermeiros que têm de verificar se a 
incubadora não está muito quente.

Ventiladores
Existem vários modelos de aparelhos para ajudar o bebé a respirar, de acordo com 
as necessidades de cada bebé. O bebé pode ser mudado de um ventilador para o 
outro, caso se verifique alguma alteração no seu estado de saúde. 

No útero, um bebé recebe todo o oxigénio que precisa da mãe. O oxigénio presente 
no sangue da mãe desloca-se através da placenta e passa pelo cordão umbilical. 
Assim que nascem, os bebés devem receber oxigénio pelos pulmões através da 
respiração, o que poderá ser especialmente problemático no caso de bebés muito 
prematuros. Existem dois motivos principais: em primeiro lugar, os pulmões podem 
ainda não estar completamente desenvolvidos; em segundo lugar, o bebé pode 
estar doente e muito fraco. Os aparelhos podem ajudar os bebés a respirar algum 
tempo, até estarem suficientemente fortes para conseguir respirar sozinhos.  
Por vários motivos, os bebés de termo também podem adoecer e necessitar de 
ajuda para respirar. Por favor, consultem a página 53 para mais informações sobre 
problemas pulmonares em bebés pré-termo.

 

Para mais informações, consultem a nossa ficha informativa grátis  
Incubators and monitoring (Incubadoras e Monitorização).
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Ventiladores
O aparelho mais potente para ajudar o bebé a respirar é o ventilador, que conduz 
o ar por um tubo colocado na traqueia do bebé. Este processo é designado por 
“intubação”. 

Existem dois modelos básicos de ventiladores:

•	 Os ventiladores por pressão positiva (os mais comuns) enviam, suavemente, 
ar enriquecido com oxigénio para os pulmões do bebé através de um tubo 
que passa pela boca ou nariz. Estes ventiladores expandem os pulmões. 
A frequência respiratória será ajustada regularmente, de acordo com as 
necessidades do bebé.  

•	 Os ventiladores de alta frequência enviam pequenas quantidades de ar para 
os pulmões, muito rapidamente, centenas de vezes por minuto. O peito do bebé 
parece vibrar. Apesar de parecer preocupante, este tipo de ventilação funciona 
extremamente bem para alguns problemas pulmonares.  

O médico recomendará o ventilador mais aconselhado para o estado clínico do 
vosso bebé.

Caso fique bloqueado com muco ou caia, o tubo endotraqueal pode ter de ser 
substituído rapidamente. Este tipo de problemas costuma ser detetado quando o 
nível de oxigénio no sangue do bebé baixa e os movimentos do peito não estão 
coordenados com o ventilador. Antes de substituir o tubo, os médicos podem esperar 
algum tempo, dando uma possibilidade ao bebé de respirar por si próprio. 

A primeira vez que é retirado do ventilador, o bebé poderá respirar bem durante 
algum tempo, mas, depois, ficar muito cansado. Neste caso, os médicos voltam a 
colocar o ventilador e tentam de novo mais tarde. O bebé pode ser desabituado do 
ventilador, começando a reduzir, lentamente, a frequência e pressão. 

Se o bebé desenvolver uma infeção, poderá ter dificuldades em respirar e poderá ter 
de voltar para um ventilador até à infeção ser eliminada.

 

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis Ventilation 
and Chronic Lung Disease e a nossa ficha informativa grátis  
Ventilators and breathing (Ventiladores e respiração).
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Pressão positiva contínua nasal (CPAP - Continuous positive airway pressure)
Alguns bebés precisam de ajuda para respirar, mas não necessariamente da força 
de um ventilador. Podem ser ajudados através da Pressão positiva contínua nasal 
(CPAP). O ar flui através de dois tubinhos, colocados nas narinas do bebé ou através 
de uma pequena máscara, colocada sobre o nariz. A CPAP aumenta, ligeiramente,  
a pressão do ar e ajuda manter os pulmões do bebé expandidos. 

Se se usar a CPAP por um período prolongado de tempo, a pressão do adaptador 
nasal sobre a ponta do nariz do bebé pode dar-lhe um aspeto de nariz arrebitado. 
Esse efeito desaparece por si só, quando o tratamento com CPAP terminar, porém,  
a equipa de enfermagem irá estar atenta a esta situação.  
Podem encontrar mais informações sobre problemas pulmonares comuns e 
respetivos tratamentos mais adiante, na página 53 desta secção do manual.

 

A equipa trabalhou na Tabitha durante 17 minutos, antes de 
ela estabilizar, embora ainda em estado crítico. Durante este 
período, ela foi intubada duas vezes. Ligaram-na a muitos 
aparelhos para controlar a respiração, a pressão arterial, a 
temperatura e envolveram-na em plástico bolha de ar para a 
manter quente. A Tabitha esteve sempre animada e não parava 
de mexer no plástico bolha de ar com os pés. wrap. 
John Blackhall, irmão da Tabitha, nascida às 24 semanas

“

”
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Monitores
It Na unidade de neonatologia, parece que estão sempre a soar alarmes e sinais 
sonoros, isso deve-se ao facto da equipa de enfermagem usar diversos monitores 
para controlar o estado de saúde do vosso bebé, minuto a minuto.

Monitores de sinais vitais 

Estes aparelhos captam os sinais elétricos enviados pelo coração do bebé e estão 
constantemente a verificar se ele está a bater corretamente. Também conseguem 
detetar alterações na respiração do bebé. Qualquer pausa na respiração do bebé 
pode fazer disparar um alarme. Estes monitores captam a informação através de 
pequenos elétrodos colocados sobre o peito do bebé. Os elétrodos são ligados ao 
monitor através de fios. 

Monitores de saturação de oxigénio (oxímetro)
Os sensores estão, suavemente, colocados à volta do pé ou da mão do bebé.  
Estes monitores verificam a quantidade de oxigénio presente no sangue do bebé, 
emitindo uma luz que atravessa a pele. 

Tubos
Pode parecer que o vosso bebé tem tubos a toda a sua volta. Quando sabem a que 
se destina cada um dos tubos e como funcionam, torna-se menos assustador.  

Via intravenosa (IV) 
O vosso bebé pode ter agulhas finas (também chamadas cânulas) inseridas em 
minúsculos vasos sanguíneos. Por norma, estas agulhas intravenosas são colocadas 
numa mão, pé, braço ou perna. 
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Ocasionalmente, poderá ser necessário usar um dos pequenos vasos à superfície do 
couro cabeludo do bebé. Estas agulhas são colocadas para administrar líquidos ou 
medicamentos, como antibióticos. Por vezes, os delicados vasos sanguíneos do bebé 
podem romper ou ficar bloqueados. Em alguns casos, os líquidos podem cair sobre 
os tecidos envolventes e, por um curto espaço de tempo, provocar um inchaço. 

Cateteres umbilicais
Estes tubos longos e flexíveis são inseridos nos vasos sanguíneos do umbigo do 
bebé. Na maioria dos casos, os cateteres umbilicais são usados nos primeiros  
dias após o nascimento. Existem dois modelos de cateteres umbilicais. Um dos 
modelos é inserido dentro de uma artéria e é usado, principalmente, para medir  
a pressão sanguínea do bebé e tira amostras para avaliar os gases do sangue.  
O outro modelo é inserido dentro de uma veia e é usado para transportar alimentos 
ou medicamentos para o bebé. A maioria dos cateteres umbilicais têm apenas um 
tubo, mas existem alguns modelos com um segundo ou terceiro tubo para que 
seja possível administrar líquidos e medicamentos diferentes através de um único 
ponto de entrada. Isto significa que poderão ser realizados vários procedimentos em 
simultâneo sem que o bebé sofra ou seja perturbado.

Linha central 
São tubos muito finos inseridos numa das veias principais do bebé. É um 
procedimento mais complexo do que a inserção de agulhas intravenosas e pode 
envolver cirurgia. Por norma, a linha central é usada para administrar alimentos 
e certos fármacos que precisam de entrar numa das veias principais. Nem 
sempre é fácil colocar este tipo de tubos no local correto. Caso não seja colocado 
corretamente, poderá bloquear ou verter. As equipas médica e de enfermagem 
vigiam sempre a linha central atentamente. Caso haja motivo para preocupações,  
o tubo é retirado. 

Tubo endotraqueal
Se o bebé estiver num ventilador, este tubo é inserido na sua traqueia. Por vezes, 
estes tubos bloqueiam ou caem e, nesses casos, terão de ser substituídos (para mais 
informações sobre aparelhos que ajudam a respirar, consultem a página 43 desta 
secção do manual).

Alimentação por sonda 
Se o bebé ainda não conseguir ser alimentado normalmente, poderá receber o 
leite materno ou industrial através de um tubo que desce pela boca ou nariz até 
ao estômago. Este processo é designado por nutrição entérica. Se o bebé ainda 
não estiver suficientemente forte para beber leite, pode ser alimentado através 
da linha central, diretamente num vaso sanguíneo, como descrito acima (nutrição 
parentérica). Para mais informações, consultem a secção sobre Alimentação  
deste manual. 

Para mais informações, consultem a nossa ficha informativa grátis 
Intravenous lines and catheters (Linhas intravenosas e cateteres).
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Exames médicos
Enquanto estiver na unidade, o vosso bebé irá necessitar de fazer exames que 
indiquem aos médicos qual o seu estado clínico e como é que os tratamentos 
estão a correr. Nesta secção, encontram mais informações sobre exames médicos 
comuns, incluindo:

•	 Análises ao sangue 
•	 Ecografias 
•	 Punções lombares 
•	 Rastreio de doenças hereditárias e infeções 
•	 Exames oftalmológicos e auditivos 
•	 Imunização 

Os exames só são realizados em caso de necessidade e as equipas médica e de 
enfermagem e o restante pessoal farão tudo para manter os níveis de stress do 
bebé no mínimo. Para mais informações sobre como ajudar o seu bebé a suportar 
estes procedimentos, consultem a página 41 desta secção do manual.  

Análises ao sangue
O sangue funciona como sistema de transporte do corpo, transportando oxigénio, 
nutrientes, resíduos e mensagens químicas para os locais apropriados. O sangue 
do vosso bebé está cheio de células vivas com diferentes funções, incluindo lutar 
contra infeções. Por tudo isto, as análises ao sangue podem fornecer informações 
fundamentais sobre a saúde do vosso bebé aos médicos. 

Na maior parte das análises, o sangue é colhido picando a pele nas costas da mão 
ou no calcanhar do bebé. 

Uma equipa médica ou de cientistas testam a amostra de sangue do bebé no 
laboratório. Neste manual, explicamos algumas das análises ao sangue mais 
comuns.

Níveis de açúcar 
O sangue distribui energia a todos os órgãos do corpo, transportando açúcar.  
Este exame indica aos médicos se os níveis de açúcar do bebé estão devidamente 
controlados. Os bebés que nascem de mãe diabética ou bebés com peso à 
nascença muito baixo podem ter dificuldades em manter os níveis de açúcar e,  
por isso, precisam de ser vigiados com mais atenção. 

Gases do sangue 
Além de transportar oxigénio dos pulmões para o resto do corpo, o sangue leva 
também o gás residual, o dióxido de carbono, de volta aos pulmões do bebé, para 
que este o possa expulsar. Ao medir a quantidade de dióxido de carbono junto com 
alguns dos produtos químicos residuais que o sangue recolhe, é possível saber se o 
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bebé tem ou não problemas respiratórios. Este exame também permite aos médicos 
saber como é que os outros órgãos do bebé, como os rins, estão a funcionar. 

Plaquetas 
Estas células no sangue do bebé são importantes para controlar hemorragias.  
Nos bebés pré-termo, a contagem de plaquetas costuma ser muito baixa. Se for  
o caso do vosso bebé, poderá ser necessária uma transfusão de plaquetas. 

