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A mãe prematura 
 

“A mãe prematura do bebê prematuro, 
Nascida antes do que era para ser, 
Como quem antecipa o seu futuro, 

Como quem torna-se sem perceber… 
 

A mãe prematura do bebê prematuro, 
E a luta por seu bebê sobreviver… 

Às vezes tudo é tão sombrio e escuro, 
Tudo tão frio, tão sem amanhecer… 

 
A longa dor de quem aguarda a cura, 

Como quem, sem saber o que, procura, 
E assim, nessa procura, se desfaz… 

 
Segura nas mãos de Deus, mãe prematura… 

Segura nas mãos de Deus, que te segura… 
Segura nas mãos de Deus, e segue em paz.” 

 
Luis Alberto Mussa Tavares. 
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ENFRENTAMENTOS DE MÃES NUTRIZES AO VIVENCIAREM A 
PREMATURIDADE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL1 

 
 
RESUMO 
 

Objetivo: Compreender os enfrentamentos de mães nutrizes ao vivenciarem a internação de 

seus prematuros em unidade de terapia intensiva em um hospital público do Distrito Federal, 

Brasil. Método: Investigação qualitativa e análise documental envolvendo 11 mães nutrizes e 

prontuários de seus respectivos neonatos. Os dados foram coletados entre setembro de 2019 e 

abril de 2020. Empregou-se a análise de conteúdo de Bardin. Resultados: Emergiram três 

categorias que envolveram a rotina hospitalar; o impacto psicossocial e familiar e o 

enfrentamento das mães nutrizes. Evidenciaram-se medo de complicações e da morte do bebê, 

insegurança, angústia, e mudanças na rotina social e familiar. Os mecanismos de enfrentamento 

das genitoras envolveram atendimentos psicológicos, visitas ao bebê, apoio familiar, e interação 

com a equipe multidisciplinar. Conclusão: Os achados contribuem para a assistência materna 

e neonatal ao disponibilizarem aos profissionais e gestores públicos a compreensão de aspectos 

da subjetividade humana que podem influenciar no cuidado. 

 

DESCRITORES: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Enfermagem Neonatal; Recém-

Nascido Prematuro; Relações Mãe-Filho; Assistência à Saúde. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
1 Este trabalho foi formatado segundo as normas da Revista Cogitare Enfermagem e será submetido após 
considerações da banca de TCC para avaliação desta revista, conforme normas anexadas.
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INTRODUÇÃO 

 

O nascimento prematuro persiste mundialmente como questão preocupante que impacta 

diretamente na morbimortalidade infantil e na qualidade dos cuidados maternos e neonatais 

ofertados. Conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 15 milhões de bebês nascem 

prematuramente a cada ano no mundo (WHO, 2018). Em 2017, em torno de 2,5 milhões de 

recém-nascidos morreram nos primeiros 28 dias de vida, a maioria por causas evitáveis (ONU, 

2018). Mais de 60% dos nascimentos prematuros ocorrem na África e no Sul da Ásia. Em geral, 

nos países de baixa renda, em média, 12% dos bebês nascem prematuros, em comparação com 

9% nos países de alta renda (WHO, 2018). 

 A prematuridade, muitas vezes requer tratamento em unidade de terapia intensiva 

neonatal (UTIN). Nesse contexto, uma pesquisa com 126 neonatos internados em UTIN no Sul 

no Brasil revelou que estes nasceram, em média, com 33 semanas de gestação, e que 78,4% 

eram prematuros. Em 26,1% dos casos, o motivo do parto prematuro foi devido à pré-eclâmpsia, 

seguida de infecção do trato urinário (15,9%), trabalho de parto prematuro (14,5%), bolsa rota 

(14,5%) e oligodrâmnio (11,6%). A prematuridade foi a principal causa de internação (69,6%), 

seguida da doença da membrana hialina (41,3%), disfunção respiratória (11,2%) e taquipneia 

transitória do recém-nascido (10,4%) (DAMIAN; WATERKEMPER; PALUDO, 2016). 

 O nascimento prematuro pode acarretar inúmeras complicações para o neonato a curto 

e longo prazos. O relatório “Survive and Thrive: Transforming care for every small and sick 

newborn” publicado em 2018 constatou que entre os recém-nascidos com maior risco de morte 

e incapacidade estão aqueles com complicações devido à prematuridade, tais como: lesão 

cerebral, infecção bacteriana grave, icterícia e/ou condições congênitas (LUYCKX, 2017). 

Ademais, um estudo conduzido nos Estados Unidos destacou que a prematuridade pode afetar 

crianças na idade escolar por possuírem risco aumentado de apresentarem dificuldades no 
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aprendizado (KELLY, 2016). 

