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Artigo Original

PROMOl;:AO DO CUIDADO HUMANIZADO AFAMÍLIA PELA EQUIPE DE ENFERMAGEM
NAUNIDADE NEONATAL

PROMOTION OF HUMANIZED CARE TO THE FAMlLY BY THE NURSING TEAM IN NEONATAL
UNIT

PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN HUMANIZADA A LA FAMILIA POR EL EQUIPO DE
ENFERMERÍA EN LA UNIDAD NEONATAL

Rcsemary dos Santos Rocha", IngridMartins Leíte LlÍci02,Márcia Maria Ccelhc Oliveira Lcpes-', Claüdta Regina de Castro Lima",
Alisson Salatíek Ferreira de Frcttas''

Objetivou-se ccnhecer a percepcác da equipe de enfermagem acerca da humanízacác no cuidado a família do recém-nascído
internado cm Unidade Necnatal, identificar acóes de enfermagem que prcmovam a humanizacác da assisténcta e investigar fatorcs
que desfavcrecam o cuidado á família no contexto necnatal, Estudc descrttívc, desenvclvídc em urna maternidade pública, entre
fevereíro e marco de 200S, em Fortaleza-CE-BrasiL Para a coleta. de dados, realizou-se observacác nao participante e entrevistas
semíestruturadas com 2S profissícnais de enfermagem [enfermeircs, técnicos e auxiliares de enfermagem], em seu ambiente de
trabalho. Da análise dos dados, emergfram-se trés categorías: cuidado humanizado para equipe de enfermagem cm Unídade de
lnternacác Nconata! (UIN), íntervencóes de enfermagem a familia, fatorcs íntervenientes no cuidado humanizado. Ccnclutu-se
que a equipe de enfermagem, ac desenvolver assísténcta ac recém-nascído, deveria manter urna postura acclhedora e atencíosa á
família, buscando-se sua partícípacác no processc de cuidar no ambiente neonatal.
Descrírorcs: Recém-Nascidc: Cuidados de Enfermagem: Relacóes Prcflssícnal-Famílla: Humanizacác da Assisténcia; Bercários
Hospitalares.

We aímed to kncw the perception of the nursing team en humanízed care to the family of newborn admitted in the Nconata! Care
Unít (NCU); te ídentífy nursing actíons that promete the humanízatíon of assfstance and to investigate factcrs that raise dífflcultíes
to the family care in the neonatal contexto This is a descriptíve study carrfed out in a public maternity in February and March
200S, in Fcrtaleza-Cli-Braztl. For data ccllection were used ncn-partícipant observatíon and semí-structured íntervíews wíth 2S
nursing professionals (muses, technícians and nursing assfstants] in their wcrk envír'onment. Three categories emerged frcm data
analysts: Ccnceptions of the nursing team as to humanized care at NCU; nursing interventíons to the famíly as well as intervening
factors in humanized careovee so concluded that the nursing team together with the asslstance províded to newborns should have
a pleasant and caregíver posture wíth the family, supporting them to partícípate in thís prccess of looking al'ter the patient in the
neonatal envircnment.
Descrlpters: Infant, Newborn: Nursing Care: Professfcnal-Farníly Relatíons: Humanízatíon of Assistance; Nurseríes, Hospital.

Se pretende conocer la percepción del equipo de enfermería sobre humanizacíón de la atención familiar del recién nacido
internado en Unidad Necnatal, identificar acciones de enfermería que promueven humanízacióu de la asistencia e investigar
factores desfavorables para la atención familiar en el contexto neo natal. Estudio descriptivo, desarrollado en maternidad pública,
en febrero y marzoj 200S, en Fortaleza-CE-Brasil. Para recoger datos se llevó a cabo observación no participante y entrevistas
semíestructuradas con 25 profesionales de enfermería (enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería) en su entorno de trabajo.
Del análisis de datos, surgieron tres categorías: cuidado humanizado para equipo de enfermería para Unidad de Internación
Neonatal (UIN), intervenciones de enfermería familiar y factores que intervienen en el cuidado humanizado. Se concluyó que
el equipo de enfermería, al desarrollar atención al recién nacido, debería mantener una actitud acogedora y cuidadosa familiar,
buscando su participación en este proceso de cuidar en el ambiente neo nataL
Descrlpteres. Recién Nacido; Atención de Enfermería; Relaciones Profesional-familia; Humanizacíón de la Atención; Salas Cuna
en Hospital.
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INTRODU~ÁO

