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Resumo 
 
 
 
 

A construção deste estudo tendo como temática o cuidado centrado na família foi estruturada em 
quatro partes. A primeira contempla o capítulo de revisão de literatura que aborda a formação do 
vínculo afetivo; a manutenção do vínculo na hospitalização da criança e o cuidado centrado na 
família como estratégia de humanização na assistência neonatal. A segunda parte apresenta o 
caminho metodológico seguido para chegar aos resultados. A terceira parte, o artigo original, tem 
como objetivo analisar as alegações dos profissionais da saúde sobre o cuidado centrado na família 
do recém-nascido, elaborado a partir de pesquisa qualitativa, realizada por meio de estudo 
descritivo exploratório, com nove relatos de profissionais da saúde de uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal, seguindo a amostragem por saturação. O cenário para a investigação foi a UTIN 
do Hospital das Clínicas vinculada a Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE). Os relatos 
foram coletados e gravados após consentimento dos sujeitos no período de abril a maio de 2010, 
utilizando-se a técnica de entrevista semi-estruturada com três questões norteadoras: Para você, qual 
o papel dos familiares na internação do recém-nascido? Como você considera os familiares no 
cuidado a criança? Como a visão do cuidado centrado na família é compartilhada pela equipe de 
saúde? Utilizando-se da análise de conteúdo, emergiram quatro temas: Família: elo para o bem-
estar, a saúde e a cidadania do pequeno ser; A família como apoio materno; Inclusão insuficiente 
da família; Alegações ambivalentes sobre o cuidado centrado na família. A última parte diz 
respeito às considerações finais e recomendações da pesquisa. O estudo sinalizou a necessidade de 
se construir assistência humanizada com vista no cuidado centrado na família do neonato. Para isto, 
deve-se adequar o quantitativo de profissionais assistentes na UTIN e serem oferecidos cursos 
periódicos que resgatem a importância do olhar humanizado ao paciente e sua família, 
incrementando na rotina essa forma de atendimento, uma vez que o conhecimento e os benefícios 
desse tipo de assistência foram reconhecidos por todos os profissionais, independentemente da 
classe profissional. 
 
 
Descritores: Relações profissional-família; Recém-nascido; Enfermagem Neonatal; Saúde da 
Família. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

 
 
 
The construction of this study having as thematic the family-centered care was structured in four 
parts. The first contemplates a chapter of literature review that addressed the formation of affective 
bond, maintaining the relationship in the hospitalization of the child and family-centered care as a 
strategy for humanization of neonatal care. The second part presents the methodological approach 
followed to achieve the results. The third part, the original article, had as objective to analyze the 
allegations of health professionals on family-centered care of the newborn, drawn from a qualitative 
study conducted by a descriptive exploratory study based on nine reports of health professionals 
from a Neonatal Intensive Care Unit, following the saturation sampling. The scenario for the 
investigation was the NICU at the Hospital of the Clinics entailed the Federal University of 
Pernambuco (HC/UFPE). The reports were collected and recorded with the consent of the subjects 
in the period from April to May 2010, using the technique of semi-structured interviews with three 
questions: What do you think the role of family members on admission of the newborn? As you 
consider this family on child care? As the vision of family-centered care is shared by the health 
team? Using content analysis, were extracted four themes: Family: a link to the well-being, health 
and citizenship of the small child; The family as maternal support; Inclusion insufficient of family; 
Allegations ambivalent about family-centered care.  The last part presents the conclusions and 
recommendations of the research. The study indicated the need to construct humanized aimed at 
family-centered care of the newborn. For this, one must adjust the amount of professionals in the 
NICU and assistants are offered regular courses that reclaim that amount, increasing in this form of 
routine care, since the knowledge and the benefits were recognized by all professionals, regardless 
of class professional.     

 

Keywords: Professional-family relations; Newborn; Neonatal Nursing; Family Health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Ao assumir minha profissão como enfermeira no segundo semestre de 2002 pela 

Universidade de Pernambuco (UPE), a área de saúde da criança não despertou meu interesse inicial, 

tanto que fiz o exame para ingressar na Residência de Enfermagem em doenças infecto-parasitárias 

(DIP) da mesma universidade. Apesar de ter sido aprovada, não assumi a vaga. Minha trajetória 

levou-me a trabalhar no Programa de Saúde da Família (PSF), do Ministério da Saúde (MS), na 

cidade de Bonito, município da Zona da Mata de Pernambuco.  

 Tal cidade foi eleita como a segunda mais natalina do Brasil, pelo grande contingente 

de crianças que havia no município. Por tal razão, era significativo o quantitativo de consultas de 

puericultura por semana que eu realizava no PSF. Isto me levou a estudar bastante sobre a saúde da 

criança, fato que fez despertar em mim a paixão pela área. 

 Em 2005, ingressei na Residência de Enfermagem em Saúde da Criança do Hospital 

das Clínicas/Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE) e, no final do segundo ano, fui 

convidada a trabalhar numa UTI neonatal (UTIN) de um hospital privado. Em 2008 resolvi então 

concorrer a uma vaga para o Mestrado de Saúde da Criança e do Adolescente da UFPE. Junto a 

nova conquista, recebi convite para ser docente da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, na 

disciplina de Saúde da Criança e do Adolescente da Graduação em Enfermagem.  

 Ao iniciar a busca pelo problema de pesquisa da dissertação, inserir-me numa 

pesquisa intitulada Estudo epidemiológico e avaliação qualitativa com a família do recém-nascido 

prematuro em Recife/PE que originou a escolha do tema do projeto da dissertação, 

 A ampliação e o aprofundamento do meu conhecimento sobre o cuidado centrado na 

família, associado ao meu tempo de serviço em uma UTIN e da Residência de Enfermagem, foram 

decisivos para que eu pudesse refletir que a assistência prestada pelos profissionais de saúde não se 

concretizava eficazmente uma abordagem humanizada e consciente através de um trabalho de 

qualidade para com seus pacientes, uma vez que eu percebia que a família ficava a margem do 

cuidado. 

 Essa percepção deixou-me inquieta para tentar esclarecer as alegações dos 

profissionais sobre a assistência humanizada voltada para o cuidado centrado na família, essencial 

em uma UTIN.  

 Nesse sentido, alguns questionamentos inquietavam-me, tais como: Qual o 

conhecimento da equipe de saúde neonatal sobre o cuidado centrado na família? Como a família 

poderia ser incluída nesse cuidado?  
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 A partir deles busquei as respostas para construir a minha dissertação que teve como 

objetivo analisar as alegações dos profissionais de saúde sobre o cuidado centrado na família do 

recém-nascido.  

   Esta se apresenta estruturada em quatro partes. A primeira diz respeito ao capítulo de 

revisão de literatura, o qual aborda a formação do vínculo afetivo; a manutenção do vínculo na 

hospitalização da criança e o cuidado centrado na família como estratégia de humanização na 

assistência neonatal. 

   A segunda parte aborda o caminho metodológico percorrido. A terceira consiste em 

artigo original, intitulado: “Cuidado centrado na família do recém nascido: alegações dos 

profissionais de saúde”, que será encaminhado para a Revista da Escola de Enfermagem da 

Universidade de São Paulo.  

 Por fim, descrevo as considerações finais pautadas nos objetivos do estudo. 

 
 



 

 

 
 
 
 

______ 
 

1  CAPÍTULO DE REVISÃO 
DE LITERATURA
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CAPÍTULO DE REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

1.1 A formação do vínculo afetivo 

 

 

Do ponto de vista do desenvolvimento da criança, as relações afetivas entre mãe e 

filho possuem destaque em pesquisas realizadas por aqueles que se dedicam a essa temática. A 

atitude emocional da mãe influencia na orientação do filho em seu desenvolvimento, a relação dessa 

díade é essencial na infância, com uma influência maior nessa faixa etária comparada as posteriores 

(KLAUS; KENNEL;  KLAUS, 2000). Estudos têm abordado a relação do recém-nascido (RN) com 

a mãe por ter reconhecido a importância do vínculo entre a criança e a família para o 

desenvolvimento saudável ao longo de sua vida, tanto nos aspectos emocional, cognitivo e social 

(BRAZELTON, 1998; KLAUS; KENNEL; KLAUS, 2000; MALDONADO; DICKSTEIN, 2010).  

Klaus et al. (2000) descrevem que para o melhor entendimento sobre a formação do 

vínculo afetivo da criança com a família, é importante esclarecer onde se inicia essa relação e como 

ela se desenha ao longo do desenvolvimento do ser humano. Entretanto, para compreender a 

dimensão desse assunto é importante apresentar a definição da expressão “formação do vínculo”:  
 

A formação do vínculo refere-se ao investimento emocional dos pais em seu filho. É um 
processo que é formado e cresce com repetidas experiências significativas e prazerosas. Ao 
mesmo tempo outro elo, geralmente chamado de ‘apego’, desenvolve-se nas crianças em 
relação a seus pais e a outras pessoas que ajudem a cuidar delas. É a partir dessa conexão 
emocional que os bebês podem começar a desenvolver um sentido do que eles são, e a 
partir do que uma criança pode evoluir e ser capaz de aventurar-se no mundo (p. 167). 

 

Antes da concepção e durante a gestação, existem fatores que influenciam a 

formação do vínculo, como por exemplo, o desejo inconsciente dos pais com relação ao 

desenvolvimento desse papel que eles vão exercer, a possibilidade da chegada da criança, a 

qualidade da relação que está por vir e, também, a imaginação sobre o sexo da criança, as 

características físicas... (SOUZA, 2005). Por isso, o período anterior à gestação é considerado a fase 

inicial dessa formação afetiva e, o período da gestação ao puerpério, como momento privilegiado 

para este entendimento (BORSA, 2007). 

  Para propiciar a continuação harmoniosa de seu desenvolvimento, o filho intra útero 

precisa se sentir desejado e amado, constituindo assim, o vínculo como de importância vital para o 

feto. Vale ressaltar que tal vínculo mãe-bebê não é construído automaticamente, é gradativo e, 
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portanto, necessita de tempo, compreensão e amor para que possa acontecer adequadamente 

(SOUZA, 2005). 

 A criança, ainda no útero, agita-se quando a mãe apresenta-se nervosa e inquieta e 

fica tranquila quando a mãe conversa e acaricia o próprio ventre. Dessa forma, comprova-se que na 

vida intra-uterina o feto é capaz de captar, perceber e reagir a estímulos do meio interno e externo, 

sendo de fundamental importância o momento da gestação para a formação do apego futuro 

(SOUZA, 2005). 

 A gestação é considerada um acontecimento complexo, pois proporciona diversas 

mudanças na vida familiar, principalmente da mulher, pois é ela que vai sentir o filho crescer dentro 

de si, parir e amamentar a criança. A relação materno-fetal é bastante intensa quando baseada 

especialmente nos sentimentos ou expectativas da gestante sobre o filho (BORSA, 2007). 

 O casal que gera uma criança se envolve em um compromisso irreversível para o 

resto da vida, independente de ser uma gravidez planejada, de ser fruto de um casal com união 

oficializada ou não, ou mesmo aquela gestação onde não existe vínculo afetivo estável. Esse 

acontecimento é uma época fecunda em vários sentimentos, pois não é apenas um novo ser sendo 

gerado, mas no homem e na mulher está se formando uma nova parte de si próprio, juntamente a 

capacidade até então desconhecida de saber cuidar de uma criança (MALDONADO; DICKSTEIN, 

2010).     

  A gestação é formada por vários sentimentos e reações que acompanham todo 

desenvolver do processo, da fecundação até o parto. É comum a presença de sentimentos como 

ansiedade, apreensão e o temor em diferentes graus de intensidade durante a gravidez. Por isso esta 

é tida como um período de grande fragilidade feminina, no qual sentimentos ambivalentes são 

características fortes (MALDONADO, 2002). Brazelton (2002) explica que a maioria das mulheres 

experimenta durante a gravidez a combinação de sentimentos como o desamparo e uma agradável 

expectativa, os quais são explicados pelo fato dessa fase trazer consigo grandes mudanças 

envolvendo perdas e ganhos. O medo também aparece relacionado principalmente ao fato de se ter 

um filho com algum deficiência física e/ou mental. 

  A formação do vínculo mãe-filho durante o período gestacional torna-se fundamental 

também para compensar momentos de preocupação e descontroles emocionais maternos a que todos 

estão sujeitos no cotidiano. Tais sentimentos serão remodelados após o parto. O nascimento 

significa o início da vida externa ao útero e o fim da vida fetal (SOUZA, 2005). É um período 

também emocionalmente vulnerável, devido às grandes mudanças desencadeadas pelo parto. 

Quando isto ocorre, a realidade do filho imaginário é quebrada diante do filho nascido, do filho real 
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(BORSA, 2007). Essa imagem idealizada pela mãe perdura por um período de dois a três dias para 

ser corrigida aos poucos e condizente com a realidade vivida (BUARQUE, 2005). 

 Após o nascimento, a mãe passa a ser um ponto fundamental no processo de 

continuação do vínculo, pois a interação não acontece apenas de um dos lados, tanto a mãe quanto a 

criança se auto estimulam a partir do contato que estabelecem e há uma receptividade da criança em 

relação a mãe (SOUZA, 2005). A criança passa a identificar sua mãe pela discriminação perceptual, 

quando a criança relaciona-se com sua mãe sorrindo para ela, vocalizando e olhando-a muito mais 

tempo do que olharia para outra pessoa (MALDONADO, 2002). 

 A criança também é circundada por vários sentimentos durante o seu 

amadurecimento e durante a maior parte do primeiro ano de vida, ainda não é capaz de reconhecê-la 

como uma pessoa única, de diferenciar eu/não-eu, mundo interno/mundo externo. Ela considera 

inicialmente a mãe e o corpo desta como uma parte, uma extensão do seu próprio corpo 

(WINNICOTT, 1975). 

 A criança recém-nascida terá que enfrentar problemas mais difíceis, pois logo após o 

parto, ela começar a respirar, comer, adaptar-se ao clima e responder a um ambiente confuso; e isso 

é um desafio para um ser tão pequeno que ainda não tem seu sistema orgânico totalmente maduro, 

mas eles nascem prontos para enfrentar estes desafios (PAPALIA; OLDS, 2006). 

 À medida que a criança vai tendo o desenvolvimento das funções perceptivas e da 

sua capacidade egóica, ela vai podendo distinguir entre fantasia e fato, entre objetos internos e 

objetos externos, desde o puramente subjetivo até a objetividade. Uma mãe psicologicamente 

estável pode compreender as necessidades básicas do filho, adaptando-se de modo gradativo a sua 

crescente capacidade em lidar com frustrações (WINNICOTT, 1975). 

 Com o crescimento e o desenvolvimento, a criança vai criando uma maturação 

perceptiva, o que leva ao início da diferenciação do não-eu, vindo a constituir o eu. Esse processo é 

facilitado pelos cuidadores da criança (WINNICOTT, 2006). A unidade familiar proporciona 

segurança indispensável à criança pequena; a ausência dessa terá efeitos sobre o desenvolvimento 

emocional e acarretará em danos à personalidade e ao caráter da criança (SOUZA, 2005). 