 Com relação a genitora, a prematuridade é mais frequente entre as mulheres com 

gestação múltipla, com pré-natal inadequado, que tiveram partos induzidos e com tipo de parto 

cesáreo (OLIVEIRA et al, 2016). Estendendo-se para além das complicações neonatais, uma 

mãe que tem um prematuro apresenta riscos de desenvolver em longo prazo doenças, tais como, 

hipertensão, doença renal e cardiovascular, bem como complicações em gestações subsequentes 

(LUYCKX, 2017). 

 Com relação às consequências da prematuridade para a família, um estudo na Inglaterra 

que usou uma lista de verificação constatou que problemas de saúde, ansiedade e fadiga foram 

mais comuns em mães de prematuros. No geral, as mães tiveram menos contato precoce com o 

bebê, apresentaram maior risco de ter problemas de saúde e sentimentos negativos em relação 

ao bebê e fizeram menos uso de serviços e apoio pós-natal do que outras mulheres 

(HENDERSON; CARSON; REDSHAW, 2016). Além disso, o impacto da prematuridade 

acarreta custos financeiro e psicológico para suas famílias com efeitos prejudiciais sobre o 

desenvolvimento cognitivo e emocional da criança (OPAS, 2018). 

 A família e especialmente os pais vivenciam uma carga enorme de estresse, enquanto o 

RN está recebendo cuidados intensivos (WRAIGHT; MCCOY; MEADOW, 2015). Assim, uma 

intervenção centrada na família é necessária para melhorar o envolvimento dos pais no cuidado 

de seus bebês e, para torná-los mais conscientes de que podem ter um papel ativo no 

desenvolvimento de seus bebês (IONIO et al, 2016). 

 Nesse contexto, observa-se que o enfermeiro como integrante da equipe de uma UTIN 

necessita de conhecimentos técnicos científicos, e ser capacitado para prestar uma assistência 

de qualidade a esta clientela e sua família. No ato de cuidar, é essencial que o profissional 

considere e respeite o vínculo mãe-bebê como algo benéfico na manutenção e recuperação da 

saúde do RN (RIBEIRO et al, 2016). Desse modo, torna-se essencial que os profissionais 
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compreendam os enfrentamentos que a genitora vivencia para que possam oferecer uma 

assistência mais direcionada e humanizada. 

Considerando a não existência de estudos semelhantes na unidade em que foi realizada 

a pesquisa e a escassez de estudos no Brasil acerca da temática, pretendeu-se elucidar esta 

lacuna do conhecimento no intuito de aprofundar o conhecimento a partir da seguinte questão 

norteadora: Quais os enfrentamentos de mães nutrizes ao vivenciarem a internação de seus 

prematuros em unidade de terapia intensiva neonatal? Objetivou-se compreender os 

enfrentamentos de mães nutrizes ao vivenciarem a internação de seus prematuros em unidade 

de terapia intensiva em um hospital público de ensino no Distrito Federal no Brasil. 

 

MÉTODO 

 

Estudo descritivo, exploratório com abordagem qualitativa. Esse tipo de investigação 

analisa os aspectos subjetivos e permite privilegiar os sujeitos sociais que detêm informações e 

interpretações sobre sua realidade social (TAQUETTE; MINAYO, 2017). Desenvolveu-se em 

um hospital público de ensino do Distrito Federal, no setor de Maternidade, na Enfermaria da 

mãe nutriz e na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) entre setembro de 2019 e abril 

de 2020. A população participante foi constituída por 11 mulheres (mães nutrizes) e delimitada 

após saturação dos discursos obtidos (BARDIN, 2011). Investigaram-se também os prontuários 

de seus respectivos neonatos internados na UTIN, constituindo-se também uma pesquisa 

documental em fontes secundárias. 

 Os critérios de inclusão envolveram mulheres a partir de 18 anos que se encontravam 

na enfermaria da mãe nutriz e os prontuários de seus respectivos neonatos prematuros com ou 

sem comorbidades associadas, internados na UTIN. Excluíram-se mulheres menores de 18 anos 

que não possuíam bebês prematuros internados na UTIN, e aquelas que se recusaram a 
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participar da pesquisa e/ou não assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o 

Termo de Autorização para Utilização de Som de Voz para fins de pesquisa. 

Para coleta de dados, utilizou-se um instrumento dividido em duas partes: a primeira 

com questões estruturadas referentes à caracterização dos perfis materno e neonatal e a segunda, 

com questões subjetivas e abertas referentes à temática da prematuridade.  

