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Resumo

Este artigo abrange uma pesquisa qualitativa, que teve como objetivo principal estabelecer uma 
reflexão sobre a importância da enfermagem como um agente facilitador no processo de inte-
ração entre pais e filhos em um ambiente de UTI neonatal. Para sua maioria, é considerado um 
local desconhecido, frio e hostil, causador de uma enorme insegurança nas famílias envolvidas 
nesse ambiente. Qual o comportamento experimentado por esses pais e familiares quando se de-
param com seus filhos internados nestas condições? O presente estudo reforça a importância da 
enfermagem durante todo esse processo, mostrando que as ações humanizadas devem ser indivi-
dualizadas em cada família englobada por tal cenário, levando em consideração seus respectivos 
medos, pois esses distintos problemas fazem toda a diferença. Com isso, conclui-se que, apesar 
de toda a infraestrutura associada à alta tecnologia oferecida em uma UTI neonatal, a comunica-
ção é um fator imprescindível. Para isso, se faz necessário que os pais recebam orientações claras 
e objetivas sobre as rotinas adotadas na UTI neonatal, como também sobre os equipamentos 
utilizados nesse setor, de modo a estimular uma relação afetiva com seus filhos, partilhando dos 
cuidados envolvidos nesse ambiente, e principalmente, podendo esclarecer suas dúvidas, contri-
buindo, assim, para a diminuição de suas angústias e ressentimentos.
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1. Introdução
O período gestacional é um momento muito es-
pecial na vida da mulher e da família, sendo ro-
deado por inúmeras sensações e expectativas. É 

a partir dele que se constituem planos e sonhos, 
que se dissemina o sentimento de ansiedade entre 
todos da família, sendo comum a espera por um 
bebê saudável. 
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Para a família, aqui referida como pai e mãe, a in-
ternação de um filho na Unidade de Terapia Inten-
siva Neonatal (UTIN), que necessita de cuidados 
especiais, é sempre um momento difícil, justamen-
te por tratar-se de um ambiente estranho, gerador 
de insegurança, sobretudo, quando o neonato exis-
tente não é aquele idealizado (SANTOS, 2006).

Souza et al. (2009) consideram a hospitalização de 
um filho prematuro na UTIN como uma situação 
que pode gerar danos emocionais para a toda fa-
mília, principalmente para a mãe, por tratar-se de 
um ambiente assustador, que inibe o contato es-
pontâneo entre mãe e filho. Ao vivenciar a hospi-
talização de um filho na UTIN, as mães adentram 
em uma nova realidade, permeada, quase sempre, 
por momentos difíceis, que geram tristeza, dor e 
desesperança. Com o decorrer e o prolongamen-
to da permanência hospitalar desses neonatos, são 
despertados nos pais sentimentos de ansiedade, in-
segurança e culpa. 

Tendo em vista todos estes aspectos citados, o au-
tor relata que algumas unidades neonatais têm se 
preocupado em reduzir o impacto causado pelo in-
ternamento do filho na UTIN, investindo em um 
processo de humanização da assistência, que visa 
a atender às necessidades emocionais desses pais, 
de modo a tentar oferecer um suporte emocional 
mais direcionado.

Os pais encaram a internação como algo assusta-
dor. Essa forma de sentir está relacionada ao am-
biente da UTIN. Os pais, fragilizados no momento 
em que saem do seu universo, ficam, portanto, à 
mercê das normas e condutas que passam a diri-
gir os seus passos nesse lugar desconhecido, as-
sustador e inóspito que é para eles a UTI neonatal. 
(MITTAG; WALL, 2006).

Conforme Lemos e Rossi (2002), o ambiente hos-
pitalar tem sido apontado como importante fator 
no enfraquecimento do vínculo mãe e recém-nas-
cido, pelo fato de ser temido pela família, porque 

colabora para a diminuição do contato diário com 
o filho.

