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RESUMO 
O nascimento de um bebê prematuro é um acontecimento inesperado na vida 

de uma família, configurando-se como um evento estressante, gerando, 

principalmente para os pais, distintos tipos de emoções e sentimentos como 

ansiedade, angústia, culpa e decepção. A hospitalização do filho na UTIN é 

uma condição que pode gerar danos emocionais para toda a família, 

especialmente para os pais. Mesmo conscientes da possibilidade do 

nascimento de uma criança que necessite de cuidados intensivos, os pais 

mantêm a esperança de que seu filho será saudável e permanecerá junto à 

mãe até o momento da alta hospitalar. Objetivo desse estudo é analisar na 

literatura as evidências disponíveis acerca dos cuidados oferecidos em UTI 

Neonatal sob a óptica de satisfação dos pais. Trata-se de um estudo descritivo 

que consiste em uma revisão integrativa da literatura com abordagem 

qualitativa, realizada nas bases cientificas de dados on-line, como: BDENF, 

LILA CS e SCIELO. Obteve-se resultados divididos em seis categorias: 

Admissão dos recém-nascidos em UTIN, Como são acolhidos os RN’s na 

UTIN, Sentimentos maternos acerca da hospitalização do filho, Relação entre o 

trinômio enfermeiros-mãe-filho, Satisfação materna acerca dos cuidados 

prestados ao neonato, Novos rumos do cuidado de enfermagem em UTIN. 

 
Descritores: “Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”, “Recém- Nascido”, 

“relação mãe-filho”. 
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ABSTRACT 
The birth of a premature baby is an unexpected event in the life of a family, 

setting itself up as a stressful event, generating, especially for parents, different 

types of emotions and feelings such as anxiety, anguish, guilt and 

disappointment. The hospitalization of the child in the NICU is a condition that 

can generate emotional damages for the whole family, especially for the 

parents. Even aware of the possibility of the birth of a child in need of intensive 

care, the parents hope that their child will be healthy and stay with the mother 

until they are discharged. The objective of this study is to analyze in the 

literature the available evidence about the care offered in Neonatal ICU under 

the perspective of parents' satisfaction. This is a descriptive study that consists 

of an integrative review of the literature with a qualitative approach, carried out 

in the scientific bases of online data, such as: BDENF, LILACS and SCIELO. 

The results were divided into six categories: Admission of newborns in NICUs, 

How NNR infants are welcomed, Mother's feelings about the child's 

hospitalization, Relationship between the trinomial mother-child nurses, 

Maternal satisfaction about the care provided to the child. New directions of 

nursing care in NICU. 

 
Descriptors:: "Neonatal Intensive Care Unit", "Newborn", "mother-child 

relationship". 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 Tema em estudo  
          Desde as mais remotas civilizações, quando homem e mulher iniciaram a 

definição de seus papéis sociais, o processo de gestação e nascimento de um 

filho já representava para muitas famílias a concretização de um sonho 

acalentado. Faz parte desse sonho a expectativa por um filho saudável, capaz 

de perpetuar os valores e características peculiares de cada família, 

transformando-se, assim, em fonte inesgotável de esperança, orgulho e, 

principalmente, de realização de seus pais (OLIVEIRA et al, 2013).  

O nascimento de um bebê prematuro é um acontecimento inesperado na 

vida de uma família, configurando-se como um evento estressante, gerando, 

principalmente para os pais, distintos tipos de emoções e sentimentos como 

ansiedade, angústia, culpa e decepção. A chegada de um bebê pequeno e 

frágil deixa uma lacuna na mulher entre a expectativa do bebê imaginário, 

aquele que ao engravidar sonhava com características físicas saudáveis, e o 

bebê real, ali presente na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). 

Este fato leva a maioria das mães a se sentir inseguras na capacidade de 

cuidar, de maternar e interagir com o bebê (MELO; SOUZA; PAULA, 2013).  

Para Lansky et al (2014) a mortalidade neonatal é o principal componente 

da mortalidade infantil desde a década de 1990 no país e vem se mantendo em 

níveis elevados, com taxa de 11,2 óbitos por mil nascidos vivos em 2010. A 

taxa de mortalidade infantil do Brasil em 2011 foi 15,3 por mil nascidos vivos, 

alcançando a meta 4 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 

compromisso dos governos integrantes das Nações Unidas de melhorar a 

saúde infantil e reduzir em 2/3 a mortalidade infantil entre 1990 e 2015 1,2. No 

entanto, considera-se que estes níveis de mortalidade estão aquém do 

potencial do país, e refletem condições desfavoráveis de vida da população e 

da atenção de saúde, além das históricas desigualdades regionais e 

socioeconômicas.  

O principal componente da mortalidade infantil atualmente é o neonatal 

precoce (0-6 dias de vida) e grande parte das mortes infantis acontece nas 

primeiras 24 horas (25%), indicando uma relação estreita com a atenção ao 

parto e nascimento. As principais causas de óbitos segundo a literatura são a 

prematuridade, a malformação congênita, a asfixia intraparto, as infecções 
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perinatais e os fatores maternos, com uma proporção considerável de mortes 

preveníveis (LANSKY et al, 2014).  

Frequentemente, prematuros necessitam de internação por vários dias ou 

meses em uma UTIN onde são mantidos na incubadora para cuidados 

especiais, sendo expostos a estímulos nocivos como dor, estresse, luz forte, 

ruídos intensos, procedimentos invasivos e dolorosos e temperatura instável 

(RUBIA; TORATI, 2016).  

A hospitalização do filho na UTIN é uma condição que pode gerar danos 

emocionais para toda a família, especialmente para os pais. Mesmo 

conscientes da possibilidade do nascimento de uma criança que necessite de 

cuidados intensivos, os pais mantêm a esperança de que seu filho será 

saudável e permanecerá junto à mãe até o momento da alta hospitalar 

(SCHMIDT et al. 2012).  

A expectativa de levar o bebê para casa é tida como um ideal acalentado 

pela família deste o início da gestação e sustentado quase que diariamente 

pelos pais até o nascimento de seu filho. Nesse sentido, a partir do momento 

em que recebem a notícia de que seu filho necessitará de atendimento 

especializado, em uma UTIN, os pais são surpreendidos por outros 

sentimentos além daqueles gerados pelo nascimento de um bebê de risco, tais 

como o desespero, a angústia e a insegurança quanto ao futuro que, 

repentinamente, se torna incerto e ameaçado pelo medo e pela culpa de deixar 

seu filho hospitalizado em uma UTIN e não levá-lo para casa (OLIVEIRA et al, 

2013). 

Nesse contexto, durante a permanência do RN na UTIN, os pais são 

surpreendidos por um estado inicial de choque provocado, a princípio, pelo 

nascimento inesperado de um bebê em condições adversas, e depois, pelo 

confronto com uma realidade diferente da idealizada, traduzida por um recém-

nascido (RN) de aspecto frágil e com necessidade de cuidados especiais 

(SCHMIDT et al. 2012).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) adota a classificação 

relacionada à idade gestacional do recém-nascido da seguinte forma: pré-

termo é todo aquele nascido com menos de 37 semanas completas de idade 

gestacional (ou com menos de 259 dias de gestação), a termo é todo aquele 

nascido entre a 37ª e 41ª semanas e seis dias de idade gestacional e pós-
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termo é todo aquele nascido com 42 semanas ou mais de idade gestacional 

(RUBIA; TORATI, 2016). 