As entrevistas foram gravadas e transcritas na íntegra. Utilizou-se diário de campo a fim 

de captar impressões acerca do cenário e sobre as participantes. Estas foram abordadas na 

enfermaria da mãe nutriz nos intervalos de descanso e convidadas a participarem do estudo em 

uma sala reservada. Cada uma das entrevistas durou em média 30 minutos. Para garantir o 

anonimato, utilizou-se a letra “M”, seguidas das numerações subsequentes. Trataram-se os 

dados a partir da leitura e interpretação por meio da análise de conteúdo de Bardin (BARDIN, 

2011). Seguiram-se as etapas: organização dos depoimentos, categorias, comparação da análise, 

leitura, classificação e codificação dos dados, identificação das unidades de análise; 

agrupamento dos dados obtidos, interpretação desses resultados, e elaboração das sínteses que 

emergiram das entrevistas. Seguindo as recomendações para o rigor metodológico, optou-se 

pela utilização da lista de critérios consolidados para pesquisas qualitativas (TONG; 

SAINSBURY; CRAIG, 2007). 

 Os aspectos éticos foram respeitados de acordo com a Resolução nº 466 de 12 de 

dezembro de 2012 que versa sobre ética em pesquisa envolvendo seres humanos. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde (CEP/FS) da 

Universidade de Brasília (UnB), sob o parecer nº 3.467.635, CAAE 14232619.5.0000.0030. 

 

RESULTADOS 

 

Onze mães nutrizes participaram da pesquisa, com média de idade de 28 anos. A idade 
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gestacional que tiveram seus bebês variou de 24 a 36 semanas. Os diagnósticos prevalentes no 

grupo corresponderam a: rotura prematura das membranas ovulares, infecção do trato urinário 

doença hipertensiva específica da gestação, gestação gemelar com transfusão feto-fetal, 

diabetes gestacional, corioamnionite e prolapso uterino. Em relação à escolaridade, quatro 

possuíam ensino médio incompleto, cinco com ensino médio completo, duas com nível 

superior. Quanto ao estado civil, sete participantes eram casadas, três eram solteiras e uma 

possuía união estável. Referente à ocupação, cinco mães relataram estar desempregadas, uma 

era do lar, duas auxiliares administrativas, uma açougueira e uma fisioterapeuta. No tocante à 

renda mensal, sete mães possuíam renda de dois a três salários mínimos, duas mães possuíam 

acima de três salários e duas de até um salário mínimo. 

 Sobre o perfil neonatal, vale ressaltar que se trata de 13 neonatos, sendo 9 de gestações 

únicas e quatro de duas gestações gemelares. Todos os bebês encontravam-se na UTIN, com 

variação de 5 a 29 dias de internação. Sete neonatos nasceram de cesárea e quatro de parto 

normal. Os diagnósticos prevalentes foram: desconforto respiratório, sepse precoce presumida, 

restrição de crescimento intrauterino, síndrome de Down, cardiopatia, transfusão feto-fetal, 

anemia, e hemorragia pulmonar. Todos apresentaram complicações neonatais, estando um sob 

ventilação mecânica, quatro sob pressão aérea positiva contínua (CPAP) e oito em 

oxigenoterapia por cateter no momento da entrevista.  

 Emergiam-se três categorias analíticas: Percepções e vivências das mães nutrizes quanto 

ao impacto da rotina hospitalar; Impacto psicossocial e familiar na percepção da mãe nutriz e; 

Suporte multiprofissional para o enfrentamento das mães nutrizes frente à internação de seus 

bebês. Na maior parte, evidenciaram-se satisfação pelo cuidado ofertado, medo de 

complicações e da morte do bebê, insegurança, angústia, medo e mudanças na rotina social e 

familiar. Os mecanismos de enfrentamento das genitoras envolveram: atendimentos 

psicológicos, visitas ao bebê, apoio familiar, e interação com as equipes multidisciplinares da 
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UTIN e da enfermaria da mãe nutriz.  

 

1. Percepções e vivências das mães nutrizes quanto ao impacto da rotina hospitalar 

 

Esta categoria refletiu a visão das mães nutrizes, os seus sentimentos e suas percepções 

acerca de suas experiências no ambiente hospitalar, suas rotinas quanto à assistência da equipe 

multiprofissional e seus papéis no acompanhamento de seus neonatos internados em tratamento 

intensivo na UTIN.  