Com a necessidade da hospitalização, vêm a inse-
gurança, muitas dúvidas e angústia, já que o am-
biente hospitalar é algo desconhecido para a fa-
mília, implicando um grande conflito, por isso, a 
necessidade de que o ambiente seja receptivo, aco-
lhedor tanto para os pais como para o bebê. 

Gaiva e Scochi (2005) falam que inúmeros estu-
dos mostram a importância da presença dos pais 
na UTI neonatal e da participação deles nos cui-
dados ao filho hospitalizado, não só para o esta-
belecimento do vínculo afetivo mãe-filho, como 
também para a redução do estresse causado pela 
hospitalização e no preparo para o cuidado à saúde 
no domicílio. A assistência ao RN em UTIN so-
freu mudanças. O modelo tradicional de assistên-
cia centrado no bebê doente vem cedendo espaço 
para um novo modelo, que permite a presença dos 
pais e a incorporação da família no cuidado. Para 
efetivar essa nova prática, as UTINs têm permitido 
o livre acesso dos pais para visitar os filhos, além 
de liberar a permanência contínua deles junto ao 
bebê internado, se assim o desejarem, proporcio-
nando, inclusive, condições para sua acomodação 
nas unidades. 

Scochi et al (2003) mencionam que, nesse ambiente, 
a enfermagem deve ser facilitadora da participação 
familiar, favorecendo o vínculo, o apego entre pais e 
filhos e as competências práticas humanizadas.

A presente pesquisa objetivou fortalecer a impor-
tância da enfermagem em ser o agente facilitador 
para promover os primeiros contatos e o convívio 
entre pais, filhos e familiares no ambiente hostil e, 
muitas vezes, assustador da UTI neonatal.

Para a realização desta pesquisa, optamos pela 
abordagem de natureza qualitativa, uma vez que 
ela permite entrar em profundidade na essência 
do tema proposto. A pesquisa qualitativa permi-
te compreender as representações de um deter-
minado grupo e entender o valor cultural que ele 
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atribui a determinados temas. A técnica utilizada 
para a mesma foi um estudo bibliográfico, pois foi 
desenvolvido com base em material já elaborado, 
constituído de artigos científicos publicados (MI-
NAYO, 2006).

Ao delimitarmos o tema da pesquisa, realizamos 
um estudo exploratório. Assim, a partir das lei-
turas do material, surgiram os seguintes temas: o 
ambiente da UTIN e a humanização do cuidado; 
o vínculo afetivo entre pais/família e filho; a enfer-
magem como agente facilitador no processo de hu-
manização, a presença dos pais ou dos familiares 
na UTI neonatal, a contribuição da enfermagem 
para a promoção do contato pais/filhos. Buscamos 
trabalhos que abordassem essa temática teórica, 
que fossem capazes de nos fornecer explicações a 
respeito do assunto proposto, bem como pesquisas 
que tratavam do assunto. 

Portanto, realizamos um levantamento bibliográ-
fico sobre o tema nos bancos de dados informati-
zados MEDLINE, LILACS, SCIELO. A busca dos 
artigos deu-se por meio do uso das palavras-chave, 
a saber, UTIN, Contribuição da enfermagem, Hu-
manização. E foram selecionados artigos científi-
cos publicados do ano 2000 a 2013. 

De posse do material, realizamos uma leitura do 
tipo exploratória, que tem por objetivo verificar 

em que medida a obra consultada interessa à pes-
quisa. Nesse momento, obtivemos maior familiari-
dade com o tema da investigação. A leitura explo-
ratória é feita mediante o exame da folha de rosto 
ou resumo, dos índices da bibliografia e das notas 
de rodapé. Também faz parte deste tipo de leitura 
o estudo da introdução, do prefácio, de livros e re-
sumos de artigos. Com esses elementos, é possível 
ter uma visão global do texto, bem como de sua 
utilidade para a pesquisa. (GIL, 2005).