Os recém-nascidos pré-termo (RNPT) (também chamados de prematuros) 

podem ser classificados em três grupos: prematuridade limítrofe com gestação 

de 35 a 37 semanas incompleta, prematuridade moderada com gestação de 31 

a 34 semanas completa e prematuridade extrema com gestação inferior a 30 

semanas (RUBIA; TORATI, 2016).  

A constante interação com os familiares dos recém-nascidos requer 

capacitação da equipe de saúde para lhes oferecer suporte nesse momento de 

fragilidade. Nesse contexto a enfermeira é responsável pela implantação de 

cuidado que valoriza o desenvolvimento físico, psíquico e social do RN 

(MONTANHOLI; MERIGHI; JESUS, 2011).  

 

1.2 Justificativa e relevância da pesquisa 
A busca dos profissionais por um relacionamento interpessoal afetivo, no 

sentido de interação da própria equipe, família e paciente é significante para a 

humanização do cuidado prestado. A comunicação é o principal meio de 

interação, o ouvir, o comprometimento com o estado emocional e o respeito à 

autonomia do paciente auxiliam na resposta de seus anseios. Na UTIN, esse 

preceito deve envolver as famílias. Embora os bebês não falem, eles dão sinais 

de suas necessidades e, tanto os pais como os profissionais, precisam 

aprender a se comunicar com eles, pois os bebês necessitam dessa 

interlocução (OLIVEIRA; SANINO, 2011).  

O interesse pelo presente tema advém de experiências vividas durante a 

graduação de Enfermagem na disciplina de Práticas Clínicas da Saúde da 

Criança, onde pudemos ter contato com o tema cuidados de enfermagem em 

UTIN. Por meio da observação, pudemos identificar que muitas vezes, a 

humanização da equipe de enfermagem nesse ambiente passa despercebida 

em razão da rotatividade das atividades e da complexidade da UTIN. 

Uma importante peculiaridade da UTIN é a variação da equipe de saúde, 

devido ao rodízio de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

residentes entre outros profissionais. Assim, nossa preocupação com a 

qualidade da assistência, motivou a escolha do tema.  
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O presente tema nos foi despertado a fim de buscar compreender a 

realidade e o significado do cuidado ao recém-nascido na óptica das mães, 

com vista à produção de conhecimento que subsidie o fortalecimento do ensino 

e a prática, a partir do grau de satisfação materna, com vista a contribuir com a 

qualidade dos cuidados aos RNs, enfocando a prática baseada em evidências 

disponíveis na literatura.  

Percebe-se que existe uma carência na humanização para mães nessa 

situação. Muitas mães ficam sem ter informações atualizadas sobre o estado 

de saúde do seu bebê, exames e procedimentos realizados, além de não 

serem estimuladas a visitar e pegar no RN. Nesse interim, espera-se que esse 

estudo possa servir de reflexão aos profissionais de saúde, principalmente os 

de Enfermagem, fazendo-os compreender as expectativas de mães. Uma vez 

que nesse momento, a mãe e os demais familiares necessitam de apoio para 

enfrentar o processo de internação do filho recém-nascido. 

 

1.3 Problematização e objeto de estudo 
O cuidado humanizado para os pais que têm seus filhos internados em 

UTIN está estreitamente ligado ao relacionamento com a equipe de saúde, 

sendo que para eles o tratamento dado com educação e respeito é 

humanizado. Em contrapartida, quando o profissional atende com descaso ou 

falta de atenção, isto é interpretado como um cuidado desumanizado. O 

cuidado realizado em UTIN, muitas vezes é realizado de forma generalizada, 

tecnicista, o que o torna, muitas vezes, exaustivo e estressante. Desse modo, o 

enfermeiro deve se atentar às respostas do RN diante, por exemplo, aos níveis 

de barulho, que podem comprometer o seu sono e repouso, com consequente 

fadiga, agitação, irritabilidade e choro, os quais podem ocasionar graves 

consequências de ordem física e emocional (BARRETO; INOUE, 2013).  

A satisfação do paciente pode ser entendida como a percepção de suas 

necessidades aliada ao atendimento de suas expectativas, bem como a 

avaliação das características e dos resultados de sua experiência com o 

tratamento. É descrito que pacientes satisfeitos têm melhor adesão ao 

tratamento, fornecem informações mais fidedignas aos profissionais que os 

assistem e tendem a continuar utilizando os serviços de saúde. A literatura 
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também sugere a existência de uma correlação positiva entre satisfação e 

qualidade de vida (CACIQUE et al. 2012).  

Nessa perspectiva, a associação entre a oferta desses recursos 

altamente sofisticados e uma abordagem humanizada das famílias e pacientes 

que eventualmente necessitem utilizar e de tal suporte tecnológico em UTIN 

vem ocorrendo nas últimas décadas por meio de muitas iniciativas, dentre elas 

o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH), 

lançado pelo Ministério da Saúde (MS), o qual tem como objetivo estabelecer 

diretrizes para a implantação, desenvolvimento, sustentação e avaliação de 

iniciativas de humanização nos hospitais do SUS (OLIVEIRA et al. 2013). 

A atenção ao bebê deve ser estruturada e organizada no sentido de 

atender uma população sujeita a riscos. Para tanto, devem existir recursos 

materiais e humanos especializados e capazes de garantir observação 

rigorosa, além de tratamentos adequados ao RN que apresentar patologia 

capaz de ocasionar sua morte ou sequelas que interferirão no seu 

desenvolvimento. A humanização da assistência na UTIN deve se pautar no 

cuidado singular, na integralidade e no respeito à vida. É dependente do 

encontro envolvendo o cuidador e o ser cuidado. Está relacionada a atitudes de 

dar atenção, ter responsabilidade, cuidar bem, respeitando as particularidades 

de cada um, e principalmente promovendo uma assistência integral ao bebê e 

à família (RUBIA; TORATI, 2016).  

Como parte dessas diretrizes, a assistência à família e à criança no 

processo saúde-doença inclui três abordagens inter-relacionadas da equipe de 

saúde que podem variar conforme a perspectiva filosófica de cada instituição. 

Essas abordagens podem estar centradas na patologia, na criança, ou ainda 

na criança e em sua família, sendo esta última a que melhor parece atender os 

preceitos atuais da humanização e integralidade da atenção. Portanto, e em se 

tratando das realidades da atenção intensiva neonatal, desvelar as vivências 

dos pais nessas circunstâncias torna-se condição essencial para a busca de 

ferramentas e estratégias adequadas, pautadas em um planejamento dinâmico 

voltado ao atendimento das necessidades dessas famílias, com vistas à 

minimização do trauma que pode ser ocasionado pela experiência de 

hospitalização da criança desde o nascimento (OLIVEIRA et al. 2013).  
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Nesse contexto, a equipe da UTIN deve estabelecer uma relação 

empática com as mães, com o propósito de assistir seres especiais e as 

famílias no enfrentamento da doença e do sofrimento, para que busquem 

significado positivo dessa vivência, quando possível (CARTAXO; TORQUATO; 

AGRA, 2014).  

Para a concretude dessas ações é necessário que os profissionais 

desenvolvam uma interação efetiva, compreendam a vivência desses pais 

nessa fase da vida, possam lhes oportunizar espaço legítimo para que 

expressem seus sentimentos e, ofereçam elementos concretos e facilitadores 

para que ocorram transformações possibilitando-os superar barreiras e se 

movimentarem em direção à aproximação e interação com seu filho. 

(FERNANDES; PLATEL; FREIRE, 2014). 

