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RESUMO 

 
Este trabalho tem por objetivo prover um estudo sistemático por revisão de 
literatura nacional e internacional sobre a humanização dos profissionais de 
enfermagem em unidades de terapia intensiva neonatal, em favor dos pacientes 
recém nascidos e seus familiares, na busca por um processo de tratamento e 
cura em todos os sentidos do ser humano, totalizando todas as suas 
necessidades. Primeiramente, buscou-se entender o perfil de atuação do 
enfermeiro em UTI neonatal, sua relação com a equipe multiprofissional e com 
os aparatos tecnológicos e os conhecimentos específicos demandados. Logo 
após, dissertou-se sobre a ética na assistência humanizada em saúde nestas 
unidades intensivas, voltados à capacitação do profissional e na conduta moral 
aplicável em situações de extrema delicadeza. Por fim, buscou-se entender a 
enfermagem como uma atividade humanizadora e empática, em função do 
cuidado direcionado e da atenção ao paciente e seus familiares, assim como a 
abordagem do método canguru na aproximação dos pais aos recém natos 
ocupantes de uma unidade de terapia intensiva. 
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ABSTRACT 

 
This study aims to provide a systematic study by reviewing the national and 
international literature on the humanization of nursing professionals in neonatal 
intensive care units, in favor of newborn patients and their families, in the search 
for a treatment and cure process in all the senses of the human being, totaling all 
their needs. First, we sought to understand the nurse's profile in neonatal ICU, its 
relationship with the multiprofessional team and with the technological devices 
and the specific knowledge demanded. Subsequently, ethics in humanized health 
care was discussed in these intensive units, aimed at training the professional 
and moral conduct applicable in situations of extreme delicacy. Finally, it was 
sought to understand nursing as a humanizing and empathetic activity, due to the 
care directed and attention to the patient and their relatives, as well as the 
approach of the kangaroo method in the approach of the parents to the newborns 
occupants of a therapy unit intensive. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal é um lugar para 

atendimento de pacientes neonatos em estado grave e requer profissionais 

qualificados, com o intuito de atuar sob grande pressão e de maneira 

individualizada. É um âmbito diferenciado que gera muito estresse ao paciente, 

visto que representa uma mudança muito grande do ambiente acolhedor uterino, 

para a família e também para os trabalhadores, porque lida com o limiar de vida 

e morte dos pacientes de forma sistêmica. Compreender o que é um ambiente 

hospitalar humanizado eleva uma reflexão sobre o significado de ser humano, 

em sua totalidade.  

O enfermeiro tem papel fundamental no atendimento humanizador na UTI 

neonatal (UTIN) pela sua proximidade com o enfermo acamado no decorrer da 

internação. Desta forma, é imprescindível que profissionais atuantes nesse 

setor, tenham consciência empática e proporcionem um cuidado mais humano 

e individualizado, às necessidades dos pacientes. Portanto, entende-se como a 

importância deste trabalho a sensibilização de toda comunidade hospitalar, 

assim como dos profissionais de enfermagem, que, além da técnica e dos 

cuidados prestados, desenvolvam senso crítico no que diz respeito às unidades 

de terapia intensiva e cuidados empáticos a pacientes neonatos. 

Então, como desenvolver um cuidado humanizado dentro das UTIs 

neonatais mesmo com a pressão e exigências do cotidiano do trabalho? O 

presente trabalho promoveu uma revisão sistemática da literatura, caracterizado 

em uma pesquisa técnico científica que se utiliza de manuseio de material já 

elaborado e publicado a fim de debater sobre eles, incitar um maior debate sobre 

o tema e tentar responder as dúvidas inerentes ao trabalho da equipe de 

enfermagem no ambiente de terapia intensiva neonatal. 

Levantou-se referencial desde periódicos, monografias, dissertações, 

teses, livros, publicações avulsas, boletins, documentos eletrônicos, entre outros 

em bases eletrônicas e repositórios acadêmicos como Scholar Google, 

Periódicos CAPES, Scopus e Revista Eletrônica de Enfermagem. Com esse 

levantamento, pôde-se desenvolver uma perspectiva histórica sobre o tema e 

reunir diversas publicações isoladas, atribuindo-se uma nova leitura e 

interpretação das mesmas. Foi realizado uma pesquisa na literatura nacional e 
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internacional publicada entre 1985 aos dias atuais, onde foi descrito sobre a 

humanização do profissionais atuantes nas unidades de terapia intensiva 

neonatais e propuseram-se diferentes soluções. A busca dos artigos deu-se por 

meio de palavras-chave, a saber: humanização; UTIN; enfermagem, entre 

outras. Excluíram-se trabalhos que não continham, em seu desenvolvimento 

principal, o debate sobre humanização de equipe multiprofissional em unidades 

de terapia intensiva neonatal. De posse do material, foi realizada uma leitura do 

tipo exploratória, com finalidade de identificar em que medida a obra consultada 

foi interessante e direcionou efetivamente a pesquisa. 

Como objetivo geral, buscou-se compreender o processo de humanização 

e atenção empática ao paciente pelos profissionais de enfermagem em ambiente 

hospitalar, com enfoque às unidades de terapia intensiva. Dentre os objetivos 

específicos, primeiramente buscou-se compreender o perfil do profissional 

enfermeiro atuante numa unidade de terapia intensiva neonatal, sua relação com 

a equipe multidisciplinar e com a tecnologia à disposição, em função do suporte 

à vida do paciente.  