A etapa seguinte foi determinar o material de in-
teresse à pesquisa, momento em que realizamos a 
leitura seletiva, a qual é mais profunda que explo-
ratória, que ainda não é definitiva, pois possibilita 
a retomada do mesmo material com propósitos di-
ferentes. (GIL, 2005).

Posteriormente, procedemos à leitura do tipo ana-
lítica, que é feita com base nos textos selecionados. 
Essa etapa tem por finalidade ordenar e sumarizar 
as informações contidas nas fontes, de forma que 
possibilitem a obtenção de respostas ao problema 
da pesquisa. (GIL, 2005). 

2. Desenvolvimento
Após a execução da metodologia proposta, foram 
encontrados 21 artigos para a discussão deste tra-
balho, conforme se encontram no quadro 1. 

Quadro 1. Artigos pesquisados referentes ao tema proposto: a contribuição da enfermagem para promover 
a presença dos pais e familiares na unidade de Terapia Intensiva neonatal, autores, ano da publicação e 
título. (continua)

ARTIGOS AUTORES ANO TÍTULO

I Oliveira, Collete; 
Vieira

2006 A humanização na assistência à saúde

II Rolim; Cardoso 2006 O discurso e a prática do cuidado ao recém-nascido de risco: refle-
tindo sobre a atenção humanizada

III Lemos, Rossi 2002 O significado cultural atribuído ao centro de terapia intensiva por 
clientes e seus familiares: um elo entre a beira do abismo e a realidade

IV Gaíva; Scochi 2005 A participação da família no cuidado ao prematuro em UTI neonatal
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Quadro 1. Artigos pesquisados referentes ao tema proposto a contribuição da enfermagem para promover 
a presença dos pais e familiares na unidade de Terapia Intensiva neonatal, autores, ano da publicação e 
título. (conclusão)

ARTIGOS AUTORES ANO TÍTULO

V Mittag; Wall 2004 Pais com filhos internados em UTI neonatal: sentimentos e percepções.

VI Santos 2006 A participação da família no ambiente neonatal.

VII Moreira 2005 Estressores em mães de recém-nascidos de alto risco: sistematização 
da assistência de enfermagem.

VIII Reichert; Costa 2000 Experiência de ser mãe de recém-nascido prematuro.

IX SCOCHI et al. 2003 Incentivando o vínculo mãe e filho em situação de prematuridade: 
as intervenções de enfermagem no Hospital das Clínicas, em Ribei-
rão Preto.

X Silva; Silva; Cris-
toffel

2009 Tecnologia e Humanização na Unidade de Terapia Intensiva neona-
tal: reflexões no contexto do processo saúde x doença.

XI Brum; Sherman 2004 Vínculos iniciais e desenvolvimento infantil: abordagem teórica em 
situação de nascimento de risco.

XII Rossato-Abéde; 
Angelo

2002 Crenças determinantes da intenção da enfermeira acerca da presença 
dos pais em unidades neonatais de alto-risco.

XIII Schmidt; Sassá; 
Veronez; Higa-
rash; Marcon

2012 A primeira visita ao filho internado na Unidade de Terapia Intensiva 
neonatal: percepção dos pais.

XIV Sousa; Araújo; 
Costa; Carvalho; 
Silva

2009 Representações das mães sobre a hospitalização do filho prematuro.

XV Frello; Carraro 2012 Enfermagem e a relação com as mães de neonatos em Unidade de 
Terapia Intensiva neonatal.

XVI Tronchin; Tsune-
chiro

2005 A experiência de tornarem-se pais de prematuro: um enfoque etno-
gráfico.

XVII Molina; Fonse-
ca; Waidman; 
Marcon

2009 A percepção da família sobre sua presença em Unidade de Terapia 
Intensiva neonatal.

XVIII Côa; Petengill 2011 A experiência de vulnerabilidade da família da criança hospitalizada em 
Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos.