Hemoglobina
A capacidade do sangue transportar oxigénio depende deste químico que está 
presente de forma natural. No sangue, a hemoglobina é transportada pelos 
glóbulos vermelhos. Caso o bebé não tenha glóbulos vermelhos suficientes, o resto 
do corpo pode não receber oxigénio suficiente. É o que se designa por “anemia”.  
Se o vosso bebé sofrer de anemia, poderá necessitar de uma transfusão de sangue 
(consultem a página 59 para mais informações sobre transfusões). 

Glóbulos brancos
Estes glóbulos têm um papel fundamental no combate às infeções. Confirmar o 
número de glóbulos brancos, além de ajudar os médicos a saber como é que o 
bebé está a recuperar de uma infeção, também dão informações sobre novas 
infeções que se poderão estar a formar. 

Para mais informações, consultem a nossa ficha informativa grátis Blood tests 
(Análises ao sangue).
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Ecografias
Através das ecografias que permitem ver o corpo do bebé por dentro, os médicos 
podem recolher muita informação. Os médicos deverão explicar sempre aos pais os 
resultados de todas as ecografias realizadas. 

Ultrassom
A ecografia mais comum é realizada através de ondas de ultrassom, que 
reproduzem uma imagem do que se passa no interior do corpo do bebé. O ultrassom 
não emite radiação prejudicial. Um dos objetivos mais comuns do ultrassom é 
observar a estrutura do cérebro do bebé, para verificar se existem hemorragias ou 
outros problemas. Durante este procedimento, poderão ter de permanecer junto ao 
vosso bebé.

Imagem por ressonância magnética (MRI – Magnetic resonance imaging) 
Muitas unidades de neonatologia têm acesso a aparelhos de imagem por 
ressonância magnética (MRI). Estes aparelhos usam um campo magnético que 
permite tirar fotos muito úteis aos órgãos internos do bebé. Um diagnóstico MRI 
é indolor e não emite radiação prejudicial. Se o vosso bebé tiver de fazer um 
diagnóstico MRI, será transportado até ao aparelho numa incubadora especial, 
que o manterá seguro e quente. Na maioria dos hospitais, o aparelho de MRI está 
localizado longe da unidade de neonatologia. O bebé poderá ter de esperar para 
realizar este diagnóstico, até ter força suficiente para se deslocar. Antes de realizar 
o exame, o bebé poderá ter de ser sedado, para o ajudar a manter suficientemente 
imóvel para que o diagnóstico possa ser realizado até ao fim.
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Radiografia
Por norma, a radiografia é usada para observar o peito do bebé, especialmente 
quando está a receber apoio respiratório. Outro motivo bastante comum para fazer 
uma radiografia é observar o abdómen do bebé, quando não tolera alimentos e 
existem suspeitas de um grave distúrbio ou infeção do intestino. Como a radiografia 
usa radiação ionizante, só é realizada caso seja absolutamente necessária. Durante 
o exame radiológico ao bebé, poderão ter de sair da sala.

Punção lombar
Se os médicos suspeitarem que o vosso bebé possa ter uma infeção grave, poderão 
querer verificar se o cérebro e a medula espinhal estão infetados (meningite).  
Ao fazer uma punção lombar, o médico retira uma amostra do líquido que envolve 
a medula espinhal. Este líquido também envolve o cérebro, de onde desce para a 
medula. Pelo que este exame poderá também indicar se existe alguma infeção a 
afetar o cérebro. 

Um enfermeiro irá ajudar o bebé a manter-se deitado de lado, na posição fetal,  
de modo a aumentar o espaço entre os ossos da coluna. Enquanto o médico insere 
uma pequena agulha entre duas vértebras ao fundo das costas, o enfermeiro irá 
estar sempre atento ao bebé. Tanto quanto se sabe, este procedimento apenas 
causa um ligeiro desconforto nos bebés. Por norma, para aliviar a dor, serão 
suficientes medidas básicas, como passar açúcar ou leite materno pelos lábios.

Rastreio de doenças hereditárias ou infeções 
Os médicos poderão querer examinar o vosso bebé para verificar se existem 
infeções virais adquiridas durante a gravidez ou doenças genéticas (hereditárias), 
que poderão indicar graves problemas de saúde, não só para o bebé, como para os 
pais e restante família. Antes de realizar estes exames, os médicos falarão com os 
pais. 

Exames oftalmológicos e auditivos
Os bebés pré-termo têm um risco elevado de sofrerem problemas de visão.  
Se o vosso bebé pesava menos de 1500 g à nascença ou se nasceu antes das 32 
semanas, um especialista da visão (oftalmologista) deverá verificar se o bebé sofre 
de retinopatia da prematuridade (ROP). Este poderá ser um problema grave e, em 
certos casos, poderá ser necessário fazer um tratamento a laser. Os exames de 
rotina começam assim que o bebé atingir um determinado nível de desenvolvimento, 
o que poderá ocorrer algumas semanas após o nascimento. 

Os bebés pré-termo têm também um risco mais elevado de sofrerem de outros 
problemas de visão, tal como estrabismo, hipermetropia ou miopia. À medida que o 
vosso filho for crescendo, é importante realizar exames oftalmológicos regularmente, 
uma vez que estes problemas poderão ser corrigidos com óculos ou outro 
tratamento.
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Do mesmo modo, os bebés pré-termo têm um maior risco de sofrer de problemas de 
audição. De acordo com o plano nacional britânico, antes de sair do hospital, todos 
os recém-nascidos devem realizar um exame auditivo. 

Imunização
Oito semanas após o nascimento, é uma prática comum começar a administrar 
imunizações de rotina à maioria dos bebés, como medida de proteção de doenças 
vulgares. O mesmo acontecerá caso o bebé ainda se encontre no hospital. Antes de 
começar a dar qualquer tipo de vacina ao bebé, os pais terão oportunidade de falar 
com as equipas médica e de enfermagem, que pedirão a vossa autorização.

Complicações e problemas médicos
Os bebés pré-termo e doentes que se encontram nos cuidados especiais costumam 
ter problemas médicos. Quanto mais cedo o bebé tiver nascido, maiores são os 
riscos. Nesta secção do manual, ficarão a conhecer melhor os problemas médicos 
mais frequentes nos bebés pré-termo, incluindo: 

•	 Problemas pulmonares
•	 Infeções 
•	 Hemorragia cerebral 
•	 Problemas de coração, rins ou fígado
•	 Icterícia 
•	 Transfusões de sangue 

Alguns destes problemas podem afetar bebés pré-termo ou, também, bebés mais 
velhos. 

Também poderão encontrar informação sobre transfusões de sangue, uma vez que, 
por diversos motivos, o vosso bebé poderá precisar de uma transfusão.

O Joseph levou inúmeras transfusões de sangue 
e tomou imensos medicamentos. Ele sofreu de 
Persistência do Canal Arterial (PCA), tratada com 
medicamentos. Ele fez um tratamento a laser 
aos olhos e uma operação à hérnia. Ainda está 
a receber oxigénio e ainda é pequeno, mas é um 
menino muito feliz, que sorri muito. 
Becky Howard, mãe do Joseph, nascido às 23 semanas 

“

” 

Para mais informações, consultem a nossa ficha informativa Retinopathy of 
preterm (ROP) screening (Rastreio da retinopatia da prematuridade).
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Problemas pulmonares
Os problemas respiratórios são comuns nos bebés pré-termo, principalmente se 
tiverem nascido antes dos pulmões terem tido oportunidade de se desenvolverem 
completamente no útero. Ajudar o bebé a respirar costuma ser uma parte 
importante dos seus cuidados na unidade de neonatologia.

Surfactante
Se o vosso bebé for pré-termo e os pulmões não estiverem completamente 
desenvolvidos, muito provavelmente, irão receber surfactante. Trata-se de uma 
substância natural, produzida nos pulmões para facilitar a respiração. Torna o  
tecido pulmonar mais flexível e elástico, de modo a evitar que os pulmões entrem  
em colapso. O surfactante começa a ser produzido pelo corpo por volta das 20 
semanas de gestação e, muitas vezes, os bebés pré-termo não têm suficiente.  
Esta carência pode conduzir a um nível reduzido de oxigénio no sangue e a 
problemas respiratórios. O surfactante pode ser produzido artificialmente.  
O surfactante é administrado inserindo um tubo na garganta do vosso bebé,  
depois, lentamente, essa substância vai sendo libertada para os pulmões. 

Apneia do prematuro
Os bebés pré-termo costumam revelar um padrão respiratório caracterizado por 
pausas breves. Por vezes, estas pausas podem ser longas e é preciso “lembrar” o 
bebé que tem de respirar, estimulando-o delicadamente. 

Para ajudar a estabilizar a respiração do bebé, poderão ser usadas drogas,  
como a cafeína. 

Por vezes, estas pausas podem ser suficientemente graves para o bebé necessitar 
de ajuda para respirar, por um curto período de tempo. Na maioria dos casos, este 
problema irá melhorar.

Se o vosso bebé tiver saído de um ventilador, será ligado a um monitor que aciona 
um alarme se ele fizer uma pausa respiratória demasiado longa.

Pulmão colapsado (pneumotórax
Por vezes, podem ocorrer fugas de ar a partir de sacos de ar danificados existentes 
nos pulmões, principalmente quando o bebé está num ventilador. Poderão formar-
se bolhas de ar nos tecidos pulmonares ou à volta dos pulmões, dando origem ao 
“pulmão colapsado” (pneumotórax). 

Grandes bolsas de ar podem comprimir os pulmões e dificultar a respiração. Nesse 
caso, os médicos poderão ter de passar um tubinho (dreno torácico) pela parede 
torácica do bebé para o ar poder sair. Para este procedimento, é administrada uma 
anestesia local. O dreno torácico costuma ser inserido como medida de emergência, 
por isso é provável que os médicos e os enfermeiros só possam falar com os pais 
após o procedimento.
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Doença pulmonar crónica
Os bebés que recebem ventilação durante um longo período de tempo poderão 
desenvolver Doença pulmonar crónica (DPC: CLD - Chronic Lung Disease]; também 
designada por Displasia broncopulmonar: BPD - Bronchopulmonary dysplasia). 

A DPC é diagnosticada caso os bebés estejam a receber oxigénio continuamente 
quando atingem as 36 semanas de gestação (quatro semanas antes da data 
prevista de nascimento) e uma radiografia ao tórax confirma alterações nos 
pulmões típicas deste problema. 

Se o vosso bebé sofrer de DPC, os pulmões serão mais rígidos do que o normal e o 
bebé terá de se esforçar mais para o ar entrar nos pulmões. Quando o bebé deixa 
o apoio respiratório, poderá cansar-se facilmente, especialmente quando está a ser 
alimentado (que poderá ter de ser efetuado através de sonda por um período mais 
longo do que um bebé que nunca fez ventilação). O bebé pode continuar a precisar 
de oxigénio durante algum tempo, talvez mesmo depois de regressar a casa. 

Como, nesta fase, os pulmões desenvolvem-se depressa, gradualmente, a maioria 
dos bebés vai melhorando. Muitos bebés com DPC costumam deixar de recorrer ao 
oxigénio quando tiverem seis a nove meses após a data prevista de nascimento. 