As participantes referiram o medo do desconhecido e anseio pela melhora de seus filhos; 

externalizaram os desafios da permanência no hospital, o autocuidado prejudicado, o cansaço 

diário quanto à constante ordenha para seus neonatos, afetando o repouso. Algumas relataram 

sensação de prisão e relegação do autocuidado à segundo plano, tendo em vista, suas presenças 

serem uma prioridade para a recuperação de seus bebês. As subcategorias encontradas foram: 

rotina hospitalar, impotência, vínculo mãe-bebê prejudicado e autocuidado. Seguem os relatos: 

 
Ficar perto do neném para mim é a melhor coisa, porém é cansativo. Não consigo descansar... 
Eu tenho que ficar descendo para tirar o leite, de três em três horas, e tem a preocupação de 
estar lá perto... vê o que tão fazendo. (M2) 
 
A gente não se sente muito mãe com o filho na uti, porque a gente não tem esse negócio de 
banhar, de vestir, de cuidar, essas coisas... O ambiente é pesado... Tem hora que da vontade 
de você sair correndo, de você largar tudo e fugir.(M3) 
 
Você só vai pegar mães desesperadas aqui... Cê vê seu filho sofrendo, sendo furado a todo 
momento... e você não pode fazer nada, então lhe dói tanto... E em relação de eu me cuidar, 
nem quero saber da minha saúde. Porque primeiro eu quero a saúde dele. (M5) 
 
Cê parece que ainda não se sente mãe por completo porque ainda não pude nem pegar o 
bebê...a gente se sente impotente... Mas a minha presença aqui... acho que deve ajudar ele um 
pouquinho. (M6) 
 
A gente aqui não tem como se cuidar né, só o básico do básico. Agora, agora tem que ser 
primeiro ela, depois eu. (M8) 
 
Em relação a mim, mudou. Mudou em tudo, tipo... Cabelo, não tô com cabeça para isso, agora 
eu tô só pensando nele e ai a gente acaba esquecendo um pouco a gente. (M9) 
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2. Impacto psicossocial e familiar na percepção da mãe nutriz 

 

Mediante arranjos sociais e familiares formados para lidar com as mudanças 

ocasionadas e a demanda integral da mãe nutriz como parte do tratamento instituído aos 

neonatos, as mães trouxeram reflexões sobre a importância da rede de apoio, sendo esta 

representada majoritariamente por familiares mais próximos como seus companheiros, tias, 

mãe, pai, sogra e irmãos. Todas reconheceram como fundamental perante a estadia no hospital 

e acompanhamento de seus bebês na UTIN. Em virtude das mudanças ocasionadas na rotina 

social e familiar, verificou-se nos relatos apresentados a percepção conflituosa do papel de ser 

mãe, esposa, e da preocupação com outros filhos. As subcategorias identificadas foram: rede 

de apoio, família e domicílio. 

 
Teve momentos que a outra (filha) em casa começou a ficar triste, e ai a gente se sente... não 
tô cuidando nem da de lá, nem da daqui.... Desde que eu entrei aqui, eu não fui em casa...eu 
esqueci até que a minha casa era colorida. (M3) 
 
Tenho, minha família. Meu esposo na verdade, só ele. Ele vem visitá-las. Mas somos só nós. 
(M4) 
 
Tenho. Meu esposo, minha mãe e minha irmã. Todos me ajudam. Eles inclusive ficam em casa 
com a minha outra filha, porque como meu marido trabalha de dia, minha mãe e minha irmã 
revezam. (M2) 
 
Se você ver como eu sou com meus filhos, eu chamo eles de minha vida, mozão. Já até cheguei 
a bloquear ele(marido) no meu celular... porque eu tô precisando de um tempo para mim... 
questão minha, ninguém tá sentindo a minha dor. Tô triste. Não tem como tá feliz. (M5) 
 
Eu mais ele (marido) tá mais próximo e minha família também... muda tudo... meu trabalho: 
dane-se. A vida lá fora, eu não tô nem ai. Acho que agora é só ele. Ai meu marido perguntou: 
você vai para casa? mas eu vou fazer o que lá? Minha vida agora tá aqui. É tipo isso. (M6) 
 

3. Suporte multiprofissional para o enfrentamento das mães nutrizes frente à internação 

de seus bebês 
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Esta categoria diz respeito às recomendações, orientações e apoio emocional 

disponibilizados pela equipe de saúde às mães. A maioria delas demonstrou satisfação por terem 

recebido orientações da equipe de saúde referente ao manejo dos cuidados com o neonato, 

relatando que se sentiram seguras e aptas a realizá-los. A maioria teve consulta com psicóloga. 