Ainda, buscou-se dissertar sobre a conduta ética e moral da equipe de 

saúde dentro de um ambiente tão delicado como as UTIN perante o paciente e 

sua família assim como entender melhor sobre a assistência humanizada destes 

profissionais e sua contínua capacitação. Por fim, buscou-se demonstrar, por 

meio de literatura revisada, a efetividade de um ambiente hospitalar mais 

humanizado, tanto para a equipe atuante quanto para os indivíduos que dela se 

utilizam no processo de recuperação e cura, através da aproximação dos 

familiares pelo método canguru e por abordagens empáticas e um cuidado 

humanizado e direcionado, em prol do reestabelecimento em saúde do paciente. 
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1 PERFIL DE ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM NA UTI NEONATAL 

 

A enfermagem é uma profissão que lida com o ser humano, interage com 

ele e requer o conhecimento complexo de sua natureza física, social e 

psicológica. A equipe de enfermagem é a que passa mais tempo com o paciente 

e a que primeiro atende às suas necessidades. Desta forma, o cuidar pode ser 

caracterizado, além do processo de cura, pela atenção, zelo e preocupação com 

o outro. A experiência cotidiana do atendimento do indivíduo nos serviços de 

saúde, nos diversos níveis de complexidade e, principalmente no ambiente 

hospitalar e os resultados de pesquisas de avaliação desses serviços têm 

demonstrado que a qualidade da atenção ao usuário é uma das questões mais 

críticas do sistema de saúde brasileiro (SERRA, 2001).  

É demandado, então, em diversos setores da organização hospitalar, a 

adoção de um programa de humanização do atendimento, visando uma melhor 

relação da equipe multiprofissional envolvida entre si e com seus pacientes. Isso 

também se insere na atenção da equipe de enfermagem ao setor de terapia 

intensiva, para pacientes que demandam de maiores cuidados. 

Através da literatura de Molina (2009), uma das características definidoras 

da Unidade de Terapia Intensiva neonatológica (UTIN) é a admissão de recém 

natos de idade entre 0 e 28 dias, sendo a maioria pré-termo ou imaturo, onde 

estes permanecem internados o tempo necessário para melhora de seu estado 

de saúde. São unidades frequentemente barulhentas, com excesso de 

iluminação e essencialmente tecnológicas, a fim de prover cuidados delicados.  

As unidades de terapia intensiva surgiram da necessidade de 

proporcionar um suporte avançado de vida a pacientes que tenham instabilidade 

clínica, potencial de gravidade e chances de sobreviver. A equipe atuante é 

multidisciplinar constituída por diversos profissionais como médicos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e assistentes sociais.  

Além da atividade ininterrupta dos profissionais de saúde, de sua linguagem 

técnica, a restrição de visitas aos pacientes e a modificação na aparência do 

neonato são geralmente identificadas pelos familiares em suas primeiras visitas 

e causam grandes preocupações nos familiares. É um ambiente estranho à 

maioria dos pais (MOLINA, 2009).  
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O enfermeiro então, inserido no ambiente de UTI neonatal, convive 

diariamente com situações delicadas de morte iminente do recém-nascido (RN), 

ainda com a presença constante dos pais, que reconhecem a fragilidade da 

situação de seu filho, correlacionando a permanência em ambiente de UTIN à 

morte, o que pode implicar diretamente na conduta do profissional diretamente 

em contato com eles, dificultando o modo de atuar diante da vida, do processo 

de cura e da morte (VALANSI; MORSCH, 2004).  

A hospitalização em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) traz 

diversas consequências para os inúmeros agentes implicados no 

desenvolvimento da internação nessa unidade, ou seja, o recém nato, seus 

familiares e o grupo multidisciplinar e profissional, cujo sistema de trabalho deve 

possibilitar a promoção da atenção com a especificidade necessária ao grupo 

neonatal. Para Souza et al. (1985): 

 
Os Centros de Terapia Intensiva (CTI) são classificadas tal quais 
ambientes remetidos ao fornecimento de uma assistência e atenção 
específicos e particularizados ao doente em situação vulnerável de 
saúde. Para os enfermos aí internados há inevitabilidade de restrição 
rigorosa e controle das suas medidas vitais e o cuidado da enfermagem 
de forma constante e reforçada. (SOUZA ET AL, 1985, p.77) 

 
O crescente reconhecimento por parte das equipes de neonatologia, da 

importância dos cuidados maternos para a recuperação dos bebês e o momento 

atual no estudo da saúde, no qual a humanização da assistência tem sido 

apresentada como política nacional do Ministério da Saúde elevam a 

necessidade de preparação da equipe de enfermagem e sua adaptação numa 

conduta mais humanizada (LAMY, 2005). 

A partir da revisão do estudo de Saunders, (1994), é possível verificar que 

o conhecimento utilizado em UTIN pode ser apreendido nas seguintes temáticas: 

a humanização do trabalho em função da introdução de novas tecnologias; a 

participação da família no contexto da UTIN; o estresse dos pais e da equipe; o 

ambiente e seu efeito sobre o recém-nascido; a alimentação; a termorregulação; 

a assistência respiratória; a dor; a higiene; as questões éticas; a educação 

continuada para os profissionais e os modelos de assistência e de todos seus 

correlatos. 

Segundo a literatura de Bolela e Jerico (2006), o cuidado humanizado em 

ambiente de UTIN manifesta-se no experimento a fim de aprimorar a assistência 
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dispensada a enfermos em situação crítica e seus congêneres e bem como as 

conjunturas de exercício do grupo multiprofissional representante em CTI. Essa 

equipe precisa estar entendida de seu papel na totalidade do atendimento para 

um processo de cura e recuperação do paciente, principalmente neonato, mais 

eficiente e conciliador. 

Ainda sobre a literatura de Valansi e Morsch (2004), os profissionais de 

saúde que trabalham na UTIN são confrontados cotidianamente com demandas 

relacionadas ao suporte à vida e morte de pacientes recém nascidos, utilizando 

muitas vezes de artifícios de resguardo psicossocial a fim de evitar o confronto 

com a angústia, gerada pela participação do consternação do paciente, podendo 

causar, se não trabalhado adequadamente, o estresse, ansiedade, o sofrimento 

psíquico e quadros depressivos.  