XIX Pinto; Ribeiro; 
Pettengill; Balieiro

2008 Cuidado centrado na família e sua aplicação na enfermagem pediátrica.

XX Pinto; Ribeiro; 
Silva

2005 Procurando manter o equilíbrio para atender às suas demandas e cuidar 
da criança hospitalizada: a experiência da família.

XXI Gomes; Erdmann; 
Busanello

2010 Refletindo sobre a inserção da família no cuidado à criança hospi-
talizada.

Fonte: Elaborado pela Autora
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2.1. Entendendo o  
Ambiente da UTI Neonatal

A UTIN é um ambiente hospitalar onde são utiliza-
dos procedimentos e técnicas sofisticadas, que po-
dem propiciar condições para a reversão dos distúr-
bios que colocam em risco a vida dos bebês de alto 
risco. O local é, em geral, repleto de equipamentos 
e rico em tecnologia (REICHERT; COSTA 2000).

As autoras ainda consideram que a primeira visita 
à UTIN pode ser deprimente para os pais, devido 
ao RN necessitar, com frequência, de, pelo menos, 
uma infusão venosa, fios ligados para monitoriza-
rão, sonda endotraqueal acoplada a um respirador, 
além de, na maioria das vezes, permanecer confi-
nado em incubadoras. Os pais necessitam de apoio 
da equipe multiprofissional e uma orientação rea-
lista dos prognósticos, a fim de compreender a 
doença do neonato e o motivo de toda a aparelha-
gem para os cuidados recebidos. 

O acolhimento do neonato é realizado pela equipe 
especializada de profissionais, direcionando, nos 
primeiros momentos, o cuidado para a manuten-
ção da vida. Há muito barulho, uma atmosfera de 
urgência e decisões rápidas, pessoas indo e vindo, 
enfim, um ambiente que traz em si fontes gerado-
ras de estresse aos profissionais e aos pais (TRON-
CHIN; TSUNECHIRO, 2005).

De acordo com Carvalho (2001), os pais experi-
mentam a interrupção de suas atividades normais 
e das responsabilidades parentais. O estresse au-
menta quando percebem que a informação sobre a 
situação de saúde do filho está incompleta, confli-
tiva ou de difícil compreensão.

Por isso, é fundamental que a enfermagem favore-
ça todo o apoio necessário, para que esse elo entre 
os pais/familiares e o ambiente da UTIN aconteça, 
assim, permitindo o acesso que contribuirá para a 
diminuição dos receios e medos que, muitas vezes, 
afastam os pais do convívio hospitalar.

O quanto antes os pais e familiares entrarem em 
contatos com seus filhos, participando das rotinas 
das unidades, mais cedo aceitarão a condição espe-
cial de seu bebê e desenvolverão, também, a capa-
cidade de cuidarem dele após a alta.

Gaiva e Scochi (2005) dizem que, através de pes-
quisas observadas, a participação da família no 
cuidado do bebê nas unidades ainda não se tornou 
uma rotina institucional, mesmo com a conscien-
tização da importância de inclui-la no processo do 
cuidado e na tomada de decisão. Ainda existe mui-
ta resistência na implantação desta realidade por 
parte dos profissionais e até mesmo da instituição.

Brun e Scherman (2004) enfatizam a pesquisa rea-
lizada em 1982 por Klaus e Kennell, no Hospital 
da Universidade de Cleveland, onde foi permi-
tido a um grupo de mães que entrasse nas UTIs 
para pegar e cuidar de seus bebês. Os neonatos 
desse grupo tiveram um escore mais alto no tes-
te de Stanford-Binet (que avalia o QI dos bebês), 
quando comparados com os RNs do grupo-con-
trole, no qual as mães não tiveram contato precoce 
com seus filhos. Esse estudo contribuiu, de forma 
positiva, tanto para os pais como também para o 
desenvolvimento intelecto dos bebês, devido ao 
contato precoce com as mamães. 