Algumas delas ressaltaram a importância da busca pelo apoio psicológico no enfrentamento da 

situação e alívio de angústias e melhor preparo para lidar com a situação. Mencionaram também 

que as orientações diárias dos profissionais colaboraram para melhoria das questões 

emocionais. As subcategorias foram: suporte multiprofissional e saúde mental, conforme os 

seguintes relatos: 

Sempre foram (profissionais) muito disponíveis para dar informação. Não tenho do que 
reclamar Só que ai as orientações da psicóloga acaba ajudando traz um alívio, consegui 
colocar um pouco para fora. (M3) 
 
(Psicólogo), Era bom, não só para mim, mas para as outras mães, né. Porque às vezes tem 
gente que tem o psicológico mais fraco que outras. Igual agora nesse momento, que a gente se 
sente só. Você tem seu filho, você tem sua família, mas você se sente só. (E5) 
 
A psicóloga vem, conversa um pouco com a gente e fala se a gente precisar conversar, é só 
procurar por elas, a gente vai para um lugar reservado e tal. Faz a gente desabafar um 
pouquinho. (M6) 
 
Já passei por um psicólogo. Para mim foi satisfatório porque eu tava chorando demais. Ela 
conversou comigo e com meu esposo e resolveu bastante, eu me aliviei bastante, porque eu 
chorava muito...Fez muita diferença para mim. (M8) 
 
Assim, no momento eu tô bem abalada com tudo o que tá acontecendo. Em relação ao serviço 
que tá sendo prestado para neném, eu tô bem satisfeita. (M9) 
 

 

DISCUSSÃO 

  

Referente aos achados dos perfis sóciodemográfico e obstétrico, estudo conduzido no 

Brasil obteve resultados similares com maior frequência na faixa etária de 26 a 30 anos de idade 

para paridade. Referente aos diagnósticos mais prevalentes no grupo, a infecção do trato 
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urinário e doença hipertensiva específica da gestação foram achados semelhantes a este estudo. 

Relativo à ocupação mais frequente das participantes, a maioria não possuía no momento do 

estudo, semelhantemente aos achados desta pesquisa. Em relação à escolaridade, os resultados 

da presente investigação registraram que a maioria das mulheres não tinha ensino superior 

completo. Há evidências que a baixa escolaridade pode estar associada com a mortalidade 

neonatal (FERRARESI; ARRAIS, 2016). 

É imprescindível considerar os determinantes sociais que interferem na ocorrência da 

prematuridade, consequentemente ao maior risco de óbito neonatal. Pesquisa que avaliou 

incidência, fatores de risco e mortalidade de neonatos prematuros realizada na Jordânia 

descreve níveis menores de escolaridade materna, em conjunto com baixo nível 

socioeconômico, como um fator causal independente para nascimento prematuro e aumento de 

morbidade neonatal (ABDEL; KHADER; BATIEHA, 2017). 

Com relação a primeira categoria referente à percepção das mães nutrizes acerca da 

rotina hospitalar, pesquisa brasileira evidenciou que nascer prematuramente implicou em 

modificações como: reconstrução da formação do vínculo mãe-filho, demanda de cuidados 

intensivos, intervenções no reestabelecimento do aleitamento materno e possibilidade de 

comprometimento na qualidade de vida futura do recém-nascido, de sua própria mãe e de sua 

família (MATA; CHERER; CHATELARD, 2017). Na presente pesquisa, observou-se o 

impacto causado pela mudança repentina na rotina social e familiar ao vivenciar o tratamento 

de seu bebê internado, corroborando os achados.  

Em outra pesquisa conduzida em uma UTIN no Brasil, revelou que a relação mãe-bebê 

foi prejudicada pela separação prematura e pela hospitalização do neonato. Também, foram 

identificadas barreiras representadas por incubadoras e diversos equipamentos, dificultando a 

formação do vínculo natural (BASEGGIO et al, 2017). Do mesmo modo, neste estudo, 

constataram-se tais barreiras, além do distanciamento do papel de mãe uma vez que os cuidados 



 
 

 
18 

de sua responsabilidade eram delegados aos profissionais de saúde.  

Verificou-se transtorno emocional oriundo do parto prematuro em outro estudo com 

mães de neonatos críticos, decorrente de uma longa permanência no hospital, cuja vivência 

levaram as mães a pensar em “fugir do hospital. O medo de não conseguir lidar com problemas 

imprevistos ou complicações fatais, bem como a ideia de que seus bebês adoeçam e tenham que 

voltar ao hospital, assombravam essas mães (GRANERO-MOLINA et al, 2015), 

semelhantemente ao verificado neste estudo. Outro estudo revelou as dificuldades das mães 

nutrizes em lidarem com a angústia de verem seus bebês internados em UTIN e com a rotina 

de cuidados. Assim, como neste estudo, as mães, na maioria dos casos, abriram mão de sua 

liberdade social para permanecerem próximas a seus bebês (CRUZ; SEBASTIÃO, 2015). 