Diante do crescimento das tecnologias de comuni

cacáo e informatízacáo e de sua consequente incopora

cáo aos ambientes de cuidado, profissionais de diversas

áreas questícnam-se acerca da importáncia do resgate e

da prornocáo de atitudes reflexivas de humanizacáo da

assistencia, inclusive os da equipe de enfermagem. Esta

dualidade é constantemente verificada na relacáo entre

profissionais de saúde e família, especialmente cm Uní

dade de Internacáo Neonatal (UIN) e na atencáo as ne

cessidade do recém-nascido (RN).

Políucas de humanizacáo hospitalar, assim como

pressupostos teóricos defendidos cm modelos de cui

dado cm enfermagem, defendem as estratégias de hu

manizacáo como ínerentes ao processo saúde-doenca,

Reforcam-se, igualmente, princípios básicos, como in

tegralidade da assisténcia nos sistemas de saúde, COIn

prometendo-se corn a valorizacáo da vida e o rcspcito a

cídadanía, nas múltiplas interfaces do cuidado humano.

De modo complementar; mostra-se a necessidade

do acolhimento ao irnprevisivel, o íncontrolável, o dife

rente e singular, adotando práticas nas quaís os profis

sionais e usuáríos do sistema considerem o conjunto dos

aspectos físicos, subjetivos e sociais, assumindo urna pos

tura ética de rcspeito ao outro, de aproxímacáo ao deseo

nhecido e de reconhecímento de lírnitesl'J.

O nascímento do RN diferente daquele imaginado,

com complicacóes do estado de saúde ou defeito congé

nito, prematuro frágil, desfaz a ídealizacáo, com desapon

tamento, senrímento de incapacidade, culpa e medo da

perda, Desse modo, a familia torna-se foco de atencáo da

equipe e demanda atcncáo pelas neccssídadcs afetadas

pelo processo de adaptacáo decorrente da chegada do

novo serC2J.

O conhecimento de enfermagem com enfoque na

familia é incipiente no Brasil, entretanto evidencia-se

crescente ínteresse pelo tema, pelas transformacoes so

bremaneira da percepcao ern torno do ambiente hespí

talarC3J. Na área da enfermagem neonatal, o cuidado en

globa responsabilidades e habihdades dos profisstonais.

entre as quais tém-se a avaliacáo e a cornpreensáo do

contexto e da partícípacáo da familia na ínternacáo do RN.

A equipe de profissionais da UIN deve ser espe

clalizada e multlprofisionaL A enfemagem responde por

significativa parcela de dissemina~ao do conhecimento,

treinamento e qualiJica~ao dos cOInponentes da equipe,
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com O objetivo de atendimento das necessidades do RN e

da familia. Seus conhecimentos e habilidades envolvern a

sensibilidade no cuidado sornados a tecnología disponí

ve! na U1N(4 5J.

O cuidado de enfermagem centrado na família tern

sido prioridade dos servicos de neonatologia. O longo

período de internacáo e prívacáo do ambiente famílíar

aumentam o estresse da máe e da famílía, prejudícando

o estahelecunento do vínculo e apego. A enanca neces

sita da mác, pois nao existe sozinha, e suas habilidades

e dificuldades devern ser contempladas nos objetivos da

assistencla(6J

Em detrimento do exposto, a relevancia do estudo

centra-se na relacáo entre comprometímento do estado de

saúde do RNe acóes da equipe de enfermagem, diante das

necessidades dos familiares na hospitalizacáo, A contri

buícáo da equipe é fundamental para envolvé-los na realí

dade, promovendo-lhes conforto e seguranca, além de for

talecer o vínculo afctívo entre familiares e rccém-nascido.

Diante de experiencias no cotidiano do cuidado

neonatal é cornum a presenca de familiares em torno

do atendimento as necessídades do RN, assim como de

respostas a necessidade momentánea da hospitalizacáo.