Síndrome de aspiração de mecónio  
(SAM: MAS - Meconium aspiration syndrome) 
Uma das causas que leva a que os bebés precisem de apoio respiratório é 
a síndroma de aspiração de mecónio (SAM). Esta síndrome ocorre com mais 
frequência em bebés de termo ou que nascem perto do termo. Por vezes, durante o 
parto, o recém-nascido inala uma mistura de líquido amniótico e mecónio.  
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O mecónio são as primeiras fezes do bebé (ou cocó), que são pegajosas, espessas 
e verde escuras. Se o vosso bebé sofrer de SAM poderá apresentar sinais como ser 
flexível, débil e estar muito imóvel, bem como ter uma frequência cardíaca muito 
lenta. A traqueia do bebé terá de ser desimpedida tanto quanto possível para limpar 
o mecónio. Para isso, insere-se um tubo endotraqueal (um tubo de plástico colocado 
na traqueia do bebé pela boca ou pelo nariz) e aspira-se lentamente, à medida que 
se vai retirando o tubo. Os médicos vão continuar a limpar as vias respiratórias até 
deixarem de detetar mecónio nos líquidos que são aspirados.

Este problema pode ser grave, exigindo tratamentos intensivos e complexos. 
Contudo, a maioria de bebés que sofrem de SAM melhora passados alguns dias ou 
semanas, dependendo da quantidade que tiverem inalado. Normalmente, não se 
verificam lesões pulmonares permanentes.

Infeções
Se o vosso bebé apanhar alguma infeção poderá receber apoio para ajudar a 
respirar, bem como antibióticos para ajudar a combater a doença. Os bebés pré-
termo e com baixo peso à nascença têm menos resistência para combater infeções, 
sendo este um problema vulgar, que necessita de tratamento. Por vezes, as infeções 
são provocadas por germes que se acumulam na linha central, que poderá ter de 
ser removida, ou no tubo de ventilação, na traqueia. 

Hemorragia cerebral
Um cérebro de bebé em desenvolvimento tem muitos vasos sanguíneos minúsculos. 
Por vezes, estes vasos sanguíneos rompem-se, provocando hemorragias no cérebro. 
As pequenas perdas de sangue (hemorragias) não parecem causar problemas a 
longo prazo. 

As hemorragias cerebrais são classificadas segundo o grau de gravidade: no nível 
1 a hemorragia é leve; no nível 2 é moderada; já os níveis 3 e 4 são os mais graves. 
Estas grandes perdas de sangue são mais graves e podem limitar o acesso de 
sangue a certas zonas do cérebro, o que significa que algumas zonas do cérebro 
do bebé poderão não estar a receber oxigénio suficiente. Se a hemorragia afetar 
uma grande zona do cérebro do bebé, os médicos irão manter essa situação 
constantemente sob controlo, através de ecografias cerebrais (ultrassom) regulares. 

Por vezes, quando a hemorragia é maior, o fluxo de líquido do cérebro para a 
medula espinhal fica bloqueado com coágulos de sangue.

Para mais informações, consultem as nossas fichas informativas grátis 
Ventilation and breathing (Ventilação e respiração) e Going home on oxygen, 
bem como os nossos folhetos grátis Ventilation and Chronic Lung Disease e 
Going home on oxygen.
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Por vezes, as ecografias revelam sinais de que o cérebro não recebeu oxigénio 
suficiente. Se as células na zona privada de oxigénio morrerem, no local do tecido 
cerebral forma-se uma bolsa cheia de líquido, chamada “quisto”. O efeito que terá 
sobre o vosso bebé dependerá do local onde se formou o quisto. 

O médico do vosso bebé deverá informar-vos de tudo o que veem nas ecografias. 
A terminologia usada pode não ser muito clara, por isso não hesitem em pedir ao 
médico para usar uma linguagem mais clara. 

Problemas de coração, rins ou fígado
Alguns bebés com problemas de coração precisam de ser operados, mas nem 
todos. 

Se o vosso bebé tiver problemas cardíacos, poderá ter de ser transferido para outro 
hospital com médicos especialistas em cardiologia. Noutros casos, o vosso bebé 
poderá ter de ficar na vossa unidade de neonatologia local, até estar suficientemente 
estabilizado para novo tratamento. 

No caso de problemas cardíacos menos graves, o bebé poderá ficar no hospital da 
vossa região, até estar suficientemente recuperado para ir para casa. Depois, terá de 
ter cuidados de acompanhamento numa clínica de cardiologia normal.

Persistência do canal arterial (PCA: PDA - Patent ductus arteriosus)
A persistência do canal arterial (PCA) é um problema cardíaco comum em bebés.  
O canal arterial é um pequeno vaso sanguíneo que costuma estar localizado do lado 
de fora do coração do bebé, quando está no útero. O canal liga os dois maiores 
vasos sanguíneos que saem do coração (a aorta e a artéria pulmonar). O canal 
permite que o sangue não tenha de passar pelos pulmões, uma vez que, enquanto 
está no útero, o bebé não precisa deles. 

Por norma, após o nascimento, os pulmões enchem-se com ar e o sangue 
começa a circular pelos pulmões. Nessa altura, o canal deixa de ser necessário e 
costuma fechar nos primeiros dias de vida do bebé. Nalguns casos, o canal não 
fica devidamente fechado. Quando o canal continua aberto, é diagnosticada a 
persistência do canal arterial ou PCA. 

Este problema costuma ser diagnosticado quando os médicos ouvem um murmúrio 
(sopro) no coração através do estetoscópio. Por norma, é confirmado com um exame 
de ultrassom ao coração, também conhecido como ecocardiograma ou “eco”. 

Se o ultrassom revelar que o canal é grande demais ou que está a causar problemas 
ao vosso bebé, poderá ser iniciado um tratamento para estimular o canal a fechar. 
Começar o tratamento para um canal demasiado grande nos primeiros dias de 
vida pode ajudar a evitar problemas, mais tarde. O médico do vosso bebé falará 
convosco sobre este assunto.
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Existem diferentes opções de tratamento:

•	 Medicamentos Os medicamentos mais usados para a PCA são a indometacina 
(indometacin) e o ibuprofeno (ibuprofen). Estes medicamentos têm melhor 
resultado se forem administrados antes das duas semanas de idade.  
Por norma, são administrados através de uma veia. Durante o tratamento,  
os médicos costumam voltar a examinar o coração do bebé para confirmar  
se a medicação está a resultar. 

•	 Cirurgia If Se o canal arterial continuar aberto e estiver a causar problemas ao 
bebé, os médicos poderão recomendar uma pequena cirurgia para fechar o 
canal. Nem todos os casos de PCA requerem cirurgia. Com o tempo, alguns 
fecham sozinhos e o médico do vosso bebé discutirá convosco se uma cirurgia 
será benéfica para o bebé. 

Sépsis
Este problema ocorre quando existe uma intensificação da reação normal do 
corpo a uma inflamação ou infeção bacteriana. As bactérias criam uma toxina que 
faz a inflamação alastrar e provoca mudanças rápidas na temperatura corporal, 
na pressão arterial, nos pulmões e noutros órgãos do bebé. Os bebés pré-termo 
são particularmente vulneráveis à sépsis por terem o sistema imunitário menos 
desenvolvido. Os bebés na UCIN também podem apanhar infeções através dos 
cateteres, tubos de ventilação e linhas intravenosas a longo prazo. Se os médicos 
suspeitarem de sépsis, poderão administrar antibióticos intravenosos ao bebé, 
antes do diagnóstico ser confirmado por testes laboratoriais. Os antibióticos são 
muito usados no tratamento da sépsis. 
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Enterocolite necrosante (NEC - Necrotising enterocolitis) 
Trata-se de uma doença grave em que os tecidos do intestino ficam inflamados 
e começam a morrer, o que poderá provocar uma infeção grave, uma vez que 
se poderá abrir um orifício por onde os conteúdos do intestino poderão passar 
para o abdómen. A enterocolite necrosante é uma das razões mais comuns das 
cirurgias em recém-nascidos. Pode ser difícil de diagnosticar, mas os médicos e 
os enfermeiros podem suspeitar desta doença caso o bebé apresente sintomas 
gerais de doença, tiver problemas em se alimentar e tiver a barriga inchada ou 
mole. A maioria das vezes, a enterocolite necrosante pode ser tratada sem cirurgia, 
deixando, simplesmente, o intestino descansar e alimentando o bebé através de 
uma agulha intravenosa durante algum tempo. São usados antibióticos para tratar 
infeções. Além disso, será inserida uma sonda nasogástrica no nariz do bebé para 
drenar os conteúdos do estômago. Se o vosso bebé desenvolver uma perfuração 
(orifício) no intestino ou se não responder ao tratamento, precisará de uma 
cirurgia. O cirurgião irá retirar todas as zonas do intestino onde exista tecido morto. 
Enquanto o bebé recupera da cirurgia, continuará a ser alimentado através da veia. 
Gradualmente, à medida que o bebé recupera, a agulha intravenosa irá sendo 
substituída por leite materno ou industrial, administrado pela sonda nasogástrica. 
O leite materno é conhecido por reduzir o risco de enterocolite necrosante, por isso, 
caso seja possível, este é um bom motivo para o dar ao seu bebé. 

Icterícia
O vosso bebé poderá necessitar de terapia através de luz (também designada 
fototerapia) para a icterícia, sendo este um tratamento vulgar. 

Os recém-nascidos costumam contrair icterícia devido a um aumento da bilirrubina 
no sangue. A bilirrubina é um químico libertado pela destruição dos glóbulos 
vermelhos mais antigos. Trata-se de um processo natural que ocorre por o corpo 
estar constantemente a renovar a sua produção de glóbulos vermelhos.
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Por vezes, os níveis de bilirrubina no sangue de recém-nascidos sobem, porque o 
fígado não a consegue remover com a rapidez necessária. Costuma ser o caso de 
bebés pré-termo e de bebés com problemas de fígado. A icterícia é caracterizada 
pela coloração amarelada da pele do bebé. Outros problemas de fígado também 
poderão provocar icterícia, mas é menos frequente. 

Se a bilirrubina acumular e atingir níveis elevados no sangue, pode causar 
problemas graves, por isso estas situações são cuidadosamente controladas 
através de análises ao sangue. 

A bilirrubina pode ser decomposta por uma luz azul. Por isso, os bebés costumam 
ser colocados por baixo de luz especial ou colocados por cima de um aparelho 
Bilibed, que emite uma luz semelhante. Este tratamento é designado “fototerapia”. 

Se os níveis de bilirrubina atingirem valores muito elevados, os médicos poderão 
realizar uma exsanguíneotransfusão, substituindo o sangue do bebé por sangue 
novo e sem bilirrubina.  

 

Transfusões de sangue
O vosso bebé poderá necessitar de uma transfusão de sangue, existindo várias 
razões para esta necessidade. Durante a transfusão, o bebé recebe sangue doado 
através de um tubo por uma veia. 

Antes do bebé receber uma transfusão de sangue, é necessária a autorização dos 
pais. No entanto, em caso de emergência, os médicos poderão ter de começar este 
procedimento sem autorização dos pais. Nesses casos, o médico do vosso bebé 
explicará, tão cedo quanto possível, os motivos que levaram a esse procedimento. 

O sangue é uma substância muito complexa, composta por muitas células 
diferentes e por um líquido chamado plasma. Por vezes, os médicos fazem uma 
transfusão apenas de parte do sangue, não usando todo o sangue. Um exemplo é 
uma transfusão de plaquetas. As plaquetas são células minúsculas que se mantêm 
juntas e ajudam o nosso sangue a coagular. São importantes porque são a defesa 
natural do nosso corpo contra hemorragias. Com o tempo, todas as células do 
corpo se vão decompondo e regenerando. Por vezes, quando os bebés são muito 
pequenos ou estão muito doentes, as suas plaquetas desgastam-se ou decompõe-
se a uma velocidade superior à da formação de novas plaquetas. 

Uma análise ao sangue revela se a contagem de plaquetas é baixa e, nesse  
caso, o vosso bebé pode receber uma transfusão de plaquetas para aumentar  
a quantidade.