 Referente à segunda categoria, estudo no Brasil envolvendo mães de neonatos em estado 

crítico revelou dificuldade em lidar com o ambiente hospitalar e com o distanciamento do bebê, 

verificando-se a necessidade em manter uma rede de apoio. As principais formas de apoio 

verificadas foram o suporte dos familiares e das amizades próximas (ALMEIDA et al, 2018), 

semelhantes aos achados deste estudo, excetuando-se as amizades que não foram mencionadas 

como rede de apoio.  

 Achados similares de outra evidência demonstraram que a experiência de se ter um bebê 

prematuro pode ser dolorida para a mãe, pela incerteza da sobrevida do filho. A ida do neonato 

prematuro à UTIN quebra, então, o vínculo que se estabelece entre o binômio desde a gestação, 

gerando na mãe um misto de alegria pela sobrevivência do filho, e de angústia e tristeza pela 

separação (CRUZ et al, 2016). Nos resultados apresentados, também foi referida pelas genitoras 

a questão da dor como sentimento pela situação vivenciada. 

 Referente à terceira categoria, resultados de estudo com mães de prematuro apontaram 

ser de suma importância a presença de uma equipe multiprofissional que dê suporte às mães 

durante a permanência dela e do bebê na UTIN, transmitindo-lhes orientações de forma clara, 
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quanto ao cuidado com o filho (CRUZ et al, 2016). Semelhantemente a este estudo as mães 

reportaram satisfação e relevância das orientações dos profissionais para desempenharem com 

segurança suas funções no tratamento e recuperação de seus bebês. 

 Em outra pesquisa brasileira, evidenciou-se a necessidade da equipe multiprofisisonal 

de saúde em acolher a família, incentivando a aderência ao cuidado. Mães de bebês prematuros 

apresentaram sentimentos de incompetência no cuidado da criança. O estresse vivido 

permanece por um extenso período, até que se sintam seguras quanto à saúde de seus filhos 

(MESSA; MATTOS; SALLUM, 2019). 

Outros achados demonstraram que a experiência com o bebê foi fundamental para o 

desenvolvimento da autoconfiança e do papel materno. A inserção gradativa das mães pela 

equipe no cuidado fez com que elas se vissem mais competentes no cuidado a seus filhos. 

Apontou, ainda, o papel do profissional enfermeiro, como mediador no processo de construção 

da autonomia materna para o cuidar (VERONEZ et al, 2017).  

 Com relação à saúde mental, corroborando os resultados apresentados, outros achados 

apontaram que para as mães nutrizes, sentimentos como preocupação, insegurança, tristeza, 

medo, desespero e culpa, foram verificados com o nascimento do prematuro e sua 

hospitalização. O apoio psicológico foi essencial no depoimento das participantes para o 

enfrentamento da situação e desenvolvimento do vínculo familiar tão desejado (CARVALHO; 

PEREIRA, 2017). 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo permitiu compreender em profundidade as experiências das mães nutrizes ao 

vivenciarem a prematuridade de seus neonatos internados em UTIN. A abordagem da análise 

qualitativa proporcionou evidenciar suas rotinas, seus medos, angústias, fragilidades, 
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inseguranças e enfrentamentos diante do papel dissociado de ser mãe. Foi possível conhecer a 

rede de apoio necessária para se manterem firmes e resilientes em todo processo, bem como os 

mecanismos de enfrentamentos utilizados para saúde mental. As limitações desse estudo 

pautam-se nos aspectos que são próprios da investigação qualitativa que permite compreender 

em profundidade a subjetividade das participantes da pesquisa, com uma representatividade 

limitada da população alvo. 

No entanto, os achados devem ser fortemente considerados, uma vez que corroboram 

outros estudos e contribui para nortear a prática profissional a partir da compreensão do 

universo das mães nutrizes e suas demandas que impactam sobremaneira a qualidade de vida, 

o que pode repercutir em todo processo de cuidado neonatal de que faz parte. Os resultados 

revelaram a importância do processo de acompanhamento, acolhimento e orientação 

continuado às mães. Supõe-se que os achados apresentados contribuam para a qualificação dos 

profissionais que atuam na assistência neonatal a partir da compreensão das demandas das 

genitoras que se encontram em situação de sofrimento e vulnerabilidade.  
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ANEXO 

 
Instruções retiradas do site oficial da Revista Cogitare Enfermagem, disponível em: 

http://www.saude.ufpr.br/portal/revistacogitare/normas-para-preparo-do-artigo/. 