Exístem circunstancias em que a familia alterna entre

o papel de obsevadora e de copartícipe do processo de

cuidado, a depender de diversos fatores, como o acolhi

mento pela equipe de enfermagem. Verifica-se que a pos

tura adotada, especilmente por estes profisstonaís, pode

aproxrmá-lo ou nao do cuidado humanizado ao RN e dos

beneficios que sao atribuidos a sua presenca no ambien

te neontatal,

Logo, os objetivos deste estudo foram: conhecer a

percepcáo da equipe de enfermagcm acerca da humaní

zacáo no cuidado da familia do RN internado na unidade

neonatal, identificar acóes de enfermagern que prorno

vam a humanizacáo da assisténcia e investigar Iatores

que desfavorecam o cuidado da familia neste contexto da

assisténcia,

METODOLOGIA

Tratou-so de estudo descritivo corn abordagern

qualitativa, nrna vez que possibilita a cornpreensáo e

classiñcacáo de processos dinámicos que contribuem

para o processo de mudan~a de determinado grupo, pos

sibilitando, eIn profundidade, entendiment.o das particu

laridades do comportamento dos indivíduos(7J.
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Realizou-se em urna complexa Unidade de Inter

nacáo Neonatal (UIN') de urna maternídade pública, de ni

vel terciário, referencia para o Estado do Ceará, em Forra

leza, que atende semente pacientes do Sistema Único de

Saúde (SUS'). A estrutura física compunha-se de duas uni

dades de alto risco (UAR) e duas de médio risco (UMR),

com a capacidade de 22 c 30 leitos, respectivamente,

Os participantes do estudo foram 25 membros da

equipe de enfermagern, entre enfermeiros, técnicos c au

xiliares dc enfermagcm, que atuavam nestas unidades,

nos períodos diurno c noturno, que concordaram cm

participar do estudo voluntariamente. Scguiu-sc como

critério de definicáo do total dc sujeitos a repeticáo das

informacóes colhidas amedida que se realizararn as ob

servacóes e entrevistas, caracterizando-se a saturacáo de

dados[sJ.

Para a coleta de dados, utilizou-se a observacáo

nao participante e entrevista serniestruturada, contern

piando dados de idcntificacáo dos participantes e ques

toes norteadoras que servíram de fío condutor para a

apreensáo da realidade. A entrevista foi realizada ern Io

cal reservado nas adjacéncias da unidade neonatal, entre

fevereiro e marco de 2008, no turno diurno, período no

qual a familia encontrava-se presente nos momentos de

visita ao recém-nascido. em ambinte adequado, tranqui

lo e preservando-se a privacidade dos participantes. Teve

duracáo média de 20 minutos, buscando-se a exploracáo

dos objetivos do estudo.

Corn a concordáncia das participantes, utilizou-se

o gravador, para registro fidedigno dos dados. As obser

vacocs nao participantes fccalízaram as atividades reali

zadas pela equipe de enferrnagern e os dados coletados

faram registrados em diário dc campo. Entretanto, para

o entrevistado discorrer sobre o tema proposto, as entre

vistas foram semíestruturadas, com as seguintes ques

toes norteadoras: o que significa o cuidado humanizado

a familia e ao recém-nascido internado na unidade ne

onatal? Quaís as acócs de enfermagem que contríbuem

para a humamzacño da assisténcia? Quais os fato res que

dcsfavorcccm a humanizacáo do cuidado a familia no

contexto neonatal?

Os dados foram organizados e analisados, cm con

sonáncia com o conteúdo, e conteInplou a pré-análise

mediante leitura flutuantc, exaustiva c pcrtinentc ao

objetlvo de estudo, a explorar;ao do material com a co

dificar;fio dos dados e identificac;ao de categorias, além

do tratamcnto dos rcsultados(9). Dessc proccdimcnto,
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emergíram-se tres categorías, interpretadas a luz da lite

ratura pertinente e vivencia das autoras. A categorízacáo

classifíca elementos constitutivos de urn conjunto por di

fercnciacáo e, cm seguida, por reagrupamento, segundo

a analogía, com critérios definidos. Para preservacáo do

anonimato, cada sujeíto foi identificado pela letra inicial

[maiúscula]. referente a categoría profissional, seguida

de algarismo arábico.

Quanto aos aspectos ético e legal da pesquisa, os

participantes assinaram o Termo de Consentimento Lívre

e Esclarecido (TCLE), conforme a Resolucáo 196/96[10J.

O estudo obeteve aprovacáo do Comité de Ética e Pesqui

sa (CEP) da referida ínstítuicáo, sob protocolo n? 92/07.