 A formação de um vínculo forte é que vai proporcionar à criança segurança e bem-

estar, e por isso este laço afetivo tem que ser estável e harmônico, sem ameaças questionadas. Um 

meio familiar amplamente desfavorecido pode tanto contribuir para o desenvolvimento de uma 

deficiência emocional severa na criança, como contribuir com uma involução no desenvolvimento 

psíquico desse ser humano (BOWLBY, 2006). 
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1.2 A manutenção do vínculo na hospitalização da criança 

 

 

 Na década de 70, foram iniciadas pesquisas sobre o apego entre mãe-filho em 

unidades de tratamento intensivo, quando os profissionais que se esforçavam para salvar crianças 

nascidas de risco começaram a observar que algumas crianças voltavam para unidades de pronto-

socorro vítimas de espancamento pelos próprios pais. Após alguns estudos, foi concluído que, 

frequentemente, existe uma ligação entre crianças espancadas ou com dificuldades de 

desenvolvimento (sem causa orgânica) com história de prematuridade ou hospitalização precoce 

(KLAUS;  FANNAROFF, 1995). 

 Para explicar tal situação, Brazelton (1988) refere que na verdade, o apego dos pais 

para com seu novo filho não é instantâneo e automático com o nascimento, não é instintivo, como é 

difundido popularmente. O vínculo deve ser visto como um processo contínuo para que exista a 

conscientização de suas complexidades e possíveis armadilhas, como por exemplo: o nascimento de 

uma criança prematura e/ou com patologias que possam levar a quebra desse processo, acarretando 

dificuldades no relacionamento pais e filhos. 

 Quando o neonato apresenta alguma doença, é necessário um tempo maior para que a 

imagem da criança idealizada pela mãe seja ajustada à realidade. O nascimento de uma criança 

considerada de risco reflete negativamente na representação de um filho sadio e normal, gerando 

um campo de luta para a reconstrução dessa imagem antecipada (BUARQUE,  2005). O centro 

Latino Americano de Perinatologia (CLAP) da Organização Mundial de Saúde (OMS) conceitua 

risco como probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, de um dano ou de um 

fenômeno indesejado. Considera ainda como fator de risco toda característica ou circunstância que 

aumenta a probabilidade de ocorrência do fato indesejado (ROUQUAYROL, 2003). 

  Entende-se como recém-nascido de risco aquele que tenha maior chance de morrer 

durante ou logo após o parto, ou que apresente um problema congênito ou perinatal que necessite de 

intervenção imediata (KENNER, 2001). 

 A mesma autora descreve que a família diante do nascimento de uma criança de 

risco, experimenta a perda do filho perfeito e nessa situação deve lidar com essa perda e o pesar que 

ela provoca e encontrar maneiras de adaptar sua expectativa e seu plano para que combine com a 

realidade do filho que nasceu. A família pode vivenciar vários estágios de uma só vez ou regredir a 

estágios já experimentados: 
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 Negação: neste primeiro estágio os pais tentam negar a realidade ou a gravidade da 

condição do filho, guardando a esperança de que ele possa melhorar. Desse modo, eles 

se protegem para enfrentar a situação; 

 Raiva: quando conscientes da situação, os pais atingem o estágio de raiva, que pode 

tomar a forma de ressentimento, amargura, culpa ou inveja dos outros pais de filhos 

sadios, atribuindo a alguém ou a alguma coisa a responsabilidade pela condição da 

criança. Podem dirigir sua raiva ao mundo exterior ou externalizar seus sentimentos, 

tornando-se deprimidos ou oprimidos pela culpa da condição do filho; 

 Negociação: envolve crenças religiosas ou o desejo de tentar novas formas de 

terapêutica médica; 

 Depressão: neste estágio predominam os sentimentos de desesperança, impotência ou 

desespero. Alguns pais traduzem seus sentimentos em palavras, outros não se 

comunicam e desejam ficar a sós e há os que negligenciem a sua aparência. Este estágio 

representa um avanço real em direção a aceitação, desde que não se prolongue por um 

tempo excessivo; 

 Aceitação: pode levar meses ou até dois anos para ser atingido. É marcado pela volta à 

atividade normal cotidiana e pela diminuição da preocupação com a perda. Dependendo 

da condição da criança, os pais necessitam de adaptação e enfrentamento. 

  Para lidar com a tristeza e a preocupação que tem com um recém-nascido de alto 

risco, os pais podem usar mecanismos de enfrentamento. A negação e a raiva, os primeiros estágios 

do pesar, também são consideradas mecanismos de enfrentamento; depois tem a culpa como uma 

forma interna da raiva; o afastamento como manifestação da depressão e por último a 

intelectualização, onde os pais tentam se afastar das emoções procurando um significado para a 

situação (KENNER, 2001). Sentimentos de culpa costumam aparecer, consciente ou 

inconscientemente, como causa de não se merecer ter um filho perfeito (MALDONADO, 

DICKSTEIN, 2010).  

 Nesse sentido, o tempo e a qualidade da aproximação dos genitores com seus filhos 

considerados de risco devem ser avaliados, uma vez que o futuro de um recém-nascido com 

dificuldades de sobrevivência também depende das condições de seu acolhimento pela família 

(KLAUS; KENNELL, 1993). 

  A presença do pai junto à mãe oferece uma relação mais harmoniosa em situações de 

dificuldades, sem o apoio do pai a função materna provavelmente ficará comprometida, o que pode 

resultar no empobrecimento das manifestações promotoras do vínculo mãe–bebê. O resgate do filho 

real entre todos aqueles que foram idealizados, chamados de bebês fantasmas ou imaginários, fica 
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mais fácil de ser alcançado podendo, então, fazer uma aliança com a vida e a relação entre eles. 

Nesse momento, fica nítido a importância do profissional de saúde direcionar a assistência tanto ao 

recém-nascido como a família, personalizando esse atendimento de acordo com as necessidades e o 

risco encontrados em cada caso (BOTERO 2004).  

  Pais fragilizados e inseguros quanto à vida do filho, podem apresentar novos 

sentimentos como o estresse, tristeza e medo como consequência da separação do filho em 

decorrência da internação do neonato na UTIN (MALDONADO, DICKSTEIN, 2010). 

 O estresse dos pais é condicionado também pela aparência física do RNPT ou doente 

e as características do seu comportamento, pois frequentemente diferem de suas expectativas, 

interferindo no desenvolvimento do apego e na interação pais-filho. Assim, os pais esperam que a 

equipe de profissionais da UTIN forneça informações detalhadas e de forma honesta sobre a 

condição do RN, explicando as possíveis mudanças na sua aparência física, para que eles possam 

acompanhar as características reais do seu comportamento e entender as fases evolutivas do filho 

(KLAUS; KENNELL, 1993).  

 A severidade da doença e o tratamento se transformam em uma fonte primária de 

estresse para os pais e familiares. Uma vez que o RN é hospitalizado na UTIN, eles têm 

preocupações com a sobrevivência do filho. Ansiedade e sentimentos negativos são encontrados nas 

mães de RNPT, além de menor auto confiança e auto estima, relacionadas a separação do filho 

hospitalizado. Os pais sentem-se amedrontados com os equipamentos utilizados na unidade 

neonatal, e sempre dependentes de alguém que os ajudem a colocar o bebê em contato pele-a-pele 

(THOMAZ et al., 2005; GUIMARÃES; MONTICELLI, 2007). 

 A não adaptação entre a criança nascida de risco e a UTIN pode acarretar falhas no 

processo interativo mãe/RN com alterações posteriores, como distúrbios de aprendizagem, 

transtornos de conduta e doenças psicossomáticas (KLAUS; KENNELL, 1993). 

  Como o estado do RN de risco requer, muitas vezes, períodos de internação 

prolongada numa UTIN, a separação parcial pais-filho ocasiona um inesperado estresse psicológico 

na família, especialmente na mãe. Por ocasião de alta da maternidade, após recuperação do parto, as 

mães vivenciam nova separação e mais sofrimento (LAMY et al., 1997). 

 A evolução do RNPT difere do RNT por dois aspectos: o padrão de crescimento e o 

desenvolvimento pós-natal (MARCONDE et al., 2002). O risco de morbimortalidade dessa última 

população é inversamente proporcional a idade gestacional e ao peso de nascimento, havendo riscos 

na adaptação à vida extra-uterina devido à imaturidade dos órgãos e sistemas (SCOCHI et al., 

2003). Quanto ao neonato malformado, esse risco se relaciona a localização da deficiência da 

criança. 
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 O surgimento das UTIN’s fez melhorar a sobrevida das crianças nascidas de risco de 

maneira inquestionável. Quanto a isso, Toma (2003) relata que a criação das incubadoras e dessas 

unidades hospitalares possibilita a sobrevivência dos RN’s com pesos cada vez mais baixos. Tamez 

e Silva (2009) concordam e acrescentam que no decorrer dos anos, prematuros extremos, aqueles 

com menos de 24 semanas de gestação, puderam sobreviver ao ambiente extra-uterino.  

 Diante de tais colocações, é comprovado que o avanço da tecnologia aumentou a 

chance de sobrevida dessas crianças necessitadas de assistência. Todavia, é de grande consideração 

reconhecer que rotinas hospitalares que separam os pais de seus filhos podem ter implicações 

negativas para a formação do vínculo afetivo e ao final, repercutir na formação do cuidado que os 

pais irão prestar a esse filho (KLAUS; KENNELL, 1993). Tamez (2010) ainda agrega a essa 

concepção o fato de que o cérebro humano possui capacidade plástica para ser moldado de acordo 

com o ambiente em que ele se encontra. Portanto, quando se tenta minimizar os efeitos iatrogênicos 

trazidos pela permanência desse prematuro no ambiente hospitalar, essa característica é aproveitada 

positivamente no cérebro do RN acarretando um melhor desenvolvimento.  

 Conjuntamente a essas discussões sobre os pontos negativos e positivos da 

internação hospitalar de um recém-nascido, salienta-se, também, o lado emocional dos genitores. É 

estressante para eles terem logo após o nascimento a hospitalização do filho, caracterizando a 

interrupção do curso natural dos eventos associados ao nascimento. A visão é que o filho nascido é 

doente e necessita, portanto de cuidados intensivos de saúde, possibilitando o desenvolvimento  de 

danos permanentes e o pior, vir a falecer. A autora afirma ainda que do mesmo jeito que cada RN 

evolui clinicamente, os pais também vão reagir diferentemente até determinado ponto. No entanto, 

todas as famílias experimentam uma mesma situação de crise quando diante do nascimento de um 

filho em situação de risco (BUARQUE, 2005).  

  O fato é que fatores de risco relacionados a prematuridade, ao BPN (baixo peso ao 

nascer) ou a alguma anormalidade envolvem também dimensões sociais, políticas e institucionais, e 

não se podem separar os efeitos fisiológicos de um nascimento patológico inesperado daqueles 

relativos ao meio ambiente, pois um potencializa o outro, caracterizando o duplo risco, com danos 

ao processo de crescimento e desenvolvimento da criança, acrescidos de altos custos na assistência, 

aspectos emocionais, classificando-os como problemas de saúde pública (SCOCHI, 2000).  

  A situação que os pais enfrentam como não poder pegar o filho no colo, cuidar, 

aconchegá-lo é bastante frustrante para eles. Mesmo quando é possível tocá-lo e acariciá-lo na 

incubadora, os pais podem apresentarem-se receosos diante dessa situação. Isso é justificado pela 

auto-estima afetada, pelo ambiente da UTIN e pela falta de autoconfiança na capacidade de criar 

seu filho. Essa situação faz com que os pais RNs de risco sejam considerados população também de 



Bispo, Patricia R. R.           Cuidado centrado na família do recém-nascido: alegações dos profissionais...                     25            
     Capítulo de revisão 
________________________________________________________________________________________________ 
 

risco, por apresentarem dificuldades para cuidarem dos filhos, necessitando de apoio durante a 

internação hospitalar e após a alta também (SCOCHI et al., 2003). Essa é uma situação que interfere 

no desenvolvimento do apego, pois as condições que propiciam os indicadores de apego são poucas, 

acabando por dificultar o grau de proximidade da díade e consequentemente a continuidade do 

processo de apego. 

  Com a hospitalização do RN, toda aquela fase de troca mútua favorável no período 

crítico, que compreende o momento após o parto, onde ambos, mãe e filho, estão alertas um para o 

outro, fica impossibilitada, e isso acarreta consequências, que se não forem amenizadas pela equipe 

que assiste esta díade, podem refletir nas relações sociais posteriores dessa criança (FERREIRA; 

VIERA, 2003) 

 Auxiliar os familiares na tarefa de enfrentar o nascimento de um RN de risco, 

minimizando o sofrimento decorrente desse, na perspectiva de manter o vínculo familiar, é uma 

estratégia que busca integralizar e humanizar a assistência a esse grupo. 

   

 

1.3 O Cuidado centrado na família como estratégia de humanização na assistência neonatal 

 

 

  Quando o processo de trabalho está focado no diagnóstico e na terapêutica cuja 

finalidade é a recuperação e o controle da doença, a equipe de saúde e a instituição hospitalar 

apropriam-se do corpo do prematuro, configurando-se no “sequestro” desse ser (SCOCHI, 2000). 

Abstraindo assim, a família do convívio com a criança. Apesar das instituições hospitalares 

apresentarem modernas UTIN’s, esses ambientes podem ser inadequados ao crescimento e 

desenvolvimento do neonato, em decorrência da iluminação contínua, dos ruídos e manipulações 

excessivas, dentre outros fatores (PAIM, 2005). 

  A equipe de profissionais da UTIN deve estar alerta para poder auxiliar os pais e 

outros familiares a superarem essa fase crítica. Um fator importante para o sucesso da recuperação 

dessa relação pais-filho é o trabalho integrado da equipe multiprofissional envolvida no cuidado do 

RN, que deve incluir não somente a equipe médica e de enfermagem, mas todos os profissionais, 

como assistentes sociais e psicólogos especializados. Essa integração da equipe envolvida no 

cuidado do recém-nascido também vai auxiliar o relacionamento dela com os pais (TAMEZ; 

SILVA, 2009). 

 Gaíva e Gomes (2003) relatam que a humanização no atendimento hospitalar é uma 

diretriz implantada pelas autoridades de saúde do país já há alguns anos e pode ser considerada 
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como um sistema holístico de atendimento que percebe o ser humano em sua individualidade, 

procurando respeitar sua dignidade, oferecendo-lhe um acolhimento global e não apenas tratando a 

doença. São estratégias e ações simples que contam com o envolvimento dos profissionais e o apoio 

da família, propiciando a recuperação mais rápida do paciente. Para tanto, são necessários 

profissionais capacitados para lidarem com os pacientes de uma forma mais integral, valorizando a 

subjetividade, enxergando-os como pessoas que sentem medo, insegurança e sonhos, que gostam de 

ouvir e também de falar e que têm direitos e sabem tomar decisões. 

