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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Fatores ambientais, físicos, sociais e culturais podem contribuir para a 

elevação dos níveis de ansiedade e estresse nos familiares de Recém-Nascidos internados, 

destacando-se: a possível falta de informação e de atenção da equipe de saúde e o 

desconhecimento sobre o ambiente e a rotina hospitalar. Por isso os acompanhantes 

necessitam do apoio da equipe de saúde, pois, através dele poderá ocorrer a aceitação do 

tratamento ao RN e favorecer a convivência no ambiente hospitalar. OBJETIVO: 

Descrever os cuidados de enfermagem realizados aos pais de recém-nascidos prematuros 

em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e analisar se as ações favorecem a 

compreensão e a aceitação da internação do RN. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo 

descritivo de abordagem qualitativa no qual os dados foram coletados por meio da 

observação participativa e da realização de uma entrevista semiestruturada, em Julho/2015, 

com dez mães de RN internados na UCIN do Hospital Regional do Paranoá após a 

concordância e a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, que utilizou o 

Discurso do Sujeito Coletivo para obtenção dos resultados. Aprovado pelo CEP/FS/UnB 

sob o número CAAE: 39848614.5.0000.0030. RESULTADOS: As entrevistas foram 

transcritas e os dados coletados foram inseridos no software QualiQuantiSoft® através da 

tabulação de dados qualitativos de natureza verbal obtidos por meio dos depoimentos que 

resultaram em relatórios obtendo-se três  Ideias Centrais: Ideia Central 1 – IC1 “Sensações 

da gestação à internação”, Ideia Central 2 – IC2 “Procedimentos de entrada na Unidade e 

estado geral do RN” e Ideia Central 3 – IC3  “Identificação da Equipe e do Apoio 

Recebido”. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Este estudo identificou uma boa relação entre a 

equipe de enfermagem e as puérperas por meio da valorização do cuidado e percepção da 

assistência de enfermagem voltada para as mulheres, buscando aliviar sofrimentos e 

promover o vínculo mãe-filho que pode ser identificada nos relatos obtidos. 

DESCRITORES: Cuidados de Enfermagem; Relações Profissional-Família; Nascimento 
Prematuro; Enfermagem Neonatal 
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2015. 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: Environmental, physical, social and cultural factors may contribute to 

increased levels of anxiety and stress in hospitalized Newborn family, highlighting: the 

possible lack of information and health team's attention and lack of knowledge about the 

environment and hospital routine. So the accompanying need of health team support, 

because through it may occur acceptance of treatment to newborns and to promote 

coexistence in the hospital. To describe the nursing care provided to parents of premature 

babies in a Neonatal Intermediate Care Unit and analyze the actions promote the 

understanding and acceptance of admission RN. METHODOLOGY: This is a descriptive 

study of qualitative approach in which data were collected through participant observation 

and conducting a semi-structured interview, in July / 2015, with ten mothers of infants 

admitted to the NICU of the Regional Hospital Paranoá - DF, Brazil after agreeing and 

signing the free and informed consent form, which used the Collective Subject Discourse 

to obtain the results. Approved by CEP/FS/UNB under the CAAE number: 

39848614.5.0000.0030. RESULTS: Interviews were transcribed and the collected data 

were entered into the software QualiQuantiSoft® through the tabulation of qualitative data 

obtained through verbal nature of the testimony that resulted in reports obtaining three 

central ideas:: Central Idea 1 - IC1 'gestation Sensations to hospitalization, "Central Idea 2 

- IC2" Entry procedures in Unity and general RN "and Central Idea 3 - IC3" Team 

Identification and Support Received”. CONCLUSIONS: This study identified a good 

relationship between the nursing staff and mothers through the appreciation of the care and 

perception of dedicated nursing care for women seeking to alleviate suffering and promote 

the mother-child bond that can be identified in the reports obtained. 

DESCRIPTORS: Nursing Care; Professional-family relations; Premature birth; Neonatal 
Nursing 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sabe-se que fatores ambientais, físicos, sociais e culturais podem contribuir para a 

elevação dos níveis de ansiedade e estresse nos familiares de Recém-Nascidos internados 

(AZEVEDO, 2013). Entre eles destaca-se: a possível falta de informação e de atenção da 

equipe de saúde, associado ao desconhecimento sobre o ambiente e a rotina hospitalar. Isto 

pode provocar uma interferência no desenvolvimento do cuidado para a melhora do 

prematuro, assim como favorecer o desenvolvimento de sintomas ansiosos nos demais 

membros da família. Ainda de acordo com Azevedo (2013), os acompanhantes necessitam 

do apoio da equipe de saúde. É este apoio que possibilita a aceitação do tratamento 

prescrito ao RN e a convivência no ambiente hospitalar.  

Diversos trabalhos apontam as ações de profissionais de saúde no sentido de tornar 

a experiência de internação do RN menos traumática para os pais. Um aspecto fundamental 

é o acolhimento, dito como o primeiro contato entre a família e a equipe de profissionais 

de saúde (SANTOS, 2013). A partir deste primeiro contato é possível minimizar os 

sofrimentos e contribuir para que as vivências deste período sejam aceitas, além disso, é 

importante preparar a família para a entrada na Unidade de Tratamento Intensiva Neonatal 

– UTIN de forma que possam compreender a situação na qual a criança se encontra. O 

acompanhamento dos pais pela enfermeira na primeira visita é essencial, pois, ela pode 

proporcionar apoio e prestar informações a cerca do RN (PERLIN, 2011). A mãe, na 

medida do possível, deve ser estimulada, gradualmente, a participar dos cuidados ao RN 

favorecendo a criação de vinculo afetivo com o filho e preparando-a para ser capaz de 

desenvolver alguns cuidados ao filho após a alta hospitalar (SCOCHI, 2003). 

Santos (2013) defende que se faz necessário à implantação do Cuidado Centrado na 

Família nas unidades neonatais, onde o conceito de família possa ser ampliado e 

incorporado no cotidiano destes setores hospitalares. Esta seria uma estratégia para reduzir 

os impactos do processo de hospitalização do prematuro sobre a mãe/pai acompanhante e a 

possibilidade de estender o cuidado para os demais membros da família. A presença dos 

pais nas unidades neonatais contribui para amenizar a dor da separação e superar o 

momento estressante, além de ser incentivo para a participação no tratamento do filho 

(MOLINA, 2009). 
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Este estudo justifica-se porque, a perspectiva de cuidado ao bebê prematuro, pela 

mãe, é uma proposta pouco frequente nas UTIN, sendo muito desejado por elas durante a 

internação (ARAÙJO, 2010). Contudo, no ambiente hospitalar a atividade destinada a elas 

é na alimentação do RN, ou seja, no aleitamento materno, onde elas são incentivadas a 

amamentar, mas não são estimuladas a participar dos cuidados. Segundo Araújo (2010) os 

profissionais associam a visita da mãe à ação funcionalista de atender ao objetivo 

fisiológico da amamentação, mas, não ampliam o olhar de humanização e acolhimento 

implícitos a esta iniciativa. O cuidar para essas mães seria, portanto, um ato de 

reconhecimento de seu próprio filho e de seu papel de mãe. Já a visita do pai à unidade 

neonatal, possibilita a construção do vínculo que ele pretende estabelecer com o filho, 

através da aproximação e do contato, além de contribuir para a recuperação do prematuro 

(SANTOS, 2013). 

O objeto do presente estudo esta centrado nos familiares de Recém-Nascidos (RN) 

prematuros internados em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - UCIN, cuja 

questão norteadora elaborada para construção da pesquisa é: As ações de enfermagem 

voltadas ao cuidado da família favorecem a compreensão e estimulam a colaboração da 

mesma na internação do RN na UCIN? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

O estudo teve como objetivo principal descrever os cuidados de enfermagem 

realizados as mães de recém-nascidos prematuros em uma Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatais e analisar se as ações favorecem a compreensão e a aceitação da 

internação do RN. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

1) Observar e  identificar  as ações de enfermagem voltadas as mães dos RN. 