Desse modo, é imperativo o planejamento de intervenções que possam 

ser realizadas no intuito de estimular o vínculo entre pais e filhos, bem como o 

de favorecer a adaptação destes nas unidades neonatais, como o livre acesso 

e a permanência dos pais na unidade, o incentivo para o contato físico com o 

neonato e o cuidado precoce, assim como a implantação e estruturação de 

grupos e redes de apoio aos pais e familiares com a cooperação da equipe 

multiprofissional e a tomada de decisões compartilhadas sobre a assistência ao 

prematuro (CARTAXO; TORQUATO; AGRA, 2014). 

Diante do exposto formulamos as seguintes questões de pesquisa:  

• As mães estão satisfeitas com os cuidados oferecidos na UTI 

Neonatal? 

•  Quais as evidências científicas disponíveis na literatura 

relacionadas a satisfação materna acerca dos cuidados oferecidos 

em UTI Neonatal? 

Pois há um grande problema entre mãe e enfermeiro (ou equipe de 

enfermagem) pelas informações as mães obtém sobre seus filhos, pois não há 

uma satisfação verdadeira. Com isso um grande conflito para quem dispõe da 

informação sobre cuidados, tratamentos e permanência do bebê na UTIN e de 

quem recebe essas informações, pois sempre há dúvidas, receios e medos 

envolvendo cada mãe.  

Tendo como objeto de estudo publicações sobre as mães com filhos 

acometidos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo Geral 

Analisar na literatura as evidências disponíveis acerca dos cuidados 

oferecidos em UTI Neonatal sob a óptica de satisfação materna 

1.4.2 Objetivos específicos 

• Tecer considerações acerca dos cuidados oferecidos em UTI Neonatal 

sob a óptica das mães; 

• Descrever os achados disponíveis na literatura acerca dos cuidados 

oferecidos em UTI Neonatal sob a óptica de satisfação das mães. 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
 
2.1 Humanização da assistência na UTIN 

Desde 1903, com o advento da incubadora no Brasil, a área neonatal 

apresentou um expressivo desenvolvimento de tecnologias considerando toda 

a complexidade de assegurar sobrevida a RNPT cada vez menores. As 

pesquisas e descobertas sobre os cuidados perinatais e neonatais, acrescidas 

aos esforços para amenizar o trauma do bebê e de sua família, tiveram um 

efeito direto na transformação das UTIN em ambientes mais humanizados. 

Compreendeu-se a importância de estudar não só os elementos biológicos, 

mas também os aspectos psicossociais envolvidos e as consequências que o 

ambiente poderia trazer para o desenvolvimento e consequentemente, para a 

qualidade de vida desses bebês e de suas famílias (MELO; SOUZA; PAULA, 

2013).  

A UTIN prima por ser um local onde se dá maior ênfase aos principais 

recursos profissionais e tecnológicos para atendimento dos recém nascidos 

gravemente enfermos, com cuidados que são direcionados de forma 

especializada e adequados à recuperação e desenvolvimento em diversas 

especificidades. Durante o período de hospitalização na UTIN o recém-nascido 

fica exposto continuamente à dor e a estímulos incômodos, como 

procedimentos invasivos e luz constante, o que pode causar uma série de 

fatores estressantes aos bebês. Nesse sentido, devemos ter o cuidado com a 

vida, lembrando que deve ser resguardada a singularidade do cliente, 

implicando a importância desde o ambiente físico até os recursos humanos que 

estão inseridos nesse cuidado (OLIVEIRA; SANINO, 2011). 

No Brasil, a elaboração de políticas de saúde e de programas com vistas 

à atenção humanizada à criança, à mãe e à família, apresenta um novo 

paradigma do cuidar, antes focada no modelo biomédico e tecnocrático. 

Emerge uma concepção que envolve ações que contemplam os sujeitos, 

considerando sua complexidade e individualidades. A humanização do 
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atendimento em saúde tornou-se relevante no contexto atual, uma vez que a 

atenção e o cuidado embasados em princípios como integralidade da 

assistência, equidade, participação do usuário, dentre outros, demandam a 

revisão da prática cotidiana em saúde. Envolvem fatores subjetivos, 

complexos, multidimensionais, sendo, portanto, necessário que se tenha um 

desempenho das atividades pautado em valores que primem pelos aspectos 

essenciais do ser humano. (MELO; SOUZA; PAULA, 2013) 

O Ministério da saúde com a Política Nacional de Humanização 

(Humaniza SUS) propõe um Sistema Único de Saúde (SUS) mais humano, 

construído com a participação de todos e comprometido com a qualidade dos 

serviços de atenção à saúde, de forma integral e universal (BARRETO; INOUE, 

2013). 
A humanização da Atenção a Saúde, consiste na valorização 
da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de 
atenção e gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com o 
direito do cidadão, destacando-se o respeito às questões de 
gênero, etnia, raça, religião, cultura, orientação sexual e as 
populações especificas (AGÊNCIA NACIONAL DE 
VIIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2010, p. 48) 

Diferentes perspectivas a respeito da humanização já são conhecidas e 

aplicadas, porém, o humanizar na profissão de enfermagem caminha em 

consonância com os preceitos éticos e legais que regem a profissão. Pelo 

ambiente da UTIN gerar sentimentos diversos de temor, insegurança, 

ambivalência tanto nos pais como nos profissionais é fundamental a 

humanização dos próprios trabalhadores que atuam no setor, valendo-se o 

respeito a posição ética, a fim de se conseguir melhores resultados. A 

presença do cuidar humanizado na assistência nesse ambiente, torna-se 

relevante, sendo percebido como trabalhar em consonância entre as diversas 

tecnologias; conhecimento técnico e cientifico, com o respeito e valorização do 

ser humano e de suas diferenças e singularidades de forma integral 

(OLIVEIRA; SANINO, 2011).  

A assistência humanizada deve ser dada de forma a atribuir cidadania, 

solidariedade a diversidade de cada individuo, enfatizando a subjetividade e 

satisfazendo suas necessidades e dos profissionais que prestam assistência 

aos usuários desses serviços (OLIVEIRA; SANINO, 2011). 
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A atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso pelo Método 

Canguru é um dos programas implantados pelo Ministério da Saúde. Nas três 

últimas décadas, o Método-Canguru vem mundialmente despertando interesse 

de profissionais envolvidos com a assistência neonatal. Sua implantação e 

implementação tanto em países pobres onde não há uma boa estrutura de 

atendimento neonatal, quanto nos desenvolvidos que contam com toda uma 

organização de recursos tem sido crescente. Porém, o método não possui uma 

diretriz única, variando sua aplicação em relação à abrangência, ao tempo de 

início e ao tempo de permanência na posição canguru conforme necessidades 

e objetivos do contexto onde for implantado (MELO; SOUZA; PAULA, 2013) 

No Brasil, o MC é utilizado como mais uma tecnologia disponível na 

assistência neonatal. A Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de 

Baixo-Peso - MC, implantada no ano 2000, possui como objetivo estabelecer 

uma mudança no paradigma da atenção em neonatologia, objetivando 

cuidados técnicos humanizados que promovam uma atenção melhor à mãe, ao 

RN e à sua família. Apresenta quatro fundamentos básicos: acolhimento ao 

bebê e sua família; respeito às singularidades; promoção do contato pele-a-

pele o mais precoce possível; e envolvimento da mãe nos cuidados com o 

bebê (MELO; SOUZA; PAULA, 2013). 