RESULTADOS E D1SCUSSÁO

Para melhor comprcensáo dos sujeitos do estudo,

apresentar-se-á urna breve descricáo de 2S prcfissionais

de enfermagem da U1N, destacando-se que 14 (56°!,,) atu

avam na unidade de alto risco e 9 (36%), na de médío e

2(8%), na de baixo risco. Quanto as categorías. participa

ram 9 (36%) enfermeiras, 13 (52%) técnicas de enfer

magern e 3 (12%') auxiliares de enfermagem. Em relacáo

a faixa etária, houve o predominio de 30 a 45 anos, 16

(64%) dos profissionais, Em relacáo ao tempo de forma

C;<10 e atuacáo na UIN, a maíoria 16 (64%') encontrava-se

entre 1J e lS anos, S (20%') delas atuavarn corn menos de

5 anos e 4 (16%) entre 16 e 25 anos de trabalho,

Após transcricáo, exploracáo do material e apro

fundamento da leitura, procede u-se a etapa de transícáo

entre a organízacáo dos dados e sua ínterpretacao. no

qual busco u-se sistematícamente a agregacáo de dados

brutos para a codifícacáo cm unidades corn caracterís

ticas pertinentes do conteúdo, aporitando-se tres cate

gortas: concepcáo da equipe de enfermagern quanto ao

cuidado humanizado na UIN,intervencóes de na familia e

fatores intervenientes no cuidado humanizado, subsidia

das pelas falas das profissionais partícipantes.

Cencepcáo da equipe de enfermagem quanto ao

cuidado humanizado na U1N

O ambiente da UTI caracteriza-se, sobremaneira,

pelo aparato tecnológico de que dispoe para cuidar dos

recém-nascidos em estado crítico. É considerado como

paradigma para a ruptura do modelo médico curativista,

e inserc;ao do modelo humanístico. Nestc contexto, ainda



predomina a maneíra de cuidar no domínio da técnica, no

adequado manuseio de equipamentos, o que, de alguma

forma, motiva os cuidadores de enfermagem a se distan

cíarem dos aspectos exprcssívos do cuidado humano(ll).

A internacáo do recém-nascído prematuro ou en

fermo na Unidade de Internacáo Neonatal (UIN), acarre

ta sofrimento, angústia e medo a máe e aos familiares, já

este ambiente se configura como estressante e confuso,

repleto de aparelhos, ruido de alarmes, excesso de ilumi

nacáo e de muítos profíssíonaís'<U! Alérn disso, para a

máe. o enfrentamento da situacáo torna-se mais compli

cado por estar separada do filho e do lar.

A ínternacáo do RN ocorre de maneira necessária,

decorrente de situacáo inesperada, tensa e mareante que

oferece aos país clima de expectativa. Nessas circunstán

cías. o olhar dos profissionais deve envolver cuidados a

família, com acoes de acolhimento e vínculo, conforme

retrataram os discursos: ,.. cada bebé faz parte de umo famí

lía, mesmo nao sendo desejado, podemos favorecer a críacíio de

um taco e vínculo afetivo (E2). ,,, ver a ouestao do vínculo neo só

da mae, mas, do pai, dos monos.. (E6) .., esclarecer as dúvtaos da

míie, nao deixá-la chateada, saber como ela está, quaís as condi

roes dela, se pode vir todo dia ... (EH).

As falas sínalízam a necessidade de se estabelecer

elo entre máes e equipe de profissionais, para o repasse

de informacóes necessárias, rcduzindo, assím, os mo

mentos de angústia, medo e inseguranca. É fundamental

que a equipe de enfermagem promova ambiente recepti

vo e acolhedor, para minimizar; ao máximo, a separacáo

e fortalecer o vínculo afetivo mae-filho(12), tao necessário

por proporcionar scguranca, equilibrio emocional e recu

peracáo do recérn-nascido, na internacáo.

Estudos cnfatízam que a enfcrmeira ameniza a

ansiedade dos pais e, com tranquilidade, repassa infor

macáo e seguran¡;:a(b,llJ. A equipe de enfermagem, ao

acolher familiares na UIN, deve priorizar a escura dos

país, quanto as dúvidas e aos anseios sobre condutas te

rapéuticas. De modo que, ao esclarecer-Ihes acerca dos

procedimentos e aparelhos, oferece-se apoio emocional

e ajuda a supera¡;:ao de possíveis conflitos decorrentes da

lnterna¡;:ao.