 

Para mais informações, consultem a nossa ficha informativa grátis Neonatal 
jaundice (Icterícia neonatal).
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Ajuda com investigação médica
O vosso bebé está a receber cuidados médicos avançados, em parte, graças a 
anos de investigação desenvolvida no passado. Por isso é que, atualmente, têm 
sobrevivido mais bebés, os quais, sem estes avanços, poderiam não ter sobrevivido. 
A investigação também conduziu a melhorias significativas na qualidade de vida de 
bebés e crianças prematuros. 

A investigação continua a ser essencial e, na unidade, poderão encontrar pessoas 
que estejam a fazer novos estudos e vos poderão perguntar se o vosso bebé pode 
participar. 

No início, poderá parecer uma ideia assustadora, contudo, poderão ficar mais 
descansados se souberem que toda a investigação é avaliada previamente  
por uma Comissão de Ética para a Investigação (Research Ethics Committee).  
Esta avaliação assegura que as propostas são pertinentes e que o estudo não 
deverá colocar qualquer risco acrescido para os bebés, quando comparado com  
um tratamento normal. 

Se estiverem de acordo, o hospital entregar-
vos-á um formulário de consentimento para 
assinar. Ao assinar este formulário, os pais 
confirmam que autorizam o bebé a participar 
na investigação. 

Se mudarem de opinião, a qualquer 
momento, podem pedir para retirar o vosso 
bebé da experiência. Relembramos que esta 
decisão não irá afetar, de forma alguma,  
a qualidade dos cuidados prestados ao  
vosso bebé.

Resolver divergências e 
queixas
É sempre melhor para o bebé quando os 
pais colaboram com as equipas médica e 

de enfermagem como uma equipa. Contudo, nem sempre estão todos de acordo 
ou, por vezes, ocorrem problemas. Se não estiverem satisfeitos com os cuidados 
prestados ao vosso bebé ou se discordarem do tratamento, não tenham receio 
de falar. Afinal, cuidar dos interesses do vosso bebé faz parte do vosso papel 
enquanto pais. 
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Muitas vezes, o problema principal é a falta de comunicação. A investigação 
apoiada pela Bliss demonstrou que, na unidade, os pais são tratados com muita 
gentileza e estão muito gratos por esse tratamento. Porém, no projeto POPPY, alguns 
pais também revelaram sentir-se angustiados por atitudes insensíveis ou que se 
sentiam afastados das decisões médicas. 

Segunda opinião
Caso estejam preocupados com algum tratamento sugerido para o vosso bebé, 
poderão pedir uma segunda opinião a outro médico. Não é um direito legal, mas 
é considerada boa prática médica os médicos concordarem com o vosso pedido. 
Na verdade, os médicos têm por hábito pedir conselhos uns aos outros, por isso 
não deverão ficar preocupados por pedirem uma segunda opinião. Não irá afetar, 
de forma alguma, os cuidados prestados ao vosso bebé. Falem com a equipa 
responsável por cuidar do vosso bebé, a qual poderá tratar de tudo.

Reclamações
Todos os hospitais têm uma política de reclamações. Se desejarem apresentar uma 
reclamação, o primeiro passo é falar como enfermeiro ou o médico em questão. 
Tentem fazê-lo o mais cedo possível. Tenham bem presente qual a mudança 
pretendida e concentrem-se nisso. Quando se tem as emoções à flor da pele, 
poderá ser complicado, mas, se todos tiverem uma atitude calma e cordial, será 
mais fácil encontrar uma solução. 

Se não se sentirem suficientemente confiantes para apresentar uma reclamação 
sozinhos, poderão pedir ajuda ao “Patient Advice and Liaison Service” (PALS - Serviço 
de Aconselhamento e Comunicação do Paciente) do vosso hospital. Caso não 
estejam satisfeitos com qualquer aspeto do tratamento do vosso bebé, poderão 
deslocar-se ao gabinete do PALS para pedir informações, conselhos e apoio. 
Nesse gabinete, poderão também ajudar-vos, caso tenham dúvidas em relação 
ao funcionamento do sistema ou não saibam como obter apoio quando o bebé for 
para casa. 

Também poderão encontrar apoio gratuito no “Independent Complaints Advocacy 
Service” (ICAS – Serviço Independente de Advocacia de Reclamações). No gabinete 
PALS, poderão solicitar os contactos do ICAS da vossa área de residência.
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A Becky sabia que havia algo de 
errado quando, às 18 semanas 

de gestação, sentia um peso e uma 
pressão na zona abdominal inferior.  
  Quando chegou às 22 semanas 
e quatro dias, a Becky começou a 
sangrar e a sentir contrações fortes.   
  Uns dias mais tarde, a Rebecca foi 
levada para um hospital regional 
com todos os equipamentos para 
cuidar da maioria dos bebés  
pré-termo.  
  Ao chegar ao hospital, foi realizada 
uma ecografia à Becky e disseram-
lhe que o bebé estava em posição 
pélvica e preso na pélvis. O clínico 
não conseguia detetar os batimentos 
cardíacos e disse que poderia ser 
devido à posição do bebé no útero, 
mas que era pouco provável que ele 
ainda estivesse vivo.  
  A Becky e o Sean estavam num 
estado de incredulidade, quando, 
poucos minutos depois de falarem 
sobre os preparativos para o funeral, 
sentiram uma perna a mexer.  
O Joseph nasceu às 23 semanas, 
pesando apenas 555 gramas e foi 
imediatamente levado para uma 
incubadora que estava à sua espera. 
Deixaram a Becky tocar-lhe no rosto 
antes de o levarem para estabilizar.   
  A Becky disse que “O pessoal 
explicava-nos tudo com muita 
paciência e respondia a todas as 
nossas questões, apesar de, por vezes, 
não haver muito pessoal disponível. 
Em pouco tempo, criámos uma rotina 
de visitar a unidade de neonatologia 
duas vezes por dia. Nos dias piores, 
passávamos todo o dia lá”. 

  Na véspera de Natal, seis semanas 
e dois dias depois de o Joseph ter 
nascido, saiu da incubadora e o casal 
pegou nele pela primeira vez. Foi o 
melhor presente de Natal que a Becky 
e o Sean poderiam ter recebido.     
  No início de Fevereiro, o Joseph foi 
transferido dos cuidados intensivos 
para os cuidados especiais.  
  O Joseph teve alta a 15 de março, 
apenas seis dias após a data prevista 
de nascimento, pesando 2631 g.  
  A Becky disse que “Obviamente, ele 
ainda é muito pequeno para a idade, 
mas, com o tempo, irá recuperar.  
Ele é um menino muito feliz e vivaço, 
que está sempre a rir. Ainda bem que 
lutámos por ele”!

[Foco na família]
 
“Contra todas as probabilidades”
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Necessidades nutricionais dos bebés pré-termo
Assegurar que o bebé está bem nutrido é uma prioridade para qualquer pai. 
Na investigação apoiada pela Bliss, os pais afirmaram que davam muito valor a 
orientações e incentivos práticos sobre como alimentar o bebé. 

O leite materno é o alimento ideal para qualquer bebé, particularmente quando se 
trata de bebés pré-termo. Quando se dá à luz prematuramente, o leite materno é 
mais rico em anticorpos. Uma das melhores formas de ajudar o seu bebé é dar-lhe 
leite materno, que é muito mais vantajoso do que o leite industrial. 

Por exemplo:

•	 oferece anticorpos que protegem o bebé contra bactérias e vírus
•	 estimula o sistema imunitário do bebé 
•	 reduz o risco de infeções intestinais graves, tal como a enterocolite necrosante e 

protege contra outras infeções 
•	 fornece nutrientes, fatores de crescimento e hormonas que ajudam o bebé a 

crescer e a desenvolver 
•	 é muito fácil de digerir e é absorvido mais facilmente do que o leite industrial. 

Os bebés pré-termo têm necessidades nutricionais diferentes dos bebés de termo.  
O sistema digestivo não está tão desenvolvido e podem precisar de algum tempo 
para desenvolver as capacidades de sucção. 

Portanto, se o seu bebé ainda não estiver preparado para ser alimentado apenas 
por amamentação, o caminho terá mais algumas etapas. Durante algum tempo,  
o bebé poderá necessitar de receber uma solução nutricional através da veia ou de 
receber o leite materno extraído por um tubo estomacal. 

Poderá demorar algum tempo até se habituar a amamentar, mas não desista. 
Existem muitos benefícios para as mães e para os bebés. A amamentação também 
pode ajudar a construir uma forte ligação afetiva com o bebé. 

Nesta secção do manual, encontra informação básica e, no nosso folheto sobre 
amamentação (ver abaixo), encontrará muita informação detalhada.

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis Breastfeeding your 
premature baby, bem como a nossa ficha informativa grátis Breastfeeding. 

Este folheto também está disponível no Bliss Parent Pack, que inclui mais 
conselhos e ajuda para o vosso regresso a casa. Caso ainda não tenham o 
vosso pacote, falem com a vossa unidade de neonatologia.
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Alimentação por sonda 
No útero, o bebé recebeu nutrientes e líquidos 
através da placenta e do cordão umbilical. Agora 
que o bebé nasceu, precisa de se alimentar, 
mas poderá ainda não estar preparado para 
ser alimentado apenas por amamentação. 
Entretanto, existem outros métodos para 
assegurar que o bebé recebe uma boa nutrição. 
Pode ser alimentado por uma sonda inserida na 
veia ou receber o leite materno através de uma 
sonda inserida no estômago. O método utilizado 
dependerá do nível de desenvolvimento e da 
saúde em geral do bebé.

Nutrição parentérica (PN - Parenteral Nutrition) 
Se o vosso bebé não for suficientemente forte ou se não estiver suficientemente 
desenvolvido para receber o leite materno, terá de ser alimentado através de uma 
veia, o que é conhecido como nutrição parentérica ou intravenosa. 

Uma agulha comprida e fina é inserida numa veia do braço ou da perna do bebé. 
A este procedimento chama-se via intravenosa ou linha central (consultem a página 
47 para mais informações sobre a linha central). 

Através desta agulha, uma mistura de nutrientes pode ser administrada diretamente 
na corrente sanguínea do bebé. No início, a mistura poderá conter glucose (açúcar), 
sais e água. À medida que o bebé for tendo necessidade, poderão ser adicionados 
outros nutrientes, incluindo aminoácidos (os blocos construtores das proteínas), 
gorduras, vitaminas e minerais.

Amamentar foi muito positivo. Comecei a extrair leite logo 
no primeiro dia e, apesar do meu leite ter ameaçado secar 
algumas vezes, estava determinada a amamentar como 
tinha feito com o meu primeiro filho. O Kwame tinha uma 
sonda nasogástrica, que foi inserida para ser mais fácil 
alimentá-lo com o leite extraído do meu peito. Eu costumava 
amamentar uma vez por dia e, noutras ocasiões, ele era 
alimentado por sonda. Ele só começou a mamar no peito 
aos quatro meses de idade. Os enfermeiros estavam, 
constantemente, a incentivar-me. Foram extraordinários! 
Hyacinth Myers, mãe do Kwame, nascido às 23 semanas 

“

” 
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A nutrição parentérica é especialmente útil para os bebés que estão muito doentes 
ou quando o estômago e o intestino ainda não estão suficientemente desenvolvidos 
para digerir o leite materno.

Nutrição entérica (EN - Enteral nutrition)
Quando os bebés são mais velhos e fortes, podem começar a receber leite materno 
no estômago. 

Contudo, mesmo que o intestino do bebé já esteja preparado para digerir, os 
bebés muito prematuros ainda não conseguem coordenar todos os músculos 
necessários para sugar, engolir e respirar. Neste caso, o bebé pode ser alimentado 
com leite materno ou industrial através de uma sonda inserida no estômago. A este 
procedimento chama-se nutrição entérica ou alimentação por sonda. 