Para uma melhor abordagem da metodologia de introdução da postura 

humanizadora na conduta do profissional de enfermagem em UTI neonatal, 

buscou-se aprender sobre o desenvolvimento multidisciplinar dos profissionais 

de saúde atuantes, sua relação com os artefatos cada vez mais tecnológicos de 

suporte à vida no setor e o cuidado e a atenção individualizada demandada ao 

paciente neonato (VALANSI; MORSCH, 2004). 

 

1.1 EQUIPE MULTIPROFISSIONAL EM UTI NEONATAL 

 

A partir da literatura de Santos et al. (1999), a equipe multidisciplinar e 

profissional atuante nas unidades de terapia intensiva é integrada por clínicos 

habilitados em tratamento enérgico e rigoroso, encarregados do amparo e 

intervenção médica no decorrer da instancia do paciente na unidade de terapia 

intensiva, juntamente com o clínico responsável pelo processo de internação do 

doente, elaborando, assim, protocolos com normatizações diagnósticas e 

terapêuticas e enfermeiros, técnicos e auxiliares, incumbidos à análise e 

preparação de um plano de diligência individualizado e coordenado. Ainda, a 

equipe multidisciplinar da UTI é composta por auxiliares e técnicos de 

enfermagem, farmacêuticos clínicos especializados em UTI, agentes de 

transporte, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros.  



13 

 

A equipe multiprofissional que atua em terapia intensiva é permeada por 

uma gama de sentimentos e emoções incalculáveis e exige uma excelente 

capacitação técnico-científica e preparo profissional para lidar com a perda, com 

a dor e com o sofrimento. O profissional incluso neste ambiente precisa estar, 

tanto tecnicamente quanto emocionalmente preparado para lidar com situações 

de limiar entre a vida e a morte. Isso se acentua ao tratar-se de cuidado à recém 

nascidos (SILVA; VIEIRA, 2008).  

A reorganização do modelo assistencialista e técnico do Sistema Único 

de Saúde (SUS), baseado nos princípios da universalidade, integralidade, 

equidade, resolubilidade, interssetorialidade, humanização do atendimento e 

participação social, constitui um grande desafio para todos os diversos atores 

sociais da saúde. Muitas propostas têm sido implementadas na busca do melhor 

modelo de cuidado humanizado, mas somente a partir da década de 90 que 

políticas públicas se uniram a fim da reestruturação da atenção básica em saúde, 

a fim de elaborar um plano para ações multidisciplinares nos diversos níveis de 

atenção (JUNIOR; MASCARENHAS, 2004). 

Segundo a literatura de Peduzzi (1998), considerou-se que o trabalho em 

equipe multiprofissional consiste numa modalidade de trabalho coletivo que se 

configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e a 

interação dos agentes de diferentes áreas profissionais. Por meio da 

comunicação, ou seja, da mediação simbólica da linguagem, dá-se a articulação 

das ações multiprofissionais e a cooperação.  

Ainda segundo os estudos de Silva e Vieira (2008), o trabalho 

multiprofissional num centro de terapia intensiva neonatológica requer humildade 

e disponibilidade por parte de cada profissional ali atuante, pois é, em suma, um 

movimento de reconhecimento de posições diferentes em relação a um mesmo 

objeto em prol do melhor tratamento possível ao paciente que os demanda.  

Além desta integração, a equipe precisa estar alinhada quanto às 

utilizações dos equipamentos tecnológicos de suporte a vida e cuidados 

especiais demandados dentro de uma unidade de terapia intensiva, para que, de 

forma coesa e consonante, ajam de forma complementar em suas utilizações 
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tanto quanto às suas necessidades quanto às suas especificidades (OLIVEIRA 

ET AL, 2006). 

1.2 TECNOLOGIA EMPREGADA EM UTI NEONATAL 

 

Na atualidade a sociedade passa por evolução constante, principalmente 

por causa do fenômeno da globalização. Essa modernização também alcançou 

a área da saúde, com a inserção da informática e o surgimento de aparelhos 

altamente tecnológicos proporcionaram avanços na luta contra doenças.  

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é considerada, dentro da estrutura hospitalar, 

uma unidade das mais complexas e mecanizadas. Este fato se deve 

principalmente à gravidade dos pacientes que nela são internados e ao arsenal 

de equipamentos utilizados pela equipe em benefício dos pacientes. Conforme 

a literatura de Hayashi e Gisi (2000, p.4): 

 
A ambiência de um doente que requer cuidados intensivos é a 

variante de tecnologia de ponta, de um enfrentamento proveniência se 
decai ao longo dos anos, a saber: a criatura humana contra o declínio 
mortal. Ao não aperceber-se o fim da qualidade de máquina para dar 
início à transição ao paciente, o relacionamento desta máquina podem 
capacitar e influenciar o cuidado da equipe de enfermagem a 
converter-se em feito automático, mecânico e o doente acamado ser 
entendido como amplitude da instrumentação tecnológica que o 
suporta. 

 

A UTI neonatal é um ambiente repleto de tecnologia, que proporciona 

inúmeras terapias cada vez mais complexas e possíveis ao paciente, onde 

muitas delas chegam a ser agressivas e dolorosas para os pacientes neonatos, 

devido a fragilidade dos mesmos. Toda essa tecnologia disponível possibilita um 

avanço para o tratamento e cura dos pacientes, possibilitando assim uma melhor 

sobrevida, assim como melhores possibilidades de tratamento e cura 

(SCHOCHI, 2006). 

A partir dos estudos de Barra (2005), a inovação técnica empregada nas 

UTI neonatal, não obstante sua indispensabilidade a fim de proporcionar uma 

aptidão superior à vida do paciente assistido e acompanhado, é insatisfatória 

com o objetivo de endossar realmente a legítima assistência ao paciente 

criticamente doente. O apreço e deferência à singularidade do paciente acamado 

em unidade hospitalar, o respeito aos seus preceitos e convicções, a atenção de 
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forma ímpar proporciona ao sujeito hospitalizado a retomada de sua civilidade e 

cidadania e, como resultado, a humanização da unidade. De forma autônoma à 

utilização de inovação e desenvolvimento nos procedimentos médicos, compete 

à equipe enfermeira a manutenção da assistência humanizada e, igualmente 

afetuosa junto aos seus pacientes internados.  