 Quando se discute humanização no ambiente da UTIN, é relevante ter em mente que 

ali se assiste uma clientela com especificidades não só biológicas, próprias da faixa etária, mas de 

vivências e de relações entre seres que compartilham situações conflitantes entre início de uma vida 

e o risco de morte iminente, mas, no cotidiano, os profissionais estão mais voltados para a questão 

técnica no cuidado a saúde, explorando menos os aspectos do processo de assistir, em especial 

aqueles bebês graves. Nesse sentido, a assistência, muitas vezes, se torna despersonalizada, o que 

ocasiona um distanciamento entre o cuidador e a criança (GAÍVA; GOMES, 2003). 

 Diante dos estudos aqui relatados sobre a importância do vínculo mãe/família/bebê, 

questionando a separação da criança de seus familiares, trouxe a tona o processo de humanização 

nas UTINs por volta dos anos 70. A busca pela humanização traz consigo a necessidade de 

organizar o trabalho da equipe de profissionais, de forma a permitir a assistência voltada para as 

individualidades dos bebês. No caminho de proporcionar intervenções que não causem danos a vida 

futura dessas crianças. Para tal, Gaíva e Gomes (2003) descrevem ações voltadas para a família na 

busca de adaptar melhor o RN ao ambiente extra-uterino: 

  

 Estimular os pais a conversarem com o filho de maneira suave, tranquila, por 

períodos curtos; 

 Sensibilizar os pais em relação à observação dos estados comportamentais dos RNs; 

 Promover o contato pele a pele do bebê-pais; 

 Incentivar e orientar os pais a participarem dos cuidados e a entenderem a linguagem 

não verbal do bebê; 

 Incentivar ao aleitamento materno exclusivo (sem o oferecimento de qualquer outro 

alimento ou líquido até os seis meses); 

 Proporcionar à família um espaço de troca de experiências; 

 Garantir informações acerca dos cuidados e o desenvolvimento do RN; 

 Preparar a família para a alta; 
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 Respeitar os direitos do RN nos artigos 7º, 9º e 10 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 1991), a se conhecer: 

- Art. 7º A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante 

a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o 

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. 

- Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 

adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a medida 

privativa de liberdade. 

- Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 

públicos e particulares, são obrigados a: 

I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, 

pelo prazo de dezoito anos;  

II - identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital 

e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela 

autoridade administrativa competente;  

III - proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no 

metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais; 

IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as 

intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato; 

V - manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à 

mãe. 

 Dorothéa Orem, enfermeira Norte Americana que criou a Teoria Geral do 

Autocuidado, entende que o trabalho dos enfermeiros surge para compensar o déficit de 

autocuidado do paciente quando em situação de doença (pois esta capacidade está diminuída) e não 

para substituir o outro naquilo que ele é capaz de fazer por si próprio (MOURADIAN; ALS, 1994). 

Seguindo esse raciocínio e voltado para o objeto de trabalho da UTIN, é notório que se não existir a 

preocupação da equipe de saúde em cuidar da tríade mãe-filho-família, ela não alcançará um dos 

seus maiores objetivos que é guiar a família para o autocuidado em relação ao recém-nascido de 

risco, pois de nada adiantará toda assistência, se a família não for capaz de cuidar da criança no 

domicílio, após a alta hospitalar (SCOCHI et al, 2003). 

 Diante disso, o cuidado centrado no paciente e família surgiu por ter a compreensão 

de que a família é considerada fundamental no cuidado de seus membros e o isolamento social é um 

fator de risco, em especial para os indivíduos mais dependentes como os muito jovens, os mais 

velhos e aqueles com doença crônica. Assim, é recomendado que os profissionais incentivem a 
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continuidade da ligação natural que existe entre a maioria dos pacientes e suas famílias e rede de 

apoio. Por acreditar que a família exerce influência sobre a saúde do paciente, esse tipo de 

assistência a inclui como parceira na melhoria das práticas e do sistema de cuidado (IPFCC, 2010).

  O termo cuidado centrado na família (CCF) é um dos mais importantes movimentos 

em cuidados pediátricos para o século 21. Quando se fala a palavra família, esta se refere a duas ou 

mais pessoas que estão relacionadas de alguma maneira, biologicamente, legalmente, ou 

emocionalmente. Em pediatria, particularmente em lactentes e na faixa pré-escolar, essa família fica 

definida como os pais do paciente ou responsáveis (IPFCC, 2010). 

 O Instituto norte americano do cuidado centrado no paciente e na família (Institute 

for Patient and Family Centered Care) define o cuidado centrado na família como uma abordagem 

inovadora para o planejamento, execução e avaliação dos cuidados de saúde que se baseia em 

parcerias mutuamente benéficas entre os prestadores de cuidados de saúde, pacientes e famílias. No 

caso de bebês, essa parceria se desenvolve entre os pais e a equipe de profissionais (IPFCC, 2010).  

  Os conceitos apontados pelo Instituto como fundamentais do cuidado centrado na 

família são: 

 Respeito e dignidade: os profissionais de saúde ouvem e respeitam as escolhas e 

perspectivas do paciente e da família; o conhecimento, os valores, as crenças e a cultura do 

paciente e da família são incorporados ao planejamento e prestação do cuidado;  

 Compartilhamento de informações: os profissionais de saúde comunicam e dividem as 

informações úteis de maneira completa e imparcial com os pacientes e a família; estes 

recebem informações acuradas, no momento oportuno, a fim de efetivar sua participação 

no cuidado e na tomada de decisão;  

 Participação: pacientes e famílias são encorajados e apoiados a participarem do cuidado e 

da tomada de decisão, escolhendo seu nível de atuação. 

 Colaboração:  pacientes e famílias são incluídos como base de apoio da instituição; os 

líderes de cuidado a saúde colaboram com os pacientes e família no desenvolvimento, 

implantação e avaliação das políticas e programas, na facilitação dos cuidados à saúde, na 

educação profissional e na prestação de cuidado.  

  A filosofia do cuidado centrado na família reconhece a família como uma constante 

na vida da criança. Deste modo, a meta de apoiar a família do recém-nascido de risco, minimizando 

o sofrimento decorrente da permanência materna prolongada acompanhando o filho nas unidades 

neonatais se configura numa eficiente ferramenta de trabalho para equipe de saúde  (WONG, 2006). 

  A relação de cuidado de saúde é vista como forma distinta de intervenção, que 

representa o núcleo do trabalho com a família (WRIGHT; LEAHEY, 2009). O envolvimento dos 
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pais no cuidado, respeito pela cultura e o reconhecimento da importância da família são todos 

fatores importantes no fornecimento do CCF. (FRAZIER et al., 2010).  

  Essa assistência na UTI pediátrica é bastante focada sobre o envolvimento dos pais e 

presença destes à beira do leito. Os pais assumem o papel de defensores de seus filhos, educadores 

clínicos e apoio a outras famílias. A inclusão dos irmãos na visita evolui lentamente para que se 

inclua mais interação e educação com a família inteira no processo de cuidar (IPFCC, 2010).    

 Um estudo de Molina e Marcon (2009) considerou que a maioria das mulheres 

demonstrou esperança e alegria por poderem permanecer e participar do cuidado do filho enfermo, 

satisfazendo o desejo materno de cuidar da criança, como uma forma de continuar ofertando 

carinho e amor ao filho. Elas expressaram por gestos ou palavras os benefícios que sua presença e 

permanência junto ao filho produziam. Enfatizaram que sua presença era fonte de amor, carinho e 

afeto para o filho, auxiliando em sua recuperação ou estabilização do quadro clínico. Além de levar 

tranquilidade e segurança para toda a família. 

  As mães dos RN’s de risco, geralmente iniciam o contato com o filho na incubadora, 

tocando suas extremidades com a ponta dos dedos, diferentemente de quando elas têm uma criança 

saudável que a tocam mais com a palma das mãos. Da mesma forma, elas, com maior frequência, 

alinham sua cabeça com a de seus bebês, na posição face a face (KLAUS et al., 2000). A 

necessidade de cuidados intensivos pode retardar o contato inicial entre pais e filhos, mas vale 

lembrar que os seres humanos são adaptáveis a diferentes situações e muitos caminhos para as 

ligações afetivas são possíveis. Se a saúde da mãe e a da criança não possibilita esse contato 

precoce, a intermediação da equipe e da família ampliada, por meio de visitas ao leito da mãe e de 

informações objetivas e escuta às suas preocupações, gera apoio e tranquilização, interferindo no 

estabelecimento dessas relações precoces (IPFCC, 2010). 

  Muitos aspectos do CCF não custam muito dinheiro, eles simplesmente necessitam 

de uma mudança de atitude e abordagem. Essa assistência aumenta a qualidade e a eficácia da 

comunicação. É pró-ativo, ao invés de reativo. Como resultado, muitos problemas são evitados, e 

outros são tratados antes de crescer fora de controle. O custos iniciais da implantação de uma 

assistência centrada na família são pequenos se comparados aos custos que uma falha na 

comunicação e uma falta de confiança entre a família e a equipe resultam, pois, muitas vezes os 

resultados oferecidos aos pacientes são deficientes e os recursos investidos terminam sendo 

desperdiçados (IPFCC, 2010).  

  Os ambientes hospitalares que apoiam a presença e a participação das famílias e 

asseguram privacidade para os pacientes e seus parentes podem ser mais caros de se construir. 

Porém, estes custos do projeto inicial são rapidamente recuperados, muitas vezes em termos 
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quantificáveis, como por exemplo, por menores taxas de infecção, satisfação mais elevada do 

paciente e da equipe de funcionários e uma melhor participação no mercado. Um ambiente de cura 

que oferece espaço adequado para as famílias é mais favorável a equipe de funcionários  e, portanto, 

tem-se uma maior fidelidade desta ao serviço por causa da satisfação encontrada (IPFCC, 2010). 

  Os pais se sentem acolhidos pela equipe quando os profissionais demonstram 

atitudes de carinho, respeito, compreensão e atenção. O cuidado para eles é maior que a simples 

realização de técnicas e procedimentos e que o contato próximo a equipe cria elos de afetividade, 

amizade e confiança, além de desenvolver sentimentos de gratidão pelo cuidado prestado e pela 

atenção dispensada ao filho (MOLINA et al., 2009). 

  A implantação de novas estratégias de cuidado dirigida aos pais de neonatos de risco 

assistidos em unidades neonatais de alta complexidade tem sido recomendada, como uma ação 

humana do cuidar (VASCONCELOS et al., 2006). Em outro estudo, Vasconcelos et al. (2008) 

analisaram os significados atribuídos pelas mães acompanhantes de recém-nascidos pré-termo sobre 

a vivência em um grupo de apoio, considerando que a estratégia de escuta aliviou tensões, 

promoveu trocas e até mesmo a aquisição de forças na superação das dificuldades, possibilitou 

também conhecer as reais necessidades das famílias envolvidas, que nem sempre correspondia ao 

esperado. O grupo de apoio mostrou-se como um instrumento importante para a integralidade e 

humanização da assistência no ambiente hospitalar em diferentes contextos.  

  Estudo desenvolvido com o mesmo objetivo, tendo como cenário uma UTI 

pediátrica, foi observado que o direito da permanência das mães com seus filhos e a participação 

nos cuidados, fez renascer na maioria das mulheres sentimentos de alegria e esperança de poder 

satisfazer o desejo materno de cuidar da criança como uma forma de continuar ofertando carinho e 

amor ao filho. As próprias genitoras reconheceram que isso proporcionava a família tranquilidade e 

segurança, além de auxiliar na recuperação ou estabilização do quadro clínico do filho (MOLINA; 

MARCON, 2009). 

  Investigando a mesma problemática e acrescentando também o significado do grupo 

de apoio para a equipe de profissionais na unidade neonatal, Buarque et al. (2006), consideraram 

que a concepção de se trabalhar com um grupo de apoio para os familiares de neonatos de risco 

estava fundamentada nos princípios do cuidado centrado na família. E ainda, a partir de tais 

princípios, pode-se restabelecer a competência parental, ajudar a equipe de profissionais a respeitar 

valores e sentimentos dos familiares e contribuir para que pais e profissionais trabalhem em parceria 

na unidade neonatal. 

  Mesmo com todos os benefícios comprovados da presença familiar no cuidado ao 

RN, ainda se encontram desamparados os familiares nesse cuidado. Apesar da presença materna no 
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cotidiano da internação do filho prematuro, a família não está inserida no processo de trabalho, 

tendo somente a mãe participando dos cuidados. Esta participação se dá basicamente na execução 

dos cuidados de maternagem, principalmente na unidade de médio risco, a mãe e a família do 

prematuro são pouco acolhidas e não existe relação de parceria entre equipe e família, não há 

intervenções ampliadas da equipe em torná-la sujeito autônomo para promover a saúde e qualidade 

de vida do bebê (GAÍVA; SCOCHI, 2005). 
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CAMINHO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Delineamento do estudo 

 

 

  Para contemplar o objetivo desta pesquisa, optou-se pelo estudo do tipo descritivo e 

exploratório de natureza qualitativa. A pesquisa segue o raciocínio exploratório por ter como 

finalidade proporcionar maiores informações sobre o assunto investigado, orientando a fixação dos 

objetivos ou descobrindo um novo tipo de enfoque para o assunto (ANDRADE, 2008). O principal 

objetivo de muitos estudos em pesquisa em saúde é justamente a descrição e a elucidação dos 

fenômenos relacionados com as profissões da área. O pesquisador que conduz a investigação 

descritiva observa, conta, descreve e classifica (POLIT et al., 2004). 

  A pesquisa qualitativa foi escolhida para se conseguir entender as alegações dos 

profissionais envolvidos no cuidado ao recém-nascido hospitalizado e da família, pois este tipo de 

pesquisa não aceita os conceitos e as explicações utilizadas na vida diária, e leva em conta o 

ambiente de trabalho deles, a interação com eles em sua própria linguagem e com seus próprios 

termos. (POPE; MAYS, 2009). A pesquisa qualitativa é para a saúde um meio da busca de 

conhecimento ou desvelamento da realidade profissional (MATHEUS; FUSTINONI, 2006.). Ela 

responde a questões muito particulares, trabalhando com significados, motivos, atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

devem ser reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2008). 

  Essa pesquisa faz parte de um projeto de âmbito maior que tem como título “Estudo 

Epidemiológico e Avaliação Qualitativa com a família do recém-nascido prematuro em Recife”, 

coordenado pela Professora Drª Maria Gorete Lucena de Vasconcelos do Curso de Enfermagem da 

Universidade Federal de Pernambuco, cujo objetivo geral é avaliar aspectos epidemiológicos e 

qualitativos a partir de uma intervenção multidisciplinar com a família do recém-nascido prematuro 

numa unidade neonatal em Recife/PE. 
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2.2 Contexto da investigação 

 

 

 A investigação ocorreu na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco HC/UFPE, localizado no município 

de Recife-PE. A instituição de saúde está vinculada ao Ministério da Educação e do Desporto, e tem 

como função básica apoiar o ensino de graduação e pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde. 