A sonda pode ser inserida através do nariz do bebé (sonda nasogástrica) ou através 
da boca (sonda orogástrica) e desliza até ao estômago. 

O leite é colocado numa seringa que se encontra na extremidade exterior da sonda. 
Deverá pressionar um pouco a seringa para o leite começar a correr e, depois, fica 
suspensa sobre a cabeça do bebé. Gradualmente, a gravidade vai puxando o leite 
para o estômago do bebé.

Q
Questões que poderão colocar 
1. Pode explicar como é que o nosso bebé está a ser   
 alimentado, neste momento?

2. Que tipo de nutrientes está o nosso bebé a receber?

3. Neste momento, podemos ajudar a alimentar o nosso bebé  
 de alguma forma?

4. Como o nosso bebé está a ficar mais forte, qual é o próximo  
 passo para o alimentar? 

5. Quando é que o nosso bebé poderá ser amamentado?

6. O que podemos fazer agora para assegurar que o processo  
 de amamentação irá correr bem, quando o nosso bebé   
 estiver preparado? 

7. Quem é que nos pode dar ajuda prática com a  
 amamentação?
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Se for possível pegar no seu bebé enquanto está a ser alimentado, será o ideal. 
Também é importante que o vosso bebé pratique a sucção ao mesmo tempo 
que é alimentado por sonda, desta forma, o bebé aprende a associar a sucção 
à recompensa de uma barriga cheia. Pode extrair algum leite para não ficar 
com os peitos cheios e, depois, deixar o bebé lamber e sugar o peito enquanto é 
alimentado por sonda. 

Outro método é deixar o bebé sugar uma chupeta ou tetina enquanto está a ser 
alimentado. Quando o bebé estiver preparado para começar a ser amamentado, 
as políticas da sua unidade podem desaconselhar o uso rotineiro de chupetas ou 
tetinas, a intenção é que o bebé concentre a sua energia a aprender a mamar  
ao peito. 

Quando se sentirem preparados, poderá ser possível ajudar a alimentar o bebé por 
sonda, se assim o desejarem.

Vantagens do leite materno
Os bebés obtêm muitos benefícios do leite materno e essas vantagens são 
duplamente importantes no caso de bebés pré-termo. A amamentação também 
permite o contacto direto com a pele da mãe e do bebé. A investigação realizada 
demonstrou que esse contacto é muito benéfico, principalmente no caso de bebés 
pré-termo. 

Dar leite materno ao seu bebé pode ajudá-la a sentir-se com mais controlo e mais 
envolvida nos cuidados do seu bebé. Isto também se aplica aos pais. Segundo a 
investigação realizada, o estímulo e o apoio dos pais aumenta as probabilidades de 
uma amamentação bem-sucedida. Caso o bebé esteja a ser alimentado por sonda, 
os pais também podem ajudar.

Ajuda prática com amamentação
A amamentação é tão importante 
para bebés e mães que está 
incluída no Bliss Baby Charter 
Standards, um documento que 
define os padrões de qualidade 
dos cuidados das unidades de 
neonatologia por todo o Reino 
Unido. Segundo esta Carta, 
a amamentação deverá ser 
estimulada ativamente e as mães 
devem receber todo o apoio 
necessário para dar leite materno 
aos seus bebés. 
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Assim que apanhar o jeito, amamentar o seu bebé será a coisa mais natural do 
mundo. A maioria das mães pela primeira vez precisa de ajuda para começar a 
amamentar sem dificuldades. Existem alguns problemas adicionais a ultrapassar 
caso, por exemplo, o seu bebé seja ainda muito prematuro ou esteja muito doente 
e não possa ser colocado ao peito, se o estado clínico for instável ou se estiver num 
ventilador. É útil começar a praticar como pegar no bebé para o amamentar muito 
tempo antes de ele estar preparado para começar a mamar.

Pode aprender a bombear leite dos peitos, o que se designa “extrair”. Pode extrair  
o leite manualmente ou pode comprar extratores de leite manuais ou a pilhas.  
O hospital terá um extrator elétrico que pode usar. Nos primeiros dias, será normal 
extrair pequenas quantidades de um líquido pegajoso e amarelo chamado colostro. 
O colostro é extremamente benéfico para o seu bebé, proporcionando-lhe proteção 
adicional nesta fase crucial. É importante começar a extrair leite materno o mais 
cedo possível após o nascimento e, depois, continuar a extrair oito a dez vezes 
por dia, incluindo à noite. Apesar de, possivelmente, o bebé só beber pequenas 
quantidades de leite, é fundamental extrair leite frequente e eficazmente, em 
particular nas primeiras semanas, para garantir produção de leite a longo prazo. 
Algumas mães consideram que a extração dupla é mais fácil e eficaz para aumentar 
a produção de leite.

O que a mãe pode fazer

4
•	 Peça conselhos sobre amamentação aos 

enfermeiros da unidade. Também pode 
perguntar se existe algum especialista em 
amamentação para lhe dar apoio.

•	 Utilize o Método Canguru no seu bebé. 
Através deste método, o bebé é colocado 
contra o seu peito, em contacto direto com a 
pele. Com o Método Canguru a amamentação 
será mais bem-sucedida. Para mais 
informações, consulte a página 30. 

•	 Se o seu bebé ainda não estiver preparado para mamar ao peito, 
deverá extrair (bombear) o leite materno. Nos primeiros dias, é mais 
aconselhado extrair o leite manualmente e, depois, fazer a transição para 
um extrator. Se o bebé estiver a ser alimentado por sonda, este leite pode 
ser-lhe administrado. Extrair leite também ajuda a manter o fluxo de leite.

•	 Enquanto estiver a ser alimentado por sonda, coloque o bebé ao peito 
ou dê-lhe uma chupeta ou tetina. Assim, o bebé aprende que sugar 
conduz a uma barriga cheia.

•	 O stress pode reduzir o seu fluxo de leite, por isso, enquanto estiver a 
amamentar, cuidar de si também ajuda o seu bebé. 
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Extrair leite ajuda a estabilizar o seu fluxo, garantindo assim uma boa produção 
quando o bebé estiver preparado para mamar ao peito. O leite materno também 
será o melhor alimento para o bebé, caso ele tenha de ser alimentado por sonda. 
Além do peito, muitos bebés bebem leite materno pelo biberão ou por uma 
chávena. O leite materno pode ser guardado no frigorífico por um breve período 
de tempo ou congelado para utilização futura. Se tiver leite materno em excesso, 
poderá doá-lo a um banco de leite, um local onde o leite doado é tratado e 
guardado para beneficiar outros bebés. 

Primeiras refeições 
É importante que as primeiras refeições do seu bebé sejam leite materno. Se, por 
qualquer motivo, não tiver possibilidade de extrair o seu leite, poderá usar leite 
materno doado por outra mãe. Este leite doado é guardado num banco de leite.  
É testado e tratado termicamente por questões de segurança. Contudo, os bancos 
de leite materno não estão disponíveis em todas as unidades de neonatologia do 
Reino Unido, grande parte das unidades onde não existem estes bancos adquirirão 
leite a bancos de outras unidades. 

Fortificantes de leite materno 
Devido às elevadas necessidades nutricionais dos bebés muito prematuros, muitos 
irão necessitar de proteínas, minerais e vitaminas suplementares, além do que 
recebem do leite materno. Pelo que os enfermeiros, os médicos ou o nutricionista 
poderão recomendar que junte um fortificante de leite materno ao leite extraído. 
Estes fortificantes são temporários e só deverão ser usados caso exista alguma 
preocupação relativamente ao conteúdo proteico do seu leite. 
 

Problemas de saúde da mãe
A amamentação é muito boa para a saúde da mãe. Ajuda-a a recuperar a forma, 
porque o excesso de gordura acumulado no corpo durante a gravidez é usado para 
produzir leite materno. Também existem bons indícios que a amamentação reduz o 
risco de cancro da mama e do ovário. 

A amamentação pode não ser a opção de todas as pessoas e pode não estar 
interessada em amamentar a longo prazo, contudo, uma alimentação com leite 
materno nas primeiras semanas após o nascimento dá ao seu bebé um estímulo 
incomparável. Peça ajuda aos enfermeiros da sua unidade ou a algumas das 
instituições mencionadas na página 85. E não se esqueça que, mesmo uma 
pequena quantidade de leite materno é muito benéfica para o seu bebé.  
Mesmo que só consiga tirar um pouco de leite ou decida que não consegue 
continuar, se tentar ajudará o seu bebé a começar bem.
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Transmitir infeções
Se tiver problemas de saúde pessoais, a amamentação poderá não ser muito 
recomendada para o seu bebé. Alguns vírus, como a hepatite ou o VIH, são 
transmitidos pelo leite materno, infetando o bebé. Caso tenha algum destes vírus, 
a amamentação não é aconselhada. Se sabe que tem algum destes vírus ou se 
suspeita que possa ter, pode falar, confidencialmente, com os enfermeiros, que a 
irão ajudar com toda a atenção. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Medicamentos receitados 
Pode estar a tomar medicamentos receitados pelo médico que poderão passar do 
leite materno para o bebé. O mesmo se aplica a medicamentos que pode comprar 
no supermercado ou na farmácia sem receita médica. Informe os enfermeiros 
ou médicos da unidade quais os medicamentos que está a tomar, para que 
eles a possam ajudar a perceber se a amamentação é segura para o bebé. São 
muito poucos os fármacos receitados que não podem ser usados e, por norma, é 
possível encontrar uma alternativa segura. Se tiver de interromper a amamentação 
temporariamente, pode manter a produção de leite extraindo-o.

Outro tipo de drogas
Caso consuma algum tipo de drogas ilegais ou recreativas, elas poderão passar 
para o bebé através do leite materno, podendo causar-lhe lesões. Pode ser difícil, 
mas considere a hipótese de falar nisso a um dos médicos ou enfermeiros para que 
a possam ajudar com aconselhamento e tratamento confidencial. 

Alimentação com biberão 
Se não tiver possibilidade de amamentar ou o bebé não puder ser amamentado, 
poderá optar por usar leite industrial. Antes de começar a ser alimentado 
eficazmente com biberão, o vosso bebé terá de estar suficientemente desenvolvido 
para coordenar a sucção com a deglutição e a respiração. Se o bebé tiver problemas 
em ser alimentado com biberão, poderá ajudar experimentar posições, tetinas ou 
biberões diferentes. A equipa de enfermagem da unidade aconselhará que tipo de 
leite industrial usar, como preparar as refeições e esterilizar o equipamento. Também 
vos pode mostrar como alimentar o bebé com o biberão e qual a quantidade correta 
de cada dose.

 

A Bliss está aqui para ajudar

Se pretender falar sobre algum destes assuntos com alguém fora da 
unidade de neonatologia, confidencial ou anonimamente, ligue para 
a Linha de Apoio Familiar da Bliss através do número grátis 0500 
618140. Além disso, existem diversas organizações para as quais pode 
ligar para apoio e aconselhamento gratuito e confidencial. Por favor, 
consulte as instituições úteis mencionadas na página 85.



Regresso a casa
Aumentar a confiança dos pais   72

A viagem para casa     74

Respiração e oxigénio      74

Calor e sobreaquecimento    75

Se o bebé ficar doente      76

Quem é que nos pode dar apoio em casa  77

Re
gr

es
so

 a
 c

as
a 



72  Bliss 2011 – Bliss Family Handbook

Re
gr

es
so

 a
 c

as
a 

Aumentar a confiança dos pais

Chegou o dia por que tanto ansiavam: o dia em que levam o vosso bebé para casa. 
Mas também poderão estar nervosos, principalmente se o bebé passou muito tempo 
na unidade. Caso o bebé necessite de cuidados médicos continuados em casa, como 
oxigénio ou alimentação por sonda, poderá ser assustador também. A solução é 
aumentar, progressivamente, a confiança dos pais, antes do bebé sair da unidade. 