2) Identificar as percepções das mães frente as ações de enfermagem/ aos cuidados de 

enfermagem e aceitação da internação do RN. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A assistência de enfermagem na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal - UTIN 

está voltada ao cuidado de Recém-Nascidos criticamente enfermos e altamente 

vulneráveis, que necessitam de cuidados especiais e contínuos e de um atendimento com 

condições específicas como um espaço físico próprio, equipamento adequado, equipe 

multidisciplinar especializada e equipamentos laboratoriais para realizar exames que se 

fizerem necessários (DUARTE, 2007). A permanência no hospital é extremamente 

dispendiosa, tanto para a criança quanto para a família, e geralmente, por tempo 

indeterminado e a necessidade de cuidados especiais continua, mesmo após sua alta 

(MEIRA, 2005). 

A finalidade principal da UTIN é promover e recuperar a saúde, favorecendo o 

crescimento e desenvolvimento extra-uterino do RN prematuro. A condição de 

prematuridade é atribuída à criança que nasce com menos de 37 semanas de gestação. 

Aquelas que nascem entre 37 e 42 semanas de gestação são classificadas como a termo 

enquanto as que nascem com mais de 42 semanas de gestação como pós-termo. Os bebês 

que nascem antes do tempo, muitas vezes, não possuem maturação completa de vários 

sistemas, estando sujeitos a patologias que podem complicar seu período neonatal e por 

isso necessitam da internação e dos cuidados realizados na UTIN (PADOVANI, 2005; 

MEIRA, 2005). 

Além do cuidado integral ao neonato tornou-se indispensável voltar às atenções às 

necessidades que a família apresenta (OLIVEIRA, 2013), pois neste ambiente de 

internação, repleto de máquinas e sons desconhecidos, e com a falta de informação sobre a 

patologia, os pais desses bebês encontram-se perdidos, desamparados, confusos, 

angustiados e temerosos quanto à perspectiva de melhora do filho (AZEVEDO, 2013). 

Porém, com a introdução da família neste meio hospitalar foi possível observar uma 

modificação na assistência. Entretanto, esta unidade é um ambiente desconhecido e de 

difícil entendimento para a família. 

Inicialmente, ao se deparar com o ambiente da UCIN, a mãe preocupa-se com a 

sobrevivência do filho, mas também se focaliza nos sentimentos de culpa por não ter 

gerado o filho que idealizou, agravado pela ansiedade de não poder exercer seu papel de 
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mãe, tendo receio de tocar o filho pela fragilidade que aparenta (LOPES, 2013). Esse 

sentimento permanece enquanto que a criança que necessitar de cuidados intensivos, a falta 

de informação sobre o estado de saúde desta criança e a negação, por parte da instituição, 

ao direito de permanecer ao lado dela pode prejudicar a construção da relação de 

afetividade entre pais e filho, além de provocar um déficit no cuidado da família ao RN 

(PERLIN, 2011). Com isso, acabam vivenciando uma experiência regida pelo sofrimento, 

insegurança, reocupação, frustração, desapontamento, ansiedade e falta de confiança na 

capacidade de cuidar do seu bebê (COSTA, 2010). 

O contato físico precoce (pele a pele) entre mãe e filho é considerado um fator 

desencadeante de processos fisiológicos e comportamentais, que proporciona efeitos 

terapêuticos para ambos e deve ser sempre estimulado pela equipe que assiste o RN 

(ROCHA, 2011). Durante a internação do recém-nascido na UTIN este contato fica 

prejudicado e quando associado aos sentimentos de incapacidade e medo, compromete o 

vínculo afetivo entre mãe-filho. O fato lidar com a experiência de se tornar mãe em um 

contexto desfavorável e o conforto com os sentimentos negativos e a necessidade de 

enfrentá-los pode desencadear uma sensação de superação relacionada ao cuidado do 

prematuro (PERLIN, 2011). 

Os pais costumam sentir insegurança no contato com o bebê por vê-lo tão pequeno 

e frágil. Dessa forma o contato deve ser incitado e orientado, para que não seja demasiado, 

pois, o RN internado recebe diversos estímulos artificiais que lhe causam estresse. Sendo 

assim, o indicado é perceber o ritmo do bebê e o que ele aceita naquele momento 

(SCARABEL, 2011). 

Segundo os estudos realizados por Klaus e Kennell (1993) quando o prematuro é 

tocado, embalado, acariciado ou trazido ao colo diariamente durante sua permanência no 

hospital ele apresenta uma melhora significativa no estado de saúde e terá avanço em 

algumas áreas de funcionamento do sistema nervoso central. Este contato beneficia não só 

o bebê, mas também a mãe já que proporcionará uma aceleração na recuperação da 

gravidez e do parto e emocionalmente estará mais propícia a preencher o vazio emocional. 

Em um estudo realizado por Santos (2012) a família é como uma extensão do 

recém-nascido e por isso, ela também necessita da atenção e do cuidado. A equipe de 

profissionais que trabalha na UTIN necessita conhecer as demandas do binômio – criança-

família – e oferecer uma assistência estruturada no acolhimento e o trabalho de equipe, 
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estabelecendo vínculos e responsabilizações (SANTOS, 2012). Costa (2010) aponta que os 

profissionais de saúde precisam compreender este problema para que possam promover 

uma assistência eficiente no processo de formação do vínculo materno e devem, ainda, 

observar as singularidades e se basear nos conhecimentos, sentimentos, significados e 

valores que cada mulher possui. 

A enfermagem, como uma profissão que exerce o cuidado, que permanece mais 

tempo em contato com o paciente, que executa ações para a promoção ao bem-estar da 

família do RN internado, que conhece e valoriza seus anseios, que pode diminuir suas 

inseguranças e promover a interação mãe-filho (SCOCHI, 2003). A equipe de enfermagem 

deve estar preparada para minimizar o medo e a ansiedade da família, oferecer apoio e 

sensibilidade em um primeiro contato. A partir deste momento, poderá ser criado um 

vínculo de confiança e de aproximação para conhecer as necessidades dos familiares e 

melhor atendê-las ao longo da internação. A família deve ser envolvida no cuidado através 

de ações planejadas e sistematizadas para desenvolver a melhor forma de prestar uma 

assistência (ZEN, 2008).  

O enfermeiro na unidade de terapia intensiva neonatal executa o processo de 

enfermagem, sendo este o método de identificação dos problemas e das soluções. Mas 

também desenvolve o relacionamento terapêutico com a família, identifica as metas e 

necessidades para o planejamento do cuidado, informa sobre os serviços disponíveis, o 

tratamento, os cuidados dispensados e estimula a família a tomar parte no cuidado, além de 

coordenar o serviço de enfermagem e o trabalho da equipe multidisciplinar. É o enfermeiro 

que presta assistência à criança e envolve a família neste processo (LOHMANN, 2011). 

Rocha (2011) acredita que a equipe de enfermagem além de cuidar do RN, deve 

proporcionar uma assistência à família que permita a presença dos pais em unidades 

neonatais, a fim de amenizar a dor da separação, superar o momento estressante e envolvê-

los na participação do tratamento e da recuperação do filho, não apenas na expectativa de 

visitante, mas através da motivação no processo de cuidar de modo ativo. Estimular a troca 

de carinho entre a mãe e o bebê também é um papel importante. É através deste toque que 

o vínculo materno será possível. Este contato possibilita a transmissão de sentimentos o 

que favorece o desenvolvimento afetivo do RN (ARAÚJO, 2010). Deste modo, inserir os 

pais no processo do cuidar fortalece os laços afetivos e promove o conforto dos pais e do 
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filho, também, favorece o desenvolvimento físico e psíquico do prematuro através do 

atendimento humanizado (SCOCHI, 2003). 

Lohmann (2011) acredita que quando as mães executam o cuidado na unidade e são 

integradas ao processo de tomada de decisões se sentem mais preparadas para o cuidado da 

criança em sua residência. Do mesmo modo, a participação dos pais nos cuidados ao filho 

durante a internação é de suma importância, pois, é através deste contato que se estabelece 

e fortalece o vínculo entre eles, além de contribuir para os cuidados após a alta que devem 

ser executados por eles. 

O acolhimento é efetivado por meio de atitudes básicas, como o diálogo, a escuta, o 

comprometimento e a valorização da presença dos pais. Quando este acolhimento se dá de 

uma maneira satisfatória os pais começam a ser percebidos pelos profissionais como 

pessoas fundamentais no cuidado em UTIN, sendo estabelecida aos poucos uma relação de 

parceria e de ajuda (COSTA, 2012). 