O HC atua como hospital-escola e centro de pesquisa científica; integra o SUS, com prestação de 

serviços médico-hospitalares e atendimento ambulatorial à população do estado e da região 

Nordeste.  É considerado referência para o atendimento da gravidez e do recém-nascido de alto 

risco.  

 Em 2000, o hospital recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, iniciativa da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

Esse título é dado a instituição que desenvolve ações no setor da maternidade voltadas à promoção e 

apoio ao aleitamento materno, por adotar os “Dez passos para o sucesso da amamentação”. Para a 

assistência materno-infantil o serviço dispõe de 30 leitos para o alojamento conjunto e puerpério. A 

unidade neonatal está equipada com dez leitos de cuidados intensivos e seis leitos de cuidados 

intermediários. Próximo a UTIN existe um espaço físico para alojar após a alta, a mãe que 

permanece acompanhando o filho durante a hospitalização na unidade neonatal, até que este alcance 

a estabilidade clínica e mantenha o aleitamento materno exclusivo. Em 2003 foi criado um Grupo 

de Apoio a Mãe Acompanhante (GAMA), de acordo com os princípios do cuidado centrado na 

família, que desenvolve atividades de escuta e de lazer, ajudando a manter o vínculo afetivo da 

tríade mãe/recém-nascido/família, consolidando-se como um espaço inovador de ensino, pesquisa, 

extensão e assistência (VASCONCELOS, 2004). 

 

 

2.3 Plano amostral 

 

 

 Para a seleção da amostra, a estratégia utilizada foi a amostragem do tipo intencional 

ou proposital, na qual o pesquisador utilizou o conhecimento que tem da população para selecionar 

os sujeitos incluídos na amostra. O pesquisador pode decidir selecionar, propositalmente, a maior 

variedade possível de respondentes ou escolher sujeitos típicos da população em questão ou ainda 

aqueles conhecedores do assunto em estudo (POLIT et al., 2004).   
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 A amostra foi composta por profissionais da UTIN que atenderam os critérios de 

inclusão adotados no estudo: trabalhar diretamente com o RN de risco na instituição e ter vínculo 

efetivo. Foram excluídos residentes, alunos de graduação ou voluntários. Definiu-se, ainda, como 

critério de exclusão os profissionais que estavam afastados do serviço, por licença formal ou por 

férias. 

 Foram realizadas nove entrevistas, momento em que foi percebida a “saturação da 

amostra”, ou seja, quando as informações, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos 

começaram a não trazer mais nenhuma variedade, interrompendo-se desta forma a coleta de dados 

(MINAYO, 2008; FLICK, 2009).  

 

 

2.4 Operacionalização da coleta de dados 

 

 

 O período da coleta dos dados abrangeu os meses de abril e maio de 2010. Foi 

realizado o contato prévio, por telefone, com os profissionais do serviço, os quais foram convidados 

a participar do estudo. 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista do tipo semi-

estruturada (APÊNDICE A), em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 

proposto sem se prender a indagação formulada, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador, encorajando os entrevistados a definirem o que lhes é relevante (MINAYO, 2008). 

Essas entrevistas são conduzidas com base numa estrutura solta (POPE; MAYS, 2009). A entrevista 

foi dividida em duas partes. A primeira abordou dados gerais referentes à identificação, sexo, idade, 

estado civil, religião, formação, ocupação, tempo de trabalho com recém-nascido de risco, horário 

de trabalho, número de filhos e se destes algum foi de risco. A segunda parte buscou explorar o 

significado para o profissional acerca do processo de trabalho centrado na família, dando margem 

também para colocações que os sujeitos achassem pertinentes. 

  Foi realizado um estudo piloto com a finalidade de ajustar o instrumento de coleta 

de dados para que se evitasse imprevistos durante a pesquisa (POPE; MAYS, 2009). Após a 

aplicação do mesmo, a pesquisadora ajustou as questões norteadoras de maneira que 

contemplassem o objetivo, mas que não influenciassem nas respostas dos entrevistados, finalizando 

nas seguintes: 

Para você, qual o papel dos familiares na internação do recém-nascido? 

Como você considera a família no cuidado a criança? 
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Como a visão do cuidado centrado na família é compartilhada pelos demais profissionais? 

 As entrevistas foram individuais, realizadas no ambiente de trabalho dos 

profissionais, em local reservado, conforme disponibilidade do entrevistado, quanto à data e 

horário, conduzidas pela própria pesquisadora, gravadas em aparelho MP4 com duração média de 

15 minutos e transcrita logo após a sua realização. A finalidade da gravação diz respeito a captar o 

maior número de informações e impressões possíveis, tais como momentos de silêncio e risadas 

particularidade da pesquisa qualitativa. Os entrevistados tiveram o anonimato preservado e as falas 

gravadas foram transcritas imediatamente no mesmo dia da entrevista, para que a pesquisadora 

tivesse maior lembrança do momento e, portanto mais fidelidade no ato da transcrição (MINAYO, 

2008). Ao término da entrevista a mesma foi exibida ao entrevistado com o objetivo da validação 

inicial do estudo junto ao profissional (TURATO, 2003). 

 

 

2.5 Análise das entrevistas 

 

 

 As entrevistas foram submetidas a análise de conteúdo, na modalidade de análise 

temática, que revela como conceito central o tema, onde este pode ser representado por uma 

palavra, uma frase ou um resumo. O tema é proferido como unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura, 

portanto, fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto do estudo. Por 

essa razão, não foi levada em consideração a dinâmica e a organização, mas a frequência dos termos 

extraídos do conjunto dos discursos, considerados como dados segmentáveis e comparáveis 

(BARDIN, 2008). Foi seguida a trajetória de análise de conteúdo temático proposta por Minayo, 

com o cumprimento das etapas abaixo:  

 Primeira etapa - leitura exaustiva das entrevistas na íntegra;  

 Segunda etapa - exploração do material; 

 Terceira etapa - síntese interpretativa de toda a análise realizada (MINAYO, 2008).  

  As figuras 1, 2 e 3, esquematizam as três etapas descritas com maiores detalhes. A 

figura 1 demonstra que deve ser feita leitura de primeiro plano para atingir os pontos da primeira 

etapa; a figura 2 apresenta a análise propriamente dita e o que se busca nela e a figura 3 consolida 

os pontos que a redação final da análise precisa apresentar. 
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2.6 Aspectos éticos  

 

 

 Atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 

(CNS/MS), o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da 

Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCS/UFPE), obtendo parecer favorável em 

07/05/2009 com número do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

0056.0.172.000-09 (Anexo A).  

 No momento da entrevista, os profissionais que participaram do presente estudo 

obtiveram informações a respeito dos objetivos, desenvolvimento da pesquisa e esclarecimento de 

todas as dúvidas com relação ao plano de trabalho. Formalizando sua participação, eles assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), com a garantia do anonimato, 

sendo enfatizado o direito de aceitar ou de se recusar a participar do estudo a qualquer momento de 

sua realização (BRASIL, 2010). Foi salientado que a participação de cada um em nada influenciaria 

no seu vínculo e ambiente de trabalho. 
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RESUMO 
 
Objetivo: Analisar as alegações dos profissionais de saúde sobre o cuidado centrado na família do 
recém-nascido. Método: O estudo foi do tipo descritivo/exploratório, de natureza qualitativa. 
Fizeram parte do estudo nove profissionais de saúde da unidade de terapia intensiva neonatal do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC/UFPE) no período de abril a 
maio de 2010, tendo por base a saturação teórica dos dados. A coleta de dados se deu por meio de 
entrevista semi-estruturada orientada por três questões norteadoras. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da UFPE, ofício no 114/2009. As 
entrevistas foram analisadas utilizando-se a análise de conteúdo, modalidade temática proposta por 
Minayo. Resultados: Foram identificadas 04 categorias: Família: elo para o bem-estar, a saúde e a 
cidadania do pequeno ser; A família como apoio materno; Inclusão insuficiente da família; 
Alegações ambivalentes sobre o cuidado centrado na família. Considerações finais: Os 
profissionais demonstraram reconhecer a importância do cuidado centrado na família, mas a prática 
dessa assistência mostrou-se limitada a orientações e inclusão no cuidado direto, ficando a parceria 
do ouvir e respeitar os valores esquecida. A carência de profissionais no setor foi justificativa de 
limitar o cuidado com a família, assim como a falta de consciência de cada um. Os próprios 
profissionais apresentaram como solução a necessidade de se realizar encontros educativos pré-
agendados que resgatassem ou despertassem a sensibilidade do ser humano em relação às 
necessidades da família vinculada à saúde da criança.  
 
  
Descritores: Relações profissional-família, Recém-nascido, Enfermagem Neonatal, Saúde da 
Família. 
 
 
ABSTRACT 

Objective: To analyze the claims of health professionals on family-centered care of the newborn. 
Method: The study was descriptive and exploratory, of qualitative nature. Study participants were 
nine health professionals of the neonatal intensive care unit of Hospital of the Clinics, Federal 
University of Pernambuco (HC / UFPE) for the period April-May 2010, based on the theoretical 
saturation of data. Data collection was through semi-structured interviews guided by three guiding 
questions. The project was approved by the Ethics in Research of the Health Sciences Center, 
UFPE, letter in 114/2009. The interviews were analyzed using content analysis, thematic modality 
proposed by Minayo. Results: We identified 04 categories: Family: a link to the well-being, health 
and citizenship of the small child; The family as maternal support; Inclusion insufficient of family; 
Allegations ambivalent about family-centered care. Conclusion: The professionals showed 
recognize the importance of family-centered care, but practice has shown that assistance is 
restricted to guidelines and inclusion in direct care, leaving the partnership of listening to and 
respecting the values forgotten. The shortage of professionals in the sector was justification to limit 
the care of the family, as well as lack of awareness of each. Professionals themselves presented as 
solution to the need to conduct educational meetings pre-scheduled to redeem or arouse the 
sensitivity of human beings in relation to the needs of families linked to child health. 
 
 
Key Words: Professional-family relations; Newborn, Neonatal Nursing; Family Health.. 
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RESUMEN 
 
Objetivo: Analizar las demandas de los profesionales de la salud en la familia la atención centrada 
en el recién nacido. Método: El estudio fue descriptivo y exploratorio cualitativo. Los participantes 
del estudio fueron nueve profesionales de la salud de la unidad de cuidados intensivos neonatales 
del Hospital de las Clínicas de la Universidad Federal de Pernambuco (HC / UFPE) para el periodo 
abril-mayo de 2010, sobre la base de la saturación teórica de los datos. La recolección de datos fue a 
través de entrevistas semi-estructuradas guiada por tres preguntas orientadoras. El proyecto fue 
aprobado por la Ética en Investigación del Centro de Ciencias de la Salud, la UFPE, carta en 
114/2009. Los datos fueron analizados utilizando el análisis de contenido, modalidad temática 
propuesta por Minayo. Resultados: Se identificaron 04 categorías: Family: a link to the well-being, 
health and citizenship of the small child; The family as maternal support; Inclusion insufficient of 
family; Allegations ambivalent about family-centered care. Conclusión: Los profesionales 
demostraron reconocen la importancia de la familia de la atención centrada, pero la práctica ha 
demostrado que la asistencia se limita a las directrices y la inclusión en la atención directa, dejando 
a la asociación de escuchar y respetar los valores olvidados. La escasez de profesionales en el sector 
fue la justificación para limitar el cuidado de la familia, así como la falta de conciencia de cada uno. 
Los profesionales se presentaron como solución a la necesidad de llevar a cabo reuniones 
educativas pre-programado para redimir o excitar la sensibilidad de los seres humanos en relación 
con las necesidades de las familias vinculadas a la salud infantil.

 

 
Descriptores: Relaciones profesional-familia,  Reciém Nascido, Enfermería Neonatal, Salud de la 
familia 
 

 

INTRODUÇÃO 

  

 

 Ao longo da história a assistência ao recém-nascido (RN) que tinha como foco no 

passado, apenas, o avanço tecnológico e o controle da doença com o objetivo de maior sobrevida do 

neonato, vêm sofrendo transformações neste modelo biotecnológico despertando para uma nova 

filosofia de cuidado, centrando-o na família, tendo como finalidade ampla à capacitação, o 

empoderamento e a qualidade de vida da tríade mãe/recém-nascido/família. (1) 

 No ciclo familiar não existe nenhum estágio que provoque mudança mais profunda ou que 

tenha um desafio maior para a família do que o nascimento de uma criança. (2) Mudanças dramáticas 

podem ocorrer quando acontece o nascimento inesperado de uma criança doente, pois, a 

necessidade de cuidados especializados com consequente hospitalização prolongada, talvez por 

meses a fio, revela sempre momentos difíceis para mães e familiares, permeados por sentimentos de 

ansiedade, tristeza, medo, dúvida ou revolta, frente à experiência de ter um filho em situação de 

risco. A situação vivida torna-se desafiadora e desgastante, fazendo com que a família procure 
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apoio formalmente nos profissionais de saúde e informalmente com outros familiares, amigos, 

vizinhos, inclusive, na religião, para suportar as dificuldades da experiência de ter o filho 

hospitalizado. (3-4) 

 Desde a década de 70, o envolvimento da família no cuidado em saúde vem 

modificando padrões usuais na prática clínica, ampliados pela pesquisa em serviço5. Estudo 

realizado sobre o cuidado centrado na família (CCF) demonstra as repercussões sobre o crescimento 

e o desenvolvimento de crianças prematuras, reduzindo o comportamento de stress, possibilitando 

rápido retorno ao estado de sono e menor utilização de recursos, quando comparadas com crianças 

cujas famílias não se constituíram no foco da atenção, onde os neonatos receberam apenas os 

cuidados de rotina. (5) 

 Gradativamente, estas transformações na filosofia e nas abordagens do cuidado em 

saúde estão sendo incorporadas às diretrizes das políticas públicas sociais através do Programa 

Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH). Este tem o objetivo de melhorar a 

qualidade e a eficácia dos serviços por meio do aprimoramento das relações entre profissionais de 

saúde e comunidade assistida, valorizando a dimensão humana e a subjetiva, agregando à eficiência 

técnica e científica uma ética que considere e respeite a singularidade das necessidades do sujeito 

no ambiente hospitalar. (6)    

 É necessário informar aos pais sobre o plano de tratamento e procedimentos 

realizados, responder aos seus questionamentos com honestidade, ouvir atentamente seus medos e 

suas expectativas e assisti-los na compreensão das respostas da criança durante a hospitalização, 

tendo inclusive, a confirmação da importância do suporte que a enfermagem proporciona no 

atendimento das necessidades dos pais de crianças prematuras.(7-8)  

 A concepção de trabalhar com o neonato de risco fundamentado nos princípios do 

cuidado centrado na família pode restabelecer a competência parental, ajudar a equipe de 

profissionais a respeitar valores e sentimentos dos familiares e contribuir para que os pais e 

profissionais trabalhem em parceria na unidade neonatal. (9)  

 Mesmo em outros contextos e situações, o que os profissionais de saúde passam 

através do cuidado com foco na família, talvez esteja além da comunicação verbal, evidenciado pela 

manifestação de interesse pela pessoa do paciente, a troca de experiência entre os envolvidos no 

processo, a força de coesão da equipe de profissionais, contendo nesta atividade um potencial 

regenerador considerável ou terapêutico, quando utilizado de forma adequada e efetiva para 

melhoria da qualidade da assistência.(10-11)  
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Contudo, as investigações pouco têm explicado o que os profissionais que estão no cotidiano 

das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) entendem e alegam sobre esse processo de 

trabalho tão discutido nos últimos anos. Esta lacuna desencadeou os seguintes questionamentos de 

pesquisa a serem investigados pelo estudo em questão: Qual o conhecimento da equipe de saúde 

neonatal sobre o cuidado centrado na família? Como a família é incluída nesse cuidado?  

