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RESUMO 

 

DINIZ MACHADO, Maria Estela. Conhecimento, atitudes e práticas do enfermeiro no 

cuidado desenvolvimental ao recém-nascido em unidades no município do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2014. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

 

O avanço tecnológico trouxe para o recém-nascido, especialmente o prematuro e de 

baixo peso, maiores possibilidades de sobrevida, o que aumentou o tempo de internação e 

exposição precoce à experiência sensorial no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal, com luzes brilhantes, elevados níveis de ruído, frequentes intervenções de manuseio 

excessivo, múltiplos procedimentos dolorosos e repetitivos, que podem exercer efeitos 

deletérios ao cérebro imaturo e alterar, subsequentemente,  seu desenvolvimento. O enfermeiro 

tem grande responsabilidade em promover estratégias de cuidado para minimizar eventos 

adversos do ambiente estressor da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, para proteção e apoio 

ao desenvolvimento neurocomportamental precoce do prematuro. O cuidado desenvolvimental 

enquanto estratégia de atenção humanizada ao recém-nascido, seus pais e família, respeitando 

suas singularidades, encontra-se inserido na Norma de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso - Método Canguru. Desse modo, este estudo teve por objetivos: 

Identificar conhecimento e prática dos enfermeiros no cuidado desenvolvimental com o recém-

nascido de risco nas unidades neonatais do Rio de Janeiro; Descrever as atitudes dos 

enfermeiros no cuidado desenvolvimental com o recém-nascido de risco nas unidades neonatais 

do Rio de Janeiro; Analisar o cuidado prestado ao recém-nascido de risco pelos enfermeiros 

frente às diretrizes das políticas públicas de saúde voltadas para o cuidado desenvolvimental. 

Estudo quantitativo, censitário, seccional, do tipo Survey, utilizando o Método CAP 

(Conhecimento, Atitude, Prática), realizado em 10 unidades neonatais de referência para o 

atendimento do recém-nascido de risco no município do Rio de Janeiro. A amostra foi de 111 

enfermeiros. Foi utilizado questionário autoaplicável do tipo Lickert. Os dados foram 

analisados pelo Programa estatístico R. A análise exploratória de dados constituiu em 

porcentagem simples, média e intervalos de confiança (IC). Os resultados mostraram que os 

enfermeiros neonatais têm conhecimento quanto ao cuidado desenvolvimental, atitude que se 

mostra em processo de transição entre o modelo biomédico e o modelo humanístico, e uma 

prática onde o cuidado desenvolvimental não se encontra plenamente implantado, com barreiras 



 

 

relacionadas à própria resistência dos profissionais, dificuldades de recursos estruturais, 

organizacionais, humanos e materiais. Conclui-se que existe necessidade de adequação quanto 

ao número de leitos neonatais e apoio gestor nos níveis direto e indireto para implementação 

do cuidado desenvolvimental, além de educação permanente para os profissionais envolvidos 

no cuidado com o recém-nascido de risco e sua família nas unidades neonatais. Para a prática 

profissional de enfermagem, este estudo pode contribuir para o fortalecimento do papel do 

enfermeiro no cuidado com o recém-nascido de risco e sua família e oferecer subsídios para 

futuras pesquisas a partir do conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros neonatais quanto 

ao cuidado desenvolvimental na cidade do Rio de Janeiro. Recomenda-se capacitação nas 

unidades pesquisadas para sedimentação e implementação efetiva do cuidado 

desenvolvimental. 

 

Palavras-chave: Cuidado do Lactente. Terapia Intensiva Neonatal. Enfermagem Neonatal. 

Conhecimentos, Atitudes e Prática em Saúde. Desenvolvimento Infantil (Brasil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

DINIZ MACHADO, Maria Estela. Conhecimento, atitudes e práticas do enfermeiro no 

cuidado desenvolvimental ao recém-nascido em unidades no município do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 2014. Tese (Doutorado em Enfermagem) - Escola de Enfermagem Anna Nery, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

Technological advances have brought greater possibilities of survival to the newborn, 

especially the premature and low birthweight ones, which increased the length of stay and early 

exposure to the sensory experience in the Neonatal Intensive Care Unit environment, with its 

bright lights, high noise levels, frequent interventions of excessive handling, multiple and 

repetitive painful procedures, which may exert deleterious effects on the immature brain and 

subsequently change its development. The nurse has a great responsibility to promote care 

strategies so to minimize adverse events in the stressful environment of the Neonatal Intensive 

Care Unit for protection and support to the early neurobehavioral development of the premature. 