Na rela¡;:ao enfermeira-paciente, a escuta facl

lita a compreensao da história do RN, contribui para a

identifica¡;:ao de necessidades e, aliada a percep¡;:ao que

ultrapassa o verbalizado, vlabiJiza o planejamento e a

execu¡;:ao de cuidados individualizados, hmnanizados e

sistematizados que atendam as reais caréncias do pa-

Rocha RS, Lúcio lML; Lepes MMCO¡ Lima CRe, Frettas ASF

cíente e família(13J.

Na humanízacño e persoualizacáo da assisténcia

de enfermagem, é essencial o envolvimento para se ob

ter percepcáo do outro. Maior éxito nas acócs de enfer

magern depende de urna interacao eficaz, e nesta, a en

ferrneira atribui a comunícacáo significado mais amplo,

possibilitando envolvimento, conhecimento do outro e

seguran¡;:a ( 2).

Embora se constatem melhorias com a prornocáo

de políticas pautadas na humanízacáo da assísténcía e

iniciativas nos ámbitos governamentais e nao governa

mentais corn o intuido continuo do resgate as práticas

de cuidado humanizado, cornumente verifica-se no cotí

diano, grau relativo de distanciamento dos profissionais

de saúde, íncluindo-se aqueles da equipe de enfermagem

em relacáo as quest5es peculiares como apego, vínculo,

perdas, crises e condicóes de trabalho.

Neste sentido, os profissionais buscaram atuar

aproximando-se dos familiares, motivando-os a adaptar

-se a sítuacáo inusitada, sendo-Ihes necessáría informa

cáo de forma clara e objetiva sobre o estado de saúde do

RN. Nos discursos, prima-se a importancia do cuidado

humanizado que revela orientacóes quanto ao manuseio

e a cuidados com RN: Ensinar o cuidado .., o manuseio com o

bebé... (TE3). Preparar a família para os cuidados especiais com

o recém-nascido (TE4). Orientar a mae sobre os procedimentos

(EZ) .... convidá-Ja a participar do cuidado do RN (TEH).

Pelo conteúdo dos discursos, o significado do cui

dado se apresenta na expressao do sentido atribuído pelo

individuo cuidado a acáo de cuidar. Para as participantes,

o significado do cuidado de enfermagem está atrelado a

percepcáo objetiva do resultado da acáo, e envolve rela

cáo, ínteracáo, saber-fazer, contríbuicáo na relacáo.

Excesso de luminosidade, barulho, falta de sinto

nia entre o cuidador e o bebé sao fatores que agem no

cérebro totalmente írnaturo. A ambiéncia neonatal asso

ciada as condutas terapéuticas gera manifestacóes físicas

e patológicas, causando grande desconforto ao recém

-nascido, prejudicando ainda mais seu desequilíbrio or

ganico U3J. Portanto, a prestacao da assisténcia, muitas

vezes, representa amea¡;:a ao desenvolvimento do RN.

Na aten¡;:ao humanizada ao recém-nascido de bai

xo peso, a equipe de enfermagem neonatal tem conSclen

tiza¡;ao quanto aos fatores que desencadeiam estresse no

RN, düninui a lunünosidade e ruídos da unidade, protege

a incubadora para amenizar a claridade e fecha as por

tinholas com delicadeza, porém o som e o tom de vozes,
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ainda, nao sao estimados de acordo com as normas do

Ministério da Saúde(Z,llJ.

Do ponto de vista do paradigma do ambiente como

determinante da saúde, o cenário hospitalar constitui es

paco de construcáo e consolidacáo do desenvolvimento

da saúde, As acóes preconizadas para humanízacáo do

cuidado neonatal referern-se ao respeito aíndividualida

de, agarantia de tecnología para rccuperacáo e scguran

ca do RN, acolhimento á família(14J.

As íntervencócs de enfermagem ao RN e afamília

térn produzido efeitos benéficos, pois a implementacáo

de acóes da equipe ameniza a situacáo estressante de

país e filho. Nesse sentido, adentrar no cenário neonatal e

vislumbrar a realidade da equipe de enfermagem, frente

aos familiares que vívcncíam a ínternacáo do filho, será o

foco contextualizado na categoria seguinte.