 O presente estudo tem como objetivo analisar as alegações dos profissionais de saúde 

sobre o cuidado centrado na família do recém-nascido.  

 

 

CAMINHO METODOLÓGICO 
 
 
 
 Para contemplar o objetivo desta pesquisa, optou-se pelo estudo do tipo descritivo e 

exploratório de natureza qualitativa. A pesquisa segue o raciocínio exploratório por ter como 

finalidade proporcionar maiores informações sobre o assunto investigado, orientando a fixação dos 

objetivos ou descobrindo um novo tipo de enfoque para o assunto. (12) O principal objetivo de 

muitos estudos em pesquisa em saúde é justamente a descrição e a elucidação dos fenômenos 

relacionados com as profissões da área. O pesquisador que conduz a investigação descritiva 

observa, conta, descreve e classifica. (13) 

 A pesquisa qualitativa foi escolhida para se conseguir entender as alegações dos 

profissionais envolvidos no cuidado ao recém nascido hospitalizado com a família deste, pois este 

tipo de pesquisa não aceita os conceitos e as explicações utilizadas na vida diária, e leva em conta o 

ambiente de trabalho deles, a interação com eles em sua própria linguagem e com seus próprios 

termos. (14) Esse tipo de pesquisa é para a saúde um meio da busca de conhecimento ou 

desvelamento da realidade profissional (15), pois responde a questões muito particulares, trabalhando 

com significados, motivos, atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, 

dos processos e dos fenômenos que não devem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.(16) 

 Essa pesquisa faz parte de um projeto de âmbito maior que tem como título “Estudo 

Epidemiológico e Avaliação Qualitativa com a família do recém-nascido prematuro em Recife”. 

 A investigação ocorreu na UTIN do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco (HC/UFPE), localizado no município de Recife e tem como função básica apoiar o 

ensino de graduação e pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde da UFPE. O HC atua como 

hospital escola e centro de pesquisa científica; integra o SUS, com prestação de serviços médico-
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hospitalares e atendimento ambulatorial à população do estado e da região Nordeste. É considerado 

referência para o atendimento da gravidez e do recém-nascido de alto risco.  

Em 2000, o hospital recebeu o título de Hospital Amigo da Criança, iniciativa da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). 

pelas ações voltadas à promoção e apoio ao aleitamento materno e por adoção aos “Dez passos para 

o sucesso da amamentação”. Para a assistência materno-infantil o serviço dispõe de 30 leitos para o 

alojamento conjunto e puerpério. A unidade neonatal está equipada com 10 leitos de cuidados 

intensivos e 06 leitos de cuidados intermediários. Próximo a UTIN existe um espaço físico para 

alojar após a alta, a mãe que permanece acompanhando o filho durante a hospitalização na unidade 

neonatal, até que este alcance a estabilidade clínica e mantenha o aleitamento materno exclusivo.  

 Em 2003 foi instituído um Grupo de Apoio a Mãe Acompanhante (GAMA), dentro 

dos princípios do cuidado centrado na família, que desenvolve atividades de escuta e de lazer, 

ajudando a manter o vínculo afetivo da tríade mãe/recém-nascido/família, se consolidando como 

um espaço inovador de pesquisa. (17)  

 Para seleção da amostra, a estratégia utilizada foi a amostragem do tipo intencional 

ou proposital, na qual o pesquisador utilizou o conhecimento que tem da população para selecionar 

os sujeitos incluídos na amostra. O pesquisador pode decidir selecionar, propositalmente, a maior 

variedade possível de respondentes ou escolher sujeitos típicos da população em questão ou ainda 

aqueles conhecedores do assunto em estudo. (13) 

 A amostra foi composta por profissionais da UTIN que atenderam os critérios de 

inclusão adotados no estudo: trabalhar diretamente com o recém-nascido de risco na instituição e ter 

vínculo efetivo. Foram excluídos residentes, alunos de graduação ou voluntários. Definiu-se, ainda, 

como critério de exclusão os profissionais que estavam afastados do serviço, por licença formal ou 

por férias. 

 Foram realizadas nove entrevistas, momento em que foi percebida a “saturação da 

amostra”, ou seja, quando as informações, explicações e sentidos atribuídos pelos sujeitos 

começaram a não trazer mais nenhuma variedade, interrompendo-se desta forma a coleta de 

dados.(16-18) 

 O período da coleta dos dados deu-se nos meses de abril e maio de 2010. Foi realizado o 

contato prévio, por telefone, com os profissionais do serviço da unidade neonatal do HCPE, os 

quais foram convidados a participar do estudo. 

 O instrumento utilizado para a coleta de dados foi uma entrevista do tipo semi-

estruturada (APÊNDICE A), em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema 
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proposto sem se prender a indagação formulada, sem respostas ou condições prefixadas pelo 

pesquisador, encorajando os entrevistados a definirem o que lhes é relevante.(16) Essas entrevistas 

são conduzidas com base numa estrutura solta.(14) A entrevista foi dividida em duas partes. A 

primeira abordou dados gerais referentes à identificação, sexo, idade, estado civil, religião, 

formação, ocupação, tempo de trabalho com recém-nascido de risco, horário de trabalho, número de 

filhos e se destes algum foi de risco. A segunda parte buscou explorar o significado para o 

profissional acerca do processo de trabalho centrado na família, dando margem também para 

colocações que os sujeitos achassem pertinentes. 

 Foi realizado um estudo piloto com a finalidade de ajustar o instrumento de coleta de 

dados com o objetivo de evitar imprevistos durante a pesquisa.(14) Após a aplicação do mesmo, a 

pesquisadora ajustou as questões norteadoras de maneira que contemplassem o objetivo, mas que 

não influenciassem nas respostas dos entrevistados, finalizando nas seguintes: Para você, qual o 

papel dos familiares na internação do recém-nascido?; Como você considera a família no cuidado 

a criança?; Como a visão do cuidado centrado na família é compartilhada pelos demais 

profissionais? 

 As entrevistas foram individuais, realizadas no ambiente de trabalho dos 

profissionais, em local reservado, respeitando todos os critérios de adequação, conforme 

disponibilidade do entrevistado, quanto à data e horário, conduzidas pela própria pesquisadora, 

gravadas em aparelho MP4 com duração média de 15 minutos e transcrita logo após a sua 

realização. A finalidade da gravação diz respeito a captar o maior número de informações e 

impressões possíveis, tais como momentos de silêncio e risadas particularidade da pesquisa 

qualitativa. Os entrevistados tiveram o anonimato preservado e foram identificados por um 

codinome, em ordem alfabética sequencial. As falas gravadas foram transcritas imediatamente no 

mesmo dia da entrevista, para que a pesquisadora tivesse maior lembrança do momento e, portanto 

mais fidelidade no ato da transcrição.(14)   Ao término da entrevista a mesma foi exibida ao 

entrevistado com o objetivo da validação inicial do estudo junto ao profissional. (19) 

  As entrevistas foram submetidas a análise de conteúdo, na modalidade de análise 

temática, que revela como conceito central o tema, onde este pode ser representado por uma 

palavra, uma frase ou um resumo. O tema é proferido como unidade de significação que se liberta 

naturalmente de um texto analisado segundo critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura, 

portanto, fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma 

comunicação cuja presença ou frequência signifiquem alguma coisa para o objeto do estudo. Foi 

seguida a trajetória de análise de conteúdo temático proposta por Minayo, com o cumprimento das 
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etapas: Primeira etapa - leitura exaustiva das entrevistas na íntegra; Segunda etapa - exploração do 

material; Terceira etapa - síntese interpretativa de toda a análise realizada.(16) 

Atendendo a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde 

(CNS/MS), o projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (envolvendo seres humanos) 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (CEP/CCSUFPE), 

obtendo parecer favorável em 07/05/2009 (Anexo A).  

No momento da entrevista, os profissionais que participaram do presente estudo obtiveram 

informações a respeito dos objetivos, desenvolvimento da pesquisa e esclarecimento de todas as 

dúvidas com relação ao plano de trabalho. Formalizando sua participação, eles assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), com a garantia do anonimato, sendo 

enfatizado o direito de aceitar ou de se recusar a participar do estudo a qualquer momento de sua 

realização.(21) Foi salientado que a participação de cada um em nada influenciaria no seu vínculo e 

ambiente de trabalho. 

 Cada entrevista foi operacionalizada separadamente, e durante a transcrição optou-se pela 

seguinte padronização e legenda para entender o diálogo: as falas das entrevistadas foram grafadas 

em itálico para destacar os recortes; “[_]” pausa durante a fala; “[...]” recorte de uma fala mais 

extensa; “...” recorte na mesma fala e o símbolo “(  )” observações complementares de conteúdos e 

comportamentos não verbais para situar as falas. (20) As entrevistadas foram identificadas pela letra 

“E” acrescida de um número (1 a 9). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

 

Os sujeitos da eram do sexo feminino, com idade variando entre 31 e 51 anos e tempo de 

serviço na instituição entre 02 e 17 anos. Das nove entrevistadas, duas não tinham filho, mas 

pretendiam ter e as demais tinham de um a dois filhos, com nenhum nascimento de risco. Quanto ao 

estado civil, duas eram solteiras, seis casadas, uma divorciada e uma com união estável (esse tipo de 

união é legalmente considerado como condição de convivência entre pessoas que não possuem 

impedimento ao casamento, reconhecida e considerada como entidade familiar não registrada). (22) 

Com relação à escolaridade, três possuíam curso superior e as demais, curso técnico.  

A partir das entrevistas foram encontrados quatro temas:  

Família: elo para o bem-estar, a saúde e a cidadania do pequeno ser;  
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A família como apoio materno;  

Inclusão insuficiente da família; 

Alegações ambivalentes sobre o cuidado centrado na família. 

 

 

Tema 1 - Família: elo para o bem-estar, saúde e a cidadania do pequeno ser 

 

 

A literatura tem enfatizado a importância da participação dos familiares na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), percebendo-a como membro ativo e com um alto grau de 

importância integrada junto à equipe de saúde na assistência ao RN,(23) mas na prática essa 

relevância somente pode ser evidenciada se o profissional reconhece o real valor da contribuição 

daquele familiar presente na rotina hospitalar. 

Essa temática resultou do questionamento aos profissionais de como eles enxergavam o 

papel dos familiares na internação do seu recém nascido de risco. Os entrevistados reconheceram 

que a presença da família na rotina da UTIN, conversando, apoiando e tocando a criança é uma 

forma de humanizar a assistência estimulando essa interação: 

 
A família é importante pela humanização em si, do apoio, da conversa, do toque do bebê, 
entendeu? Eu acho que a família estando presente isso aí é estimulado.  (E-1)  
 
É importante essa interação. Eu vejo o lado, assim, humano, da formação da criança, 
desde que ela é gerada, é importante ela ter aquele contato com o pai, que tinha na 
barriguinha, ouvindo a voz, o toque da mãe, do pai na barriga [_] E isso tem que 
continuar, não pode parar! ... Ela precisa receber carinho, atenção. (E-2) 
 

De acordo com estes recortes de falas, pode-se concluir que o convívio foi mencionado 

como importante para que a relação criança/família fosse promovida, em especial com a mãe, 

configurando assim, a importância da manutenção do vínculo da criança com os pais mesmo na 

situação da UTIN, onde o filho se encontra enfermo.(24) E ainda, a importância do contato 

mencionada por estes profissionais deve-se também ao fato deles perceberem que essa troca de 

carinhos entre a família e a criança proporciona bem-estar para ambos. 
 

 [...] É importante pelo vínculo. Tudo que passa para o bebê. Mesmo ele não tendo todo 
entendimento, raciocínio, ele sente o toque da mãe, ele escuta a voz da mãe, que ele 
escutava quando estava dentro da barriga. (E-3) 
 
No meu ponto de vista, acho que tem que haver essa interação, deve haver, de pais com o 
seu filho, principalmente o prematuro [_] faz bem para eles. (E-2) 
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Toda a convivência da criança com a família, principalmente com a mãe, fortalece os laços 
afetivos, o vínculo, mesmo na situação que se encontra... Para o bebê vai ser importante 
porque ele vai está sentindo a mãe, ouvindo a voz da mãe. (E-4) 
 

Este contato pode ser constituído como a origem principal do bem estar, da segurança e da 

afetividade, dando ao RN a capacidade de procurar novas vivências (25), influenciando, basicamente, 

todos os demais relacionamentos. Esse vínculo fundamenta a capacidade para formar toda ligação 

profunda e intensa com uma pessoa.(26) 

Por essa razão, o familiar representa um conjunto de estímulos agradáveis para a criança, 

onde está englobado proteção, apoio e segurança, resultando num ambiente de UTI menos 

agressivo. Podendo-se conceituar então como um ambiente humanizado. O acompanhante e a 

criança, dessa maneira, vivenciem juntos o fortalecimento de laços afetivos, de compreensão, amor 

e cuidado. (27) 

Os entrevistados compreenderam que estreitar o vínculo afetivo entre a família e o RN é 

uma estratégia que reduz o estresse emocional tanto da criança como da família e que a 

consequencia disso é lógica e grandiosa: uma redução no tempo de internação hospitalar. Wright & 

Leahey confirmam esse raciocínio e são enfáticas ao dizerem que os profissionais tanto podem 

diminuir o processo de cura como podem aumentar a promoção da mesma. Para isso basta eles 

elegerem qual será o tipo de assistência prestada ao seu paciente, com ou sem a interação da 

família.(28) Os profissionais entrevistados repassaram ter esse conhecimento através dos seguintes 

depoimentos:  

 
[...] eu acho que é importante os familiares virem dar o apoio, pra recuperação da criança. 
Porque a família estando presente, é mais fácil. (E-1) 

 
A família com certeza é fundamental... É importante pra saúde física. Acho que é 
fundamental do ponto de vista emotivo e consequentemente do ponto de vista físico mesmo, 
porque eu acho que a criança com o apoio, qualquer pessoa com apoio, vai se recuperar 
melhor. (E-5) 
 

Por estes relatos, os profissionais demonstram avaliar a influência da interação familiar 

sobre a causa, a evolução e a cura da doença, como evidenciado nos depoimentos abaixo:  
 
A gente vê quando existe essa interação, as crianças reagem muito bem e saem daqui mais 
rápido (do hospital)! (E-2) 
 
Quanto maior for o vínculo entre a mãe, o pai e o bebê, melhor para a recuperação da 
criança... E o vínculo entre pais e filho, no geral é muito bom e a recuperação do bebê é 
muito grande. (E-6) 
 

A ligação efetiva entre a criança e seus familiares não foi observada apenas como necessária 

para a recuperação física mais rápida da criança, ela foi avaliada também como estratégia notável 
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para proporcionar segurança emocional tanto para a família como para o recém-nascido. Laços 

afetivos garantem que as bases psicológicas do futuro adulto sejam mantidas intactas(29) e este 

benefício foi observado pela maioria dos profissionais em estudo através dos discursos: 
 
[...] Quanto mais a família ficar perto do RN melhor para ele. Porque a meu ver traz mais 
segurança tanto para ele quanto para a família, porque está sempre ali presente. (E-6) 
 
A família presente é fundamental com certeza, tanto pelo apoio emocional como para a 
família também. Emocional da mãe, família e do bebê. Questão de está junto, de está 
presente na UTI. . Que todo bebê gosta... gosta de se sentir seguro. (E-5) 
 
A importância da família para mim é essa, é fazer com que os pais, os avós, ou quem for, 
até o bebê, sinta-se seguro e adaptado na nova realidade. (E-4)  
 

As falas dos profissionais, embora por conhecimento do senso comum, evidenciaram o 

retrato acima descrito em conjunto com o reconhecimento da criança como ser humano, pertencente 

a uma família e a uma sociedade, revelando preocupação com o seu desenvolvimento.  
 