The developmental care as a humanized care strategy to newborns, their parents and family, 

respecting its singularities, is inserted in the Standard for Humane Care Infant, Low Birthweight 

- Kangaroo. Thus, this study aimed to: Identify knowledge and practices of nurses in 

developmental care for the newborn at risk in neonatal units in Rio de Janeiro; Describe the 

actions of nurses in developmental care for the newborn at risk in neonatal units in Rio de 

Janeiro; Analyze the care given to newborns at risk by nurses in accordance to the guidelines 

of public health policies aimed at developmental care. Quantitative, census, sectional and 

Survey type studies, using the KAP method (Knowledge, Attitude & Practices), conducted in 

10 neonatal units that are references for the care of newborns at risk in the city of Rio de Janeiro. 

The sample was of 111 nurses. A self-administered questionnaire was used on Lickert type. 

Data was analyzed using the statistical program R, presented in descriptive statistics in simple 

percentage, mean  and confidence intervals (CI). Results show that neonatal nurses have 

knowledge of developmental care, an attitude that is currently in transition from the biomedical 

model to the humanistic model, and a practice where developmental care is not fully 

implemented, with barriers related to professionals´ own resistance, difficulties of structural, 

organizational, human and material resources. It is concluded that there is a need for adjustment 

regarding the number of neonatal beds and management support in direct and indirect levels for 

the implementation of developmental care, as well as permanent education for professionals 

involved in the care of newborns at risk and their families in neonatal units. With regards to the 



 

 

professional nursing practice, this study may contribute to strengthen the role of nurses in the 

care of newborns at risk and their families and to serve as a starting point for future research 

using the knowledge, actions and practices of neonatal nurses regarding to developmental care 

in the city of Rio de Janeiro. And as for the units surveyed on this study, proper training is 

recommended to allow an effective implementation of developmental care. 

 

Keywords: Infant Care. Intensive Care, Neonatal. Neonatal Nursing. Health Knowledge, 

Attitudes, Practice. Child Development (Brazil). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Aproximação com a temática 

A intenção de estudar a temática voltada para o cuidado ao recém nascido na unidade 

de terapia intensiva neonatal\UTIN teve início após realizar o curso de graduação em 

enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro\UNIRIO e iniciar 

imediatamente minha experiência profissional em uma instituição da rede privada de saúde. 

Começar a vida profissional cuidando do recém-nascido de risco, principalmente prematuros, 

encantou-me. Este foi um momento de grande aprendizado científico, técnico, gerencial ao qual 

me dediquei integralmente, principalmente pela pouca experiência.  

Queria ter o domínio da técnica e de procedimentos como: punção venosa periférica, 

aspiração de cânula traqueal, manipulação de equipamentos ventilatórios e bombas infusoras, 

dentre outros. Contudo, a possibilidade de cuidar de recém-nascidos de risco também me 

propiciou a oportunidade de perceber o quanto a assistência ao prematuro, era tecnicista, 

biomédica, tão somente voltada para a patologia. Importava a sua sobrevivência. De uma forma 

geral a equipe dava tudo de si, para enviar o bebê para casa, uma vez que nossa grande 

finalidade era tão somente à alta.  

Em 1988, após aprovação em concurso público, passei a trabalhar na assistência 

neonatal no “berçário especial” de uma Maternidade pública do município do Rio de janeiro. 

Nesta época, já com um pouco de experiência na área e em virtude da insuficiência de recursos 

materiais improvisava manualmente prongas para os prematuros com dificuldade respiratória e 

ventilava manualmente aqueles que necessitavam de suporte ventilatório mais complexo até o 

momento em que se conseguia vaga em uma UTIN mais aparelhada.  

Após 12 anos envolvidos com a prática assistencial ao recém-nascido de risco tive a 

oportunidade de iniciar o Curso de Especialização em Enfermagem Neonatal na Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro\FE-UERJ.  