Molina (2009) apresenta em seu trabalho que, de acordo com a perspectiva dos 

próprios familiares, a presença dos pais contribui para a recuperação do bebê, pois 

oportuniza o fortalecimento dos laços familiares além de permitir o acompanhamento do 

processo de internação do RN, sendo este um fator decisivo para a melhora do estado 

clinico do filho doente. A criança sente-se segura perto dos pais, além de receber um 

carinho, um cuidado diferenciado que transmite amor e proteção, tornando-a mais forte 

para enfrentar a doença e a internação. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de Pesquisa e Abordagem 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e de abordagem qualitativa. Pesquisa descritiva 

pois, expõe características de determinada população ou de determinado fenômeno 

(MORESI, 2003) e de abordagem qualitativa, uma vez que busca compreender os 

significados que as pessoas constroem sobre seu mundo e as experiências nele vividas, 

tendo o pesquisador como principal instrumento de coleta e análise de dados e tem por 

objetivo descobrir e compreender um fenômeno, um processo, ou as perspectivas e visão 

de mundo das pessoas envolvidas (GODOY, 2005). Deste modo, não há intervenção do 

pesquisador e isso possibilita a interpretação dos fenômenos sociais a partir dos sentidos 

que as pessoas lhes conferem (POPE, 2009). 

 

4.2 Cenário de estudo 

O local escolhido para a realização do estudo foi a Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal (UCIN), no Hospital Regional do Paranoá (HRPa), no Distrito 

Federal. O HRPa foi inaugurado em 25 de março de 2002, presta atendimento emergencial 

nas áreas de pediatria, clínica médica, cirurgia geral e ginecologia e obstetrícia. 

Atualmente, consta de 42 leitos disponíveis no pronto-socorro destinados a internação, 28 

leitos de emergência na Clínica Médica, Ginecologia, Obstetrícia e Cirurgia e 14 leitos de 

emergência na Pediatria e na UCIN são 7 incubadoras e 7 berços aquecidos. Presta 

atendimento a população às regiões administrativas do Paranoá, São Sebastião e Itapoã. 

A UCIN está localizada no 3º andar onde também estão os leitos destinados a 

Maternidade (alojamento conjunto) e a Pediatria. É uma unidade de atendimento de média 

complexidade e destinada a receber neonatos prematuros com idade gestacional menor que 

37 semanas ou que apresentam alguma patologia, como, desconforto respiratório, asfixia 

perinatal, infecção neonatal, entre outras (SILVA, 2012). Conta com 13 médicos pediatras, 

10 enfermeiras e 25 técnicos e auxiliares de enfermagem. 

A escolha deste cenário foi devido à identificação pessoal com o trabalho realizado 

no local, observado durante as aulas de Vivencias Integradoras VI do Curso de 
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Enfermagem da Universidade de Brasília (UnB). Neste ambiente silencioso onde o 

trabalho é constante é possível notar o empenho da equipe se saúde em construir todo o 

apoio necessário à recuperação do RN, suprindo suas necessidades fisiológicas através do 

uso de equipamentos e do toque de carinho. A busca constante pela recuperação e pelo 

desenvolvimento destes pequenos seres representa o cuidado humanizado, centrado nas 

necessidades individuais de cada paciente, o que faz desta unidade um cenário ideal para a 

pesquisa, uma vez que a observação, antes dirigida aos prematuros, permitiu a 

identificação do cuidado que este estudo espera encontrar, porém, direcionado aos pais. 

 

4.3 Coleta de dados 

Para coleta de dados foram utilizadas a observação participante e a entrevista 

semiestruturada. A Observação Participante se dá pela inserção do pesquisador no interior 

do grupo observado, o que proporciona a interação com os sujeitos e permite a partilha do 

seu cotidiano para que possa sentir o que significa estar naquela situação. Consistiu em três 

etapas: aproximação, identificação ou levantamento de dados registrados em um diário de 

campo e sistematização dos dados coletados (QUEIROZ et al, 2007). A observação de 

cada etapa foi registrada e os dados foram depois organizados e analisados. A entrevista 

possuiu como característica principal um roteiro com perguntas abertas, onde deve existir 

flexibilidade na sequência de apresentação das perguntas ao entrevistado, e o entrevistador 

pôde realizar perguntas complementares, para entender melhor o fenômeno observado 

(MANZINI, 2012). A entrevista semiestruturada deste estudo contemplou os dados de 

identificação dos participantes (iniciais, idade, sexo, escolaridade, procedência, profissão) 

e as questões norteadoras que possibilitaram a construção da realidade e a compreensão 

dos significados e expectativa para os participantes sobre a internação do RN (Anexo). A 

entrevista foi realizada em local privado, livre de ruído, preservando os horários de 

amamentação ou cuidados com o RN. A duração da entrevista foi em torno de 15 minutos 

de gravação. 

 

4.4 Sujeitos da pesquisa e Critérios de inclusão 

Participaram deste estudo dez mães de Recém-Nascidos prematuros internados na 

UCIN que aceitaram participar do mesmo voluntariamente.  
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4.4.1 Critérios de Inclusão 

Para seleção dos sujeitos foram utilizados os critérios de inclusão: Ser mãe, maior 

de idade, de recém nascido com idade gestacional menor que 37 semanas, sem 

malformações congênitas aparentes e cujo tempo de internação seja superior a três dias. 

 

4.5 Aspectos Éticos da Pesquisa em Seres Humanos 

4.5.1 Escolha do Local e Encaminhamento do Protocolo de Pesquisa 

Para a execução do estudo foi escolhido como local para a realização da pesquisa, o 

Hospital Regional do Paranoá, especificamente a Unidade de Cuidados Intermediários 

neonatais. Foi realizado o encaminhamento do protocolo de pesquisa para a Direção do 

Hospital no sentido de obter a assinatura de Co-participante e emissão do termo de ciência 

da instituição informando a aceitação da pesquisa. 

 

4.5.2 Encaminhamento para o Comitê de Ética em Pesquisa 

O projeto foi encaminhado para avaliação ética pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, em atendimento as 

exigências da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, de 12/12/12, 

(Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP do Ministério da Saúde 2012), que 

dispõe sobre as pesquisas envolvendo seres humanos, constantes nos Art. III e IV e das 

exigências éticas e científicas fundamentais. Os dados foram coletados somente após a 

aprovação da pesquisa pelo CEP. A participação foi voluntária. O Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi elaborado em duas vias, uma para os 

participantes outra para pesquisadora (Anexo). Neste documento foram esclarecidos os 

objetivos do estudo, sua justificativa e pertinência e os procedimentos a serem utilizados 

durante a pesquisa. O projeto foi aprovado pelo CEP/FS em 22 de Maio de 2015 sob o 

parecer número CAAE: 39848614.5.0000.0030 
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4.6 Métodos de análise de dados 

Os dados foram analisados a partir do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), que é 

uma proposta de organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos 

de depoimentos, que consiste basicamente em analisar o material verbal coletado de cada 

um dos depoimentos. É uma modalidade de apresentação de resultados de pesquisas 

qualitativas que visa expressar o pensamento de uma coletividade, como se esta 

coletividade fosse o emissor de um discurso. Consiste em selecionar, de cada resposta 

individual a uma questão, as Expressões-Chave, que são trechos mais significativos e 

correspondem às Idéias Centrais do discurso manifestado. Com este material construiu-se 

discursos-síntese, na primeira pessoa do singular, que foram os DSCs, onde o pensamento 

de um grupo ou coletividade aparece como se fosse um discurso individual (LEFREVE, 

2003). 

 

4.7 Riscos e Benefícios 

Por se tratar de uma entrevista semiestruturada a pesquisa apresentou o risco de 

gerar desconforto ao participante, frente à perguntas que abordam sentimentos e 

experiências pessoais, o que pôde provocar constrangimento, ansiedade e insegurança ao 

respondê-las. Para que este efeito pudesse ser eliminado a entrevista se deu em local 

privado, somente com a presença do entrevistador e do entrevistado, sendo que este teve 

liberdade para se negar a responder à tais questões. 