 

2.2 Profissionais de Enfermagem na UTIN 
Todos os anos nascem no mundo 20 milhões de recém-nascidos (RNs) 

de baixo peso, muitos em consequência de um parto prematuro. Isso contribui 

de maneira substancial para a elevada taxa de mortalidade neonatal ainda 

existente em várias regiões, principalmente nos países pobres. No Brasil, 

desde o início da década de 1990, a mortalidade neonatal passou a ser o 

principal componente da mortalidade infantil, em função, principalmente, da 

redução proporcional de óbitos pós-neonatais (RUBIA; TORATI, 2016).  

A morbidade dos recém-nascidos de risco pode ser diminuída ou 

amenizada consideravelmente pela intervenção precoce, ampliando as 

possibilidades de desenvolvimento desses bebês. Essa intervenção depende 

da cooperação de uma equipe multiprofissional; apenas o conhecimento do 

neonatolog ista é insuficiente. Destacam-se, nesse contexto, os profissionais 

de enfermagem (enfermeiros, técnicos e auxiliares), responsáveis pelos 
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cuidados diretos e manuseio do recém-nascido (RAMOS; ENUMO; PAULA 

2010).  

O cuidado realizado em UTIN, muitas vezes é realizado de forma 

generalizada, tecnicista, o que o torna, muitas vezes, exaustivo e estressante. 

Desse modo, o enfermeiro deve se atentar às respostas do RN diante, por 

exemplo, aos níveis de barulho, que podem comprometer o seu sono e 

repouso, com consequente fadiga, agitação, irritabilidade e choro, os quais 

podem ocasionar graves consequências de ordem física e emocional 

(BARRETO; INOUE, 2013). 

 Apesar do enfoque da UTIN se voltar à realização de procedimentos, 

atendimento às urgências e emergências, bem como à monitorização e 

terapêutica da condição clínica e patológica do RN, os quais tornam os 

cuidados despersonalizados e o ambiente pouco afável; é fundamental 

humanizar a assistência, com vista à efetivação de um relacionamento mais 

acolhedor com o outro. Nesse sentido, merece destaque o favorecimento da 

inserção da família nos cuidados ao RN, já que este deve ser respeitado como 

um ser-sujeito, com características individuais e emoções e não como apenas 

um objeto de trabalho (BARRETO; INOUE, 2013). 

  Além disto, os profissionais lidam com pacientes especiais que não 

podem se comunicar e expressar suas aflições por meio de palavras, além das 

tarefas que exigem ritmo acelerado e responsabilidade em suas ações. Os 

recém nascidos, mesmo sadios, exigem atenção redobrada, por conviverem 

com o processo saúde-doença e morte que, muitas vezes, pode causar 

angustia, depressão e muitos sofrimentos psíquicos (OLIVEIRA; SANINO, 

2011).  

Uma ação adequada desses profissionais implica, entre outros aspectos: 

(a) dominar conceitos básicos sobre o desenvolvimento de bebês em situação 

de risco, especialmente os nascidos prematuros e com baixo peso (menos que 

2.500 g ao nascimento); (b) conhecer os fatores de risco e os mecanismos de 

proteção ao desenvolvimento do bebê; e (c) ser capaz de perceber e propor 

mudanças nas rotinas e nos procedimentos da UTIN que minimizem os 

impactos da internação no desenvolvimento do neonato. A compreensão 

desses aspectos pode permitir ao profissional atuar preventivamente naquelas 
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situações de potencial risco, minimizando os possíveis efeitos negativos no 

desenvolvimento do bebê (RAMOS; ENUMO; PAULA 2010).  

O trabalho dos profissionais em UTIN sofre influências de fatores como o 

nível de estresse e as cargas emocionais relatadas que, se não forem 

trabalhados, poderão se transformar em doenças. Estão sujeitos ainda a 

aspectos organizacionais, como o ambiente, a missão e visão da instituição 

que poderá ou não favorecer o conforto e bem estar no cotidiano do trabalho. 

Muitas vezes, os profissionais de Enfermagem trabalham uma carga horária 

excessiva, podendo o fato estar relacionado à conciliação de dois empregos, 

horas extras, plantões dobrados, número de profissionais reduzidos e 

profissionais que conciliam trabalho e estudo. As tarefas são repetitivas com 

jornadas de trabalho prolongadas que causam constantemente desgaste físico 

inerente ao labor (OLIVEIRA; SANINO, 2011). 
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3 METODOLOGIA 
3.1 Tipo de estudo 

Tratar-se-á de um estudo de cunho descritivo, com abordagem 

qualitativa e uma pesquisa do tipo bibliográfica por meio do método de Revisão 

integrativa da literatura (RIL) sendo que a revisão integrativa da literatura 

permite informações que possibilitam os leitores avaliarem a relevância dos 

procedimentos utilizados na elaboração da RIL (MENDES; SILVEIRA, 

GALVÃO, 2010).   

 
As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial à descrição 
das características de determinada população ou fenômeno ou, 
então, o estabelecimento de relações entre variáveis. Serão inúmeros 
os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas 
características mais significativas estão na utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a 
observação sistêmica. (GIL, 2015, P.3). 
 
Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o 
objeto de suas pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é 
imprevisível. O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O 
objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e 
ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 
capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 
  

A revisão integrativa emerge como uma metodologia que proporciona a 

síntese do conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados 

significativos na pratica (SILVEIRA, 2005). 

Esse método é um instrumento da prática baseada em evidências, a 

qual consiste em uma abordagem voltada ao cuidado clinico e ao ensino 

fundamentado no conhecimento e na qualidade da evidencia, envolve pois a 

definição do problema clinico, identificação das informações necessárias, 
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condução da busca de estudos na literatura e sua avaliação crítica, 

identificação da aplicabilidade dos dados oriundos das publicações e a 

determinação de sua utilização para o paciente (GALVÃO,2004). 

A revisão integrativa é a mais ampla abordagem metodológica referente 

as revisões, permitindo a inclusão de estudos experimentais e não-

experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. 

Combina também dados da literatura teórica e empírica, além de incorporar um 

vasto leque de propósitos como: definições de conceitos, revisão de teorias e 

evidencias e analise de problemas metodológicos de um tópico particular, A 

ampla amostra, em conjunto com a multiplicidade de propostas, deve gerar um 

panorama consistente e compreensível de conceitos complexo, teorias ou 

problemas de saúde relevantes para a área da saúde (CARVALHO, et al., 

2010). 

A revisão integrativa da literatura pode ainda ser definida como um 

método em que pesquisa anteriores são sumarizadas e conclusões são 

estabelecidas considerando o delineamento das pesquisas avaliadas, a qual 

possibilita síntese e analise do conhecimento cientifico já produzido do tema 

investigado (URSI,2005). 

Para Ganong (1987), a RIL deve ser realizada em seis fases: 1º a 

elaboração da pergunta norteadora; 2º a busca ou amostragem na literatura; 3º 

a coleta de dados; 4º a análise crítica dos estudos incluídos; 5º a discussão dos 

resultados; 6º apresentação da revisão integrativa.  

 

3.2 Elaboração da pergunta norteadora 
Baseado na problemática apresentada e o objeto de estudo a pesquisa tem 

como questão norteadora. 

• Qual o grau de satisfação das mães acerca dos cuidados de 

enfermagem na UTIN? 

 

3.3 Busca ou amostragem na literatura 
Foi realizada uma busca eletrônica em base de dados localizados em sites 

especializados em saúde de enfermagem, a saber: BVS (Biblioteca Virtual de 

saúde) É um centro especializado da OPAS, estabelecido no Brasil desde 

1967, em colaboração com o Ministério da Saúde. 
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 SCIELO (Scientific Library Online) É uma base de dados eletrônica que 

abrange uma coleção de periódicos científicos brasileiros. 

 LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe de Ciências da Saúde) 

- Base de dados cooperativos do sistema BIREME, compreendendo 500.000 

mil registros bibliográficos de artigos publicados, também indexa outros tipos 

de literatura científica e técnica como tese. Monografias, livros e capítulos de 

livros, trabalhos apresentados em congressos ou conferências, relatórios, 

publicações governamentais e de organização internacionais regionais. 

Os descritores utilizados neste estudo, obtidos no DeCS (Descitores em 

Ciências da Saúde) foram: “Unidade de Terapia Intensiva Neonatal”, “Recém- 

Nascido”, “relação mãe-filho”. 

 Os critérios de inclusão para a escolha dos artigos revisados 

foram: 

• Artigos publicados em língua português; 

• Artigos completos; 

• Artigos escritos no período de 2012 a 2016; 

• Pesquisas que estejam disponíveis na íntegra e online. 

Os critérios de exclusão foram: 

• Artigos que não estavam publicados em língua portuguesa; 

• Artigos que não tinham texto completo; 

• Artigos que não foram escritos no período de 2012 a 2016; 

• Pesquisas que não estivessem disponíveis na íntegra e online. 

Os artigos foram coletados no período de abril a setembro de 2017 

 

3.4 Coleta de Dados 
A coleta de dados foi realizada através do Formulário de Ursi, validado 

em 2005 (ANEXO adaptado). 

Segundo Mendes; Silveira; Galvão (2010) os registros devem conter 

informações relacionadas ao sujeito da pesquisa, objetivo, abordagem 

metodológica, principais resultados e conclusões de cada estudo. Nesta 

pesquisa foram coletadas informações relativas a: 

• Identificação do autor quanto à formação e titulação; 
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• Identificação dos artigos quanto ao ano de publicação, título e 

periódico; 

• Identificação do sujeito da pesquisa; 

• Identificar os objetivos propostos; 

• Metodologia quanto ao tipo de estudo, população e amostra, local 

do estudo e técnica de coleta de dados; 

• Principais resultados encontrados nos artigos; seis categorias: 

admissão dos recém-nascidos em UTIN, Como são acolhidos os 

RN’s na UTIN, Sentimentos maternos acerca da hospitalização do 

filho, Relação entre o trinômio enfermeiros-mãe-filho, Satisfação 

materna acerca dos cuidados prestados ao neonato, Novos 

rumos do cuidado de enfermagem em UTIN. 

• Conclusão de cada artigo. 

 
3.5 Análise crítica dos estudos incluídos 
 Para o desenvolvimento da pesquisa, faz- se necessária a especificação 

dos procedimentos adotados para se chegar à análise de conteúdo dos artigos 

e o porquê da utilização deste tipo de metodologia na confecção da pesquisa. 

 Optou-se pela análise de conteúdo com base na qual Bardin (1977, pág. 

34) a define como: 
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo 
das mensagens, indicadores quantitativos ou não, que permite a 
inferência de conhecimentos relativos as condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens.  
 

O autor afirma ainda que a análise de conteúdo “é a manipulação de 

mensagens (conteúdo e expressão desse conteúdo) para evidenciar os 

indicadores que permitem inferir sobre uma realidade que não a da mensagem” 

Este trabalho propõe uma análise dos artigos de forma detalhada e 

criteriosa para tal, por isto optou-se pela análise de conteúdo por tratar-se de 

um instrumento da análise das comunicações. 

 

3.5.1 Organização da analise 

 As etapas das técnicas propostas por Bardin (2016) são organizadas em 

3 fases: 
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1) Pré-Análise; 

2) Exploração do Material; 

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A primeira fase, pré-analítica, é desenvolvida para sistematiza as idéias 

iniciais colocadas pelo quadro referencial teórico e estabelecer indicadores 

para a interpretação das informações coletadas. Nesta fase compreende a 

leitura geral do material para análise, no caso de análise de entrevistas, 

deverão estar transcritas efetuando a organização do material a ser 

investigado. A sistematização serve para conduzir as operações sucessivas de 

análise. Nesta fase compreende: Leitura flutuante, Escolha de documentos, 

Formulação dos objetivos e Elaboração de indicadores. 

A segunda fase é exploração do material que consiste na construção 

das operações de codificação, considerando-se os recortes dos textos em 

unidades de registros, a definição de regras de contagem e a classificação e 

agregação das informações em categorias simbólicas ou temáticas. Bardin 

(1977), define codificação como transformação, por meio de recorte, agregação 

e enumeração, com base em regras precisas sobre as informações textuais, 

representativas das características do conteúdo. 

A terceira fase compreende o tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, consiste em captar os conteúdos do todo o material coletados 

(entrevistas, documentos e observação). A análise comparativa é realizada 

através da justaposição das diversas categorias existentes em cada análise, 

ressaltando os aspectos considerados semelhantes e os que foram diferentes. 

 

3.6 Discussão dos resultados 
 Após a análise dos dados foi discutido sobre os resultados que será 

descrito minuciosamente nos tópicos “Resultados e Discussões”. Segundo 

essa fase da discussão dos dados é o momento da construção das inferências 

e os achados serão corroborados com base em referências que também 

discutem o tema em estudo (TEIXEIRA, et al., 2013). 

 

3.7 Apresentação da revisão integrativa da literatura 
Nesta fase as pesquisadoras apresentam a Revisão Integrativa da 

Literatura. 
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3.8 Aspectos éticos e legais 
O projeto de pesquisa não foi submetido á aprovação do comitê de ética 

em pesquisa por se tratar de uma Revisão Integrativa da Literatura. 

  

3.9 Riscos 
 Ainda que seja mínima, toda e qualquer pesquisa oferece riscos. O 

estudo poderá trazer como riscos, compartilhamentos indevido dos estados, 

interpretações e discursões ambivalentes. Porém, serão amenizados, pois 

serão analisados criteriosamente os dados. 

 

3.10 Benefícios 
 O estudo poderá trazer como benefício discursões e avaliações 

posteriores acerca da importância do enfermeiro na assistência ao RN 

acometido na UTIN Bem como, compreender como deve ser a qualidade do 

atendimento e da assistência enfermagem dada ao RN na UTIN. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
4.1 Abordagem descritiva dos estudos 

O cruzamento dos descritores resultou em duzentos e quarenta e sete 

(247) estudos no período compreendido entre 2012 e 2016. Os trabalhos pré-

selecionados foram sistematizados de acordo com as bases e seleção de 

acordo com os títulos relacionados ao tema de interesse, totalizando cinquenta 

e três  (53) artigos. Dessa forma, foram obtidas sessenta (30) produções na 

Base Lilacs, dezoito (9) Scielo e vinte e nove (13) na Base BDENF.  

Após a leitura dos resumos das 53 publicações, quinze (15) artigos 

foram excluídas por estarem repetidas nas Bases de Dados; considerando os 

trinta e sete (37) artigos restantes, oito (8) foram excluídos por estarem em 

outro idioma, restando vinte e nove (29) artigos, restaram apenas doze (12). 

Após uma leitura minuciosa das publicações, na íntegra, doze (12) 

compuseram o banco de dados para análise e discussão, pois respondem às 

questões de pesquisa. Os artigos selecionados foram caracterizados no 

Quadro 1, segundo a base de dados, ano de publicação, título e autores. 

 
Quadro 1 - Caracterização dos artigos de acordo com base de dados, ano de 

publicação, título e autores. 