Após concluir a especialização em 2003, ingressei como docente em uma instituição da 

rede privada, ministrando disciplinas na área da Saúde da Criança e Adolescente. A experiência 

de atuar como docente me fez refletir sobre o cuidado ao recém-nascido de risco na perspectiva 

do seu desenvolvimento e, desse modo, a analisar as práticas desenvolvidas na assistência.  

Em 2005, realizei o Curso de Mestrado, no Programa de Pós-graduação da Faculdade 

de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro-FE/UERJ, e assim pude 

aprofundar questões sobre o manejo da amamentação.  
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Em 2010, participei do processo seletivo para concurso de professor assistente na Escola 

de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ). Após 

ingressar na área de Saúde da Criança e do Adolescente, implantei um projeto de ensino 

intitulado: Projeto de Ensino em Saúde da Criança (PESC) desenvolvido em uma unidade da 

rede de atenção básica de saúde no município de Niterói, que é desenvolvido com a participação 

de alunos do 8º período do curso de Graduação em Enfermagem. Na unidade de atenção básica, 

os alunos realizam a consulta de enfermagem com os neonatos e lactentes menores de 1 ano. O 

desenvolvimento deste projeto deu visibilidade a uma lacuna na assistência ao recém-nascido 

de risco. 

Com o desenvolvimento das atividades do PESC, durante o ano de 2010, das 65 crianças 

atendidas na unidade de atenção básica, 10% eram lactentes egressos de Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN). Essas crianças tinham história de reinternações devido à 

cronicidade de morbidades, como a displasia bronco-pulmonar, uma das patologias mais 

comuns relacionadas à prematuridade.  Algumas dessas crianças também apresentavam algum 

comprometimento em seu desenvolvimento, outros possuíam uma curva de crescimento abaixo 

do esperado, mesmo com a idade corrigida, ou ainda, apresentavam dependência de tecnologia 

e estavam sendo atendidos na unidade básica de saúde, sem a estrutura adequada para seu 

acompanhamento.  

Assim iniciei o Curso de Doutorado no Programa de Pós-Graduação na Escola de 

Enfermagem Anna Nery no grupo de atenção ao recém-nascido inserido no Núcleo de Pesquisa 

em Enfermagem em Saúde da Criança e do Adolescente/NUPESC do Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil. O presente estudo está inserido no projeto Transferência de 

conhecimento do cuidado desenvolvimental com o recém-nascido prematuro em unidades 

neonatais. 

 

1.2. Problema de estudo 

Nos últimos anos pude acompanhar os avanços tecnológicos da neonatologia com o 

aumento da sobrevida de recém-nascidos de risco cada vez mais prematuros e malformados 

antes considerados incompatíveis com a vida. Essa tecnologia trouxe inúmeras transformações 

para o cuidado ao recém-nascido, entre elas uma terapêutica que precisa ser adequada à sua 

vulnerabilidade. O desenvolvimento do recém-nascido prematuro fora da vida uterina se inicia, 

em geral, no contexto hospitalar de uma UTIN. 

A UTIN é um ambiente que necessita de atenção especial por ser um espaço marcado 

por emoções, conflitos e sentimentos, envolvendo desde o ambiente da unidade com ruídos e 
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luzes intensos, até as relações com o recém-nascido, família, profissionais de saúde (GAÍVA et 

al, 2010). Esse ambiente estressante pode desencadear alterações no recém-nascido, 

especialmente o prematuro, que afetem o seu desenvolvimento neurocomportamental. 

Segundo Als (2004), a experiência sensorial do recém-nascido, principalmente o 

prematuro no ambiente da UTIN, exposto a luzes brilhantes, elevados níveis de ruído, e 

frequentes intervenções de manuseio excessivo, múltiplos procedimentos dolorosos e 

repetitivos, que podem exercer efeitos deletérios ao cérebro imaturo e alterar de forma 

subsequente, o seu desenvolvimento. 