2.2. A Visão dos Pais/Familiares  
em relação aos seus bebês internados

A hospitalização de um filho pode ser considerada 
pelos pais como algo fatal na vida da família. Além 
do sofrimento causado pela doença, é considerada 
fatigante e causadora de alterações na maioria dos 
aspectos da vida familiar, incluindo a separação 
dos pais e de outros membros, principalmente se 
a família reside em outro município e um dos pais 
precisa se ausentar por tempo indeterminado para 
acompanhar o tratamento. Traz consigo uma série 
de sentimentos como medo, insegurança, preocu-
pação, solidão. Esses fatores, quando somados, afe-
tam o equilíbrio emocional, podendo vir a ocasio-
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nar um transtorno na harmonia da família, gerando 
consequências graves (MOLINA et al., 2007).

Conforme Schmidt et al. (2012), é com base na fi-
losofia do cuidado centrado na família, no suporte 
à família e na participação dos pais nos cuidados 
diretos ao RN, assim como a inclusão deles nas de-
cisões sobre seu filho, que isso deve ser uma das 
prioridades nos serviços de neonatologia. A inter-
nação prolongada dos bebês e a privação do am-
biente aumentam o estresse dos pais e da família, 
podendo prejudicar o estabelecimento do vínculo e 
apego. No tocante à equipe de enfermagem, ela as-
sume um leque de atribuições e responsabilidades 
que, por sua vez, demandam capacidades essen-
ciais para avaliar, entender e apoiar, com seguran-
ça, o RN e a sua família durante esse tempo crítico.

As mesmas autoras abordam os sentimentos vi-
venciados pelos pais diante do risco de morte do 
bebê. Os pais passam por uma experiência com 
sentimentos contraditórios e confusos. A partir do 
estudo realizado pelas mesmas, em que foram co-
lhidos depoimentos, ficou claro que, para os pais, 
a noção ou o conceito global de UTIN traz em seu 
bojo uma associação quase imediata com a ideia de 
finitude, de possibilidade iminente da morte.

Com esta pesquisa, podemos observar que vários 
artigos tratam sobre a importância dos pais no am-
biente da UTIN. Molina (2007) reforça que, além 
de proporcionar bem-estar à criança, a presença 
dos mesmos traz um fator de segurança, pois, des-
ta forma, eles têm a oportunidade de participar e 
de acompanhar o cuidado que é dispensado ao seu 
filho durante toda a internação. Isso lhes permite 
perceber que tudo o que é possível está sendo feito, 
o melhor está sendo oferecido ao seu filho, dimi-
nuindo um pouco o sentimento de impotência e 
culpa diante do que se passa. 

No cotidiano do hospital, são vivenciadas relações 
sociais permeadas de conflitos, disputas e negocia-
ções. Determinadas situações de conflito são refor-
çadas pelas normas hospitalares e interações esta-

belecidas no ambiente hospitalar. A sensação dos 
familiares de sentirem-se divididos entre cuidar 
da criança hospitalizada e dos demais membros é 
acentuada quando o hospital não facilita a troca de 
acompanhantes, ou mesmo quando a postura da 
equipe não permite a ausência desses por alguns 
períodos, de forma que ter um acompanhante dei-
xa de ser um direito da criança e passa a ser apenas 
um dever de sua família. (PINTO et al., 2005).

Para a família, a participação e o apoio por parte 
da equipe são fundamentais. Ela sente-se muito 
bem quando, de alguma forma, pode contribuir 
com algo e participar do tratamento, vai à busca 
de conhecimento, se mostra interessada, busca 
pesquisas que tratem do assunto, muitas vezes, na 
tentativa de mobilizar-se em sentido oposto à vul-
nerabilidade. A família realiza ações de enfrenta-
mento das dificuldades, de acordo com suas cren-
ças e valores. Ela começa a buscar seus direitos e 
tenta ser reconhecida pela equipe ao desejar parti-
cipar do tratamento da criança. Para isso, procura 
estabelecer con fiança com os membros da equipe, 
mantendo a esperança viva dentro de si. (CÔA; 
PETTENGILL, 2011). 