Os benefícios esperados foram identificar ações de enfermagem, voltadas ao 

cuidado da família do recém nascido internado, que proporcionassem um conforto frente a 

esta situação, de forma a auxiliar na aceitação da mesma, a partir da diminuição dos 

temores e anseios provocados pela internação e compreender as impressões e os 

significados gerados por este momento.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A abordagem deste estudo leva em consideração o ponto de vista a partir das 

narrativas das participantes e suas experiências emocionais vividas e carregadas de 

significados. A estrutura que compõem esta parte apresenta os resultados conjuntamente 

com a discussão, no sentido de facilitar a expressão e compreensão das entrevistas que por 

meio das narrativas foi possível a construção do Discurso do Sujeito Coletivo. Assim, 

procedeu-se a degravação e transcrição do conteúdo das entrevistas e inserção no programa 

QualiQuantsoft® o qual gerou os seguintes dados referentes ao perfil e o discurso das 

mulheres entrevistadas. 

 

5.1 Perfil das Participantes 

As entrevistas ocorreram no Hospital Regional do Paranoá, no período de 13 a 17 

de Julho de 2015. Foram entrevistadas dez mulheres que estão internadas na enfermaria 

denominada “Mãe Nutriz”, isto é o local destinado às puérperas provedoras do aleitamento 

materno aos neonatos (EULÁRIO et al, 2014), enquanto os recém-nascidos prematuros 

estão na UCIN devido à necessidade de cuidados especiais para a manutenção da vida 

(MONTANHOLI et al, 2011). 

Para a categorização das participantes utilizou-se os seguintes dados: procedência, 

idade e nível de escolaridade, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1. Representação dos dados referentes à idade, procedência e escolaridade das 
mães-nutrizes internadas no HRPa, Brasília, DF, 2015. 

  N  % 
Total de respondentes 10 100% 

   
Idade 

  
18 a 20 anos 4 40% 

21 a 25 anos 2 20% 

25 a 30 anos 1 10% 

36 a 40 anos 3 30% 

   

Procedência 
  

 Distrito Federal  7 70% 
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Minas Gerais 2 20% 

Piauí 1 10% 

   

Escolaridade 
  

Ensino fundamental completo 5 50% 

Ensino Médio Incompleto 1 10% 

Ensino Médio Completo 4 40% 

   

 

Sabe-se que a idade materna pode influenciar nas condições de nascimento de uma 

criança e na saúde da gestante. A gestação ocorrendo tanto na adolescência quanto em 

idade mais avançada pode ser considerada preocupante devido às possíveis conseqüências 

sobre a saúde materna e do recém-nascido. Mulheres com idade inferior aos 20 anos 

apresentam maior incidência de partos prematuros, enquanto aquelas em idade superior aos 

35 anos são as que apresentam maiores índices de complicações obstétricas (SANTANA et 

al, 2010). 

A baixa escolaridade de mulheres em idade reprodutiva pode estar associada tanto a 

um maior risco de mortalidade materna e fetal, quanto ao nascimento precoce dos bebês. 

Silvestrin et al (2013), consideram que as mulheres com maior nível de instrução possuem 

maior conhecimento dos cuidados que devem ser realizados sobre de si mesmas e possuem 

uma melhor condição socioeconômica e capacidade de avaliação na tomada de decisões 

em termos de saúde e de sua atenção. 

Os dados referentes à Idade Gestacional dos prematuros internados permitiram a 

classificação entre prematuridade moderada (31-33 semanas), um (01) neonato e 

prematuridade tardia (34-36 semanas), nove (09) neonatos. 

Quanto aos dados sóciodemográficos foi observado que, segundo outros trabalhos 

referidos sobre a ocorrência de prematuridade, a idade inferior aos 20 anos ou superior aos 

35, associada à baixa escolaridade, podem ter sido um dos fatores determinantes para a 

interrupção da gestação antes das 37 semanas nestas mulheres. Assim como, a 

prematuridade pode contribuir para o aumento da ansiedade materna, tornando-as 

inseguras e temerosas e possivelmente, necessitando de cuidados mais direcionados e 

específicos. (ARAÚJO et al, 2007). São situações que ao serem identificadas requerem um 

apoio da equipe de enfermagem, considerando suas características e necessidades 

biopsicossociais e individuais. 
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5.2 Apresentação dos Discursos 

A análise das narrativas revelou três categorias temáticas (Idéia Central-IC) 

agrupadas em narrativas que correspondem ao Discurso do Sujeito Coletivo – DSC. A 

Ideia Central 1 – IC1 “Sensações da gestação à internação” apresentaram três Discursos: 1 

– Expectativas da Gestação; 2 – Reações frente à maturidade; 3 – Percepções sobre a 

internação. Na Ideia Central 2 – IC2 “Procedimentos de entrada na Unidade e estado geral 

do RN” surgiram dois Discursos: 1–Orientações de entrada na UCIN; 2 – Informações 

sobre o estado de saúde do RN. A terceira Ideia Central (IC3) “Identificação da Equipe e 

do Apoio Recebido” apresentou, também, dois discursos: 1 – Conhecimento sobre a equipe 

que assiste o RN; 2 – Cuidado da equipe de enfermagem direcionado às mães.  

As respostas foram categorizadas e agrupadas conforme semelhança das 

expressões, produzindo uma resposta única que traduzisse os sentimentos da coletividade 

diante da cada pergunta. 

 

IC1. Sensações da gestação à internação 

DSC1- Expectativas da gestação 

“[...] Muito difícil, fiquei muito triste. Me senti um pouco deprimida, mas me senti bem 

com o pessoal me dando uma força. Apesar do sofrimento (a gravidez) é a melhor coisa 

que existe. A minha gestação foi normal, foi legal, não tive expectativa. Só fiquei feliz, 

muita felicidade. Foi difícil porque eu não acreditava que tava grávida, foi aquele susto, 

mas foi boa a gestação. Não estava esperando, mas fiquei feliz [...]”. 

A maneira como a mulher percebe a gestação e os sentimentos gerados a partir 

desta nova condição influenciarão na construção de sua identidade materna. Segundo 

Camacho et al (2010), a gestação é um momento marcante na vida da mulher e constitui-se 

de alterações físicas e psicológicas que impactarão significativamente nas experiências 

sofridas por ela. A maneira como vivencia a gravidez interfere em todas as suas relações 

consigo mesma e com os outros (MALDONADO, 2002). Nesse sentido percebe-se a 

relevância de se estar refletindo sobre a psicologia da gravidez, uma vez que se configura 

relação entre sua experiência de gestar com seu novo papel de mãe. 
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Nas narrativas das mulheres nutrizes foi possível identificar diferentes sensações 

originadas a partir de diversas situações semelhantes. Enquanto para umas a gestação foi 

motivo de felicidade para outras foi de tristeza e sofrimento. São situações que necessitam 

de um apoio, um cuidado diferenciado para suportar este período. Há também a 

indiferença, o sentimento de não querer criar expectativas, de ser um processo normal, 

natural. Assim como a aceitação diante do inesperado. 

Esta mescla de reações é proveniente do modo como cada mulher encara esta nova 

etapa da vida. Neste período, ocorrem mudanças de ordem - biológica, somática, 

psicológica, cultural e social que representam uma experiência única e intensa e 

influenciam tanto a dinâmica psíquica individual como as demais relações afetivas e 

sociais. Assim, há possibilidade do surgimento de conflitos psíquicos, que transformem de 

maneira significativa a identidade da mulher. A experiência de gestar e parir leva a um 

aumento na sensibilidade, torna-a suscetível a vários distúrbios emocionais e pode tanto 

desencadear uma crise emocional quanto inaugurar um potencial de adaptação e resolução 

de conflitos até então desconhecidos. A maneira como a mulher lida com todas estas 

mudanças poderá influenciar fortemente sua relação futura com a criança (PICCININI et 

al, 2008). 

 

DSC2- Reações frente à prematuridade 

“[...] Tirar minha bichinha novinha. Passei mal, fiquei internada. Fiquei desesperada, eu 

imaginava que a minha gravidez tava ótima. Imaginei, 'minha filha vai nascer nós vamos 

pra casa no dia seguinte'. Não ta sendo fácil. Me senti triste porque pra mim ela ia nascer 

e iamos pra casa. Fiquei abalada, nervosa, esperava que ela nascesse no tempo certo. 

Chorei muito, é horrível [...]”. 