Demanda-se grande diligência de forma rotineira a fim de rechaçar das 

unidades de terapia intensiva neonatais (UTIN) o clima frio e soturno e 

apresentar ao paciente e seus familiares as possibilidades existentes, ainda que 

na presença de padecimento e pesar, conservar as esperanças. Independente 

do grau de complexidade do tratamento e do aparato técnico científico utilizado, 

de forma especializada, espera-se que a equipe de enfermagem, alinhada à 

equipe multiprofissional também utilize-se de uma abordagem humanizadora e 

individualizada a fim de conscientizar e educar os familiares do tratamento 

adotado aos pacientes neonatos. 
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2 ÉTICA NA ASSISTÊNCIA HUMANIZADA NA UTI NEONATAL 

 

É evidente a extrema importância da existência de um local com recursos 

avançados, com tecnologia de ponta que suportem as necessidades dos 

neonatos em situação crítica porém é necessário a atuação de um profissional 

que tenha sensibilidade no manejo desses aparatos e na relação com os outros 

profissionais de saúde, pois a humanização nas UTI neonatológicas trazem o 

respeito ao direito de escolha na terapia do paciente, o a abordagem no processo 

de cura com dignidade e proporciona a harmonização entre as pessoas 

envolvidas no setor, principalmente à família do paciente neonato.  

Os vínculos familiares também são desafiados, pois os pais podem se 

sentir amedrontados e culpados emocionalmente em ter gerado um bebê frágil, 

que demande de tantos cuidados, não reconhecendo sua capacidade de 

oferecer cuidados parentais de forma efetiva, além de criar um vínculo de 

dependência com a equipe de saúde atuante na UTI (DRUON, 1999; BRAGA, 

MORSCH, 2003). 

Conforme os estudos de Reichert (2007), a UTI neonatal (UTIN) é um 

ambiente hospitalar onde são utilizados técnicas e procedimentos sofisticados, 

que podem propiciar condições para a reversão dos distúrbios que colocam em 

risco a vida dos bebês de alto risco. Porém, isso é uma visão racional e técnica 

do ambiente de UTIN, vinda de um olhar do profissional ainda despreparado e 

tecnicista, pois, para os pais a UTIN representa um lugar de duplos sentimentos, 

como a esperança e o medo. Ainda de acordo com Reichert (2007 p.16): 

 
Esperança e fé por entender que a UTI apresenta-se como um 
ambiente especializado e capaz de acolher e socorrer melhor os seus 
filhos recém natos e prover um melhoramento nas suas possibilidades 
de sobrevida. E temor, por compreender as ameaças intrínsecas a 
estes pacientes, que habitam tal componente de estrutura hospitalar, e 
ainda, senso de desilusão, por não estarem, de forma generalizada, 
prontos para vivenciar tal separação. 

 
A fim de proporcionar um tratamento humanizado e cuidadoso ao paciente 

e sua família, o tratamento da equipe de enfermagem, em especial, precisa ser, 

além de técnico, ser pautado no respeito e no respeito às dignidades do paciente 

e seus familiares. Em especifico, os profissionais da saúde atuantes nas UTIN 

precisam entender que humanizar, além de proporcionar especial cuidado ao 
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paciente de forma complexa e diversa, também significa manter a família 

informada, com informações precisas e com explicações sobre os 

procedimentos utilizados no processo de cuidado além de propiciar uma 

preparação para a mesma receber notícias desagradáveis relacionadas ao 

acompanhamento do protocolo de tratamento.  

A presença da família é de suma importância para a terapêutica do 

paciente neonato, pois envolve laços genéticos e sentimentais, emoções e 

cumplicidade. De acordo com o plano Nacional de Humanização, desenvolvido 

pelo Ministério da Saúde, (2010): 

 
[...] A humanização consiste na valorização dos diferentes sujeitos 
implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores 
e gestores, no fomento da autonomia e do protagonismo desses 
sujeitos, com o aumento do grau de corresponsabilidade na produção 
de saúde e de sujeitos, no estabelecimento de vínculos solidários e de 
participação coletiva no processo de gestão, na identificação das 
necessidades sociais de saúde, na mudança nos modelos de atenção 
e gestão dos processos de trabalho tendo como foco as necessidades 
dos cidadãos e a produção de saúde e no compromisso com a 
ambiência, melhoria das condições de trabalho e de atendimento. 
(PNH, 2010 p.8) 

 
Na sua postura ética, quer seja no trato com os pacientes ou no convívio 

com os demais profissionais, saber reconhecer os limites profissionais e o seu 

papel, respeitar a especificidade e o valor de cada integrante no processo de 

trabalho em prol do melhoramento do paciente compõem o perfil de uma prática 

humanizada.  

O processo humanizador não pode ser considerado sem contemplar-se, 

simultaneamente, a questão do ensino contínuo do profissional como 

prevalência numa agenda de modificações, pois, o que é compreendido é que o 

ensino na área da saúde apresenta-se limitado à busca pelos padrões 

informatizados e a instrumentalização científica e técnica e na 

supraespecialização segmentada em desvantagem aos aspectos éticos e morais 

que estas modernizações provocam (MOREIRA et al.,2003). 

 

2.1  CAPACITAÇÃO DO ENFERMEIRO AO CUIDADO HUMANIZADO  

 

É extremamente necessário que se faça uma autoanálise da pratica diária 

da rotina vivida dos profissionais de enfermagem atuantes em unidades de 
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terapia intensiva neonatal com a finalidade de atender cuidadosamente as 

necessidades de inserção da atitude humanizadora nas práticas destes 

profissionais.  