Intervencñes de enfermagem afamília do
recém-nascído na U1N

Corn o surgrmento das UIN, reconheceu-se a im

portancia ern atender aos aspectos psicossociais dos pais

de RN internados. Atualmente, a assisténcia permite a

presenca dos pais ern unidades neonataís, a fim de ame

nizar a dor da separacáo, superar o momento estressante

e cnvolvé-los na partícípacáo do tratamento e da rccupe

racáo do fiIho.

Na prática, a equipe de enfermagem desernpenha

papel fundamental, além de cuidar do RN. Em relacáo ao

cuidado com a Iamília, os profissionais motívam a partí

cípacáo dos pais no processo de cuidar do filho durante

o período de internacáo de modo ativo, e nao apenas na

expectativa de visitante. Incentivar o contato precoce dos

pais com o Jilho é, sern dúvida, urna das condutas mais

constantes adotada pela equípelvl.

O carinho entre a máe e o bebe, o resgate do vín

culo é possível com o toque, urna das ferramentas mais

eficazes para estimular essa Iígacáo, seudo necessárío

ser estimulado ainda dentro da HTIN pela equipe C11J.

O contato pele a pele tern a possibilidade de transmitir

rnensagens ao outro, sobre como se está sentindo. Logo,

considera-se que o tato assume um papel muito impor

tant.e no desenvolviment.o do RN(15J.

Nesse sentido, a equipe de Enfermagem como

agentes do processo de cuidar, insere os pais, fortalecen

do os la<;:os afetivos e promovendo o conforto do binomio

pais e filho. Nestes discursos, demonstra-se a sensibiliza-
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cáo da equipe ao relatar: o toque, a voz dela é diferente, quan

do a mee pega no bebe e fala, ele se acalma (AEl).A mee e o pai,

ao lado, dtio mais tranqfJilidade ao bebe", (TE1). ocontato com a

mee. a presenca delafaz o bebé se recuperar maís rápido (TES) ....

quando a mtie é envolvida, nao é ansiosa, os bebés evoluem (El).

Enfcrmcíras. técnicas e auxiliares de enfermagem

consideraram importante a presenca dos pais na unida

de, que, preparados emocionalmente, enfrentam melhor

a situacáo. Promover o conforto do RN é possível, por

meío de procedimento humano, visto que o estímulo tátil

permite vivenciar mais qualidade no cuidadoC1 5J.

É importante o conhecimento dos mecanismos en

volvidos no estabelecimento do vínculo materno e apego

dos pais ao filho. Desse modo, a equipe de enfermagem

tem sensíbílidade em reconhecer a familia que precisa

de apoio, ao referir angústia, medo e incerteza sobre o

estado de saúde do filho como demonstraram-se nestas

falas: Na presenr;a da móe. o bebé melhora, porém, se a moe ou o

paiforem nervosos tuáo é negativo (TE2). O RN sente se afamí

íia tiver nervosa, principalmente, a miíe .... é muíta estressante a

ínteracáo do RN e a familia (TE4). As mees esrressaaas. ansiosas,

que choram multo, os bebes parece que scntem essa víbrucíio da

míie e nao evoluem tao bem (El). Ouvír é muita importante, res

ponder ao que eles perquntam de forma clara (El).

As prcfissionais revelaram suas percepcóes a res

peito da interacáo entre pais e filho e afirmaram que pais

tranquilos ernítem tranquilidade, quando nervosos OH

angustiados refletem no bebe, como se ele sentísse o ner

vosísmo da máe ou a angustia do pai. Nessa relacáo, a en

ferrneira tem sensibilidade e arnorosidade, concretizada

na expressáo de conhecimentos, habilidades e atitudes

ernbasadas na ciencia, na arte, na ética e na estética da

enfermagem(1Z,15).

Preparar a família para o acolhimento do RN e

atentar para as solicitacoes. expectativas e sentímentos,

sao acoes da equipe de enfermagem que promove o Ior

talecimento do vínculo afetivo, favorecendo tambérn o

desenvolvimento físico e psíquico do RN,na recuperacáo

da saúde, por meío do atendimento humanizado.