A Organização Mundial de Saúde (2010) considera prematuros aqueles recém-

nascidos com menos de 37 semanas completas de gestação. São fatores relacionados ao 

parto prematuro a história anterior da mãe (alterações do estilo de vida, estresse, alteração 

de fatores uterinos e infecções), baixo estado socioeconômico (instrução escolar abaixo do 

segundo grau, gravidez na adolescência, abuso de drogas, falta de cuidados pré-natal ou 

tardio e mau estado nutritivo) e doenças pré-existentes (hipertensão arterial, diabetes, 

cardiopatias e doenças do colágeno) (MEIRA, 2005). 
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 O parto prematuro provoca um rompimento no contato da mãe com seu bebê, 

gerando um desconforto e uma sensação de incapacidade de cuidar deste. Além disso, a 

proximidade deste binômio sofrerá uma interrupção recorrente, com períodos de encontros 

e separações devido à hospitalização do recém-nascido, gerando ansiedade e criando 

dificuldade em realizar os cuidados (SCARABEL, 2011). 

Diante das narrativas das puérperas foi possível identificar estes sentimentos de 

desconforto incapacidade e ansiedade. As reações maternas revelam que nenhuma delas 

esperava passar por esta situação, e de acordo com Padovani (2005) a mãe de um bebê 

prematuro enfrenta uma situação imprevisível, por ser inesperada e que gera períodos de 

tensão, desequilíbrio psicológico e ansiedade, o que justifica os relatos de desespero, 

tristeza, abalo e os episódios de choro e mal estar sentidos pelas puérperas. 

 

DSC3- Percepção sobre internação 

“[...] No primeiro dia me senti um pouco pra baixo de ver ela ali dentro, fiquei deprimida, 

eu pensava que era outra coisa, não sabia muito bem o motivo (da internação). Depois 

elas conversaram comigo, então foi tudo bem. Senti triste (pela internação), mas ao 

mesmo tempo sei que é pro bem dele. Senti assim, com vontade de vê-lo ao vivo. Fiquei 

aliviada por ter visto ele, mas com o coração pesado por ele ta naquela aparelhagem toda. 

Vê-lo daquele jeito foi angustiante [...]”. 

O afastamento da mãe e do bebê prematuro torna-se inevitável devido às condições 

de nascimento e à necessidade de cuidados especializados. Com isso, além de lidar com o 

estresse da separação a mãe tem que encarar o ajuste emocional, necessário para suportar o 

ambiente complexo e atemorizante da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(PADOVANI, 2005). 

Pela análise deste discurso considerou-se que as mães não compreendiam a 

necessidade da internação do filho. Isso ocorreu porque de acordo com Padovani (2005), é 

senso comum que o recém-nascido é um indivíduo saudável e com a experiência da 

internação os pais vivenciam o contraste daquilo que está em seu imaginário. 

Além disso, destacou-se nos relatos o desejo de ver o filho e a angústia diante da 

imagem observada. Isso ocorre, possivelmente, porque os pais sentem insegurança no 
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contato com o bebê, por vê-lo tão pequeno, frágil, rodeado por uma aparelhagem e acham 

que nada podem fazer por ele (SCARABEL, 2011). Tem ainda o fato de a mãe sentir-se 

culpada por não poder assumir os cuidados do filho e por isso essa necessidade de querer 

estar com ele expressa pelas entrevistadas. 

Diante do exposto ficou evidente nas narrativas das mulheres a mescla de 

sentimentos, o abalo diante de algo novo, desconhecido e a necessidade de apoio. A 

dificuldade que enfrentaram, seja ela durante a gravidez, no parto ou no pós-parto, 

intensificou-se com a internação, um evento totalmente inesperado e que provocou um 

sentimento de medo e insegurança pelo estado de saúde do filho. Elas desconhecem os 

motivos e os procedimentos, encaram uma nova rotina e são afastadas de seu bebê. Tudo 

isso causa um abalo psicológico o que torna essas mulheres sentimentalmente mais frágeis 

e vulneráveis. 

Por isso é necessário o apoio e o cuidado direcionado a elas durante a internação do 

recém-nascido prematuro e é neste contexto que a enfermagem deve abordar ações diretas 

de assistência, que visem à reestruturação do emocional da mulher e a construção da 

identidade materna (FRELLO et al, 2012). 

 

IC2. Procedimentos de entrada na Unidade e estado geral do RN. 

DSC1- Orientações de entrada na UCIN 

“[...] Toda vez que chegar lavar a mão e tem uma visita por dia. Antes de entrar tem que 

lavar as mãos bem lavadas. Tem que esterilizar as mãos, passar álcool. Lavar as mãos e 

entrar de roupão. Fazer a higiene das mãos. Lavar a mão e passar álcool. Fazer a higiene 

das mãos toda vez que for lá. Lavar a mão, colocar essa roupa. Lavar bem a mão, 

higienizar [...]” . 

A Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal é um ambiente estranho à maioria dos 

pais. Ruidosa, com excesso de iluminação e tecnologias, exigem uma intensa atividade dos 

profissionais, linguagem técnica e restrição de visitas (COSTA, 2010) e demandam ainda 

uma série de normas a serem observadas antes da entrada no estabelecimento, limitando o 

acesso da família. 
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Para que haja um bom funcionamento da unidade é necessária a utilização de 

material e pessoal especializado, que promovam uma observação rigorosa e tratamento 

adequado, sem desvalorizar o meio físico, sendo necessário promover um ambiente 

adequado diminuindo a quantidade e intensidade de estímulos ao bebê (SARAIVA, 2004). 

Antes de inserir a família neste meio é importante a observação de alguns aspectos 

como a apresentação da equipe e as informações sobre a saúde do RN, dadas em 

linguagem simples. Além disso, é importante ouvir os pais e encorajá-los a questionar para 

que percebam que suas preocupações serão consideradas (LOHMANN, 2011). 

Nas primeiras horas de admissão na unidade os pais devem ser informados sobre 

procedimentos que podem ser realizados e tratamentos que serão utilizados. Os 

profissionais devem sempre informar os pais sobre os cuidados direcionados ao filho, pois 

assim é possível diminuir a ansiedade presente neles e integrá-los no processo de 

assistência à criança (LOHMANN, 2011). 

Observou-se a preocupação com a higiene das mãos, todas relataram a necessidade 

de lavá-la antes de adentrar no recinto. Algumas destacaram ainda, a utilização do álcool 

para tal procedimento, medidas que são necessárias e orientadas para o combate às IRAS. 

Além disso, a utilização da roupa privativa e o direito a visita diária também foram 

destacados. 

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são hoje uma 

preocupação para órgãos de saúde competentes, e também um problema de ordem social, 

ética e jurídica devido às implicações na vida dos usuários e o risco a que estão submetidos 

(VANCINI et al, 2014). A higienização das mãos é uma técnica universal, e sem dúvida, a 

rotina mais simples, eficaz e de maior importância na prevenção e controle de infecções, 

devendo ser praticada por toda equipe ao inicio e término de uma tarefa. 

Na UTIN a lavagem das mãos é preconizada antes de entrar na unidade e antes e 

depois de tocar ou manipular o bebê. O uso de produtos alcoólicos contendo protetores de 

pele, como o álcool-gel, tornaram-se importantes armas para a prevenção de infecções 

neste meio. Seu uso tem sido recomendado principalmente por ter maior aderência, uma 

vez que o protetor da pele evita os ressecamentos presentes nas lavagens contínuas e 

repetidas (VANCINI et al, 2014). 
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DSC2- Informações sobre o estado de saúde do RN. 

“[...] (As informações que recebi é) que (a bebê) era prematura e tinha que ficar no berço. 

Falaram que (o bebê) era prematuro, mas tava tudo bem. (Recebi informações que) ela (a 

bebê) ia ficar no banho de luz um tempo indeterminado, nada muito sério a ser tratado. 

Ela nasceu com falta de ar, colocaram ela no balão. (Informaram que o bebê) tem anemia 

e um pouquinho de (falta de) ar. A medica me falou que ela tinha nascido com esse 

probleminha (no coração), tinha que fazer uma cirurgia. A médica falou que ela tava bem, 

precisava só ganhar peso. Agora a situação ta diferente porque ela pegou uma bactéria. 

Isso que os médicos falam, cada um fala uma coisa, difícil acreditar em alguém. (As 

informações que recebi é que) ela (a bebê) tava bem, mas se realmente tivesse bem não 

teria ido pra lá, daí eu já tirei uma base de que ela não tava tão bem quanto falaram. Eles 

sempre informam qualquer tipo de procedimento, sempre avisa antes. Ninguém me falou 

nada até agora (sobre o estado geral do recém-nascido) [...]”. 