Na atualidade a busca pela humanização profissional em hospitais é 

crescente, pois, apesar da grande qualidade científica e tecnológica 

empregadas, ainda há deficiência do tratamento humanizado e preparado que, 

consonante, se utilize dos aparatos técnicos e empregue atitudes de cuidado 

humanizado em unidades de terapia intensiva. Para ocorrer a humanização de 

forma efetiva é preciso estratégias eficientes de gestão e programas de 

treinamento de recursos humanos que capacitem o quadro profissional 

É imprescindível compreender que a internação do neonatal em UTI é um 

momento de conflito para os pais e o sentimento de separação e isolamento gera 

inúmeros outros sentimentos conflitante ao processo de nascimento como 

ansiedade, estresse e desiquilíbrio emocional. Para Reichert (2007), a 

internação em uma UTIN promove desarmonia emocional do bebê e de seus 

pais, constituindo-se em uma situação de estresse.  

A missão da humanização, considerando o ambiente hospitalar, num 

sentido mais amplo, além da melhora do tratamento intersubjetivo, considera-se 

que trata, principalmente de incentivar, por todos os meios possíveis, a união e 

colaboração interdisciplinar de todos os agentes envolvidos no cuidado ao 

paciente neonato, dos gestores, dos técnicos e dos funcionários, assim como a 

organização para a participação ativa e militante dos pacientes e familiares nos 

processos de prevenção, cura e reabilitação. Entende-se que humanizar não é 

apenas amenizar a convivência hospitalar, mas sim uma grande ocasião para 

organizar-se na luta pela qualidade e da excelência do atendimento prestado 

(OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). 

Por fim, é de extrema importância ressaltar a moral e a ética no trabalho 

de humanização dentro UTIN, pois a ética está relacionada com os 

comportamentos de um grupo e faz uso dos valores e princípios deste. De 

acordo com o dicionário HOUAISS (VILLAR, 2017), ética é o campo da filosofia 

que estuda os valores morais da conduta humana.  

Ou seja, a ética é o estudo geral do que é bom ou mau, correto ou 

incorreto nos valores sociais, justo ou injusto, adequado ou inadequado dentro 

de um ambiente de convívio social. O desafio maior não é só compreender e 
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auxiliar no tratamento de forma melhorada, mas a busca por desenvolver uma 

pratica humanizadora baseada no respeito a esses valores. A reflexão de como 

os pacientes serão tratados deve ser contínua. 

 

2.2 ÉTICA E MORAL AO CUIDADO HUMANIZADO EM UTI NEONATAL 

 

Conforme a literatura de Pedro (2014), o termo ética deriva do grego ethos 

que remete ao caráter e ao modo de agir em sociedade de uma pessoa. Ética é 

um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana na 

sociedade. A ética serve para que haja um equilíbrio e bom funcionamento 

social, possibilitando que ninguém saia prejudicado.  

O cuidador em ambiente de unidade de terapia intensiva, principalmente 

à frente da equipe de enfermagem, se desenvolve humana e profissionalmente 

de forma contínua. A relação com o outro é uma constante aprendizagem e 

conscientização do dever moral e da ética. Ela, é o parecer do que é certo ou 

errado, bom ou ruim. A ética tem como objetivo o estudo da postura humana e a 

normatização das condutas com fins de diminuir os problemas que possam surgir 

da convivência em sociedade e no desenvolvimento profissional.  

Assim, nascem os códigos de ética profissionais e os códigos 

deontológicos de conduta, de forma a tentar padronizar procedimentos diante de 

determinadas situações rotineiras em relação a legalidade das ações, tanto de 

forma moral quanto de forma jurídica, cuja finalidade será mostrar o senso de 

justiça que todo profissional deve ser ter, sempre buscando uma sociedade mais 

justa. Quando falta a ética, o estresse e os conflitos interpessoais tendem a se 

desenvolver.  

A entender o ambiente da UTIN como um ambiente já de desgaste 

emocional tanto por parte da equipe de saúde quanto por parte dos familiares, é 

extremamente necessário que os profissionais tenham atitudes éticas e 

sensíveis, de forma a, além de garantir o melhor tratamento possível consonante 

à legislação, entender a bioética de forma a preservar o discernimento de certo 

e errado num campo sensível de terapia intensiva neonatológica.  

Quando a equipe, mesmo integrada de forma a desenvolver suas 

habilidades profissionais de forma participada e de extrema sintonia com as 

tecnologias utilizadas nos tratamentos de cura e suporte à vida da UTIN, 



20 

 

desenvolve dissonâncias em relação à condutas éticas, o conflito gerado não só 

traz malefícios para o ambiente hospitalar e profissional no sentido da gestão de 

pessoal quanto afeta de forma direta seus pacientes.  

De acordo com França e Rodrigues (1997 apud. VOLPATO et al, 2003), 

sob a ótica biopsicossocial, o estresse se dá pela íntima relação do ambiente, da 

pessoa e das circunstâncias. Dessa forma, ele pode ser engendrado por um fator 

que atue com grande força na desestruturação geral do organismo, como por 

exemplo, o trabalho.  

Lipp (2004) define estresse como uma reação psicofisiológica muito 

complexa, que tem em sua gênese, a necessidade de o organismo lidar com 

algo que ameace a sua homeostase ou equilíbrio interno. Isso pode ocorrer 

quando o indivíduo em estresse psicológico se confronta com uma situação que, 

de um modo ou de outro, a irrite, amedronte, excite ou confunda, ou mesmo que 

a faça imensamente feliz. Ainda de acordo com Lipp (2004): 

 
O stress pode ser compreendido como uma reação do organismo a 
componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais decorrente da 
necessidade de uma significativa adaptação frente a um evento ou 
situação de intensa importância, no qual o evento estressor é forte 
demais ou porque se prolonga em excesso levando o indivíduo a 
ultrapassar seus limites e esgotar sua capacidade de adaptação. 
(LIPP, 2004 p.30). 