Nº PERIODICO TITULO AUTOR ANO 

1 
Revista de 

enfermagem 

Acolhimento na Unidade Neonatal: 

percepção da equipe de 

enfermagem  

Roberta 

Costa 
2012 

2 ABCS Health Aspectos clínicos de Recém- Samyra 2015 
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Sci Nascidos e admitidos em UTI de 

um hospital de referência da 

Região Norte do Brasil 

Said de 

Lima 

3 

Revista de 

Enfermagem 

UERJ 

A relação entre enfermeiros-mães- 

recém-nascidos em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal 

Gorgulho 

et al 
2012 

4 
Enferm. Cent. 

O. MIM 

Vivencias de famílias de neonatos 

prematuros hospitalizados em 

UTIN: Revisão Integrativa 

Munhak 

et al 
2016 

5 
Revista de 

Enfermagem 

Percepção da equipe de saúde 

sobre a família na UTIN: 

resistência aos nossos saberes 

Roberta 

Costa 
2012 

6 
Revista de 

Enfermagem 

Vivencia de mães na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal 

Cartaxo 

et al 
2014 

7 
Enfermagem 

Foco 

Imaginário de mães acerca da 

hospitalização do filho na UTIN  

Rolim et 

al 
2016 

8 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

A Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal possibilitando novas 

práticas no cuidado do RN 

Roberta 

Costa 
2012 

9 

Revista 

Gaúcha de 

Enfermagem 

Produção de conhecimento sobre 

os cuidados ao RN em UTIN: 
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Terapia Intensiva Neonatal 

Fonte: Dados resultantes da pesquisa (2017). 
 

Os artigos foram publicados em seis periódicos, sendo que a maioria 

deles (41,7%) predominância do ano de 2012. E, ainda, verifica-se que grande 

parte dos estudos foi publicada em periódicos cujo público principal é as mães. 

Nesse contexto, observa-se a constante preocupação de enfermeiros quanto 

aos cuidados prestados aos familiares de neonatos hospitalizados. Isso se 

deve ao fato de os enfermeiros estarem em contato contínuo com os pacientes, 

inclusive com familiares e acompanhantes. 

A análise dos artigos relacionados ao tema gerou as atribuições que nos 

puseram identificar, os fatores de risco identificados nos estudos levantados 

enquanto relacionados a admissão de recém-nascido em unidade de terapia 

intensiva neonatal segundo a literatura pesquisada são: prematuridade, baixo 

peso ao nascimento, anóxia, malformações. 

 

4.2 Admissão dos Recém-Nascidos em UTIN 

Em Lima et al. (2015) o período neonatal, compreendido entre o 

nascimento e os primeiros 28 dias de vida, pode ser entendido como um 

momento de grande vulnerabilidade na vida da criança, concentrando-se riscos 

biológicos, ambientais, socioeconômicos e culturais. 

O Recém- nascido na unidade de terapia intensiva neonatal é acarretado 

por momentos delicados com fatores de risco que implica diretamente na sua 

mãe. O incentivo e apoio das políticas relacionados a saúde dos recém-

nascidos implica na sobrevida cada vez mais de RN com peso baixo na 

primeira semana de vida. Quando o resultado positivo de vida aos RN’s em 

todo o território brasileiro. 

Segundo Munhak et al (2016) infelizmente, a assistência materno-infantil 

muitas vezes tem sido considerada insuficiente a nível nacional, existindo ainda 
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grande distância entre o preconizado pelas políticas públicas de saúde e a vida 

real 

Em momentos os cuidados parecem ser insatisfatório nacionalmente 

com uma separação do que se é estabelecido e garantido pelas políticas 

públicas de saúde e a realidade vivenciada. E com isso a mortalidade mantem-

se no mesmo patamar, sendo esses números ¾ entre o primeiro e o sétimo dia 

de vida, em virtude de tais acontecimentos tem crescido a preocupação e tem 

se estudado maneiras para ter-se com mais clareza características e 

evidencias desses RN’s em UTIN, com isso desenvolveu-se intervenções que 

venham evitar maiores danos ao bebes, de forma que seja abrangendo 

nacionalmente.  

No que se refere aos recém-nascido admitidos em Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal para Melo et al (2015) são de grande maioria do sexo 

masculino entre RNPT e o RN de termo. Com isso consta-se a prematuridade 

com recém-nascido abaixo de 2.500 gramas sendo principal fator de risco para 

os óbitos neonatais. 

 Foi constatado que quando os bebes nascem com doenças respiratórias 

e é usada a terapia com surfactante pulmonar exógeno logo nos primeiros 

minutos após o nascimento, diminui-se o risco de morte por essa patologia. 

Na pesquisa de Lima et al (2015) dados levantados pelo Departamento 

de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) apresentam que a 

mortalidade neonatal é o principal item da mortalidade infantil e o índice é 

elevado comparado aos países desenvolvidos. 

 

4.3 Como são acolhidos os RN’s na Unidade de Terapia de Intensiva 
Neonatal 

 Na opinião de Costa et al (2012) ao entrar na UTIN pela 1ª vez os pais 

se deparam com um ambiente assustador e pouco acolhedor com muitos 

aparelhos e pessoas estranhas ficando chocados e inseguros com a imagem 

do seu filho hospitalizado.  
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E para ele ainda durante o primeiro encontro é imprescindível que os 

pais tenham ao seu lado um profissional da equipe de saúde que esteja 

assistindo seu bebê para fornece-lhes informações sobre seu filho 

O termo acolher significa receber, integrar e interagir com os familiares 

do bebe na UTIN facilitando o entrelace da mãe nesse ambiente. O 

atendimento não requer somente o acolhimento físico mas, também um 

conjunto de elo que se envolve o psicológico nesse momento crítico para 

ambos.  

É importante que o profissional esteja preparado psicologicamente para 

saber entender e ofertar o atendimento devido e preparado para inúmeras 

situações e em momentos positivos e negativos nos períodos em que os bebes 

estão na UTIN. Há um interesse exclusivo não somente no aspecto quantitativo 

mas na qualidade de vida, sendo individual de acordo com suas necessidades, 

tanto para os bebes quanto aos familiares. 

Nas pesquisas de Rolim et al (2016) o desenvolvimento do RN e de seus 

pais e resultados da interação dinâmica entre eles e o ambiente, e cada um 

influencia e é influenciado pelas respostas do outro, resultando no sucesso ou 

no fracasso das relações.  

O desenvolvimento do RN é uma resposta da interação junto com a mãe 

sendo ele positivo ou negativo, e são os profissionais que fazem o elo entre o 

binômio mae-filho, sendo uma relação singular, estabelecendo conforto e 

menos sofrimento.  

Os profissionais fazem orientações e respondem alguns 

questionamentos e dúvidas dos pais, trazendo eles a terem um convívio mais 

próximos com seus filhos. Eles tendem a ter uma maior atenção aos pais 

passando- lhes uma confiança e uma comunicação aberta e clara. Nesses 

momentos profissionais da UTIN e familiares precisam ser apoio uns dos 

outros. 

 

4.4 Sentimentos maternos acerca da hospitalização do filho 

Os estudos de Rolim et al (2016) aborda como ideia central as 

expectativas e sensações maternas ao se deparar com seus filhos 



32 
 

hospitalizados, foi feita uma comparação entre as pesquisas e percebeu-se que 

quando há uma necessidade de internação numa unidade de terapia intensiva 

neonatal as preocupações e expectativas em relação a bebê são muitos 

diferentes. 