 

 

Normas para preparo do artigo 

Artigos originais – Limite máximo 4500 palavras 

Estudo relativo à pesquisa científica original, inédita e concluída. Deve obedecer a seguinte 

estrutura: Introdução: apresentar o tema, definir o problema e sua importância, revisão da 

literatura e objetivo. Método: método empregado, descrição da população/amostra estudada, 

participantes do estudo ou fonte de dados, data da coleta de dados, local de realização da 

pesquisa (sem citar o nome da instituição), técnica de coleta de dados, critérios de seleção entre 

outros devem ser descritos de forma clara, objetiva compreensiva e completa. Inserir o número 

do protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa e que a pesquisa foi conduzida de 

acordo com os padrões éticos exigidos; Resultados: deverá ser apresentado com sequência 

lógica. Quando houver tabelas, gráficos ou figuras as informações devem ser complementares; 

Discussão: deverá seguir a sequência lógica dos resultados, comparação com a literatura e a 

interpretação dos autores. Conclusão ou Considerações Finais: devem destacar os achados 

mais importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas futuras. 
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FORMATAÇÃO GERAL DO DOCUMENTO 

FORMATO: “.doc”; 

FOLHA: Tamanho A4; 

MARGENS: 2,5 cm nas quatro margens; 

FONTE: Times New Roman; fonte 12 (incluindo tabelas e referências). Para citação direta com 

mais de 3 linhas, utilizar fonte 10. 

ITÁLICO: Somente para palavras ou expressões em idioma diferente do qual o manuscrito foi 

redigido ou em transliteração de depoimentos. 

NOTAS DE RODAPÉ: a partir da segunda página, usar os seguintes símbolos e nesta 

sequência: †,‡,§,††,‡‡, §§, †††, etc. 

ESPAÇAMENTO: Duplo no decorrer do manuscrito, inclusive no resumo. 

Simples para título, descritores, citação direta com mais de três linhas, em transliteração de 

depoimento e referências bibliográficas. 

ESTRUTURA DO MANUSCRITO 

1. Título (somente no mesmo idioma do artigo) 

2. Resumo (somente no mesmo idioma do artigo) 

3. Descritores (somente no mesmo idioma do artigo) 

4. Introdução 

5. Metodologia 

6. Resultados 

7. Discussão 

8. Considerações finais/conclusão 

9. Referências 

OBS.: AGRADECIMENTOS, APOIO FINANCEIRO OU TÉCNICO, DECLARAÇÃO DE 

CONFLITO DE INTERESSE FINANCEIRO E/OU DE AFILIAÇÕES: 
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É responsabilidade dos autores as informações e autorizações relativas aos itens mencionados 

acima; 

Deverá contar em uma nova seção, logo após a conclusão. Citar o número do edital ao qual a 

pesquisa está vinculada. 

Em virtude da Portaria CAPES 206, de 4 de setembro de 2018, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de citação da CAPES, solicitamos a todos os autores que informem o 

recebimento de auxílio à pesquisa em todos os manuscritos submetidos. A partir desta data, os 

autores devem fazer referência ao apoio recebido que decorram de atividades financiadas pela 

CAPES, integral ou parcialmente. 

 FORMATAÇÃO DA ESTRUTURA DO MANUSCRITO 

O manuscrito não poderá ter a identificação dos autores, esta identificação deverá estar somente 

na página de identificação. 

As palavras “RESUMO”, “DESCRITORES”, “INTRODUÇÃO”, “MÉTODO”, 

“RESULTADOS”, “DISCUSSÃO”, “CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO”, 

“REFERÊNCIAS” e demais que iniciam as seções do corpo do manuscrito devem ser 

digitadas em CAIXA ALTA, NEGRITO E ALINHADAS À ESQUERDA. 

 TÍTULO 

Deve aparecer no mesmo idioma do manuscrito; 

Tem limite de 16 palavras; 

CAIXA ALTA, NEGRITO, ESPAÇAMENTO SIMPLES E CENTRALIZADO. 

 RESUMO 

Incluir, de forma estruturada, informações de acordo com a categoria do artigo. Inclui: objetivo, 

método, resultados e conclusão. 

Texto limitado a 150 palavras, no idioma no qual o artigo foi redigido; 

Não poderão conter abreviaturas, nem siglas. 
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 DESCRITORES 

Apresentados imediatamente abaixo do resumo e no mesmo idioma deste, sendo a palavra 

“descritores” em: CAIXA ALTA E EM NEGRITO; 

Inserir 5 descritores, separando-os por ponto e vírgula, e a primeira letra de cada descritor em 

caixa alta; 

Os descritores devem identificar ou refletir os principais tópicos do artigo; 

Preferencialmente, as palavras utilizadas nos descritores não devem aparecer no título; 

Para determiná-los, consultar a lista de Descritores em Ciências da Saúde (DECS) → 

http://decs.bvs.br; Lembrar de clicar em: “Descritor Exato”. 