 
Muitos profissionais da área da saúde sentem-se estressados pelo fato do 

ambiente ser muito dinâmico e intenso, e acabam suscetíveis a vários conflitos 

durante os plantões. Diante disso, é necessário que cada profissional 

compreenda que minimizar tais conflitos é essencial para uma boa qualidade no 

atendimento e cuidado ao paciente e seus familiares.  

Através do entendimento da ética e do alinhamento moral da equipe com 

suas condutas e o entendimento da equipe como um corpo dinâmico que 

necessita de grande integração, o processo de humanização do atendimento 

pode-se desenvolver de forma espontânea, onde se define o paciente neonato 

e seus familiares ambientados em UTIN como complexos, onde não só o 

tratamento físico, mas sim psicossocial, mental e holístico têm prioridade na 

atenção individualizada, de forma a aprimorar o processo de cura do paciente. 

Watson (1979) afirma que o cuidado que a equipe multiprofissional de 

saúde, inclusive equipe médica e de enfermagem realiza só pode ocorrer dentro 



21 

 

do respeito dos princípios éticos e morais, priorizando a vida e entendendo como 

princípios bioéticos o entendimento da beneficência do paciente e da sua não 

maleficência, ou seja, não causar, deliberadamente, nenhum mal ao indivíduo 

sob seus cuidados e prezar sempre pela melhora, seja qual for o procedimento 

empregado.  

A partir do entendimento destes princípios, garantindo o comportamento 

ético do profissional de enfermagem, pode-se debruçar-se sobre a abordagem 

humanizadora e empática no tratamento e cura do paciente neonato a fim de 

que, seus períodos de internação em unidade de terapia intensiva, de grande 

maneira entendida como crítica e sensível sejam recebidos pelo paciente 

neonato e seus familiares como positivos, contribuindo de forma decisiva para 

uma resposta satisfatória na melhora do quadro clínico do paciente neonato. 
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3 ENFERMAGEM HUMANIZADORA E EMPÁTICA 

 

Segundo Lamego, Deslandes e Moreira (2005), a humanização em ambiente 

ambulatorial e, ainda, em unidade de internação crítica reflete um composto de 

projetos e empreendimentos visando a geração de atenção e cuidados em saúde 

qualificados a harmonizar as melhores tecnologias científicas e modernas possíveis à 

disposição com o fomento ao acolhimento, recepção e respeito íntegro e instrutivo ao 

paciente neonato, a partir de unidades de exercícios pertinentes ao aprazível cuidado 

em saúde e ao esforço em atenção aos familiares e acompanhantes do paciente.  

Com frequência a humanização em saúde é entendida como um desafio que 

parece ser de responsabilidade exclusiva da ação do profissional dirigida aos usuários 

dos serviços de saúde. Contudo não podemos e não deve-se esquecer que a 

humanização também deve ser estendida ao profissional através de ações que 

envolvam seu processo de trabalho. 

Na leitura dos documentos do Ministério da Saúde é possível perceber um 

cuidado para que esta diretriz não seja uma proposta de substituição de tecnologia e 

sim uma nova abordagem, muito mais ampla. 

 
[...] Que requer dos profissionais conhecimentos acerca das particularidades 
físicas e biológicas e das necessidades especiais de cuidados técnicos e 
psicológicos da gestante, da mãe, do recém-nascido de baixo peso e de toda 
a família. Abrange também a equipe de profissionais responsável por esse 
atendimento, buscando motivá-la para mudanças importantes em suas ações 
como cuidadores (MS, 2002). 

 
A equipe de enfermagem, ao referir-se ao conceito de humanização, focaliza o 

cuidado ao sentimento de respeito e dignidade do paciente. Assume-se também que 

cuidar humanamente significa tratar o paciente como cada indivíduo participante da 

equipe de saúde gostaria de ser tratado. Quando este conceito estende-se ao 

paciente neonato, é entendido a humanização como a empatia pelo bebê mas 

também pelos pais que o acompanham.  

A interação com as famílias necessita se dar desde o momento da internação 

do recém-nascido doente, proporcionando-lhes atenção, oportunidade de dialogar e 

de esclarecer dúvidas. A enfermagem é entendida então como o elo providencial ao 

cuidado humanizador, a partir do momento que entende-se como sua 

responsabilidade capacitar atitudes do restante da equipe a fim de um melhor 

tratamento ao paciente em estado crítico e sua família. 
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3.1 CUIDADO E ATENÇÃO AO PACIENTE NEONATO 

 

O cuidado e a atenção despendida ao paciente neonato em unidades de terapia 

intensiva tem transcorrido por grandes modificações. É indiscutível que a 

modernização do aparato tecnológico transmudou o processo de diagnóstico e cura e 

a expectativa de vida dos nascentes em grande ameaça. Apesar disso, a 

vulnerabilidade da pele, da mesma maneira que a participação de tubos e sondas 

médicas no paciente são referidos motivos de dor e injúrias, uma vez que os pacientes 

neonatos não estão previamente aptos ao recebimento destes estímulos, que mais de 

uma vez, lhe são desconhecidos e amedrontadores, a considerar que, em passado 

próximo, viviam em um local protegido e seguro, cerceados pelo corpo materno e pelo 

líquido amniótico, onde estavam em presente sincronia com os batimentos cardíacos 

e o som da voz materno.  

Inúmeros estudos sobre o cuidado e a atenção ao paciente neonato, como os 

de Bowlby (1995) e Roselló (1992), mostram a importância da presença dos pais na 

UTI Neonatal (UTIN) e da participação deles nos cuidados ao filho hospitalizado, não 

só para o estabelecimento do vínculo mas também para a redução do estresse 

causado pela hospitalização e no preparo para o cuidado à saúde no domicílio. 

No entanto, apesar dos avanços da literatura e advento da legislação dos 

direitos da criança no Brasil, a situação do neonato dentro de unidades de terapia 

intensiva em nossa realidade não mudou muito. Hoje, na maioria dos hospitais, 

principalmente os centrados ao cuidado tradicional tecnicista, a visita dos pais aos 

recém-nascidos internados ainda é restrita e controlada por normas rígidas e a 

inserção da mãe no cuidado ao prematuro ainda é limitada. 