2.3. A Contribuição da Enfermagem  
para promover a humanização

Na UTIN, a enfermagem possui, além das respon-
sabilidades com o neonato, compromisso junto aos 
pais, em especial, as mães, e estudos têm demons-
trado muitas atividades que podem ser elencadas 
como fundamentais para serem desenvolvidas jun-
to à família durante a internação do bebê, dentre 
elas: acompanhá-los nas primeiras visitas à UTIN, 
informar sobre as condições do bebê, responder às 
questões e dar suporte emocional na forma de em-
patia e compreensão, encorajar a visita e o toque, 
envolver nos cuidados, informar acerca dos pro-
cedimentos e tratamentos realizados. (FRELLO; 
CARRARO, 2012).

O preparo dos pais e familiares para a primeira vi-
sita é função da enfermagem, explicando o aspec-
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to do RN, equipamento que está sendo utilizado e 
orientações gerais sobre a unidade, para que este 
pai/familiar se sinta, de certa forma, mais familia-
rizado e menos assustado.

Moreira (2001) relata em seu artigo “Estressor em 
mães de recém-nascidos de alto risco” as atribui-
ções da enfermagem, que assume um leque de res-
ponsabilidades e capacidades que são essenciais 
para avaliar, entender e apoiar com segurança o 
RN e a sua família durante este tempo crítico.

De acordo com pesquisa realizada por Rossato e 
Abéde (2002), a crença de algumas enfermeiras 
quanto à importância de permitir o livre acesso dos 
pais à UTIN prejudica o andamento do serviço da 
unidade, mas, por outro lado, também entendem 
que há a necessidade de interação entre os pais e o 
RN internado, trazendo benefícios para o próprio 
RN, bem como para os pais que, deste modo, se 
sentem mais amparados. Esse seria, segundo a teo-
ria da ação racionalizada, o fator pessoal ou a atitu-
de individual da enfermeira em relação a permitir 
a presença dos pais em UTI neonatal. 

Com esta pesquisa, percebemos que a enfermagem 
tem papel principal e importantíssimo no desen-
volvimento da rotina de uma UTI neonatal. Assim, 
o facilitador detém a responsabilidade de exercer o 
papel contrário no que diz respeito ao acesso dos 
pais/familiares no ambiente hospitalar, levando em 
consideração que cada um traz consigo receios e 
sua própria percepção do que acredita ser melhor 
para o serviço, dificultando, assim, o acesso da fa-
mília ou promovendo esse acesso. De acordo com 
nossas pesquisas, percebemos que isso tem muito 
a ver com a opinião pessoal de cada profissional. 

A qualidade humanizada não faz parte das ações 
somente pelo fato de serem realizadas por huma-
nos, mas sim pelo caráter relacional em saúde, no 
qual a expressão das subjetividades é exclusiva dos 
seres humanos. A proposta de humanização vem 
com o objetivo de instalar e aprimorar a nature-
za humana para um relacionamento mais afetuoso 

com o outro, sendo que o diálogo e a comunicação 
são fundamentais. (SILVA; CRISTOFFEL, 2009).

Levando em consideração o que as autoras supra-
citadas falaram, percebemos que o trabalho de hu-
manização não é uma tarefa fácil de realizar, pois 
envolve várias questões que, muitas vezes, fogem do 
ambiente hospitalar. A humanização deve ser execu-
tada individualmente, já que cada indivíduo tem a 
sua realidade, envolvendo questões éticas e psíquicas. 