As acóes da equipe de enfermagem sao peculiares

no cuidado ao RN e seu papel na HIN deve rerletir o ato

de cuidar como sentido moral que vincula o indivíduo a
vida. Pode se constatar nestes discursos: AfamÍlia sente se

guran~'(j com o apoio da enfermagem (TE3) .... sempre se procura

amenizar a situa(:fio, para que a mae se sinta confortada (TES) ....

a gente tem que parar e ve o que realmente a mae querolhar nos

olhos dela (E2). Quando o bebe val para o selo materno, eu acho



um dos momentos maís importantes (ES]. Incentivamos a mee a

nadar do bebé, ensinamos o cuidado (TE6).

As relacóes ínterpcssoais da equipe de enferma

gen com as máes fortalecern-se pela significacáo do di

álogo, que transmite seguranca e confiabilidade, A abor

dagem de conteúdos de rclacücs humanas é parte da

formacáo dos proflssionais(12), no entanto a busca por

novos conhecimentos e experiencias com grupos de país

favorece o amadurecnnento e aperfeicoamento das acóes

de enfermagem.

Na categoría seguinte, conforme os discursos da

equipe de enfermagem, seráo apuntados os fatores que

interferem e dífícultam a implementacáo da assísténcía

humanizada a familia, na ínternacáo do RN. Portante.

torna-se pertinente aos profissionaís refletirem sobre

coruportamentos e atitudes dos familiares, bem como si

tuacócs de estresse desencadeadas na própria unidade,

Fatores ínterveníentes no cuidado humanizado

Em UINs, observam-se, constamcnte, reacóes dos

país ante a ínternacao do filho em ambiente desconheci

do e estranho. Entretanto, acolhímento e diálogo efetivo

sao estratégias primordiais no relacionamento entre pes

seas, imprescindíveis aos profissionais no entendimento

afamilia ern situacáo conflitante.

Consoante discursos, os fatores que dífícultam a

prática do cuidado humanizado a familia, muítas vczes,

relacionam-se, ao estado emocional, a situacáo socio

económica e cultural e ao desconhecimento dos proce

dimentos dispensados ao RN. A cIasse social da [amília e o

perfil da pessoa, a escolaridade, dificultum o relucionamento

(TEl).Algumas miies oue nao aceitam os procedímentos, choram

e falam mal dos profissionais (TEZ). neve-se saber quem é a pes

soa para saber que línguagem usar (E4). Naes muíto insistentes,

querem até alterar parámetros dos apurelhos., tem que sempre

orientar (E6].

Em algumas palavras, as partícipantes relataram

como multas vezes essas máes se expressam, quando no

inicio da ínternacáo, Inseguras e ansiosas com a sítuacáo

que se depara ao ver o filho na incubadora, com nos e

sondas conectados, em ambiente estranho, tudo isto gera

confhto que desarticula emocionalmente. Além disso,

essas maes enfrentam sérios problemas sOelais como a

baixa escolarldade, o deseInprego, a promiscuidade, as

doen<;:as sexualmente transmissfveis (sHilis), o uso de

fumo, as drogas, o álcool, a desnutri<;:ao materna, a vio-
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léncia doméstica, sem cónjuge e carencias em relacáo aos

cuidados asaúde, Reforca-se que este contexto adverso,

marcado por fatores sociaís que determinam vulnerabili

dades, carencias que nccessítam mais ainda de um olhar

atento e humanizado.

Estudos evídenciam que a equipe profissional re

conhece a realidade da familia. em linguagem compre

ensivel, na interacáo, mediante termos conhecidosí'v'vl.

Com foco na assisténcia humanizada, o cuidado Ilui da

relacáo de afetividade entre seres humanos em intera

<;:fio, capaz de emocionar por meio da entrega sensível e

da cumplicidade entre ambos(12).

Outros, afirmam que a críacáo de ambiente propí

cio ao tratamento do RN, lívre de estímulos nocivos, pro

move seu desenvolvimento positivo e minimiza os efeitos

negativos da doenca e da separacáo dos pais. A irnpor

tanela do cuidado, no desenvolvimento do recérn-nascido

internado, é que o cuidador [mae e/ou equipe) age como

agente regulador e fornece experiéncia de sintonia corn

o bebé[17J
o

O planejarnento de assisténcia de enfermagem ao

RN, crítícamente doente, constituí processo complexo

que necessíta de avaliacáo rigurosa e progressiva. Uni

dades sempre lotadas, o tempo nao permite vecé conversar moís

mm a família (TEl O).Dtfícítprestar cuidado a muitas bebés que

estilo além da nossa capacídade de assístir:..(E2). Sempre sobre

carregadas e nao paramos para fazer educadio em saúde mm a

família (E?). Multas profissionais dentro da unídculeé estressan

te, multas vezes, nao dá tempo prestar atenciio a famítía (E8).