Cabe à equipe de enfermagem, baseada e amparada pela literatura científica 

e entendida do cuidado humanizado e empático prover, conjuntamente ao restante da 

equipe multiprofissional inserida nas UTIN, técnicas e abordagens que aproximem 

esse familiar do paciente, como estratégia de melhoramento no processo de cura. 

Uma dessas estratégias é a utilização do Método Canguru na aproximação da mãe 

inserida em ambiente de terapia intensiva como humanização do cuidado, reservada 

à equipe de enfermagem a abordagem e integração do método ao processo de cura 

e tratamento do neonato.  

Segundo Lamy et al. (2005), o método é descrito tanto como o único cuidado 

possível, a exemplo de algumas comunidades africanas que não têm acesso aos 
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serviços de saúde, quanto como uma importante ferramenta para a humanização 

quando toda a tecnologia é disponível. 

 

3.2 O MÉTODO CANGURU NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO 

 

O método canguru foi originalmente desenvolvido por Rey e Martinez em 1979 

na cidade de Bogotá. O recém-nascido prematuro era colocado em contato pele a 

pele, entre os seios maternos, após estabilização clínica. Sua utilização se justificava 

pela falta de incubadoras e o alto índice de mortalidade nas maternidades 

colombianas da época (REY, MARTINEZ, 1983). A partir do seu aprimoramento, o 

Método Canguru então tornou-se um tipo de assistência neonatal voltada para o 

atendimento do recém-nascido prematuro que implica colocar o bebê em contato pele 

a pele com sua mãe (OMS, 2004).  

É importante registrar que, ao final da década de 1990, quando ficou mais 

evidente o processo de implantação da política pública direcionada ao atendimento 

de recém-nascidos de baixo peso, já encontrávamos, na pauta dos movimentos 

feministas, as propostas de humanização em relação ao parto e aos direitos 

reprodutivos das mulheres (Gomes, 2004). 

O Método Canguru se encontra hoje em plena expansão no mundo. A cada 

dois anos, durante o encontro mundial, é maior o número de países que trazem suas 

experiências. As diferenças socioculturais, econômicas e geográficas têm levado a 

diferentes objetivos e aplicações. Ele é apontado como estratégia de substituição de 

tecnologia (pela ausência ou insuficiência quantitativa de leitos levando a uma 

imperiosa necessidade de redução do tempo de internação neonatal) e de incentivo 

ao aleitamento materno.  

Por outro lado, a experiência brasileira também é mais ampla do que aquela 

encontrada nos países desenvolvidos, nos quais também encontramos os elementos 

ligados às intervenções no ambiente e na forma do cuidado neonatal, incluindo aqui o 

incentivo ao contato pele a pele o mais prolongado possível como uma das práticas 

envolvidas.  

Experimentos com a metodologia da mãe canguru revelaram uma atenuação 

dos agravantes relacionados à infecções obtidas em ambiente hospitalar às 41 

semanas de idade gestacional compensada e controle de aparecimento de moléstias 

graves, em especial relacionadas ao sistema respiratório seis meses após a alta 
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hospitalar. Assim como verificou-se a redução nas possibilidades de 

descontentamento materno, de lapsos relacionados ao aleitamento materno exclusivo 

no processo de alta e a melhoria e desenvolvimento do ganho ponderal durante o 

período do paciente internado (CONDE-AGUDELO et al., 2007). 

Ademais, as vantagens de implantação deste método permeiam o aumento do 

laço sanguíneo entre mãe e filho, previne o desenvolvimento de períodos prolongados 

sem correta incitamento sensorial, incentiva a amamentação parental intrínseca, 

amplifica a perícia e segurança dos congêneres no cuidado com seu filho, ocasiona, 

de forma fisiológica, um maior manejo da temperatura corporal, beneficia uma melhor 

interação da família do paciente neonato com os profissionais de saúde além de 

reduzir possibilidades de infecção e permanência no ambiente inóspito hospitalar 

(FERREIRA; VIEIRA, 2008). 

A indissolubilidade da relação de apego entre mãe e filho é de grande 

importância e as intervenções de enfermagem devem visar amenizar a separação da 

díade, prevenindo sequelas imediatas e futuras para os envolvidos. Nos 

acontecimentos nos quais esta comunicações são inábeis, correspondentes a 

problemas de saúde concernentes à mãe ou ao recém nato, a troca de informações, 

o suporte e o bem estar emotivo têm de ser contemplados por parte da equipe 

multiprofissional gerenciada pela enfermagem, com o intuito de auxiliar os pais a se 

aproximarem dos seus filhos, mesmo sem este contato antecedente. Através das 

assertivas da literatura de Charpak, et al. (1999), a estratégia da mãe-canguru possui 

duas finalidades elementares:  complementar a escassez de recursos maternais, onde 

a incubadora é trocada pela mãe e o RN é capaz de dar continuidade ao seu 

desenvolvimento junto ao seio materno, o qual oferece afeto, nutrição e refúgio contra 

contágios hospitalares; conter o afastamento prolongado entre mãe e recém-nascido, 

visto que o mesmo conduzido pela mãe pode harmonizar-se com a família, por vez, a 

começar do instante de seu nascimento.  

Através do estudo da literatura de Tamez e Silva (1999), adiante o emprego da 

metodologia da mãe-canguru como base humanizadora nas unidades de terapia 

intensiva, a equipe enfermeira é capaz de empregar-se de diferentes condutas com o 

propósito de propiciar a integração dos congêneres com o recém-nascido em unidade 

de terapia intensiva. Como por exemplo, o enfermeiro atuante é capaz de apresentar 

o neonato aos seus pais após a nascença, antes mesmo de transferi-lo de setor.  
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Ainda, pode esclarecer a eles a funcionalidade dos equipamentos tecnológicos 

utilizados e envolvidos no cuidado e suporte à vida de seu filho, apresentando de 

forma clara o que está acontecendo em tempo real a estes pais, muita das vezes em 

constante amedrontamento. Nos horários de visitação, deve-se tentar coordenar a 

atenção dos pais aos seus filhos e suas necessidades, ao invés dos equipamentos e 

seus barulhos e funcionamentos.  