Os pais adentram em uma nova realidade jamais desejada ou esperadas 

por eles. Mesmo os que são informados durante a gestação sobre o risco de 

parto prematuro nenhum deles estão preparados para vivenciar aquela 

situação. 

Rolim et al (2016) afirma a internação do RN na UTIN pode significar, 

para a mãe, gravidade no seu quadro clinico e risco de morte, e representar 

uma ameaça a integridade emocional materna, causando sofrimento para ela e 

sua família. 

Ocorre uma mudança drástica na vida dos familiares do RN, 

principalmente na vida das mães que em um curto espaço de tempo se tornam 

acompanhante de seus filhos e quase sempre essa mudança é acompanhada 

por muito sofrimento.  

Existe uma certa ambiguidade nos sentimentos expressados pelas mães 

nessa ocasião, pois ao mesmo tempo que sentem tristeza ao ver o filho 

naquela situação de risco, elas expressam o sentimento de felicidade pela 

sobrevivência do bebe dia após dia.  

Para Menezes et al (2016) os pais experimentam intensa angústia pelo 

nascimento prematuro. A sensação de tristeza pode estar relacionada a outros 

sentimentos, como insegurança, impotência, aflição, medo e culpa, os quais 

surgem pela separação do filho recém-nascido e o desejo de estar próximo a 

ele. 

A primeiro impacto afloram os sentimentos mais negativos, tendo como 

principais . E a sensação de tristeza relaciona-se com outros sentimentos como 

insegurança, impotência e aflição. Vale ressaltar que a além da sensação de 

tristeza algumas mães podem apresentar sintomas depressivos leves (humor 

depressivo, fadiga, insônia, ansiedade) e os graves (depressão pós-parto e 

psicose puerperal). 
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Muitas mães tem a percepção de que são incapazes de ofertar cuidados 

necessários aos filhos em situação de vulnerabilidade. Há também quem 

apresente a sensação de que o filho pertence mais a equipe da UTIN do que 

da própria mãe.  

 As pesquisas de Cartaxo et al (2013) mostram que quando ocorre a 

necessidade de internação do RN na UTIN temos como consequência também 

a desestruturação familiar temporária. Pois ao priorizar a presença junto ao 

filho hospitalizado, essa mãe distancia-se de suas outras atribuições como de 

mulher, esposa, trabalhadora e até de seus outros filhos que ficaram em casa. 

Evidenciando uma situação de conflito para ela, assim a compreensão 

dos sentimentos de mães que passam por esses momentos pode ser 

considerado subsidio importante para o planejamento de ações de acolhimento 

pela equipe multiprofissional na UTIN, contribuindo para maior enfrentamento 

da situação. 

 

4.5 A relação entre o trinômio enfermeiros-mães-filho 

Nos estudos realizados por Gorgulho et al (2012) não há dúvidas sobre 

a grandeza e intensidade do relacionamento entre mãe e filho, porém, quando 

esse recém-nascido é prematuro ou com problemas de saúde e necessita de 

hospitalização em uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), 

pode haver um choque para essa mãe. 

Os estudos acima descrevem que o ambiente ou seja, a UTIN é o local 

de separação onde não ocorre o contato direto entre a mãe e o bebe. É um 

ambiente desconhecido ao recém-nascido e para mãe torna-se angustiante 

pois corre o risco de perder seu filho.  

Por esses motivos os profissionais tendem a ter a sensibilidade, uma 

visão holística tanto ao recém- nascido quanto as genitoras. Compreendendo 

um momento sensível demais, pois sua vida é totalmente desestruturada tanto 

física quanto psicológica, em momentos as mães não tem a atenção que 

gostariam de receber, de interagir ou ajudar nos cuidados de seus filhos. 
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As pesquisas de Duarte et al (2012) mostram que o comportamento de 

apego se desenvolve desde a vida intrauterina e que é fundamental o contato 

entre mãe e filho nos momentos iniciais da vida pós-natal.  

Pois nesses momentos seu papel de mãe fica de lado havendo um 

conflito psicológico em romper seu papel materno e saber separar seu papel de 

mãe e acompanhante. A equipe de enfermagem ali representam uma 

positividade, tendo que haver uma entrega reciproca.  

O trabalho na UTIN ocupa um papel fundamental que é transmitir a 

satisfação, mas também traz sofrimento. Pois ali é um local que remete 

recursos materiais e a tecnológicos, onde o diálogo e suposições não darão 

resultados pelas emergências vivenciadas dia-a-dia.  

Dittz et al (2012) afirma que durante a formação acadêmica, o 

enfermeiro é sensibilizado e preparado para perceber não só as demandas 

físicas e também as psicossocias dos seus clientes 

Por vez, as atenções de enfermagem junto ao bebe tende a ser no 

sentido da vida extrauterina tendo prevenções e estimulações entre mae e filho 

sendo contato pessoal. A UTIN é um lugar coletivo e estranho, sendo para mae 

um momento delicado assim é importante transparecer um local acolhedor, 

pois todas as mães tem suas particularidades em ver sua situação.  

Então a orientação acalentar e ajudar as mães nesse momento crítico 

devendo ser favorável e claro esse entendimento. O contato mãe e filho 

transmite uma segurança para ambos, estabelecendo os primeiros contatos 

como uma troca de fralda, pois é seu papel como mãe. Portanto é da equipe de 

enfermagem a responsabilidade de estimular a afetividade entre eles, para que 

o ambiente hospitalar fique mais flexível ao seu entendimento. 

   

4.6 Satisfação materna acerca dos cuidados prestados ao neonato 
 

Conforme foi lido nas literatura de Menezes et al (2016) o ambiente da 

Unidade de Terapia Intensiva neonatal é visto pelas mães que passam pela 

experiência de ver seu filho internado como um ambiente assustador, porem 

necessário. Muitas mães podem não sentir proximidade com o filho prematuro 

até que possam aconchegá-lo no colo e alimentá-lo. A possibilidade de estar a 
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sós com o filho também parece ser fator importante para intensificar seus 

sentimentos de ligação e a equipe assistencial tem papel essencial na inserção 

precoce da família neste processo 

 Desse modo é comum ou deveria ser feito um planejamento de 

intervenções que estimulem o vínculo do binômio mãe-filho, bem como 

favorecer adaptações desta unidade neonatal para apaziguar a distância que 

ocorre entre ambos devido a situação do bebe. 

 Durante a formação acadêmica, o enfermeiro é sensibilizado e 

preparado para perceber não só as demandas físicas e também as 

psicossociais dos seus clientes. Nesse sentido, as intervenções de 

enfermagem junto ao recém-nascido devem ser direcionadas para ajudar na 

transição da vida intrauterina para a extrauterina, mantendo um ótimo 

desenvolvimento, prevenindo a estimulação indesejada e o estresse. 

 Nos discursos apresentados na pesquisa de Costa et al (2012) , 

deduzimos que a presença da família não era muito valorizada antes da 

implantação da UTIN e mesmo no início do trabalho nessa unidade. Além 

disso, os profissionais não percebiam que, ao limitar a presença da família, 

prejudicavam o vínculo afetivo pais/recém-nascido.  

Foi possível verificar que a presença das mães na UTIN é indispensável 

e reiteram que além de facilitar o contato pele a pele, o acompanhamento das 

mães é essencial para a formação do vínculo e que a participação no cuidado 

do RN permite sua aprendizagem, o que contribui para a diminuição do tempo 

de internação e favorece a continuidade do cuidado domiciliar. 