Eu acho que seria mais a criança como ser humano, de que ela faz parte de uma família, 
que as pessoas estão preocupadas com ela. Que aquele indivíduo tem uma importância na 
família dele, na comunidade sim. (E-7) 
 
Esse ser vai pro seio da família, então se a gente não trabalhar com a família, tudo que a 
gente tentou construir para entregar o bebê a ela, a sociedade, pra ele se desenvolver, tudo 
aquilo que se é esperado, não vamos conseguir! (E-8) 
     
Até pra criança ser um cidadão de bem, tranquilo, ele tem que aprender a conviver na 
sociedade, então tem que haver esse contato (família e RN). Tem que haver essa 
continuidade! (E-2) 
 

Na infância, se não for estabelecida uma base segura, os seres humanos podem até a vida 

adulta, criar e agarrar-se a uma crença de que o mundo é instável e de que eles não podem, com 

segurança, acreditar uns nos outros.(30) A interatividade entre familiares e RN em unidades 

intensivas é fundamental para o desenvolvimento inicial das relações e para o desenvolvimento 

futuro da criança.(31) 

Pelos relatos, percebeu-se uma sintonia de idéias entre as categorias profissionais 

participantes do estudo quanto à relevância da família presente na hospitalização do RN na UTIN 

para a saúde física e a formação da criança e bem-estar para o binômio criança/família.  

 

 

 

 

 

Tema 2 – A família como apoio materno 
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Na concepção da maioria dos entrevistados, a presença da família na UTIN é importante não 

só para o RN, mas também para apoiar a genitora recém parida que ali se encontra frente aos 

cuidados possíveis ao filho. Para E-1, por exemplo, a família proporciona apoio e segurança para a 

mãe conseguir oferecer ao filho os cuidados necessários: 

  
[...] A família estando presente, a mãe vai se sentir mais segura, apoiada na família e 
posteriormente ela vai sentir mais segurança em tá perto do filho dela, em trazer o leite [_] 
aquelas coisas que a gente sabe aqui na UTI. (E-1) 

 
A criança é educada por aqueles que suprem suas insuficiências, isto é, que realizem sua 

higiene, consolem seu choro, forneçam seus alimentos, até que se tornem independentes e/ou 

suficientes. Se o ser humano nasce dentro de um padrão normal de saúde, provavelmente a pessoa 

que irá suprir essas faltas será a genitora. Porém, se ocorre o inesperado, ou seja, aconteça o 

nascimento de uma criança que necessite de cuidados hospitalares para sobreviver, pelo menos por 

algum tempo, a genitora compartilhará os cuidados do seu filho com uma equipe de saúde. (23) 

A internação do neonato em uma unidade hospitalar traz a separação dos seus genitores e em 

decorrência disso os pais sentem tristeza, medo e estresse, pois ficam fragilizados e inseguros 

quanto à vida do seu filho.(32) Vivenciar o nascimento de uma criança enferma afeta toda família e 

as mães se sentem tensas quando não podem estar com seus parentes, e mais confiantes e aliviadas 

quando do contrário.(33) Essa relação foi observada por alguns participantes como propulsora de 

ânimo e segurança para as mães. 

     
[...] Ela (a mãe) tem mais ânimo porque sabe que a família tá perto, pode contar com a 
família ali.( E-1) 

 
A mãe fica mais segura e animada com a família por perto para apoiá-la. (E-4) 
 

E-9 complementou que por se encontrarem em um ambiente desconhecido e arrodeadas de 

pessoas estranhas, as mães precisam estar juntas a família para se apresentarem mais confiantes e 

tranquilas: 

 
[...] É extremamente necessário que eles estejam juntos (familiares e mãe) no dia a dia, 
dando segurança e conforto para a mãe. A mãe fica muito fragilizada aqui (UTIN) né? 
Tudo é diferente aqui, toda essa estrutura, porque não é a casa delas, desde a alimentação, 
a cama [_] tudo é diferente! As pessoas são diferentes. Então a família que vem dar esse 
apoio a essa mãe, é tudo. A mãe fica mais confiante, mais tranquila, apesar de tá tristinha 
porque o filhinho tá aqui passando por todo aquele processo. (E-9) 
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E-8 enfatizou que as mães também carecem desse apoio por permanecerem durante o dia 

inteiro dentro do hospital: 
 

[...] A família tem um papel muito importante. Porque essa mãe é que tá ali 24h, 
praticamente morando no hospital, ela precisa de apoio da família. Então não é só a mãe, 
não adianta. (E-8) 
  

O apoio as mães por parte da família e da equipe de saúde do hospital é visto como essencial 

para que elas se sintam apoiadas. Mas também é fundamental o fornecimento de informações que 

facilitem e criem condições necessárias para que elas saibam lidar com seu filho enfermo, 

percebendo-se assim, seguras.(33) Os recortes das falas reconheceram essa parceria equipe/mãe 

como importante e evidenciaram que a consequencia desta é uma mãe motivada, que se sente mais 

útil, sem medos e que contribui para o cuidado do filho. 

 
Faço algumas orientações... a gente termina envolvendo ela no dia a dia da criança, nos 
cuidados. Então elas se sentem motivadas e felizes e começam a contribuir. (E-2) 
 
A gente vai incluindo ela, ela vai se sentindo útil, vendo que ela é importante, vai se 
preparando, perdendo todo o medo, o temor. (E-3) 

 

Para promover resultados ideais tanto para o RN como para a mãe, a equipe de saúde 

neonatal é desafiada hoje não apenas para oferecer os melhores cuidados possíveis de 

desenvolvimento para a criaça, mas também para ajudar a mãe a passar de um sentimento de  

maternidade incerta para um sentimento de ser uma “mãe real” do seu filho. Número crescente de 

estudos qualitativos sobre experiências de mãe na UTIN aponta não somente o estresse e a 

alienação delas nessa situação, mas também convergem numerosos caminhos para os profissionais 

de saúde ajudarem essas mulheres durante esse período de suas vidas.(34) 

A relação afetiva dos pais com o filho depende, em algum grau, da interação que existe entre 

eles e a equipe, já que uma relação frágil poderá gerar uma dificuldade ainda maior nas ligações 

afetivas, levando os mesmos a agravarem seus medos e inseguranças diante da experiência da 

hospitalização.(35) 

Enxergar a mãe com componente necessária para uma boa evolução da criança é de suma 

importância para o alcance de uma assistência de qualidade ao RN que se encontra hospitalizado.  

 

 

 

 

Tema 3 – Inclusão insuficiente da família   
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No cuidado centrado na família, esta é de fato considerada elemento fundamental no cuidado 

de seu membro, em especial os muito jovens(36) como neste caso, o recém-nascido. Portanto, ter o 

conhecimento de como os profissionais entrevistados introduziam a família em sua assistência foi 

fundamental, já que os mesmos a reconheciam como importante  para o paciente.  

Waldow enfatiza que cuidar de outra pessoa, em seu sentido maior, é ajudá-la a crescer e a 

se realizar, é caracterizado como assistência ao paciente apenas em momentos onde alguns 

comportamentos sejam identificados, tais como: respeito, consideração, carinho, atenção, 

solidariedade, interesse, compaixão etc. Cuidar é um processo interativo que ocorre apenas em 

relação ao outro, considerado essência do ser humano; é um processo, um modo de se relacionar 

com alguém que envolve desenvolvimento e cresce em confiança mútua, provocando uma profunda 

e qualitativa transformação no relacionamento.(37) Quando esse assunto se estreita a um RN, é 

necessário o discernimento que aquele ser já necessita ser cuidado por outro alguém mesmo em 

condições normais de saúde, como já discutido anteriormente. E, portanto, a comunicação verbal 

com esse cuidador/responsável torna-se obrigatoriamente parte de uma assistência ofertada, para 

que aconteça o envolvimento. 

Nessa perspectiva, as entrevistas evidenciaram a conversa como forma de cuidado ao 

binômio família/RN, informando e orientando os familiares envolvidos nessa assistência:  
 
Eu procuro sempre conversar com a família, dizer o que tá acontecendo. (E-7) 
 

Como próprio do ser humano, o cuidado representa uma maneira de ser e se relacionar e 

caracteriza-se por envolvimento o qual, por sua vez, inclui responsabilidade.(38) 

 
Aqui a gente já estendeu a visita, então deixar essa família participar do processo, além da 
mãe, de uma maneira organizada... na medida do possível se consegue dar orientação a 
essa avó, a esse pai,  nesse momento. (E-8)  
 

Ao estabelecer uma boa comunicação com os outros, as relações tornam-se mais 

harmônicas, diminuindo a ocorrência de conflitos e mal-entendidos e alcançando os objetivos com 

mais eficiência e satisfação.(39) 

Tamara Cianciarullo (40), enfermeira que estuda os instrumentos básicos do cuidar, refere que 

a comunicação é um desses instrumentos do cuidado em saúde. Diz que a comunicação está 

presente em todas as ações realizadas com o paciente, seja para orientar, informar, apoiar, confortar 

ou atender suas necessidades básicas. Essa visão fica bem patente na fala de E-5:  
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A gente pode inserir ela (a família) em muitos aspectos para acompanhar o bebê. Desde 
chegar, acompanhar o caso clínico dele, saber o que tá acontecendo, como é que vai a 
evolução, como é que vão os exames, se o bebê tá se recuperando, se o bebê não está se 
recuperando [_] assim, tudo! (E-5) 
 

Porém, foi notado que em todas as falas essa comunicação só era estabelecida de forma 

unidirecional, indo contra um pressuposto do CCF que fala que a informação compartilhada pelos 

profissionais de saúde deve ter um caráter não apenas de comunicar ao outro, mas sim de dividir as 

informações imparcialmente para que possam ser tomadas decisões conjuntas (família/paciente e 

equipe) quando oportuno.(41) 

Outra forma de assistir ao RN e a família foi representada pelos sujeitos como o incentivo da 

comunicação não-verbal entre os pais e os filhos. Embora não tenham falado esse termo, isso ficou 

claro nas falas quando eles expressaram estímulo ao toque e ao contato entre o binômio: 

 
[...] (A gente) incentiva o pai a tocar, a mãe também. Quando ele (o RN) não está na 
oxigenioterapia, a gente procura botar esse bebê pra ele sentir o pai, a mãe junto, os avós 
[_] Eu acho que é basicamente isso. É esse apoio aí. (E-1)  
 
Fazemos com que o pai tenha contato com o filho [_] levando o pai junto ao bebê. 
Pegando o bebê e levando junto da mãe, levando ao lado dela, caso possa ir ao peito, 
colocamos junto. (E-6)  
 
Geralmente a gente tenta viabilizar essa interação deles, colocar no colinho quando 
possível, dizer à mãe que é importante o toque dela, para ele se sentir acolhido [...] (E-2) 
 

A comunicação não verbal pode ser definida como toda informação obtida por meio de 

gestos, posturas, expressões faciais, toque, orientações do corpo e até pela distância do corpo entre 

os indivíduos. (42) O toque é um meio de comunicação não-verbal que é essencial durante toda a 

vida do ser humano, transmitindo afeto, segurança e proteção.(39) Assim, é recomendado que os 

profissionais incentivem a continuidade da ligação natural que existe entre os pacientes e seus 

familiares.(36) 

E-9 denotou incentivar tais sensações de conforto: 

 
 [...] Como hoje mesmo foi o caso, eu quando fiz o banho no leito... Eu fiz questão que a 
mãe segurasse o bebê, mesmo o menino entubado. Ela estava junto e segurou ali, ficou bem 
juntinha, quietinha, enquanto eu arrumava a incubadora pra ela. Ela ficou felicíssima [...] 
(E-9) 
 

Na doença, o toque também pode significar apoio, amparo e valorização da pessoa. (39)  Isso 

também foi reconhecido pela profissional E-5: 
 
[...] Na questão da dor, a mãe é importante pra afagar o nenê, segurar, botar o dedinho na 
boca.... Coisa que a gente não pode ofertar muitas vezes...  Até os bebês graves eu acho 
que a gente deve dá um jeitinho [_] botar no colo, com segurança claro! Que a gente não 
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vai ser irresponsável. Botar no colo, pedir que a mãe toque, que a mãe converse. A mãe e o 
pai. (E-5)  
 

As falas dos entrevistados também demonstraram incluir os familiares em sua assistência, 

integrando-os nos cuidados básicos diretos a criança enferma, como o oferecimento da dieta, a troca 

da fralda, a realização do banho, envolvendo eles nos cuidados de rotina como forma de prepará-los 

para a alta: 
 
 [...] Tem o momento, no caso, da dieta, a gente ensina, incentiva o pai a segurar a sonda, 
a seringuinha. (E-1) 
 
E aí a gente diz: vamos lá! A gente já vai treinando para quando você (o familiar) chegar 
em casa. (E-3) 
 

Para alguns, esse envolvimento depende da estabilidade clínica da criança: 
 
[...] A família deve participar também desses cuidados... Cuidados que ele tá tendo. No que 
ela puder fazer. (E-5) 
 
Quando ela (a mãe) tá aqui, pode trocar uma fraldinha, ficar mais perto do bebê, a gente 
termina envolvendo ela no dia a dia da criança [_] nos cuidados. A gente ensina a dar o 
bainho, isso quando a criança já está mais estável. (E-2) 

 

A participação dos familiares no cuidado ao seu RN foi vista pelos profissionais  como uma 

parte da assistência prestada a esse binômio, possibilitando condições emocionais mais satisfatórias 

para ambos os envolvidos no processo de cuidar. No entanto, observou-se que não lhes é dado a 

oportunidade da tomada de decisão, com escolha do nível de atuação sobre algum aspecto da 

assistência como conferido como conceito fundamental do CCF.(41) Isso pode ser compreensível, ao 

se levar em conta que na formação profissional de cada entrevistado, talvez não tenha se enfatizado 

o aspecto de parceria profissional/família. 