Tendo em vista a pnorídade das condutas com o

RN, a equipe de enfermagem relatou que a superlotacáo

de leitos, a rotina de procedimentos terapéuticos, assim

como a prcscnca de outros profissionais como fatores

nao facilitadores para a prornocáo necessária da atencáo

afamilia, Dentre estas, a superlotacáo destacou-se como

impeditivo conforme os prcfissionais da equipe, porque

além de concentrar demandas de procedimentos de en

fermagem diversos aro tina de cuidados com o RN, favo

rece a sobrecarga de trabalho da equipe que reflete-se

nos aspectos físicos, psíquicos, emocionais e socíaís,

Em investigacáo que aborda os desafíes para a

humaniza<;::ao do cuidado corrobora os resultados desta

pesquisa, ao ressalt.ar que as jornadas extensas e os des

gastantes podem acarretar dificuldades na aten<;:<1o das

necessidades mais subs do bebé e (lnter) subjetivas de

sua mae U8J.

A enfermagem acerca da humaniza<;:ao do cuidado
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tern em vista as especificidades de seu objeto de trabalho,

contudo a comunicacáo, instrumento básico de enferma

gern, é habilidade indispensável dos profissionais da ca

tegoria, que possibilita o relacionamento terapéutico C1 2J.

CONCLUSAO

Neste estudo, buscou-se conhecer a percepcao da

equipe de enfermagem acerca da humanizacáo no cuida

do a familia do RN internado. A vísáo dos profissionais

quanro á assisténcia humanizada é imprescindível na

UIN, urna vez que se almeja a melhora da qualidade do

cuidado, da relacáo interpessoal e da cornunícacáo efeti

va entre equipe, máe ou familia.

Faz-se necessário estabelecer elo entre profíssio

naís e familiares, para inforrnacóes ncccssánas, visando

amenízar-lhes os conflitos. Os profissionais devern ter

aproximacáo com a mác, acreditando ser sua participa

cáo fundamental na recuperacáo do RN.

Os resultados do estudo índícaram a mudanca das

acóes da equipe de enfermagem da UTIN, diante dos as

pectos emocionais que envolvem a familia no processo

de internacáo do Iilho enfermo. ldentiñcaram-se. por

tanto, as íntervencóes com valores humanísticos, como

as orientacóes a familia, a liberacáo e presenca dos país

na unidade, na partícípacáo do cuidado, incentivando o

toque e o resgate do vínculo afetivo,

Mesmo com estes resultados favoráveis, o estudo

demonstrou lacuna na efetivacáo da assísténcía a famí

Iia, mediante superlotacáo de leitos, que sobrecarrega a

equipe de enferrnagem, por sua vez, compromete a hu

manizacáo do cuidado a familia, por nao disponibilizar

de tempo suficiente para urna ínteracao eficaz.

Embora a familia constitua um dos objetivos do

cuidado de enfermagem, especialmente no contexto do

recém-nascído (RN), ainda sao escassos os estudos que

rnostram sua participacáo e envolvimento na equipe de

enfermagem. Tendo em vista o binomio máe e filho no

ambiente da Unidade de Internacáo Neonatal - UIN,

torna-se evidente a abordagem da familia como parte da

humanizacáo do cuidado, aspecto bastante discutido em

producóes científicas e nao restríta aenfermagem.

o resgate da atencáo á farnília neste contexto do

cuidado apresenta-se necessáno pelas demandas do RN.

É reconhecida a dificuldade em equilibrar o uso de tec

no logias de suporte arecuperacáo da saúde dos RN e as

acócs que permeiam a scnsibilídadc, o encontro, a ernpa-
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tia e as relacóes interpessoais que exístem ern meio ao

desempenho do cuidado técnico. Mesmo as equipes mais

treinadas e capazes podem apresentar dificuldades em

romper a rotina rígida de procedimentos e dcmonstrar

o lado mais humano na partílha de cuidados ao recérn

-nascido e a familia, identificando e intervindo em suas

necessidades, poís a familia t.ambém é alvo do planeja

mento da assísténcía neonatal.
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