 Isto porque a plasticidade (diferenciação estrutural) cerebral perinatal aumenta a 

vulnerabilidade às primeiras experiências, e se estas forem adversas podem ocasionar ou 

aumentar a gravidade das doenças relacionadas principalmente à prematuridade (ANAND; 

SCALZO, 2000), que segundo Bennet (2005) são a paralisa cerebral; retardo mental; perda 

auditiva neurosensorial e deficiência visual, que podem se manifestar a partir dos 2 anos de 

idade. Como muitas vezes essas sequelas são evidenciadas após a alta dos prematuros, é 

fundamental que as práticas de cuidado exercidas na UTIN visem promover o desenvolvimento 

adequado do cérebro desse prematuro.  

Atualmente existe um grande embate entre o uso da tecnologia para garantir a 

sobrevivência do prematuro e o resultado do emprego dessa tecnologia sobre o cérebro do 

recém-nascido prematuro, com sua grande plasticidade e fragilidade diante de sua exposição à 

um ambiente muito diferente do intrauterino, repleto de estímulos, nem sempre adequados ao 

seu desenvolvimento (SILVA et al, 2009).  

O cuidado desses recém-nascidos exige ambiente e profissional altamente especializado 

para prestar uma assistência de qualidade (DINIZ, 2008). Ao mesmo tempo torna-se um grande 

desafio oferecer condições ideais para o desenvolvimento cognitivo, motor, comportamental 

dessa criança ao longo de sua vida. O enfermeiro, como líder de equipe, tem grande parcela de 

responsabilidade em promover as estratégias de cuidado para minimizar os eventos adversos 

do ambiente estressor da UTIN para proteção e apoio ao desenvolvimento 

neurocomportamental precoce do prematuro.  

Os prematuros internados na UTIN ainda são expostos a inúmeros estressores incluindo 

estímulos dolorosos, excessivos níveis de luminosidade e ruídos, interrupção do sono associado 

com procedimentos médicos, de enfermagem e outros profissionais e a separação e interrupção 

do vínculo entre pais/RN/família. Esses efeitos repercutem a longo prazo nessas crianças. 

Vários estudos apontam a modificação da prática do cuidado para minimizar a dor e o estresse 
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experenciados pelos prematuros na UTIN a fim de melhorar a qualidade clínica e 

neurocomportamental desses RN.  

O estudo de Symington e Pinelli (2009), com o objetivo de buscar as evidências sobre as 

intervenções do cuidado desenvolvimental que minimizem o atraso do neurodesenvolvimento 

de prematuros internados, reduzem o tempo de ventilação mecânica, o estresse e outros aspectos 

clínicos relevantes, mostrou que resultados das intervenções de cuidado desenvolvimental 

foram limitados para diminuição da doença pulmonar crônica moderada a grave, diminuição da 

incidência de enterocolite necrosante. Houve aumento de doença pulmonar leve e aumento no 

tempo de internação em crianças que receberam os cuidados de desenvolvimento em relação 

aos controles. Efeito positivo de longo prazo de NIDCAP (Neonatal Individualized 

Developmental Care Assessment Program- Programa de Avaliação do Cuidado do 

Desenvolvimento Individualizado para o Recém-Nascido) no comportamento e movimento em 

5 anos de idade, mas nenhum efeito sobre a cognição em idade corrigida, efeito positivo 

relacionado a família e algumas intervenções apresentaram melhora no neurodesenvolvimento 

dos recém-nascidos. Esses autores concluíram que apesar de não existirem relatos de efeitos 

nocivos relacionados ao cuidado desenvolvimental, estudos com amostras maiores e mais rigor 

metodológico devem ser realizados para apoiar o implemento deste modelo de cuidado. 

O estudo de Gaspardo, Martinez, Linhares (2010), com objetivo de avaliar as evidencias 

científicas recentes sobre a eficácia de intervenções em Cuidado ao Desenvolvimento em 

recém-nascidos pré-termo em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, mostrou que as 

intervenções de Cuidado ao Desenvolvimento promoveram melhora em curto prazo nos 

resultados fisiológicos, comportamentais, neurológicos e clínicos dos recém-nascidos. 

Observou-se diminuição da reatividade à dor nos recém-nascidos durante procedimentos de 

pesagem e troca de fraldas. Os pais que receberam intervenções em Cuidado ao 

Desenvolvimento passaram a apresentar maior senso de competência para cuidar do recém-

nascido. Os profissionais treinados em Cuidado ao Desenvolvimento demonstraram melhor 

desempenho na assistência ao recém-nascido e valorizaram mais os estímulos ambientais, 

físicos e sociais. 