Se por um lado as informações sobre os procedimentos de entrada na unidade 

foram recebidas, entendidas e postas em prática, o mesmo não se pode dizer a respeito das 

informações sobre o quadro geral do recém-nascido. 

As informações foram imprecisas e superficiais, algumas só souberam que seu filho 

é prematuro, outra afirmou não ter recebido diagnóstico algum e há também aquelas que 

duvidaram daquilo que escutaram dos profissionais. Estes acontecimentos demonstraram 

que as mães não estão sendo assistidas de forma integral a respeito dos cuidados que o 

filho recebe. Apenas uma mãe referiu receber informações sobre todos os procedimentos 

que foram realizados em seu filho. 

Percebe-se que as mães desconhecem os aparelhos e procedimentos utilizados em 

seus RNs, e costumaram nomeá-los de acordo com a sua observação e o seu entendimento. 

A equipe multiprofissional deveria fornecer toda e qualquer tipo de informação antes da 

primeira visita e ao longo das demais para que as puérperas pudessem entender melhor 

aquilo que foi realizado em seu RN. Essa atitude também minimizaria os sentimentos e 

apreensões referentes ao novo ambiente ao qual esteve inserida (COSTA, 2010). 

Quando as mães conheciam e compreendiam a condição de saúde do seu bebê e a 

necessidade deste em receber cuidados especiais para promover a sua sobrevivência, 

acabaram por aceitar que a UTIN é o ambiente ideal para o seu tratamento. A ausência de 
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informações sobre o estado de saúde do bebê pode desencadear sentimentos de desencanto, 

conformismo, incompreensão e sofrimento, sendo importante a orientação aos pais sobre 

todos os procedimentos a serem realizados e os equipamentos que serão utilizados 

(COSTA, 2010).  

Manter os pais atualizados sobre a evolução do filho e propiciar informações 

contínuas sobre processos e procedimentos realizados é oportuno para evitar o aumento do 

nível de estresse e angústia criado pela espera e pela incerteza. O tempo que os pais ficam 

com seus filhos poderia ser melhor aproveitado se houvesse alguém para orientar sobre sua 

conduta junto ao bebê, promovendo a formação ou a manutenção do vínculo paterno 

(COSTA, 2010). 

 

IC3. Identificação da Equipe e do Apoio Recebido 

DSC1- Conhecimento sobre a equipe que assiste o RN 

“[...] Não sei. Não sei quem é enfermeiro responsável. Só sei mesmo quem é a médica. 

Não sei identificar porque trocam de plantão, ela já pegou muitas enfermeiras. Não sei 

qual é, tem várias. Tem tantas enfermeiras, não sei quem é a chefe[...]”. 

A equipe multidisciplinar, em uma unidade de terapia intensiva neonatal, deve 

atentar aos cuidados específicos para cada paciente e procurar o envolvimento com os pais, 

desta forma estimulará o desenvolvimento do neonato internado. O trabalho desta equipe 

está relacionado à inserção dos pais na atenção ao cuidado do recém-nascido e ao 

fornecimento de suporte à mãe e a criança para que possam se adaptar a este novo 

ambiente (LOHMANN, 2011). 

A importância da atuação do enfermeiro na UTIN foi constatada na literatura 

mundial. É este o profissional responsável pelo cuidado que promove o desenvolvimento 

físico, psíquico e social do RN. Ele atua, em conjunto com o médico, na definição de 

condutas para o tratamento do neonato, realiza assistência direta a ele e oferece suporte 

emocional à sua família (MONTANHOLI, 2011). 

No entanto, a enfermagem é uma profissão de difícil identificação no ambiente 

hospitalar na percepção do paciente. 
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Esta impressão pode ser observada nos relatos das entrevistadas. Foi observado nos 

relatos das mulheres ao perguntar se elas identificavam os profissionais que cuidavam de 

seu bebê, que não sabiam identificar quem era a enfermeira responsável pelos cuidados do 

filho, mas conseguiam identificar a médica responsável por ele.  

Além disso, tiveram dificuldades em perceber na equipe de enfermagem quem era 

a/o enfermeira/o e quem era a/o técnica/o, julgando serem todas/os profissionais 

enfermeiras/os. 

Com relação à construção da identidade profissional da enfermagem Oliveira 

(2006) afirma que para a sociedade parece não existir diferenciação entre enfermeiro e 

equipe de enfermagem (técnico e auxiliar de enfermagem), o que gera um reflexo negativo 

nas representações, na auto-imagem e na auto (des)valorização das profissões referentes ao 

seu trabalho e funções sociais. Além disso, existe uma cultura profissional que articula dois 

dilemas distintos entre si, mas que revelam a fragilidade da imagem da enfermagem: um 

imaginário de imitação da medicina, que reproduz ações características dessa profissão e 

um imaginário feminino de submissão e inferioridade (MOREIRA, 2009). 

É imprescindível a apresentação de cada membro da equipe que atuará durante todo 

o tempo de internação da criança. Através deste contato a família pode identificar o 

profissional responsável por cada procedimento de assistência ao neonato o que facilitará a 

interação com a equipe na hora de sanar duvidas ou quando necessitar de atendimento 

específico.  

 A enfermagem precisa buscar espaço neste ambiente, demonstrar os cuidados que 

realizou e os conhecimentos que possui, se impor diante do paciente e de seus familiares 

para que a profissão ganhe o devido destaque e seja valorizada. 

 

DSC2- Cuidado da equipe de enfermagem direcionado às mães. 

“[...] O pessoal da enfermagem dá muito apoio. As palavras deles e o apoio é confortante 

pra gente. As vezes a gente ta desabando, eles vão lá confortar, é muito importante o 

apoio que eles dão. Elas querem confortar todas as mães. Sabe te abordar. Elas apoiam, 

ajudam no que for preciso. conversam, toda informação elas passam pra nós. Tem as 

enfermeiras que quando a gente ta com duvida elas sempre tira, acho que elas fazem um 
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bom trabalho. A maioria ajuda a gente falando pra usar mascara, evitar que o 

acompanhante chegue muito perto, toque. Tem umas que é muito profissional, tem outras 

que não concordo, ajudam a botar o leite no vidrinho, trocar, ensina como pegar o nenê 

direito, sem machucar a cabecinha, o corpinho. Ajudam a dar banho. Ajudam trocando 

fralda, dando remédios, chamando para amamentar no horário. Apoiam ensinando como 

cuidar (da filha). São bons, bem atenciosos[...]”. 

A internação do filho em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é 

uma experiência delicada e desafiadora para as mães e suas famílias. Isso porque é um 

evento para o qual não estavam preparadas e envolve o reencontro com o bebê em um 

ambiente desconhecido onde são presenciadas condutas terapêuticas e procedimentos 

dolorosos (FRELLO, et al, 2012). 

A prematuridade é uma experiência que, por vezes, fragiliza a rotina da família, 

isso porque coloca seus integrantes diante de limitações, impedimentos e situações que 

podem modificar valores diante da vida. Surge a necessidade de adaptar tudo aquilo que 

estava organizado pelo nascimento prematuro e a hospitalização do filho (FRELLO, et al, 

2012). 

A equipe de enfermagem se torna indispensável nesta fase delicada. Embora o foco 

dos cuidados seja o neonato e sua evolução, a introdução de ações que dependem da mãe, 

tais como amamentação e contato pele a pele que promovem o bem estar e a saúde do 

bebe, exige o planejamento de orientações e intervenções adequadas para cada mulher 

envolvida nos cuidados do filho, através da identificação de sentimentos, necessidades e 

crenças destas (FRELLO, et al, 2012). 

A internação promove desequilíbrio emocional na família do prematuro e constitui 

uma situação de desespero e de esperança. Com a internação, os pais podem se 

desestruturar devido aos diferentes significados atribuídos ao termo UTIN, tornando-os 

ansiosos e impacientes. Essa desorganização emocional gera conflitos, ansiedade e agrava 

a sensação de culpa. Ter um filho internado na UTIN é uma experiência inesperada que 

desencadeia reação de choque, incredulidade, sofrimento e profunda tristeza. Por isso, é 

necessário o apoio da equipe de saúde para que este momento de crise inicial possa ser 

superado (SANTOS et al, 2013). 
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Foi possível destacar nos discursos obtidos diferentes formas de assistência 

identificadas pelas mães que foram reproduzidas pela equipe de enfermagem, desde 

procedimentos mais técnicos, como o auxílio na troca de fraldas e na administração de 

medicamentos, como também nas ações educativas sobre o cuidado com os RNs. Foi 

relatado também o apoio emocional, com o suporte ofertado através da conversa e palavras 

de conforto em momentos de crise. A palavra CONFORTO foi muito utilizada pelas 

mulheres ao se referir à assistência da equipe de enfermagem, o que leva a crer que, neste 

meio, estes profissionais se preocupam não só com a manutenção da vida do RN, mas 

também com os sentimentos gerados nas mães pela internação de seus filhos. 

