
A Lei 7498/1986, que dispõe sobre a regulamentação 
do exercício da Enfermagem, estabelece que cabe 
ao enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, 

a assistência de enfermagem à gestante, parturiente e puérpera. 
Atendendo à legislação, a UTI Neonatal do Hospital de Base 
de São José do Rio Preto adotou um procedimento que visa es-
pecialização na atenção aos pacientes recém-nascidos. Desde 
2009, iniciou-se um procedimento que preza pela participação 
majoritária de enfermeiros no setor.
O procedimento começou com a abertura de quatro vagas 
para enfermeiros assistenciais na UTI Neonatal. Maria Regi-
na Lourenço Jabur, enfermeira e superintendente assistencial 
da Fundação Faculdade Regional de Medicina (Funfarme), 
entidade mantenedora do Hospital de Base, explica que esses 
profissionais seriam responsáveis pelos cuidados com os re-
cém-nascidos mais complexos, cumprindo turnos diferentes.
“O treinamento dos enfermeiros foi realizado por enfermei-
ros especialistas em neonatologia que atuavam na UTI Ne-
onatal” afirma Maria Regina. Ela comenta que as primeiras 
vagas foram ocupadas por técnicos de Enfermagem que ha-

viam concluído a graduação em Enfermagem e trabalhavam 
na instituição nas enfermarias dos setores de Pediatria.
A enfermeira comenta que a iniciativa partiu do tratamento 
adequado às complexidades dos recém-nascidos internados, 
cujo peso varia entre 400 e 1.500 gramas, e também devido 
às sequelas que podem advir de uma assistência não especia-
lizada. “No momento atual contamos com nove enfermeiros 
assistenciais, além dos enfermeiros clínicos e de supervisor 
da unidade totalizando quinze profissionais”.
Com a especialização no atendimento, Maria Regina desta-
ca benefícios como redução de infecções, principalmente de 
corrente sanguínea, e maior segurança nos procedimentos. 
No que diz respeito ao acolhimento das famílias, a enfermei-
ra ressalta “a orientação na sala de ordenha de aleitamento 
materno, a realização de grupos de orientação para o Méto-
do Canguru, para aleitamento materno, manipulação com o 
recém-nascido prematuro, vacinação e testes do pezinho, da 
orelhinha, de olhinho e de coração”.
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Grupo de enfermeiras da UTI Neonatal da Fundação Faculdade 
Regional de Medicina de São José do Rio Preto com a gerente de 
enfermagem, Edna Castro

Presença de enfermeiros especializados 
auxilia na redução de infecções e 
aumenta segurança nos procedimentos

66       | 