O Bliss Baby Charter Standards, um documento que define os padrões de qualidade 
dos cuidados das unidades de neonatologia, sublinha a importância de proporcionar 
à vossa família um regresso a casa tranquilo. Algumas etapas importantes neste 
processo são:

• definir com os pais um plano claro para dar alta hospitalar ao bebé 
• dar oportunidade para o bebé permanecer junto à mãe (room in) antes de ir 

para casa 
• assegurar que dispõe de toda a informação e apoio profissional que irão ser 

necessários para tomar conta do bebé em casa.

A equipa de enfermagem deverá dar-vos formação em noções básicas de 
reanimação, algo que é muito útil para todos os pais. Também vos darão conselhos 
sobre as condições para o bebé dormir em segurança. 

Depois de semanas na unidade, estávamos ansiosos para levar 
as nossas gémeas para casa. Estava tudo preparado para as 
receber. Todas as manhãs, esperávamos pela ronda médica 
para perguntar se aquele era o dia. Até que chegou o dia de as 
levarmos para casa. Foi muito emocionante. Tinha visto tantas 
mães sair pelas portas da maternidade com os seus bebés. 
Agora, era a nossa vez. Estávamos muito felizes. 
Louisa Owen, mãe de Isobel e Imogen, nascidas às 28 semanas

“

” 
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Permanência junto à mãe (Rooming in)
Todas as unidades de neonatologia deverão ter um local onde o bebé possa 
permanecer junto à mãe, uma ou duas noites, para que a mãe possa experimentar 
cuidar do bebé sozinha, mas tendo a equipa de enfermagem por perto, para o caso 
de precisar de ajuda. Desta forma, também poderá aumentar a sua confiança e 
consciencializar-se que pode, efetivamente, tomar conta do seu bebé. 

Convém lembrar que o vosso bebé só vai para casa, porque as equipas médicas 
e de enfermagem acreditam que o bebé está suficientemente bem e que os pais 
estão completamente preparados para tomar conta dele.

Antes de sair
Antes de levarem o vosso bebé para casa, certifiquem-se que estão 
informados sobre:

• os medicamentos que o bebé precisa e como obtê-los
• como dividir as doses e quando dar os medicamentos 
• o nome e os contactos do médico de família do seu bebé, incluindo os 

contactos para ajuda à noite e aos fins de semana
• como contactar e chegar ao serviço de urgência (A&E department) 

do hospital mais próximo, de preferência com serviço de urgência 
pediátrica 

• como esterilizar o equipamento para alimentação 
• como preparar o leite industrial, se o bebé tomar esse leite
• como juntar fortificantes ao leite materno, caso o bebé necessite 
• como dar oxigénio ao bebé em casa, se precisar e como arranjar 

material e quem contactar em caso de problemas.

Confirmem que possuem os telefones de contacto da unidade de 
neonatologia, para o caso de necessitarem de conselhos. Podem contactar 
a unidade em qualquer altura, caso surja alguma dúvida enquanto se 
estão a organizar em casa.

Parent Pack grátis da Bliss: este pacote está disponível em todas as 
unidades.  
Contém uma seleção das nossas publicações sobre amamentação, 
desmame e assuntos financeiros. Antes de sair da unidade, não se 
esqueçam de levantar um pacote.
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A viagem para casa
Para segurança do vosso bebé, deverão usar sempre uma cadeira de automóvel 
adequada, mesmo em viagens muito curtas. 

Mesmo que não tenham carro, será sempre necessária uma cadeira de automóvel 
para o bebé poder ir para casa de táxi ou no carro de um amigo ou familiar. 

Nunca levem o bebé ao colo no carro, é muito perigoso. Podem pedir à equipa de 
enfermagem conselhos sobre cadeiras de automóvel e como transportar o bebé  
até casa.

Respiração e oxigénio
Apesar do bebé estar preparado para ir para casa, poderá, ainda assim, precisar de 
oxigénio como apoio respiratório. É algo muito comum no caso de bebés que saem 
da unidade de neonatologia. O vosso bebé pode precisar de oxigénio durante uns 
meses ou mais. 

Se o vosso bebé precisar de oxigénio ao domicílio, os médicos e os enfermeiros 
da unidade de neonatologia irão ensinar-vos a administrar oxigénio e a cuidar do 
equipamento. Não hesitem em expor as vossas dúvidas e em colocar questões até 
sentirem que estão completamente esclarecidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A empresa designada para fornecer oxigénio ao domicílio para o vosso bebé 
contactar-vos-á antes do bebé sair do hospital. Eles preparam todo o equipamento 
e oferecem ajuda e aconselhamento, incluindo uma linha de apoio disponível 24 
horas. Também vos será atribuído um profissional de saúde comunitário (community 
health professional) que vos irá ajudar a organizar em casa e verificar se o bebé se 
está a dar bem com o oxigénio ao domicílio.

Para mais informações, consultem o nosso folheto grátis  
Going home on oxygen.
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Vírus sincicial respiratório (VSR: RSV - Respiratory syncytial virus)
Este vírus costuma afetar todos os bebés e provoca sintomas parecidos com uma 
gripe. Caso atinja os pulmões do bebé, pode provocar problemas respiratórios.  
Se o vosso bebé nasceu pré-termo, tem tendência a sofrer de infeções pulmonares. 
Se nasceu com problemas cardíacos, uma infeção VSR poderá ser mais grave. 

Uma boa higiene é muito importante para prevenir o VSR. Lavem sempre as mãos e 
mantenham todas as superfícies, brinquedos e roupa de cama limpos. Reduzam a 
exposição do bebé a zonas públicas muito movimentadas e a pessoas que possam 
estar com tosse ou gripe. A época do VSR tem o seu pico entre Outubro e Março.

Calor e sobreaquecimento
Quando o vosso bebé for para casa, já deverá conseguir manter uma temperatura 
corporal normal, tal como um bebé de termo. Contudo, se o bebé for muito 
pequeno, ainda poderá necessitar de um ambiente quente. Se não tiverem certeza, 
perguntem aos enfermeiros da unidade de neonatologia. 

A temperatura ideal para o bebé é de cerca de 18°C (65°F). Calor a mais ou frio a 
mais poderão ser perigosos. Não se preocupem se a vossa casa parecer mais fria 
do que o hospital, onde os bebés estão mais frágeis e precisam de um ambiente 
muito mais quente. É conveniente ter um termómetro de ambiente em casa, bem

Para mais informações, consultem os nossos folhetos grátis: Common winter 
illnesses e Respiratory syncytial vírus (RSV). 

O folheto Common winter illnesses também faz parte do Bliss Parent Pack, que 
inclui mais ajuda e conselhos para o vosso regresso a casa. Caso ainda não 
tenham o vosso pack, falem com a vossa unidade de neonatologia. 



76  Bliss 2011 – Bliss Family Handbook

Re
gr

es
so

 a
 c

as
a 

como um termómetro digital para verificar a temperatura do seu bebé, caso se 
sintam preocupados.

No inverno, podem manter o quarto do bebé um pouco mais quente do que o resto 
da casa. O risco principal poderá ser aquecer demasiado o quarto e não deixá-lo 
arrefecer demasiado. 

Se parecer que o bebé está muito quente ou suado, tirem uma camada de roupa 
ou um cobertor. Se o bebé tiver febre, contactem o vosso médico de família e peçam 
conselhos (para mais informações sobre o que fazer se o bebé estiver doente, 
consultem a próxima página). 

A Bliss e a Foundation for the Study of Infant Deaths (FSID – Fundação para o Estudo 
de Morte Infantil) criaram uma ficha de aconselhamento sobre sono seguro, dirigida 
principalmente a pais de bebés pré-termo. Podem encomendar um exemplar, 
solicitá-la na vossa unidade de neonatologia ou descarregá-la no site da Fundação. 
Podem consultar os dados de contacto na página 86. Aconselham a deitar sempre 
o bebé de costas e não de barriga para baixo ou de lado. Assim, o risco de morte 
súbita é reduzido, mesmo que o bebé esteja a receber oxigénio ao domicílio.

Se o bebé ficar doente
Muitos pais recentes ficam preocupados quando o bebé parece estar doente.  
O conselho é o mesmo para todos os pais: se estiverem preocupados, levem o  
bebé ao médico. Quando os bebés estão doentes, o estado clínico pode agravar-se 
muito rapidamente. Não se preocupem com a possibilidade de estarem a incomodar 
o médico, porque todos eles defendem que, com bebés, mais vale jogar pelo seguro, 
do que se arrependerem depois. 

Contactem imediatamente o médico de família, caso o bebé:

• perca interesse na alimentação ou se recuse a ser alimentado
• vomite, caso não seja habitual no bebé 
• tenha diarreia 
• não responda ou não reaja à vossa presença
• esteja muito mais sonolento do que o normal 
• pareça “flexível” como um boneco de trapos, sem força nos músculos
• comece a respirar rapidamente, emitindo ruídos ou fazendo longas pausas de 

cada vez que respira 
• tenha um aspeto pálido e esteja mais frio do que o habitual 
• apresente erupções cutâneas

Se o vosso médico de família não estiver disponível, não hesitem em levar o bebé ao 
serviço de urgência do vosso hospital. 
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Quem é que nos pode dar apoio em casa
Depois de levarem o vosso bebé para casa, pode parecer que estão sós, sem os 
médicos e os enfermeiros do hospital disponíveis o dia inteiro. Podem contar com  
o vosso:

• Médico de família do bebé  
• Enfermeiro domiciliário (Health visitor) 
• Farmacêutico local 
• Centro infantil local

Algumas regiões do Reino Unido têm equipas de intervenção direta especializadas 
em neonatologia ou equipas comunitárias de cuidados pediátricos ao domicílio, que 
também podem oferecer cuidados especializados ao bebé e à família. Antes de sair 
do hospital, certifiquem-se que sabem quais os serviços disponíveis na vossa região. 

O vosso bebé terá consultas de 
acompanhamento na unidade.  
A periodicidade dessas consultas 
dependerá das suas necessidades 
individuais, de acordo com o seu estado, 
a sua saúde em geral e a sua evolução. 

Outros pais poderão dar-vos 
aconselhamento com base no senso 
comum e dar-vos mais ânimo. A Bliss 
pode colocar-vos em contacto com 
outros pais que tenham tido bebés pré-
termo ou com problemas de saúde. 

Alguns bebés poderão ter problemas 
que se prolongam por meses ou anos. 
Bebés que passaram muito tempo num 
ventilador ou apoio respiratório, quando 

apanham uma gripe ou um vírus que afete a zona do peito, poderão ficar ofegantes 
com muita frequência. Outros, anos mais tarde, poderão sentir dificuldades motoras 
ou de aprendizagem. Informem sempre as amas, os professores e os profissionais 
de saúde que o vosso filho nasceu prematuro ou teve problemas de saúde após 
o nascimento. Esta informação ajudá-los-á a compreender e a avaliar melhor as 
necessidades do vosso filho.
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Ajuda da Bliss
Na Bliss, existe alguma coisa para todas as pessoas, quer seja uma conversa online 
com outros pais, informações no nosso site, atividades organizadas por grupos 
de apoio locais ou aconselhamento telefónico através da Linha de Apoio Familiar. 
Consultem a página 23 para mais informações sobre o nosso leque de serviços para 
pais. Nós estamos aqui para vos dar apoio, a vós e à vossa família, sempre que 
precisarem de nós.
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Cuidados paliativos
Os cuidados médicos para bebés pré-termo e bebés doentes fizeram grandes 
progressos. Mas alguns bebés estão tão doentes que será muito difícil recuperarem. 
O momento em que ouvem que o bebé poderá não sobreviver, é terrível para os 
pais. O facto de tudo poder acontecer muito rapidamente, torna a situação ainda 
mais complicada. 