Além dos aspectos de compromisso, infraestrutura 
e gestão hospitalar, a humanização envolve o ato de 
saúde em si. Nas UTINs, observa-se a preocupação 
da equipe de enfermagem com o quadro clínico do 
RN, porém, identifica-se a dificuldade em vislum-
brar o bebê em sua integralidade, que faz parte de 
uma família, e que essa se encontra desequilibra-
da. Portanto, na UTIN, o cuidado de enfermagem 
deve estar voltado às necessidades da criança e sua 
família, desenvolvendo uma proposta do cuidado 
centrado na família, encorajando-a ao envolvi-
mento afetivo e no cuidado de seu filho. Com isso, 
pretende-se preservar a indissolubilidade do binô-
mio mãe-filho, reduzindo assim o tempo de inter-
nação, aumentando o calor afetivo e a colaboração 
da equipe de saúde ao criar um vínculo de confian-
ça entre família e equipe. (OLIVEIRA, 2013). 

Dentre as profissões da saúde, a enfermagem é a 
que está mais próxima do paciente. A enfermeira, 
em tese, deveria zelar pela sua assistência, mas a 
ausência da assistência direta ao paciente, ou de 
sua sistematização, torna o trabalho da equipe, 
muitas vezes, mecânico e padronizado. A ausência 
decorre das tarefas administrativas, burocráticas 
e, principalmente, do distanciamento dos ideais de 
humanização na assistência ao paciente, aquele que 
é a sua razão de existir. (ROLIM; CARDOSO, 2006).

2.4. A filosofia do  
cuidado centrado na família

Segundo Pinto et al. (2009), a construção do ter-
mo cuidado centrado na família teve início em 
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meados de 1969, com o propósito de definir a qua-
lidade do cuidado prestado no hospital, segundo 
visão dos pacientes e suas famílias, e de discutir a 
autonomia do paciente frente às suas necessidades 
de saúde.

Essa filosofia pode servir de instrumento para o 
trabalho de enfermagem na UTIN, levando em 
consideração que a enfermagem é uma das pro-
fissões da área de saúde com maior contato entre 
as famílias. Pensando assim, este estudo nos leva a 
refletir sobre a qualidade do cuidado prestado.

O termo cuidado centrado no paciente e família 
surgiu devido à compreensão de que a família é 
considerada um elemento fundamental no cuida-
do de seus membros e o isolamento social é um 
fator de risco, já que a própria internação leva, 
muitas vezes, ao isolamento e à desconstrução da 
rotina de muitas famílias. 

É recomendado que os profissionais incentivem a 
continuidade da ligação natural que existe entre a 
maioria dos pacientes, suas famílias e suas redes de 
apoio. Por acreditar que a família exerce influência 
sobre a saúde do paciente, essa filosofia assistencial 
a inclui como parceira na melhoria das práticas e 
do sistema de cuidado (PINTO et al., 2009).

As conjecturas centrais do cuidado centrado na 
família são assim apresentadas pelo Instituto do 
Cuidado Centrado na Família (ICCF): dignidade 
e respeito; os profissionais de saúde ouvem e res-
peitam as escolhas e perspectivas do paciente e da 
família; o conhecimento, os valores, as crenças e a 
cultura do paciente e da família são inseridos no 
planejamento e na prestação do cuidado; a equipe 
multiprofissional comunica-se e divide as infor-
mações úteis, de maneira completa e imparcial. 
Pacientes e família são incentivados e apoiados a 
participarem do cuidado e da tomada de decisão 
(PINTO et al., 2009). 

O cuidado centrado na família objetiva promover 
o bem-estar e a saúde de indivíduos e família e res-
taurar seu controle e dignidade. São consideradas 

competências do cuidado: o apoio emocional, so-
cial e de desenvolvimento e podem ser aplicadas 
em diferentes áreas de atuação da enfermagem, 
inclusive na UTIN, mas com um maior foco na fa-
mília, que, para a filosofia, não se restringe só ao 
corpo biológico. 

A enfermagem vem desenvolvendo inúmeros es-
tudos e pesquisas que revelam a importância da 
presença da família como fator crucial para a recu-
peração da criança hospitalizada. (GOMES; ERD-
MANN; BUSANELLO, 2010).

Existem muitos estudos que trazem a consagração 
da participação da família no cuidado com o neo-
nato enfermo, mas, infelizmente, a prática ainda 
não descreve os avanços das teorias e pesquisas.

