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Introduzir novas tecnologias na pratica cli&#769;nica constitui um
processo demorado que envolve avaliac&#807;a&#771;o, estudo e
difusa&#771;o gradual do conhecimento no contexto profissional. Com a
instituição do trabalho em equipe, a formac&#807;a&#771;o
acade&#770;mica vem sendo direcionada para o ensino de
pra&#769;ticas colaborativas interprofissionais. A interprofissionalidade,
em contraponto ao paradigma multiprofissional, preconiza o trabalho em
equipe marcado pela reflexa&#771;o quanto ao papel a ser assumido por
cada profissional de sau&#769;de; onde, a resoluc&#807;a&#771;o de
problemas, a negociac&#807;a&#771;o nos processos deciso&#769;rios
e a construc&#807;a&#771;o de conhecimentos respeita a singularidade
e diversidade de saberes e pra&#769;ticas profissionais. A complexidade
e a relevância do cuidado neonatal e a constante evoluc&#807;a&#771;o
dessa cie&#770;ncia justificam a criação desse Programa de Extensão.
Formado por um grupo de professoras, de enfermeiras da área de
internação neonatal e de alunas de graduação e pós-graduação da
Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o
Programa tem como público alvo os enfermeiros que assistem ao
recém-nascido (RN) no ambiente hospitalar e acadêmicos de
enfermagem com interesse em compor uma linha de estudos para o
cuidado ao neonato. O Programa tem como objetivo geral discutir os
avanc&#807;os introduzidos na tecnologia de cuidado ao RN e analisar
sua aplicabilidade e viabilidade interprofissional. São objetivos
específicos, investigar as tecnologias de cuidado convencional ao RN que
foram objeto de reformulac&#807;ões e sua adere&#770;ncia no contexto
interprofissional; identificar estudos originais e experimentais envolvendo
novas tecnologias de cuidado ao RN e discutir os resultados obtidos na
equipe interprofissional; compartilhar conhecimento mediante ciclos de
encontros; desenvolver e avaliar a aplicabilidade de diretrizes
assistenciais interprofissionais contemplando os avanc&#807;os e as
tecnologias de cuidado ao RN. O Programa possui 12 membros que se
reúnem em encontros quinzenais para revisar e estudar tecnologias de
cuidado neonatal e para discutir e planejamento procedimentos e
estabelecer estratégias para sua implementação. Desses encontros
resultaram dois Procedimentos. O primeiro foi a formação de um Grupo
de estudos da sau&#769;de do rece&#769;m-nascido e fami&#769;lia,
cadastrado no CNPQ, com a intenção de desenvolver pesquisas sobre
tema&#769;ticas relacionadas ao RN e fami&#769;lia, no contexto do

cuidado em enfermagem; realizar pesquisas voltadas para pra&#769;tica
de enfermagem, cursos, semina&#769;rios, publicac&#807;o&#771;es e
participac&#807;o&#771;es em eventos cienti&#769;ficos; integrando
assim, o ensino e a pesquisa às atividades do Programa de
Extensa&#771;o. O segundo foi a criação de um evento multiprofissional,
aberto ao público, sobre aleitamento materno na prematuridade, onde se
aborda a importância do aleitamento materno para o prematuro, a
produção do leite materno em mães de prematuros e a transição da
alimentação enteral do prematuro, da sonda ao seio materno.