Nesta altura, poderão ter de tomar decisões difíceis. Os pais e a respetiva família 
deverão receber a atenção necessária para ajudá-los a encontrar informação correta 
e apoio no momento certo para tomar estas decisões em prol do seu bebé. 

Junto com as equipas médica e de enfermagem, poderão decidir iniciar ou dar 
continuidade aos cuidados intensivos do bebé, o que implica um ventilador que 
respire pelo bebé e outros sistemas de suporte de vida e tratamentos com fármacos. 
Poderão decidir que está na hora de parar todos ou alguns dos tratamentos médicos 
ativos do bebé ou a não iniciar nenhum tratamento novo, caso o estado de saúde do 
bebé se altere. 

Qualquer que seja a decisão dos pais, manter o bebé sem dores e confortável será 
prioritário para todos os médicos e enfermeiros. Isto é o que se costuma designar por 
cuidados paliativos. Este tipo de cuidados destina-se a bebés e respetivas famílias, 
quando se reconhece que o bebé se encontra num estado clínico que coloca a 
sua vida em risco ou que tem uma expectativa de vida limitada. Não significa, 
necessariamente, que o bebé não irá sobreviver. Os cuidados paliativos têm como 
principal preocupação a melhoria da qualidade de vida, reduzindo a dor e dando 
apoio aos pais e à restante família, ajudando a resolver questões práticas e a lidar 
com as emoções. 

Deverá ser possível os pais terem os cuidados que desejam para o seu bebé no 
local à sua escolha, em casa, no hospital ou numa unidade de cuidados paliativos 
pediátricos. A equipa hospitalar também deverá oferecer aos pais e restante família 
apoio emocional, espiritual, psicológico e prático. 

Aconteça o que acontecer, há muitas pessoas disponíveis para dar apoio não só 
aos pais, como toda a família. Os médicos e os enfermeiros explicarão tudo para 
que, juntos, possam tomar as decisões mais adequadas para o bebé. Para apoio 
emocional, também podem pedir para falar com um conselheiro ou com o capelão 
do hospital. 

Enfrentar decisões difíceis
Dizerem-nos que é melhor limitar ou parar os cuidados intensivos do bebé é 
devastador e são muito poucos os pais que estão, emocionalmente, preparados 
para lidar com esta situação. Podem não estar de acordo com o pessoal médico ou, 
nem sequer concordar um com o outro. Podem sentir que não estão, simplesmente, 
preparados para tomar essa decisão. 
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 Demorem o tempo necessário e falem com os 
enfermeiros e médicos. Com a sua experiência 
e conhecimento, eles poderão dar uma ajuda 
preciosa, num momento tão importante quanto 
este. Quando dão informações e conselhos aos 
pais, podem ter a certeza de que estão sempre  
a pensar no que será melhor para o bebé.  
A vossa unidade deverá ter um psicoterapeuta 
ou um conselheiro e também deverá haver ajuda 
espiritual disponível, se assim o desejarem. 

Amar deste o início 
Ver o bebé lutar pela vida pode ser uma 
experiência muito traumática e todos os pais 
vivem preocupados com a possibilidade do bebé 
não ganhar a batalha. 

Alguns pais que passaram por esta experiência dizem que não queriam criar laços 
muito fortes, porque tinham receio que o bebé não sobrevivesse. Alguns pais que 
conseguiram participar nos cuidados dos bebés, apesar de terem acabado por 
perder o bebé, disseram que saber que fizeram tudo o que estava ao seu alcance 
enquanto o bebé estava vivo ajudou-os a lidar com a perda. A longo prazo, deverá 
ajudar se os pais souberem que fizeram tudo o que era possível para cuidar do 
bebé e que lhe mostraram o seu amor.

Se o bebé falecer 
A unidade de neonatologia deverá ter uma sala onde os pais poderão estar 
sozinhos com o bebé. O pessoal poderá perguntar se desejam lavar e vestir o 
bebé. Os pais podem guardar memórias da vida do bebé de várias formas. A 
maioria das unidades tira uma foto ao bebé, caso os pais autorizem. Podem levar 
essa foto no próprio dia ou mais tarde. Também podem receber um cartão com 
uma lembrança, como uma impressão do pé ou da mão e uma madeixa de cabelo 
do bebé. Alguns pais guardam a pulseira de identificação e o gorro. Este tipo de 
memórias atestam que o bebé fez e sempre fará parte da vossa família. 

Depois de ter tido gémeos, a Hyacinth foi informada que o Shaka estava muito 
doente e poderia não sobreviver. Ambos os bebés lutavam contra infeções.  
O Kwame sobreviveu, mas, infelizmente, o Shaka morreu com apenas 23 dias  
de vida.

Recebi um telefonema de madrugada a pedir para ir 
rapidamente para o hospital, porque o bebé Shaka tinha 
piorado e estavam a tentar ressuscitá-lo nesse preciso momento. 
Eu cheguei lá em meia hora, mas era tarde demais. Ele já tinha 
morrido. Nada pode preparar um pai para uma notícia destas, 

“
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Preparativos 
Os procedimentos variam de hospital para hospital, mas, na maioria das unidades, 
os pais deverão poder ficar com o bebé tanto tempo quanto desejarem. Muitos 
hospitais disponibilizam uma sala de oração para diferentes confissões religiosas e 
capelões que oferecem o seu apoio se e quando necessitarem. 

Por vezes, pode ser exigido por lei um exame post-mortem (autópsia). Caso seja 
necessário realizar esse exame, o médico do bebé irá explicar tudo. Nesse caso, 
enquanto o exame não for realizado, os pais não poderão tirar o corpo do bebé do 
hospital. Depois de ter sido emitido o certificado de óbito, podem levar o bebé para 
casa. O bebé também poderá ir para uma casa funerária, se assim o desejarem. 
Algumas unidades de cuidados paliativos pediátricos disponibilizam um local onde 
o bebé poderá ficar algum tempo a repousar. Os enfermeiros ou o conselheiro do 
luto do hospital poderão dar a orientação necessária ou colocar os pais em contacto 
com membros de alguma confissão religiosa local, caso desejem que participem na 
preparação do funeral. O hospital também poderá ajudar a tratar do funeral.

Fazer o luto do bebé
Fazer o luto do bebé é um longo processo, que não termina no funeral.  
Algumas unidades de neonatologia têm um conselheiro do luto que acompanhará 
os pais, principalmente nos primeiros dias e em datas importantes, como a data 
de nascimento e morte do bebé. Este acompanhamento faz parte da rotina das 
unidades de cuidados paliativos. Muitos hospitais têm uma cerimónia anual em 
memória dos que partiram e os pais poderão receber um convite. 

É uma experiência profundamente pessoal e cada um encontrará a sua própria 
forma de lidar com o que aconteceu. Deverá ser marcada uma consulta de 
acompanhamento com o médico do bebé para os pais dois meses após o 
falecimento, uma vez que poderão surgir dúvidas que não surgiram na altura.  
Como é um período difícil, poderá ser útil falar com o médico de família,  
um conselheiro do luto ou outro profissional da área de apoio. 

Se desejarem falar com um conselheiro da Bliss ou com um consultor na  
nossa Linha de Apoio Familiar grátis, na Bliss, estamos sempre disponíveis para  
vos atender.

mas o fim de semana seguinte foi bem bonito. Os enfermeiros 
deixaram-me ficar com ele e, nesse dia, trouxeram o irmão, 
acompanhado por um enfermeiro. Assim, a família e os amigos 
puderam vir despedir-se. Demos-lhe banho e pegámos nele durante 
horas. Foi muito triste para mim, porque nunca tinha pegado nele e, 
infelizmente, a primeira vez que o pude acariciar foi depois de ele ter 
morrido. 

Hyacinth Myers, mãe de Kwame e Shaka, nascidos às 23 semanas ” 
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Bliss
No Reino Unido, todos os anos, nascem 80.000 bebés prematuros ou com 
problemas de saúde. Os cuidados intensivos que estes bebés recebem nas 
primeiras horas, dias e semanas têm um impacto direto na sua saúde e bem-estar 
para o resto das suas vidas.

A nossa missão é assegurar que mais bebés nascidos prematuramente ou com 
problemas de saúde, no Reino Unido, sobrevivam e que cada um deles tenha a 
melhor qualidade de vida possível. 

A Bliss foi criada em 1979 e é a única instituição de beneficência, no Reino Unido, 
cujo trabalho é dedicado aos cuidados especiais para bebés e suas famílias. 

Além de financiar investigação, formação e campanhas em defesa de melhores 
cuidados, pretendemos também cumprir a nossa missão através do apoio familiar.

Apoio familiar
Em muitos casos, ter um bebé pré-termo ou doente é uma experiência assustadora 
e avassaladora. A Bliss oferece vários serviços gratuitos, como aconselhamento, 
apoio e informações às famílias, ajudando-as a compreender o que está a 
acontecer com os bebés e permitindo aos pais contactarem com outros pais que 
sabem o que eles estão a passar.

A nossa Equipa de Apoio Familiar disponibiliza:

• uma Linha de Apoio telefónica, oferecendo informações e apoio
• Parents4Parents – um serviço que coloca os pais em contacto com outros pais 

que passaram por uma experiência semelhante
• um site abrangente, contendo informações e contactos úteis, bem como um 

fórum interativo para pais 
• oferta diversificada de informações gratuitas, impressas ou online
• uma rede de grupos de apoio locais 
• acesso a consultores qualificados.

 
Como podem ajudar 
Sem o apoio dos nossos patrocinadores e voluntários, nunca faríamos a diferença 
na vida dos bebés que nascem muito cedo, pequenos ou doentes. 

Existem muitas formas de ajudar, tal como definirem um donativo regular, serem 
voluntários na nossa rede Parents4Parents ou na nossa Linha de Apoio, tornarem-
se um estudo de caso para a Bliss contando a vossa história nos meios de 
comunicação social ou fazendo campanhas por melhores cuidados neonatais na 
sua área de residência.
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Instituições úteis 

Informação Pré-natal

Action on Pre-eclampsia (APEC) 
Serviços de informações e apoio. 
Linha de Apoio 020 8427 4217 
www.apec.org.uk

Antenatal Results and Choices (ARC)
Informações e apoio durante e após os 
exames pré-natais. 
Linha de Apoio 020 7631 0285 
t 020 7631 0280 
www.arc-uk.org

National Childbirth Trust (NCT) 
Apoio pré-natal e aconselhamento 
sobre amamentação. 
Informações 0300 33 00 770 
Linha de Apoio à amamentação  
0300 33 00 771 
www.nct.org.uk

Luto

Child Bereavement Charity 
Folhetos, livros e vídeos para a família 
em luto. 
t 01494 446 648 
www.childbereavement.org.uk

Cruse Bereavement Care 
Promove o bem-estar das pessoas  
em luto. 
Linha de Apoio 0844 477 9400

SANDS (Stillbirth and Neonatal Death 
Society) 
Apoio telefónico e de grupos para 
famílias em luto. 
Linha de Apoio 020 7436 5881 
e helpline@uk-sands.org 
www.uk-sands.org

Equipamento, apoio e outros 
aspetos práticos relativos à 
amamentação

Ameda 
Bombas de extração de leite e 
acessórios Ameda para uso particular: 
Hardenberg & Co Ltd  
t 0845 009 1789 
www.ameda.co.uk 
Bombas de extração de leite e aluguer 
de bombas de extração de leite Ameda 
para uso hospitalar: 
Central Medical Supplies Ltd 
t 01538 399 541 
www.ameda.co.uk

Angelcare 
Produz um leque de sensores de som 
e movimento, bem como sistemas de 
eliminação de fraldas. 
t 0845 009 1789 
www.angelcare-uk.co.uk