 

 

Tema 4 – Alegações ambivalentes sobre o cuidado centrado na família 

 

 

O conhecimento e a consciência do processo de cuidado centrado na família receberam 

grande espaço nas respostas dos entrevistados, mas ao serem indagados se essa ótica é 

compartilhada na prática por toda equipe no serviço, os resultados foram contraditórios a tal 

aspecto. 
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Os profissionais relataram não ter o tempo devido para oferecer verdadeiramente aos 

usuários uma assistência humanizada, voltada também para a família, por causa do quantitativo 

escasso de pessoal, resultando numa sobrecarga de trabalho:   
 
Embora se queira, a disponibilidade de colocar isso (o CCF) em prática... a situação não 
permite. Se não tiver muitos profissionais, isso impossibilita a interação. É um processo 
que leva tempo, de parar para ouvir e explicar. (E-2) 
 
Eu acho que todos têm essa visão, mas não colocam em prática. Eu acho que é diferente, 
até porque todo o sistema da gente tem barreira [_] Todo o trabalho de sobrecarga da 
gente, tudo isso interfere nessa assistência humanizada. (E-3)  
 

Apesar de existir no hospital um Grupo de Apoio as Mães Acompanhantes (GAMA), desde 

2003, com o intuito de realizar ações que congregam atividades de escuta e de lazer, ajudando a 

manter o vínculo afetivo da tríade mãe/recém-nascido/família, se consolidando como um espaço 

inovador de pesquisa (17), o envolvimento dos profissionais não é concretizado com a justificativa da 

falta de pessoal, como descrito na fala abaixo:  
 
Olha, eu acho que falta funcionários aqui na neo... Acho que se existisse um quadro 
completo de funcionários, esse grupo (GAMA) funcionaria. Porque hoje realmente eu não 
vejo como tirar uma médica e uma enfermeira daqui de dentro pra fazer esse grupo, na 
situação que a gente vive entendeu? A sensação é que hoje já existe uma dificuldade do 
pessoal que tá na chefia de conseguir manter a chefia e a assistência. (E-7) 
 

Para aqueles que conhecem o grupo, fica claro esta falta de envolvimento: 
 

Aqui tem o GAMA, Grupo de Apoio as Mães Acompanhantes, mas ele não funciona como 
deveria. Porque falta muito envolvimento dos profissionais. A gente trabalha com déficit de 
pessoal. Eu gostaria sempre de ir. Quando eu não posso ir, fico preocupada. Às vezes o 
médico não pode. (E-8) 
 
Eu acredito que esse grupo funciona, apesar de ser um pouco desligada, porque como a 
gente aqui tem uma rotina muito ativa, a gente não participa muito. Até porque a gente não 
tem tempo mesmo, condições de tá participando. (E-5) 
 

A falta de interação com o GAMA, apontada pelos profissionais, fica clara nas falas de 

alguns entrevistados que não sabiam o que realmente o grupo representava ou como funcionava. 

Mesmo com sete anos de existência, os participantes não demonstraram conhecimento profundo do 

grupo do qual deveriam fazer parte:  

 
Aqui tem a psicóloga que conversa muito com as mães. Grupinhos onde se escutam elas, as 
dificuldades delas. Não sei te dizer se é só psicóloga, assistente social... Sei que tem esse 
papel importante de abordar, ver as dificuldades delas. (E-2) 
 
Tinha um grupo aqui e deixou de ter, acho muito importante essa questão de ter um grupo, 
de discutir . (E-7) 
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Aqui, que eu saiba, tem um grupo de apoio as mães que ficam aí acompanhando os filhos. 
Sai até em jornal [_] Passeiam [_] Só para a mãe [_] E quem participa é a assistente 
social. (E-3) 
 
Existe o grupo de apoio com a mãe, que é justamente o pessoal da TO (terapia 
ocupacional), talvez de psicologia, estudantes [_] Apóiam as mães fazendo alguns 
trabalhos. Tem enfermagem também. Tem Gorete (enfermeira docente que criou o grupo 
como resultado da tese do seu doutorado) lá da escola, alunos de enfermagem que fazem 
trabalhos para as mães... mas eu não sei exatamente como está no momento. (E-5) 
 

A questão da gestão dos recursos humanos é um fator que constitui uma grande barreira para 

se humanizar a assistência em muitas UTIs neonatais da rede do SUS. Em consequência da 

presença de poucos funcionários e muitos pacientes, a atenção demandada por familiares que 

acompanham a internação do RN fica prejudicada em função do pouco tempo disponível dos 

profissionais. A instituição hospitalar está impregnada ainda do modelo biomédico curativo o que 

reduz o humano ao biológico, deixando de lado a visão humanística e holística dos cuidados.(43) Os 

hospitais como subsistemas sociais, cumprem o papel de sintonizar os profissionais com as 

diretrizes e normas estabelecidas, adaptando-os e integrando-os ao sistema, dessa forma, o cuidado 

holístico se vê prejudicado por muitas tarefas delegadas do tipo biomédicas, quebrando ações como 

a interação com o paciente e a família, tidas como ações valorizadas pelos usuários.(44) 

Assistir a um paciente com a visão do CCF também foi analisada como consciência de cada 

um, valor atribuido pela natureza de cada ser:  

 
A questão é mais pessoal, natureza do ser humano. É aceitar que a gente precisa fazer 
porque está dentro de nossa atribuição... Se tenta de toda forma trazer essa pessoa pra 
essa visão pro nosso dia a dia. Mas é difícil trabalhar o ser humano, porque aí é 
psicológico de cada um. (E-2) 
 
Os profissionais têm a visão (do CCF), sabem o que é, mas não põem em prática! (E-9) 
[...] Eu acho que tem alguns profissionais que precisam se trabalhar sim. Principalmente o 
pessoal de nível superior, por incrível que pareça! (E-7) 
 
Eu acho que vai de cada um, de ser tocado [_] De querer botar no colo não é? (E-1) 
 

A filosofia do CCF reconhece os profissionais e o serviço de saúde como temporários e 

flutuantes e a família como uma constante na vida da criança. Consequentemente, duas ações são 

essenciais segundo essa concepção: a parceria e a negociação com a família.(45) Sobre essa parceria, 

os entrevistados manifestaram não reconhecê-la na rotina de trabalho de seus colegas da UTIN, 

descrevendo que os profissionais não gostam nem de repassar as informações sobre a saúde da 

criança, chegando a apresentarem dificuldade na comunicação: 

 
A maioria sim, mas tem uma minoria que acha que quando a mãezinha chega pra 
perguntar, elas não gostam. Pra ser mais franca, tem alguns médicos que não gostam 
quando a mãe fica perguntando coisas do interesse dela. Ela tem direito! Não só médico, a 



Bispo, Patricia R. R.           Cuidado centrado na família do recém-nascido: alegações dos profissionais...                  62 
                                                                                                                                                              Artigo original   
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

equipe toda. Não aceitam quando as mães questionam, às vezes são grossas com essa 
mãezinha [...] (E-9) 
 
Acho que alguns (profissionais) deveriam melhorar no contato assim que o bebê chega, 
pois às vezes as pessoas (profissionais) são muito agressivas com a família... Porque assim 
que o bebê chega, a família fica ansiosa e quer saber como é que tá tudo e as pessoas são 
muito ríspidas. Eles não dão essas informações.  Pessoas até por parte de auxiliar, da 
enfermeira e do medico. (E-6) 
 
A equipe não tem essa visão (do CCF). Eu vou ser bem sincera com você. Enfermagem tem 
muita formação desse tipo e mesmo tendo, ainda tem pessoas que têm dificuldade de entrar 
nesse processo. Mas eu acho que o médico tem mais dificuldade pela própria formação. 
(E-8) 

 

E-5 ainda referiu que alguns profissionais toleram os familiares porque sabem que é 

garantida por lei a presença dos pais dentro da UTIN.   
 
Acho que muita gente não tem essa visão. Muita gente não, algumas dessas pessoas 
toleram os pais porque sabem que é um direito deles. (E-5) 
 

Em relação a esse ponto, os sujeitos da pesquisa sugerem que sejam implantadas no serviço 

ações que busquem a sensibilização dos mesmos sobre a ótica do CCF.  
 
No caso de melhorar, deveriam existir muitas palestras, reuniões onde são abordadas 
soluções [_] Se tentar de toda forma trazer essa pessoa com essa visão (do CCF) pro nosso 
dia a dia. (E-2) 
 
Acho que um curso de reciclagem, [_] de humanização. Para que seja geral, todo mundo 
tenha a mesma postura profissional, de quando a família chegar, incentivar. (E-1) 
 
Deve-se fazer trabalho de conscientização dos profissionais [...] Ter mais trabalho de 
treinamento, como a gente deve se portar. (E-3) 
 
Deve sensibilizar os profissionais. Então pode fazer reuniões, abordando esse assunto. 
Cursos de aperfeiçoamento, de capacitação. Acho que surgiria efeito. (E-8) 
 
Eu acho que nada melhor do que o próprio treinamento em serviço. Pra sensibilizar, ver o 
outro lado. Uma coisa que me abriu muito os olhos foi o pessoal da TO que faz um 
trabalho com as mães... Eu acho que se isso houvesse mais vezes, de tempos em tempos, 
acho que seria bastante útil para a equipe como um todo. (E-5) 
 

Sobre essa concepção, um estudo considera que a discussão, a troca de experiências e a 

parceria entre equipe e familiares podem contribuir com o preparo técnico-intelectual dos 

profissionais de saúde com vistas à assistência integral em berçário, provocando nesses, o desejo de 

ousar, de criar, partindo do pressuposto de que a participação possibilita a aquisição de 

conhecimento e a troca de experiências sobre os cuidados com o RN de risco entre família e equipe 

de saúde.(46) 
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Outro estudo aponta que desenvolver pessoas e melhorar a qualidade da assistência à saúde 

beneficia tanto os trabalhadores como os pacientes, considerando seus direitos como cidadãos 

contribuindo para melhorar a qualidade de vida de ambos os envolvidos no processo.(47) 

Transformar a forma de assistir por meio de ações que valorizem a família como parceira no 

cuidado ao RN pode ser uma boa maneira de humanizar a saúde.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A busca sobre as alegações dos profissionais sobre o cuidado centrado na família revelou 

como é a vivência deles na assistência ao neonato. Eles demonstraram reconhecer a família como 

ponto importante na recuperação e do desenvolvimento do RN a curto e em longo prazo, relatando 

que o envolvimento do binômio proporcionava bem-estar para ambos, uma recuperação mais rápida 

da saúde e um ser humano mais seguro de si. Denotando dessa forma uma noção coerente da 

fundamentação do CCF.  Entretanto, a inserção da família do RN na assistência dos profissionais 

limitou-se na informação quando oportuna e no encorajamento a participar do cuidado a criança, 

apoiando-a. Dessa forma, deixaram de lado o que também preconiza o CCF em relação ao ouvir e 

respeitar as escolhas e perspectivas da família, conhecendo os valores, as crenças e a cultura desta 

para que sejam incorporados ao planejamento, a prestação do cuidado e na tomada de decisão. Essa 

visão completa é que promove a capacitação e o empoderamento da família, princípios básicos do 

CCF, que possibilita o desenvolvimento do sentido de controle em suas vidas e geram mudanças 

positivas que estimulam seus pontos fortes e aptidões. 

 O relato dos profissionais revelou que essa prática de inserção da família na assistência não 

era algo rotineiro, pois emanou-se como uma grande barreira para essa assistência humanizada a 

carência de profissionais no setor, já que a carga de trabalho dessa maneira fica mais intensa para 

cada um, independente da classe profissional. E assim, a qualidade da assistência voltada para a 

família fica diminuída por causa do tempo escasso resultante dessa sobrecarga de afazeres. E o 

resultado disso é um trabalho mecânico, voltado apenas para o modelo biotecnologicista. 

 Apesar de entender que a falta de um quadro completo de pessoal ativo trabalhando na 

assistência direta ao neonato imponha limites para oferecer ao usuário uma assistência entendida 

pelos profissionais como humanizada, na análise dos resultados também ficou explícito um conflito 

íntimo vivenciado por cada um com relação à presença da família na UTI neonatal, colocado por 
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eles que a consciência e a vontade de cada um em manter a família próxima aos pacientes contam 

copiosamente. Ressaltando-se que, embora o processo de trabalho da UTI neonatal não facilite a 

oferta da assistência humanizada, é percebido que alguns trabalhadores desenvolvem ações que 

facultam essa prática.  

 A ausência de algo concreto que fixe um elo entre os profissionais e a família foi 

evidenciada quando estes demonstraram desconhecer total ou parcial a existência do grupo de apoio 

às mães já implantado na instituição campo da pesquisa há sete anos. Grupo do qual se 

participassem ativamente, cooperariam com o conhecimento profissional para o apoio a essas mães. 

Para todos os problemas apontados como empecilhos para a prática assistencial centrada na 

família, foi apresentada como solução pelos próprios profissionais a necessidade de se realizar 

oficinas, cursos de reciclagem, treinamento em serviço. Enfim, encontros educativos pré-agendados 

que resgatassem ou despertassem a sensibilidade do ser humano em relação às necessidades do 

outro e a vinculação disso com a saúde da criança.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O objetivo desse estudo foi analisar as alegações dos profissionais da saúde sobre o cuidado 

centrado na família do RN, levando em consideração que esse tipo de assistência vem sendo 

praticado e cobrado com mais ênfase das equipes de saúde, principalmente a da UTIN. 

Aprofundar o conhecimento sobre o cuidado centrado na família trouxe à tona a importância 

de um vínculo entre a criança e alguém que conceba amor e responsabilidade para ela. A família 

que aguarda o nascimento de um filho, independente de classe social, espera tê-lo em boas 

condições de saúde para que possa acompanhar e cuidar ativamente do seu crescimento e de suas 

necessidades, quando essa trajetória não é seguida, é criado um ambiente de múltiplos sentimentos 

negativos que podem quebrar essa ligação e afetar a curto ou em longo prazo a formação e o 

desenvolvimento da criança.  