 E o relacionamento entre mãe e equipe de saúde deve ser satisfatório 

para ambos, pois a mãe deve ser bem recebida para ter seu sofrimento 

amenizado e a mesma deve ser muito bem receptiva com a equipe que 

passará a ofertar os cuidados necessários a seu filho. Para que juntas possam 

favorecer o desenvolvimento do RN. 

Nos resultados encontrados em Cartaxo et al (2014) diante da  questão, 

onde a ideia central 1, que emergiu do discurso, revela que as mães valorizam 

os cuidados intensivos dispensados a seus filhos e destacam que a equipe 

demonstrou além de competência, dedicação, carinho e amor 
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“Eles cuidam muito bem [...] Qualquer ‘coisinha’ estão em cima, estão 

cuidando; olhando; vendo, é muito bom, estou satisfeita; Saio de lá conformada 

[...] tranquila, porque eles estão cuidando muito bem dele; Sempre tem uma 

pessoa com ele; Eles dão boa assistência ao bebê prematuro, [...] estão 

sempre atentos; [...] enquanto não descobre o que é que eles têm, ficam ali 

insistindo, fazendo os exames. As enfermeiras dão banho, trocam fralda e 

fazem carinho neles, chega a emocionar a gente, dão carinho do jeito da 

gente!” 

 

Nos relatos abordados as mães estão bem satisfeitas quanto aos 

cuidados que seus filhos recebem da equipe, pois todos estão sempre prontos 

para atender a quaisquer necessidades apresentada pelo recém-nascido. Além 

da satisfação que elas tem pelos instrumentos que aparam seus filhos naquele 

ambiente.  

Não bastando somente os cuidados que os filhos recebem, elas se 

sentem muito contentes quando a ideia central são suas necessidades, pois 

alegam serem muito bem recebidas e acolhidas, e suas dúvidas são 

esclarecidas de uma maneira adequadas para o entendimento delas.  

Ainda na pesquisa de Cartaxo et al (2014) apontam para um 

descontentamento de algumas participantes com certos membros da equipe 

profissional, deixando subentendido nas entrelinhas dos depoimentos que há 

profissionais na unidade que não dão a devida importância à sua presença, 

assistindo apenas à criança. 

Alegam também que em situações difíceis sempre podem contar com o 

apoios dos profissionais de enfermagem para confortadas e ter seu sofrimento 

diminuído.    

Uma pequena parte alegou que em todo lugar há seus contra tempos, 

queixaram se de uma minoria de profissionais que não atendem ou 

correspondem com suas expectativas. Tendo uma relação menos afetiva e 

acolhedora com elas.  

 
4.7 Novos rumos do cuidado de enfermagem em UTIN  
 

Segundo Costa et al (2012) a assistência neonatal vem passando por 

muitas transformações e o advento de novas tecnologias trouxe um universo 

mais amplo ao cuidado aos recém-nascidos (RN). Durante décadas, os 
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avanços nos cuidados intensivos têm possibilitado maior sobrevida aos RNs 

prematuros extremos(1). Nos últimos anos, grandes mudanças vêm ocorrendo 

no ambiente das unidades neonatais no Brasil, de certa forma acompanhando 

a tendência mundial 
Para os profissionais da equipe de enfermagem da UTIN os cuidados 

neonatal é sistematizado, especializado, especifico, criterioso, rigoroso, 

minucioso, qualificado, humanista, fascinante, técnico, essencial, em evolução, 

vinculado ao ensino constante, à atualização e extensivo a família.  

As preocupações com a sobrevivência, levando em consideração a 

importância dos aspectos biológicos e ao mesmo tempo uma qualidade de vida 

ao neonato e também da sua genitora. A UTIN estabelece um ambiente 

terapêutico para o tratamento aos bebes de risco, incorporando novas 

tecnologias e o dever profissionais com diferentes categorias profissionais, com 

acompanhamento cada vez mais dos pais. 

Mesmo com o avanço da medicina e da tecnologia a predominância de 

nascimento de bebes prematuros tem sido bastante preocupante em todos os 

países. Nos países desenvolvidos e os que estão se desenvolvendo tem 

prevalecido o alto índice de nascimento de RNPT.  

Costa et al (2012) afirma que  conhecimento de aspectos fisiológicos dos 

bebês direcionou as práticas de atenção a este segmento populacional. O 

reconhecimento das intercorrências que os RNs apresentavam em termos de 

debilidades nas funções fisiológicas contribuiu para a diminuição da 

mortalidade infantil 

No ano 2000 o Ministério da Saúde lançou a norma da atenção 

humanizada aos recém-nascido de peso baixo, implantando o método canguru, 

por meio da portaria Nº 693 GM/MS para melhorar a atenção aos prematuros e 

podendo abraçar as famílias.  

Foi a partir daí que esses profissionais de saúde começaram a passar a 

ter um olhar mais cientifico voltado para uma assistência humanizada e 

especifica.  Durante os últimos 20 anos o serviço prestado ao RN teve uma 

grande evolução, observa-se as transformações necessárias que vem 

ocorrendo durante todo esse processo de trabalho nas UTIN’s aplicando as 

visitas e fazendo a integração do pacienta a família.  
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Oliveira et al (2013) guardam coerência com o exposto, quando 

ressaltam a necessidade de promover a capacitação e investir na formação dos 

profissionais de saúde para atuar na UTIN. Considerando segurança na 

execução de técnicos e manipulação de maquinas e equipamentos complexos. 

Diante do exposto a organização das unidades devem estimular e 

promover a realização de cursos de capacitação de segurança com vista ao 

domínio do processo de trabalho. Medidas dessa natureza podem fortalecer a 

satisfação do trabalhador e contribuir com o bem estar no trabalho além de 

minimizar as possibilidades de erros e agravos ao RN. 

 A equipe de enfermagem que trabalha dentro da UTIN precisa ter um 

conhecimento critico, embasado e reproduzindo ação ou efeito da realidade, 

realizando uma certa conformidade em relação ao paciente,  

O discernimento especifico é muito importante para o profissional que 

desempenha o seu papel na UTIN, pois deve-se possuir um preparo de pratica 

e cuidados adequados ao recém-nascidos com risco de vida.  

Dentro da UTIN os profissionais de saúde necessitam de uma proporção 

da relevância relacionados a desenvoltura e técnica para a realização de 

procedimentos, alcançar um conhecimento técnico-cientifico para um zelo 

satisfatório.  
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5 CONCLUSÃO 
 

O desafio de satisfazer as mães de recém- nascido acometidos em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é muito grande para os profissionais de 

enfermagem, pois a preocupação ao ver os filhos naquela situação é enorme. 

0s sentimentos mais negativos se aforam fazendo com que elas se sintam 

fragilizadas e inseguras. Portanto passa a ser dever da equipe cuidar do bem-

estar genitora, estabelecendo uma relação de confiança entre elas.  

É necessário que a equipe de saúde esclareça as duvidas das mães de 

uma maneira com que ela, de forma clara e objetiva. Assim o enfermeiro pode 

trabalhar identificando e se atentando as necessidades individuais, expondo-as 

aos RN’s e familiares de modo a prestar um melhor cuidado prezando pela 

autonomia.  

Os profissionais devem atentar se para estimular o vinculo em entre o 

binômio mae- filho. Para que o sofrimento dessa mae possa ser amenizado, 

sentir e participar do desenvolvimento de seu filho.  

Por fim as pesquisas elaboradas nas literaturas mostraram que as mães 

de recém-nascidos egressos na UTI Neonatal mostraram se bastante 

satisfeitas com a assistência ministrada aos seus filhos e com atitudes da 

equipe de cuidadores da UTI Neonatal  
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