Na UCIN os profissionais de saúde atuaram como provedores das relações afetivas 

entre mãe e filho. Isso exigiu um cuidado especial para atender as especificidades de cada 

binômio, sendo necessárias sensibilidade e disponibilidade por parte do profissional. Se 

este, além de demonstrar domínio e competência técnica, torna-se disponível para 

estabelecer interações concretas com esses pais, transformando-se em seus parceiros na 

experiência de vivenciar o nascimento prematuro e a internação da criança na unidade, o 

processo poderá ser enfrentado com menos angustia e sofrimento (COSTA et al, 2012). 

Subentende-se, com a avaliação dos relatos, que a equipe esteve sempre presente 

para ajudar no que fosse preciso, seja na realização do banho, na ordenha do leite, na troca 

de fralda, na prestação de informações sobre condutas preconizadas pela unidade, como a 

utilização de máscara ou a presença do acompanhante, ou sobre os cuidados diretos ao RN 

e ainda com a oferta de ajuda para enfrentar os momentos difíceis que cada mulher 

vivencia ao se deparar com esta nova experiência, totalmente inesperada e que produz 

sensações específicas e diversas. 

Segundo Zen, et al (2008), a assistência de enfermagem na UCIN deve ser 

direcionada tanto à criança, que requer cuidados especializados, quanto aos pais que 

enfrentam uma situação de estresse gerada pela incerteza quanto à vida do filho. Além 

disso, ela deve ser destinada às necessidades individuais de cada família, estabelecendo um 

vínculo de confiança e interação, proporcionando, deste modo, a compreensão e o 

conhecimento das necessidades dos familiares, que darão subsídios para os cuidados a 

serem prestados. Nesse ambiente a enfermagem deve favorecer a participação familiar 

promovendo o vínculo e o apego entre pais e filhos. 
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No discurso obtido apreendeu-se o incentivo à participação das mães nos cuidados 

direcionados ao RN por parte da equipe de enfermagem. Ela ensinou o modo correto de 

conduzir a assistência e auxiliou na execução da mesma. Esta iniciativa foi importante para 

evitar que essas mulheres desenvolvessem sentimentos de exclusão pelos profissionais, ou, 

em um movimento contrário, tivessem uma atitude apática, alheia ao que está acontecendo, 

procurando não se envolver para não sofrer (KLAUS et al, 1990). De acordo com o estudo 

de Scarabel (2011), a forma de ajudar a mãe a lidar com esse abalo emocional de não poder 

ter o filho por perto ou cuidar integralmente dele, é aproximá-la ao máximo daquilo que 

pode contribuir no cuidado durante a internação. 

Além disso, o estabelecimento do vínculo mãe-filho pode ser prejudicado pela falta 

de oportunidade da mãe em interagir com seu filho, o que pode provocar uma desordem no 

relacionamento futuro de ambos. Nesse sentido é imprescindível que a enfermagem facilite 

as oportunidades de contato precoce entre eles visando estabelecer o apego, tendo em vista 

que este é um processo gradual e que necessita de tempo para ser formado (SCOCHI et al, 

2003). 

Para Lopes (2013) a enfermagem destaca-se na área da neonatologia por suas 

habilidades e pela realização dos cuidados ao recém-nascido prematuro ou doente, de 

modo a garantir sua sobrevivência e a qualidade de vida destas crianças, mas também ao 

promover o vínculo afetivo entre pais e filhos e em estimular o envolvimento gradual e a 

autoconfiança dos pais na prestação de cuidados ao filho. 

Diante do estresse e dos conflitos vividos pela mãe na UCIN, a equipe de 

enfermagem deve oferecer o apoio e a solidariedade que elas necessitam, para que possam 

enfrentar a vivência hospitalar e conviver com a doença e tratamento de seu filho/a, 

resgatando sentimentos de esperança e fé e encorajando o enfrentamento da vivência 

hospitalar (AGUIAR et al, 2013). 

Este cuidado foi destacado pelas puérperas nas entrevistas, onde afirmaram receber 

palavras de apoio e ajuda nos momentos que precisaram, além de conversas que 

promoveram o conforto e a abordagem em momentos de descontrole emocional. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O DSC, cuja abordagem é centrada na síntese de discursos individuais, transforma-

se em uma fala única porque representa o pensamento da coletividade. Por meio deste 

recurso o estudo pôde demonstrar os sentimentos das mães de prematuros diante da 

necessidade de internação de seus filhos e descrever a assistência de enfermagem recebida 

por elas. 

Os sentimentos de desespero, incredulidade e tristeza gerados nas mulheres diante 

da internação do neonato comprova que elas não estão preparadas para enfrentar esta 

situação. Elas chegam à unidade abaladas por terem que lidar com algo totalmente novo 

diferente do imaginado e do esperado, precisando de conforto e apoio emocional. 

 Por outro lado este estudo destacou, também, a falha na identificação da equipe de 

enfermagem por parte das mulheres que não sabiam diferenciar os profissionais, julgando 

serem todos/as enfermeiros/os. Tal fato contaminou, em parte, os resultados da pesquisa, 

pois não se pode afirmar com certeza que os cuidados referidos pelas mães nas entrevistas 

vieram de fato de enfermeiros/as ou advindo de outros profissionais da equipe. 

 Mesmo que a equipe de enfermagem seja bem recebida pelas mães e mantenha uma 

relação fraterna de auxilio, parece não possuir uma identidade forte - que permita a 

distinção de papeis e identificação das profissões. Isso representa uma desvalorização da 

enfermagem, pois as/os clientes não percebem a diferença entre os profissionais e perde o 

significado do cuidado recebido a partir do momento em que não se sabe de onde veio e 

quem o fez. Com isso a enfermagem perde espaço para as demais profissões no ambiente 

hospitalar. 

No que diz respeito aos cuidados prestados pela enfermagem, que constitui o foco 

deste estudo, nota-se uma boa relação com as puérperas pela valorização deste cuidado 

verbalizado por elas. A percepção da assistência de enfermagem voltada para as mulheres 

buscando aliviar sofrimentos e promover o vínculo mãe-filho é identificada nos relatos. 

 O cuidado prestado pela equipe foi aprovado pelas participantes deste estudo que 

elogiaram a prestação de serviços, a prontidão em se colocar a disposição para ajudar e as 

palavras de conforto que serviram de apoio para enfrentar momentos difíceis vividos 
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dentro da UCIN. Além disso, destacaram também o lado educador da profissão com os 

ensinamentos que receberam a respeito do cuidado ao RN e a prestação de serviço, com as 

informações passadas sobre procedimentos e condutas dentro da unidade. 

 Percebe-se, portanto, que a equipe de enfermagem está presente o tempo todo, 

disposta a prestar auxilio quando necessário, seja ele voltado para a mãe ou para o neonato, 

a equipe permanece ao lado do paciente pronta para servir. 

 Pode-se afirmar, então, que a equipe de enfermagem na Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal do Hospital do Paranoá realiza sua assistência voltada para o bem 

estar da família do recém-nascido internado, buscando transformar a experiência de 

internação em uma vivência mais tranquila compreendendo o tempo de espera e auxiliando 

na recuperação do neonato. Além disso, mantém uma relação de respeito aos sentimentos 

gerados nas mães e procura revertê-los com palavras de apoio e conversas que 

proporcionem momentos de conforto e integração dessas mulheres aos cuidados com o 

filho. Percebe que isso faz com que se sintam provedoras e promotoras da melhora no 

quadro geral de saúde da criança ao fortalecer e favorecer a criação do vínculo maternal. 
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APÊNDICE A - Formulário de Entrevista com os Pais 

 

Universidade de Brasília 

Faculdade de Saúde 

Departamento de Enfermagem 

Nome da pesquisa A Interação da Família na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: 

Narrativas Sobre o Cuidado de Enfermagem 

Objetivo Principal Descrever os cuidados de enfermagem realizados aos pais de recém-

nascidos prematuros em uma Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e analisar se 

as ações favorecem a compreensão e a aceitação da internação do RN. 