Também poderão ser utilizados descritores do Medical Subjetc Headings (MeSH) → 

www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html. 

Espaçamento simples entre linhas, conforme exemplo: 

DESCRITORES: Educação; Cuidados de enfermagem; Aprendizagem; Enfermagem; Ensino. 

 INTRODUÇÃO 

Deve conter justificativa, fundamentação teórica e objetivos. A justificativa deve definir 

claramente o problema, destacando sua importância, lacunas do conhecimento, e o referencial 

teórico utilizado quando aplicável. 

 MÉTODO 

Deve conter o método empregado, período e local em que foi desenvolvida a pesquisa, 

população/amostra, critérios de inclusão e de exclusão, fontes e instrumentos de coleta de 

dados, método de análise de dados. 

Para pesquisa que envolva seres humanos os autores deverão explicitar a observação de 

princípios éticos, em acordo com a legislação do país de origem do manuscrito, e informar o 

número do parecer de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa de acordo com a legislação 

vigente. 
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Ressalta-se a importância da inserção do Parecer do Comitê de Ética na sessão “documentação 

suplementar”, no ato da submissão do artigo. 

 RESULTADOS 

Informações limitadas aos resultados da pesquisa. O texto deve complementar informações 

contidas em ilustrações apresentadas, não repetindo os dados. 

Inserir sempre o valor de “n” e a porcentagem entre parênteses. Lembrando que n abaixo de 

10 deverá estar escrito por extenso e igual ou acima de 10 deverá ser numérico. 

Exemplo: “Dos 100 participantes, 15 (15%) referiram melhora do quadro e seis (6%) referiram 

piora”. 

 DISCUSSÃO 

Apresentação de aspectos relevantes e interpretação dos dados obtidos. Relação e discussão 

com resultados de pesquisas, implicações e limitações do estudo. Não devem ser reapresentados 

dados que constem nos resultados. 

 CONCLUSÕES OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destacar os achados mais importantes, comentar as limitações e implicações para pesquisas 

futuras; 

Fundamentadas nos objetivos, resultados e discussão, evitando afirmações não relacionadas ao 

estudo e/ou novas interpretações. Incluir as contribuições do estudo realizado. 

 AGRADECIMENTOS 

Destinar nesta seção os agradecimentos as agências de financiamentos ou organizações que de 

alguma forma contribuíram para a realização do estudo. Não se aplica agradecer pessoas ou 

autores que colaboraram na pesquisa. 

Agradecimentos, apoio financeiro ou técnico, declaração de conflito de interesse 

financeiro e/ou de afiliações: 
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É responsabilidade dos autores as informações e autorizações relativas aos itens mencionados 

acima. Citar o número do edital ao qual a pesquisa está vinculada. Em virtude da Portaria 

CAPES 206, de 4 de setembro de 2018, que dispõe sobre a obrigatoriedade de citação da 

CAPES, solicitamos a todos os autores que informem o recebimento de auxílio à pesquisa em 

todos os manuscritos submetidos. A partir desta data, os autores devem fazer referência ao apoio 

recebido que decorram de atividades financiadas pela CAPES, integral ou parcialmente. 

REFERÊNCIAS 

As referências devem ser numeradas consecutivamente na ordem em que aparecem no texto 

pela primeira vez, e apresentadas de acordo com o estilo Vancouver. 

Limite máximo de 30 referências; 

Exclusivamente, para Artigo de Revisão, não há limite quanto ao número de referências; 

Sugere-se incluir referências atuais e estritamente pertinentes à problemática abordada, 

evitando número excessivo de referências em uma mesma citação; 

Artigos disponíveis online devem ser citados segundo normas de versão eletrônica; 

 ORIENTAÇÕES PARA CITAÇÕES E DEPOIMENTOS 

Depoimento 

A transliteração de depoimento deverá constar em novo parágrafo, digitada em fonte Times 

New Roman 12, itálico, com espaçamento simples entre linhas, sem aspas. 

Comentários do autor devem estar entre colchetes e sem itálico. 

A identificação do sujeito deve ser codificada (explicar a codificação na metodologia), entre 

parênteses, sem itálico e separada do depoimento por ponto. 

Exemplo: [Comunicação] é você expressar algo, dizer alguma coisa a alguém é o ato de 

se comunicar […]. (Familiar 2) 