La Leche League 
Ajuda e informações sobre 
amamentação. 
Linha de Apoio 0845 120 2918 
www.laleche.org.uk

Mothercare 
Produz uma série de produtos para 
bebés, incluindo roupa para bebés 
prematuros. Disponível em lojas e 
online. 
t 0844 875 5111 
www.mothercare.com

Pampers 
Produz fraldas especiais, como micro 
fraldas e fraldas para prematuros.  
t 0800 328 3281 
www.pampers.co.uk
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UNICEF UK Baby Friendly Initiative 
Folhetos, informações e investigação 
sobre amamentação.  
t 0844 801 2414 
www.babyfriendly.org.uk

Consultoria, apoio e conselhos

The Association for Postnatal Illness 
Linha de Apoio 020 7386 0868 
www.apni.org

Birth Trauma Association 
Oferece apoio a todas as mulheres que 
sofreram uma experiência de parto 
traumática. 
www.birthtraumaassociation.org.uk

Bliss Counselling Service 
Visa ajudar os pais a encontrar um 
consultor com formação nas questões 
relacionadas com a prematuridade. 
t 0500 618 140 
www.bliss.org.uk 
 
British Association of Counselling and 
Psychotherapy (BACP) 
Oferece um serviço de pesquisa que 
ajuda os pais a encontrar um consultor 
ou terapeuta na área de residência. 
t 01455 883 316 
www.bacp.co.uk

Cry-sis 
Apoio a famílias com bebés que choram 
excessivamente, sofrem de insónia ou 
são muito exigentes. 
Linha de Apoio 08451 228 669 
www.cry-sis.org.uk

Foundation for the Study of Infant 
Deaths (FSID) 
Informações sobre saúde infantil, 
cuidados com o bebé e a síndrome da 
morte súbita infantil. 
Linha de Apoio 0808 802 6868 
www.fsid.org.uk

Gingerbread 
Informações e apoio para pais solteiros 
através de uma rede de grupos locais. 
Linha de Apoio 0808 802 0925 
www.gingerbread.org.uk

Home-Start 
Apoio para famílias com crianças 
pequenas. 
Linha grátis 0800 068 6368 
www.home-start.org.uk

NHS Pregnancy Smoking Helpline 
Linha de Apoio 0800 169 9 169 
www.smokefree.nhs.uk

Parentline Plus 
Oferece apoio a qualquer pessoa que 
tenha uma criança a seu cargo. 
Linha de Apoio 0808 800 2222 
www.parentlineplus.org.uk 
 
Patients Association 
Faz campanhas a favor da melhoria 
dos serviços de saúde e oferece 
aconselhamento sobre como lidar com 
problemas ou reclamações. 
Linha de Apoio 0845 608 4455 
e helpline@patients-association.com

Relate 
Oferece conselhos, consultoria em 
termos de relacionamento e apoio 
presencial, por telefone e online. 
www.relate.org.uk
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Samaritans 
Serviço de aconselhamento confidencial. 
t 0845 790 9090 
e jo@samaritans.org 
www.samaritans.org.uk

Tiny Life 
Instituição de beneficência na Irlanda 
do Norte para bebés prematuros e 
vulneráveis. 
t 028 9081 5050 
www.tinylife.org.uk

Incapacidade e problemas 
médicos 
 
Brain and Spine Foundation 
Informações sobre perturbações 
neurológicas. 
Linha de Apoio 0808 808 1000 
www.brainandspine.org.uk

British Heart Foundation 
Linha de Apoio 0300 330 3311 
www.bhf.org.uk

British Lung Foundation 
Apoio e aconselhamento, bem como 
uma rede de grupos de apoio “Breathe 
Easy”. 
Linha de Apoio 0845 850 5020 
www.lunguk.org

Cerebra 
Fundação para crianças e jovens com 
lesões cerebrais. 
t 01267 244 200 
Linha de Apoio 0800 328 1159 
www.cerebra.org.uk

Cleft Lip and Palate Association 
Informações e apoio. 
t 020 7833 4883 
www.clapa.com

Down’s Heart Group 
Apoio e informações relativamente 
a doenças cardíacas associadas à 
Síndrome de Down. 
t 0844 288 4800 
www.dhg.org.uk

Down’s Syndrome Association 
Oferece informação e apoio para ajudar 
pessoas com Síndrome de Down,  
bem como as suas famílias e 
prestadores de cuidados. 
t 0845 230 0372 
www.downs-syndrome.org.uk

NHS Direct 
Informações sobre saúde e conselhos 
sobre cuidados pessoais. 
t 0845 4647 
www.nhsdirect.nhs.uk

SCOPE 
Apoio à paralisia cerebral e 
incapacidades asociadas. 
t 0808 800 3333 
www.scope.org.uk 

Subsídios e aconselhamento 
financeiro

Citizens Advice 
Oferece aconselhamento, informação 
e dados da repartição da sua área de 
residência. 
www.citizensadvice.org.uk

Directgov 
Informações e fichas informativas sobre 
subsídios e outros assuntos financeiros. 
www.direct.gov.uk

Family Fund 
Ajuda financeira para famílias de 
crianças deficientes ou com doenças 
graves com idade inferior a 16 anos. 
t 0845 130 4542
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National Debtline 
Aconselhamento grátis, confidencial 
e independente sobre problemas 
relacionados com dívidas. 
Linha de Apoio 0808 808 4000 
www.nationaldebtline.co.uk

Tax Credits Helpline 
Oferece aconselhamento a famílias 
sobre crédito fiscal. 
t 0845 300 3900 
www.hmrc.gov.uk

Turn2us 
Para ter acesso a subsídios e bolsas. 
t 0808 802 2000 
www.turn2us.org.uk

Working Families 
Informações detalhadas sobre direitos 
laborais, puericultura e trabalho flexível. 
t 020 7253 7243 
www.workingfamilies.org.uk

Viagens e segurança no carro

Air Liquide (Homecare) Ltd 
Fornecedores de oxigénio regionais 
t 0800 637737 
w www.uk.airliquide.com

BOC Medical/Vitalair 
Informação sobre locais onde encontrar 
equipamento para oxigénio. 
t 0800 136 603 
www.vitalair.co.uk

British Insurance Brokers Association 
Aconselhamento e produtos 
relacionados com seguros. 
t 0870 950 1790 
www.biba.org.uk

Child Accident Prevention Trust (CAPT) 
t 020 7608 3828 
www.capt.org.uk

Royal Society for the Prevention of 
Accidents (RoSPA) 
Oferece aconselhamento sobre 
aquisição, instalação e utilização de 
cadeiras de automóvel para crianças. 
t 0121 248 2000 
www.rospa.co.uk

Nascimentos múltiplos

Mutliple Births Foundation 
Para informações e apoio. 
t 020 8383 3519 
www.multiplebirths.org.uk

Twins and Mutliple Births Association 
(TAMBA) 
Ajuda os pais a conhecer os desafios 
enfrentados pelas famílias com casos  
de nascimentos múltiplos. 
Linha de apoio a nascimentos 
múltiplos 0800 138 0509 
www.tamba.org.uk
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Leitura adicional 
Preemies: The essential guide for 
parents of premature babies. 
D Wechsler Linden, E Trenti, Paroli, M 
Wechsler Doron, 2010  
Tudo o que precisam de saber sobre 
partos prematuros, apresentado numa 
linguagem acessível para pais de 
bebés prematuros. 
ISBN 0-671-03491

An infant massage guidebook: For well, 
premature and special needs babies. 
M Ady, 2008  
Um guia que ensina a fazer 
massagens a um bebé prematuro, 
com instruções e diagramas úteis 
ISBN 978-1434340603

Your premature baby: The first five 
years. N Bradford, J Hellmann, S 
Lousada, 2003 
Um livro básico, mas informativo, que 
oferece aos pais recentes de bebés 
prematuros informação indispensável 
sobre as primeiras semanas, meses e 
anos da vida do bebé.  
ISBN 978-1552976555

My baby sister is a preemie: Helping 
kids heal. D M Amadeo, 2005  
Um ternurento livro de imagens para 
crianças que têm uma irmã prematura 
na UCIN. 
ISBN 978-0310708674

No bigger than my teddy bear 
V Pankow, 2004  
A partir da perspetiva de um menino, 
este livro apresenta circunstâncias 
que crianças com um irmão nascido 
prematuramente poderão enfrentar.  
ISBN 978-0972846004

 

 
 
Breastfeeding special care babies  
S Land, 2002  
Livro prático, abordando de forma 
abrangente informação relacionada 
com a amamentação de bebés que 
necessitam de cuidados especiais, 
incluindo o posicionamento e a 
produção de leite.  
ISBN 0-7020-2544-5 

Sent before my time  
M Cohen, 2003  
A visão de um psicoterapeuta infantil 
sobre a vida na unidade de cuidados 
intensivos neonatal. 
ISBN 1-85575-910-1 

Twins and multiple births: The essential 
parenting guide from pregnancy to 
adulthood.  
C Cooper, 2004  
Um guia esclarecedor, da autoria 
de uma médica de família e mãe de 
gémeos. 
ISBN 0-0918-9485-9 

Your premature baby and child  
A Tracy and D Maroney, 1999  
Uma ferramenta dirigida a pais, para 
os guiar à medida que se deparam 
com complexas questões médicas 
e consequências a longo prazo, 
associadas ao nascimento prematuro.   
ISBN 0-4251-6506-X 

The premature baby book:  
M Sears, R Sears and J Sears, 2004  
Tudo o que precisam de saber sobre 
o vosso bebé prematuro, desde o 
nascimento ao primeiro aniversário. 
Oferece informação e conselhos práticos 
para pais que têm de lidar com um bebé 
prematuro.  
ISBN 0-3167-3822-0 
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      cuidados neonatais para pais)

• Resusitation DVD - basic life support for babies (DVD Reanimação: Suporte Básico de  
      Vida para bebés)

• RSV (Respiratory Syncytial Virus)* (VSR: Vírus Sincicial Respiratório)

• Skin-to-skin with your premature baby (O contacto direto com a pele do seu bebé     
      prematuro)

• The next pregnancy* (A próxima gravidez)

• Ventilation and Chronic Lung Disease – your questions answered* (Ventilação e Doença  
      Pulmonar Crónica: respostas às suas dúvidas)

• Weaning your premature baby (Desmame do bebé prematuro)

*apenas download **apenas subscrição

As fichas informativas da Bliss sobre um grande leque de assuntos estão disponíveis em: 
www.bliss.org.uk

Para publicações: encomendem online em www.bliss.org.uk ou liguem para:  
020 7378 1122. Todas as publicações são gratuitas para pais de bebés prematuros ou com 
problemas de saúde. 

Bliss, 9 Holyrood Street, London SE1 2EL  
t 020 7378 1122 f 020 7403 0673 e enquiries@bliss.org.uk 

Fórum Bliss para pais: visitem www.bliss.org.uk e sigam o link. 

Linha de Apoio Familiar: Linha grátis 0500 618140 

Serviço telefónico para surdos (RNID typetalk): 018001 0500 618140 



Linha de Apoio Familiar
Linha Grátis 0500 618140

Serviço telefónico para surdos (RNID typetalk) 018001 0500 618140

A Bliss é um membro da Language Line, o serviço de interpretação via telefone, 
através do qual têm acesso a intérpretes qualificados, em 170 idiomas.

A Bliss depende de doações voluntárias para financiar
os seus serviços e o vosso contributo fará toda a diferença. 

Para saber como contribuir, contactem o número 020 7378 5740 
ou consultem o nosso site: www.bliss.org.uk

Instituição de beneficência registada nº 1002973   

 Instituição de beneficência escocesa registada nº SC040878

www.bliss.org.uk
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