Possibilitar horários mais flexíveis e versáteis para visitação, além do 

ensinamento e encorajamento aos pais na aprendizagem de cuidado e troca dos RN, 

exemplificando a maneira mais correta de fazê-lo para que estes possam reproduzir 

os cuidados em ambiente residencial sem extenuação do bebê. Além disso, é possível 

apresentar maneiras de comunicação com o recém-nascido de forma lúdica e 

holística, envolver os pais nos cuidados mais básicos e intrínsecos do mesmo e nas 

suas formas de reconhece-los e promover o contato entre as partes assim que a 

situação do neonato estiver estabilizada, como forma de aproximação e zelo. Por fim, 

a equipe de enfermagem pode encorajar os congêneres a caracterizar o ambiente 

ocupado pelo neonato com objetos pessoais e memórias afetivas, como fotos e 

adornos especiais (FERREIRA; VIEIRA, 2008) 

Independente dos métodos utilizados pela equipe de enfermagem consonante 

à equipe multiprofissional de suporte aos pacientes neonatos internados em terapia 

intensiva e o sincronismo com o aparato tecnológico demandado, as bases teóricas 

deixam evidente a importância das abordagens e intervenções em saúde que 

amenizem a separação do neonato com seus familiares, assim como a constante 

atualização destes sobre os procedimentos adotados durante o período de internação. 

Os estudos prévios a partir da literatura de Silva (2000) possibilitam, desta forma, que 

profissionais de saúde que assistem essas díades usem de conhecimentos para que 

o tratamento e o cuidado neste período de hospitalização sejam mais eficazes. 

 
Onde encontra-se o limiar entre o humano do corpo que rege as 
possibilidades de vida e sua máquina fisiológica? Ou, porventura, fosse mais 
adequado alterar o questionamento, principalmente no que concerne à área 
da saúde: onde finalizam-se as funções mecânicas do indivíduo e inicia-se o 
ser humano, como totalidade? Ou, ainda, é possível entender e assistir o 
humano sem o intermédio da tecnologia? O desligar das aparelhagens e 
equipamentos e ainda o ausentar na implementação da pluralidade dos 
procedimentos e técnicas fundamentadas no desenvolvimento tecnológico 
que permeiam e conformam os ambientes de trabalho em ambiente hospitalar 
ainda podem instruir o papel da enfermagem como corpo promotor de 
cuidados? (SILVA, 2000 p.11) 
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Considerou-se que só a partir do conhecimento do meio familiar em que vivem 

as crianças nascidas prematuras, é que se promove assistência centrada em suas 

necessidades individuais, reconhecendo-as enquanto sujeitos que mantêm relações 

com o seu cenário social e seu grupo familiar (GAIVA; FERRIANI, 2001).  

Apesar de entender que, em suma, grande parte da equipe multidisciplinar e, 

nela consiste grande parte do quadro de enfermeiros da UTIN, entendem como 

prioridade a utilização tradicional do processo de cura, baseado no extremo uso de 

tecnologia em detrimento do tratamento humanizado, entende-se como essencial, 

baseado em literaturas nacionais e internacionais apontadas, a crescente qualificação 

e preparação da equipe que lida diretamente com pacientes tão frágeis quanto 

neonatos em estado crítico e suas famílias para um cuidado individualizado, holístico 

e de entendimento da complexidade multifatorial do ser, não só físico, mas entendido 

como um ser psicobiologicosocial que, ao encontrar seus primeiros obstáculos ao 

nascer, precisa ser reintroduzido na capacidade de vida e desenvolvimento de sua 

saúde (GAIVA; FERRIANI, 2001).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do estudo proposto, pôde-se, então, entender e dissertar sobre o papel 

do profissional de enfermagem e seu perfil de atuação numa unidade de terapia 

intensiva neonatológica, sua relação com outros profissionais de saúde incluídos no 

setor e na sua prática em consonância às cada vez mais modernas tecnologias 

encontradas dentro de um ambiente hospitalar, no tratamento e suporte à vida de 

pacientes neonatos. Pode-se identificar os objetivos do trabalho como completos e o 

trabalho, de forma geral, bem sucedido em sua proposta.  

Pôde-se entender melhor, de forma sistemática, sobre o cuidado ético e moral 

na assistência humanizada realizado pelos profissionais de enfermagem em benefício 

da saúde dos pacientes neonatais e sua família, de forma física, psicológica e 

holística. Além disso, dissertou-se sobre a relação do enfermeiro com a equipe 

multiprofissional na UTIN e no manejo das tecnologias cada vez mais avançadas de 

suporte a vida dos pacientes ali hospitalizados. O trabalho também mostrou-se 

importante ao levantar a discussão sobre a educação e o entendimento de uma 

abordagem mais empática e humanizadora destes pacientes, principalmente no 

fortalecimento dos laços do recém-nascido com seus pais, através do método 

Canguru, amplamente implantado em diversas partes do mundo. 

Por fim, através deste estudo, planeja-se fomentar a discussão à toda 

comunidade acadêmica da área de saúde, em especial dos estudiosos no cuidado 

relativo à equipe enfermeira, demonstrando a importância de uma maior discussão 

sobre o assunto, para que, cada vez mais o profissional de enfermagem esteja 

preparado e apto para atuar em ambientes extremamente delicados e estressantes, 

como a UTI neonatal e que possam exercer suas funções, para além da técnica, mas 

de cuidado e atenção assistencial direcionada com clareza, fluência e excelência. 
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