Considera-se dessa maneira que criança não pode ser vista isoladamente no ambiente de 

UTI, mas sim como um universo família/filho. Nesse contexto, cabe ao profissional de saúde não 

englobar apenas na sua assistência a própria criança, mas também os membros principais de sua 

família. Lembrando que a formação do vínculo família/criança inicia na gestação e não deve ser 

quebrada ao nascimento, momento onde os laços afetivos criam mais força. Assim, neste contexto 

não é apenas a criança que precisa de cuidados dos profissionais, mas também a sua família precisa 

ser acolhida, informada, apoiada, isto é, cuidada. 

 Após os resultados da pesquisa qualitativa, foi possível evidenciar que a interação da família 

ainda é um desafio para todas as classes profissionais da saúde, sendo numerosas as dificuldades e 

os obstáculos relatados pelos profissionais em seu processo de trabalho. Reconhecer a importância 

da família inserida no cuidado ao RN pareceu um ponto positivo entre os profissionais, porém, no 

momento concretizar sua assistência, foi evidenciado um conflito entre o querer fazer e o não 

conseguir, assim como a consciência de cada um. 

 Para que haja a aceitação dessa família na UTIN, não como imposição da lei, mas sim como 

respeito e reconhecimento real de sua importância, é relevante a sensibilização dos profissionais 

para que aconteça uma eficaz mudança de comportamento. 

Portanto, para a garantia da prática assistencial centrada na família, percebe-se a necessidade 

de um olhar por parte dos gestores (quer seja federal, estadual, municipal ou institucional) em 

relação à qualidade dos cuidados oferecidos na área neonatal e das condições de trabalho 

atualmente disponíveis para os profissionais, para que, as metas estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde em relação a prestar assistência humanizada a comunidade sejam alcançadas.
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Apêndice A 
 
 

CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA DO RECÉM-NASCIDO: ALEGAÇOES DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 
 

Entrevista 
 

Data:___/___/___           Número:____________ 
 

 
I-PARTE 
 
Conhecendo o entrevistado 

            
1. Iniciais do nome:______________  8. Religião:_________________________ 

2. Tempo no serviço:_______anos        9. Formação: _______________________ 

3. Idade :_____anos                    10. Vínculo empregatício:_____________ 

4. Naturalidade:__________________ 11. Plantonista____   Diarista____ 

5. Estado civil ___________________ 12. Ocupação: ____________________ 

6. N°filhos:____________________  13. Teve algum filho prematuro?________ 

7. Há quantos anos trabalha com prematuros?_______ anos 

     

II PARTE 

Questão norteadora I 
 
Para você, qual o papel dos familiares na internação do recém-nascido? 

 
Questão norteadora II 
 
Como você considera a família no cuidado a criança? 

 
Questão norteadora III 
 
Como a visão do cuidado centrado na família é compartilhada pelos profissionais? 
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Apêndice B 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título: CUIDADO CENTRADO NA FAMÍLIA DO RECÉM-NASCIDO: ALEGAÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
 
Pesquisadora: Patricia Rejane Ribeiro Bispo  

Orientadora: Profª Drª Maria Gorete Lucena de Vasconcelos 

Contato: (81) 86297730; (81) 34945636 

 

Prezado(a) voluntário(a) 

 Esta pesquisa pretende avaliar aspectos qualitativos a partir de uma intervenção 

multidisciplinar com os profissionais de uma unidade neonatal em Recife/PE. 

 Os dados serão coletados a partir da aplicação de um roteiro de entrevista que será gravada, 

mantendo segredo, respeitando a privacidade dos participantes e garantindo a participação ou 

retirada do voluntário, assim como o esclarecimento de suas dúvidas.  

 Este estudo não incorrerá em ônus nem constituirá riscos ou prejuízo para o participante. 

Será garantindo sigilo também, em relação ao seu nome. Vale ressaltar que este consentimento 

poderá ser revogado a partir do momento em que o voluntário não desejar participar.  

 Informamos, ainda que, os dados obtidos poderão ser apresentados em eventos científicos de 

âmbito nacional e internacional e divulgados em revistas científicas. 

Eu, ______________________________________________ abaixo assinado, declaro que 

concordo em participar da pesquisa. Estou ciente de que o relatório final do estudo será publicado, 

sem que os nomes dos participantes sejam mencionados, e que poderei desistir de colaborar em 

qualquer momento, sem que eu tenha qualquer prejuízo ou gasto.  

 

 

Assinatura do participante:________________________________________________ 

Testemunha:___________________________________________________________ 

Testemunha:____________________________________________________________ 

Coordenadora:__________________________________         Recife, ___/___/___ 
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Anexo A 
 
 

Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa envolvendo Seres Humanos 
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Anexo B 
 
 

Normas do periódico: Revista da Escola de Enfermagem da USP 
 
 

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

 Escopo e política 

 

Os manuscritos, que poderão estar em português, inglês e espanhol, devem ser 
inéditos e destinar-se exclusivamente à Revista da Escola de Enfermagem 
da USP, não sendo permitida sua apresentação simultânea a outro periódico, 
tanto no que se refere ao texto, como figuras ou tabelas, quer na íntegra ou 
parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em 
Anais de Reuniões Científicas. 

Desde setembro de 2009 (volume 42 n.3) a Revista passou a ter uma edição no 
idioma inglês, que está editada na versão online. No momento em que o 
trabalho for aceito para publicação, os autores deverão providenciar a tradução 
para o idioma inglês de acordo com as orientações da REEUSP. 

Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia 
de aprovação emitida pelo Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CONEP), segundo as normas da Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente no país de origem da 
pesquisa. 

A REEUSP apóia as políticas para registro de ensaios clínicos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE), reconhecendo a importância dessas iniciativas para o registro e 
divulgação internacional de informação sobre estudos clínicos, em acesso 
aberto. Sendo assim, somente serão aceitos para publicação, a partir de 2007, 
os artigos de pesquisas clínicas que tenham recebido um número de 
identificação em um dos Registros de Ensaios Clínicos validados pelos critérios 
estabelecidos pela OMS e ICMJE, cujos endereços estão disponíveis no site do 
ICMJE. O número de identificação deverá ser registrado ao final do resumo.  

O(s) autor(es) dos textos são por eles inteiramente responsáveis, devendo 
assinar e encaminhar a Declaração de Responsabilidade e de Cessão de Direitos 
Autorais. 

 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

Vimos submeter à aprovação da REEUSP o manuscrito 
............................................................................ e informamos que todos 
os procedimentos éticos devidos foram observados. Declaramos que o trabalho é 
inédito, está sendo enviado com exclusividade à Revista. Concordamos que em 
caso de aceitação do artigo, os direitos autorais a ele referentes passarão a ser 
propriedade exclusiva da REEUSP. 
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Categoria do artigo * _____________________________________________ 

Assinaturas dos autores                                                                                   

 Data: ___/____/____ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________  

___________________________________________ 

* Verifique nas normas os tipos de colaborações aceitos pela Revista. 
 

Categorias de manuscritos aceitos pela Revista  

• Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que 
agreguem valores à área de Enfermagem. Limitado a 15 páginas. Sua 
estrutura deve conter:  

- Introdução: apresentação e delimitação do assunto tratado, os 
objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema 
do trabalho. 

- Objetivos: especifica de maneira clara e sucinta a finalidade da 
pesquisa, com detalhamento dos aspectos que serão ou não abordados. 
Os objetivos podem ser definidos como gerais ou específicos a critério do 
autor.  

- Revisão da Literatura: levantamento selecionado da literatura sobre o 
assunto que serviu de base à investigação do trabalho proposto. 
Proporciona os antecedentes para a compreensão do conhecimento atual 
sobre um assunto e esclarece a importância do novo estudo. Em algumas 
áreas, já existe a tendência de limitar a revisão apenas aos trabalhos 
mais importantes, que tenham relação direta com a pesquisa 
desenvolvida, priorizando as publicações mais recentes. Quando não 
houver necessidade de um capítulo para a Revisão da Literatura em 
função da extensão histórica do assunto, ela poderá ser incluída na 
Introdução. 

- Método: descrição completa dos procedimentos metodológicos que 
permitam viabilizar o alcance dos objetivos. Devem ser apresentados: 
tipo de pesquisa, dados sobre o local onde foi realizada a pesquisa, 
população estudada, tipo de amostra, variáveis selecionadas, material, 
equipamentos, técnicas e métodos adotados para a coleta de dados, 
incluindo os de natureza estatística. 

- Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, sem 
interpretações ou comentários pessoais, podendo para maior facilidade 
de compreensão, estarem acompanhados por gráficos, tabelas, figuras, 
fotografias etc.  
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- Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados 
alcançados, enfatizando os novos e importantes aspectos observados e 
discutindo as concordâncias e divergências com outras pesquisas já 
publicadas.  

- Conclusões: corresponde aos objetivos ou hipóteses de maneira 
lógica, clara e concisa, fundamentada nos resultados e discussão, 
coerente com o título, proposição e método.  

• Estudo teórico: análise de construtos teóricos, levando ao questionamento 
de modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. 
Limitado a 15 páginas.  

• Artigo de Revisão:  

- Revisão sistemática: método de pesquisa amplo, conduzido por meio da 
síntese rigorosa de resultados de estudos originais, quantitativos ou 
qualitativos objetivando responder uma pergunta claramente formulada 
sobre um problema específico. Limitado a 15 páginas. 

- Revisão integrativa: método de pesquisa que apresenta a 
síntese de múltiplos estudos publicados e possibilita conclusões 
gerais a respeito de uma área específica de estudo, contribuindo 
para o aprofundamento do conhecimento do tema investigado. 
Limitado a 15 páginas. 

• Relato de experiência profissional: estudo de caso, contendo análise de 
implicações conceituais, ou descrição de procedimentos com estratégias de 
intervenção, evidência metodológica apropriada de avaliação de eficácia, de 
interesse para a atuação de enfermeiros em diferentes áreas. Limitado a 10 
páginas. 

• À beira do leito: questões com respostas objetivas sobre condutas práticas. 
Limitada a 10 páginas. 

• Carta ao editor: destinada a comentários de leitores sobre os trabalhos 
publicados na revista, expressando concordância ou não sobre o assunto 
abordado. Limitada a meia página.  

Descrição dos procedimentos 

Cada artigo submetido à Revista é inicialmente analisado quanto ao 
cumprimento das normas estabelecidas nas Instruções aos Autores, sendo 
sumariamente devolvido em caso de não atendimento. Se aprovado, é 
encaminhado para avaliação de dois relatores, que o analisam com base no 
Instrumento de Análise e Parecer elaborado especificamente para tal finalidade, 
bem como, opinam sobre o rigor metodológico da abordagem utilizada. Havendo 
discordância nos pareceres, o manuscrito é encaminhado a um terceiro relator. 
O anonimato é garantido durante todo o processo de julgamento. Os pareceres 
dos relatores são analisados pelo Conselho editorial que, se necessário, indica as 
alterações a serem efetuadas. Os trabalhos seguem para publicação somente 
após a aprovação final dos pareceristas e do Conselho Editorial. 
Relações que podem estabelecer conflito de interesse, ou mesmo nos casos 
em que não ocorra, devem ser esclarecidas. 
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O público potencial e real são: enfermeiros, profissionais da área da Saúde e 
estudantes da Enfermagem e área da Saúde. 

Forma e preparação dos manuscritos 

Preparo dos manuscritos  

Os textos devem ser digitados usando-se o processador MsWord com a seguinte 
configuração de página: papel tamanho A4, entrelinha 1,5, fonte Times New 
Roman, tamanho 12, margens inferior e laterais de 2cm e superior de 3cm.  

Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 
palavras) em português, inglês e espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) 
do(s) autor(es), indicando no rodapé da página a função que exerce(m), a 
instituição a qual pertence(m), títulos e formação profissional, endereço (cidade, 
estado e país) para troca de correspondência, incluindo e-mail e telefone. Se for 
baseado em tese ou dissertação, indicar o título, ano e instituição onde foi 
apresentada.  

• Citações - deve ser utilizado o sistema numérico na identificação dos 
autores mencionados, de acordo com a ordem em que forem citados no 
texto. Os números que identificam os autores devem ser indicados 
sobrescritos e entre parênteses. Se forem seqüenciais, deverão ser 
indicados o primeiro e o último, separados por hífen, ex.: (1-4) ; quando 
intercalados, os números deverão ser separados por vírgula, ex.: (1-2,4).  

• Notas de rodapé - deverão ser indicados por asterisco, iniciadas a cada 
página e restritas ao mínimo indispensável.  

• Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa 
devem seguir a mesma regra de citações, quanto a aspas e recuo, porém 
em itálico, e com sua identificação codificada a critério do autor, entre 
parênteses.  

• Tabelas - a elaboração das tabelas deve seguir as "Normas de 
Apresentação Tabular" estabelecidas pelo Conselho Nacional de 
Estatística e publicadas pelo IBGE (1993), limitadas ao máximo de cinco. 
Quando a tabela for extraída de outro trabalho, a fonte original deve ser 
mencionada abaixo da Tabela.  

• Apêndices e anexos - devem ser evitados, conforme indicação da 
norma NBR 6022.  

• Fotos - serão publicadas exclusivamente em P&B, sem identificação dos 
sujeitos, a menos que acompanhadas de permissão por escrito de 
divulgação para fins científicos.  

• Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração 
intelectual ao trabalho como assessoria científica, revisão crítica da 
pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que não preencham os 
requisitos para participar de autoria, devem constar dos 
"Agradecimentos", no final do trabalho, desde que haja permissão 
expressa dos nomeados. Também poderão ser mencionada, as 
instituições que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios.  

• Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a 
necessidade de uma errata, deverão enviá-la à Secretaria da Revista 
imediatamente e de preferência por e-mail.  

Observação: As ilustrações (tabela, quadro, figura, foto, gráfico, etc.) não 
podem ultrapassar o total de cinco. 
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Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e 
espanhol (resumen), com até 150 palavras (máximo de 900 caracteres), 
explicitando o objetivo da pesquisa, método, resultados e conclusões. 

Descritores: devem ser indicados de três a cinco descritores que permitam 
identificar o assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: 
português (Descritores), inglês (Key words) e espanhol (Descriptores), extraídos 
do vocabulário DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela 
BIREME e/ou (MeSH) Medical Subject Headings, elaborado pela NLM (National 
Library of Medicine).  

Referências: Limitadas a 22, exceto nos artigos de revisão. Devem ser 
normalizadas de acordo com Estilo "Vancouver", norma elaborada pelo 
International Committee of Medical Jounals Editors (http://www.icmje.org), e o 
título do periódico deve ser abreviado de acordo com a List of Journals Indexed 
(http://www.nlm.gov/tsd/serials/lji.html). A lista apresentada no final do 
trabalho deve ser numerada de forma consecutiva e os autores mencionados de 
acordo com a seqüência em que foram citados no texto, sem necessidade do 
número entre parênteses. Ex: 1. Gomes A 

Envio de manuscritos 

 

O manuscrito deverá ser encaminhado diretamente por via 
eletrônica (on-line) - Site: 
http://submission.scielo.br/index.php/reeusp/logi 

 

   

 

 