3. Conclusão 
A hospitalização do filho na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) é uma condição que 
pode gerar danos emocionais para toda a família, 
especialmente para os pais. Mesmo conscientes da 
possibilidade do nascimento de uma criança que 
necessite de cuidados intensivos, os pais mantêm a 
esperança de que seu filho será saudável e perma-
necerá junto à mãe até o momento da alta hospi-
talar. Entretanto, durante a visita à UTIN, os pais 
são surpreendidos por um estado inicial de choque 
provocado, a princípio, pelo nascimento inesperado 
de um bebê em condições adversas e, depois, pelo 
confronto com uma realidade diferente da ideali-
zada, traduzida por um recém-nascido de aspecto 
frágil e com necessidade de cuidados especiais.

A UTI neonatal é um setor onde a tecnologia cada 
vez mais se supera, tornando o ambiente frio, sem 
afeto para os profissionais. O desafio é vencer bar-
reiras e permitir a expressão de sentimentos nos re-
lacionamentos entre as famílias, as crianças e, prin-
cipalmente, entre os profissionais. É imprescindível 
a luta por um atendimento mais humanizado e, 
com isso, buscar cada vez mais intensificar o forta-
lecimento destas relações. (MOLINA et al., 2009). 
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No decorrer da leitura dos artigos aqui utilizados, 

ficaram mais do que evidentes os aspectos de trans-

formação na vida das famílias com filhos internados 

na UTIN, como elas reagem a esta nova realidade 

nas suas vidas, com mudanças bruscas e repentinas 

causando toda uma desarmonia familiar.

Diante desse pressuposto, vale reforçar a impor-

tância da equipe de enfermagem que atua nesse 

setor para desenvolver um atendimento de forma 

humanizada e buscar o método mais individuali-

zado, tentando enxergar os medos, a angústia de 

cada família que ali se encontra com um total es-

tado de fragilidade e medo por algo novo e total-

mente desconhecido. 

A equipe deve ter em mente que está mais do que 
comprovado que a presença da família na UTIN 
traz inúmeros benefícios ao neonato, mesmo sa-
bendo que em alguns serviços ainda há uma gran-
de burocracia em aderir a esta modalidade.

São compreensíveis toda a apreensão e o medo 
vivenciados pelos pais, visto que essa hospitaliza-
ção ainda carrega consigo o peso do sinônimo de 
morte, gerando um aspecto de impotência e culpa. 
Alguns autores reforçam a importância das infor-
mações de forma clara e direta, de manter os pais 
cientes da situação de seus filhos e, quando possí-
vel, começar a introduzi-los em algumas ativida-
des, pois, quando as informações são incompletas, 
aumentam mais sua angustia e tristezas.

THE CONTRIBUTION OF NURSING AS A FACILITATOR OF AGENT INTERACTION BETWEEN PARENTS 
AND CHILDREN IN THE NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT

Abstract

This article is a qualitative research, which aimed to establish a reflection on the importance of 
nursing as a facilitator in the process of interaction between parents and children in an environ-
ment of the Neonatal intensive care unit. For the most part, is considered an unknown location, 
cold and hostile, creating huge uncertainty in the families involved in this environment. Which 
the behavior of these parents and family suffered when they encounter their children admitted 
in these conditions? This study reinforces the importance of nursing throughout in this process, 
showing that the humanized actions should be individualized for each family covered by this 
scenario, taking into account their fears, because these distinct problems make all the difference. 
Thus, it is concluded that despite all infrastructure associated with high technology offered in a 
NICU the communication is an essential factor. For this, it is necessary that parents receive clear 
guidelines and objective information on the routines adopted in the NICU, as well as the equi-
pment used in this industry in order to stimulate an emotional relationship with their children, 
sharing the care involved in this environment, and especially and can answer their questions, 
thereby helping in reducing their anxieties and resentments.
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NICU. Humanization. Contribution of Nursing.
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