 

Entrevista com a Família ou mãe/pai na UNCI 

 

Número da Entrevista:  

1. Dados sociodemográficos:  

1.1. Identificação da Participante (mãe):  

Iniciais: __________    Idade: _____________     Sexo: ________      

Escolaridade: _________________________ 

Estado Civil:____________________________________ 

Procedência: ____________________________________      

Profissão: _____________________________________ 

1.2 Identificação do Pai (se houver):  

Iniciais: __________     Idade: _____________     Sexo: ________      

Escolaridade: _________________________ 

Estado Civil:____________________________________ 

Procedência: ____________________________________      

Profissão: _____________________________________ 
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2. Informações e Dados do RN (informações e prontuário do RN):  

IG; ______________ Sexo: ___________ Peso ao nascer: _____________________ 

Diagnóstico: __________________________________ 

Classificação de risco (da prematuridade): ________________________ 

Descrição de como se encontra o RN no momento da entrevista 

 

3.  Entrevista com os pais sobre: internação do RN na UCIN. 

3.1 Quais foram para você as sensações e expectativas desta gestação;  

 

3,2 Ao descobrir que sua gestação seria interrompida antes do término como se sentiu 
frente a esta situação  

 

3.3 É possível para você descrever como se sentiu quando soube que seu/sua filho/a seria 
internado em uma UCIN e quais os sentimentos frente a esta  internação?  

 

3.4 Quando você pode visitar sua/seu filha/o pela primeira vez o que sentiu? Quais seus 
medos e suas expectativas? 

 

3.5 Quais foram as informações que recebeu sobre os procedimentos para entrar pela 
primeira vez na unidade de internação? Qual foi o/a profissional de saúde que lhe deu essa 
informação? 

 

3.6 Quais foram as informações sobre o estado geral e de saúde do seu/sua  filho/a ? 

 

3.7 Você consegue identificar a  enfermeira responsável ela UCIN no período em que 
acompanha seu/sua filho/a? E como foi recebido na Unidade por esta enfermeira? 

 

3.8 Você acompanha e colabora nos cuidados de seu/sua filho/a? De qual profissional você 
esta recebendo esta informação e apoio?  
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3.9 Você consegue descrever qual o tipo de apoio que esta recebendo da equipe de 
enfermagem? 

 

3,10 Descreva sua opinião sobre a UCIN, a enfermeira e a equipe. O que você considera 
que precisa melhorar e o que está bom.  
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APENDICE B - Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 

Universidade de Brasília – UnB 
Faculdade de Saúde 
Departamento de Enfermagem 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

 

Convidamos o(a) Senhor(a) a participar do projeto de pesquisa A INTERAÇÃO DA 
FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: NARRATIVAS SOBRE O 
CUIDADO DE ENFERMAGEM, sob a responsabilidade das pesquisadoras Rejane Antonello 

Griboski e Clara Perpetuo Guimarães. O projeto trata-se de uma pesquisa observacional, 
descritiva, de abordagem qualitativa, a ser realizada na Unidade de Cuidados Intermediários 
Neonatal (UCIN), no Hospital Regional do Paranoá (HRPa), no Distrito Federal                                                                                                        

O objetivo desta pesquisa é descrever os cuidados de enfermagem realizados aos 
pais de recém-nascidos prematuros em uma Unidade de Cuidados Intermediários 
Neonatais e analisar se as ações favorecem a compreensão e a aceitação da internação 
do RN. 

O(a) senhor(a) receberá todos os esclarecimentos necessários antes e no decorrer da 
pesquisa e lhe asseguramos que seu nome não aparecerá sendo mantido o mais rigoroso sigilo 
pela omissão total de quaisquer informações que permitam identificá-lo(a) 

     A sua participação se dará por meio de uma entrevista semiestruturada que contempla 
dados de identificação dos participantes (iniciais, idade, sexo, escolaridade, procedência, 

profissão) e questões norteadoras. A entrevista será realizada na unidade de internação ou 
no quarto da mãe nutriz ou em uma sala livre de ruído, preservando os horários de 
amamentação ou cuidados com o RN, na data combinada com um tempo estimado de 15 
minutos para sua realização. 

Não há riscos decorrentes de sua participação na pesquisa. Se você aceitar participar, 

estará contribuindo para identificar ações de enfermagem, voltadas ao cuidado da família 
do recém nascido internado, que proporcionem um conforto frente a esta situação, de 
forma a auxiliar na aceitação da mesma, a partir da diminuição dos temores e anseios 
provocados pela internação e compreender as impressões e os significados gerados por 
este momento. 

O(a) Senhor(a) pode se recusar a responder (ou participar de qualquer procedimento) 
qualquer questão que lhe traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em 
qualquer momento sem nenhum prejuízo para o(a) senhor(a). Sua participação é voluntária, isto 
é, não há pagamento por sua colaboração. 

Todas as despesas que você tiver relacionadas diretamente ao projeto de pesquisa 
(passagem para o local da pesquisa, alimentação no local da pesquisa ou exames para realização 
da pesquisa) serão cobertas pelo pesquisador responsável. 
Caso haja algum dano direto ou indireto resultante dos procedimentos de pesquisa, você poderá 
ser indenizado, obedecendo-se as disposições legais vigentes no Brasil. 
           Os resultados da pesquisa serão divulgados na Universidade de Brasília podendo ser 
publicados posteriormente. Os dados e materiais utilizados na pesquisa ficarão sob a guarda do 
pesquisador por um período de no mínimo cinco anos, após isso serão destruídos ou mantidos na 
instituição. 



47 
 

 

       Se o(a) Senhor(a) tiver qualquer dúvida em relação à pesquisa, por favor telefone para: 
Rejane Antonello Griboski, ou Clara Perpetuo Guimarães, na Universidade de Brasília no telefone 
(61)3107-1756 (enfermagem) ou (61)9228-8693, no horário das 14:30 às 17:00. 
 Este projeto foi Aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da 
Saúde (CEP/FS) da Universidade de Brasília. O CEP é composto por profissionais de diferentes 
áreas cuja função é defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e 
dignidade e contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. As dúvidas com 
relação à assinatura do TCLE ou os direitos do participante da pesquisa podem ser obtidos através 
do telefone: (61) 3107-1947 ou do e-mail cepfs@unb.br ou cepfsunb@gmail.com, horário de 
atendimento de 10hs às 12hs e de 14hs às 17hs, de segunda a sexta-feira. 
 Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o pesquisador responsável e 
a outra com o Senhor(a). 

 
 
 
 

______________________________________________ 
Nome / assinatura 

 
 
 

____________________________________________ 
Pesquisador Responsável 

Nome e assinatura 
 
 

 
Brasília, ___ de __________de _________. 
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APENDICE C - Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som de Voz 

Universidade de Brasília – UnB 
Faculdade de Saúde 
Departamento de Enfermagem 

 

Termo de Autorização para Utilização de Imagem e Som de Voz 

para fins de pesquisa 

Eu,______________________________________________________________________, 

autorizo a utilização da minha imagem e som de voz, na qualidade de participante/entrevistado(a) 

no projeto de pesquisa intitulado A INTERAÇÃO DA FAMÍLIA NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL: NARRATIVAS SOBRE O CUIDADO DE ENFERMAGEM, sob responsabilidade das 

pesquisadoras Rejane Antonello Griboski e Clara Perpetuo Guimarães,  vinculado(a) ao/à 

Departamento de Enfermagem da Universidade de Brasília. 

Minha imagem e som de voz podem ser utilizadas apenas para análise por parte da 

equipe de pesquisa.  

Tenho ciência de que não haverá divulgação da minha imagem nem som de voz por 

qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas atividades 

vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitadas acima. Tenho ciência também de que a guarda e 

demais procedimentos de segurança com relação às imagens e sons de voz são de 

responsabilidade do(a) pesquisador(a) responsável. 

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, 

nos termos acima descritos, da minha imagem e som de voz. 

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com o(a) pesquisador(a) 

responsável pela pesquisa e a outra com o(a) participante. 

 

 _________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

____________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a)

Brasília, ___ de __________de _________. 
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ANEXO A – Parecer de Comitê de Ética em Pesquisa/FS 
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