  Tendo em vista as evidências apontadas pela literatura científica, os agravos a saúde 

apresentados pelas crianças atendidas em minha prática docente, e minha própria experiência 

na prática assistencial ao prematuro, me fizeram refletir se o cuidado realizado pelos 

enfermeiros junto aos recém-nascidos que se encontram internados nas unidades neonatais do 

Rio de Janeiro está sendo desenvolvido dentro dos preceitos do paradigma humanístico, voltado 
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ao seu desenvolvimento, como recomenda a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-

Nascido de Baixo Peso-Método Canguru.  

 Desse modo, tem-se como questão de pesquisa: Os enfermeiros das unidades neonatais 

do Rio de Janeiro realizam o cuidado desenvolvimental com o recém-nascido de risco?  

Entendendo que um comportamento em saúde encontra-se associado a um 

conhecimento, que pode explicar a formação de uma atitude favorável e a adoção de práticas 

de saúde (PAIVA, MOTA, GRIEP, 2010), optou-se pela utilização do modelo CAP 

(conhecimento, atitude, prática) para responder à pergunta de pesquisa.  

Para tanto, tem-se como objeto: Conhecimento, Atitudes e Práticas do enfermeiro no 

cuidado desenvolvimental com o recém-nascido de risco nas unidades neonatais do município 

do Rio de Janeiro. 

 

1.3. Hipótese teórica do estudo 

 O enfermeiro do município do Rio de Janeiro tem conhecimento quanto ao cuidado 

desenvolvimental do recém-nascido de risco internado em unidade neonatal, porém sua 

atitude e prática não refletem totalmente o modelo de assistência humanizado. 

  

1.4. Objetivos  

 Identificar conhecimento e prática dos enfermeiros no cuidado desenvolvimental com o 

recém-nascido de risco nas unidades neonatais do Rio de Janeiro; 

 Descrever as atitudes dos enfermeiros no cuidado desenvolvimental com o recém-

nascido de risco nas unidades neonatais do Rio de Janeiro; 

 Analisar o cuidado prestado ao recém-nascido de risco pelos enfermeiros frente às 

diretrizes das políticas públicas de saúde voltadas para o cuidado desenvolvimental. 

 

1.5. Justificativa e relevância do estudo  

          A taxa de mortalidade infantil é um dos indicadores mais sensível para se verificar as 

condições de vida e saúde de uma população. Esta geralmente acontece devido a vários fatores 

associados, como condições de saúde da criança, condições socioeconômicas, sociais e 

deficiências no próprio sistema de saúde. A taxa de mortalidade infantil é analisada segundo 

dois componentes que têm determinantes diferenciados na população: a mortalidade neonatal 

(0 a 27 dias de vida) e pós-natal (28 dias a 1 ano). A mortalidade neonatal é subdividida em 
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precoce (0 a 6 dias) e tardia (7 a 27 dias), sendo sua maior prevalência no período neonatal 

precoce (FRANÇA et al, 2011). 

A predominância da mortalidade pós-neonatal perdurou até o final da década de 80, 

quando então, houve a prevalência do componente neonatal (SIMÕES, 2003). A permanência 

da mortalidade neonatal como principal componente de mortalidade infantil no Brasil, nos 

aproxima dos índices dos países desenvolvidos. Ainda assim a mortalidade neonatal é alta 

quando comparada a outros países mais desenvolvidos como Estados Unidos que apresentam 

taxas inferiores a 7% (UNICEF, 2013). 

          O Brasil reduziu sua mortalidade infantil (MI) para 14 óbitos por mil nascidos vivos, essa 

queda não foi homogênea, persistindo ainda diferenças regionais, embora na região Nordeste a 

redução tenha sido significativa principalmente nos estados de Alagoas, Ceará e Paraíba.  As 

diferenças na velocidade de queda dos componentes da MI levaram ao aumento da importância 

relativa do componente neonatal. De 59% dos óbitos infantis em 1996, a mortalidade neonatal 

passa a corresponder a cerca de 70% em 2013, com destaque para o período neonatal precoce 

que responde por uma taxa em torno de 50%. Apesar do importante declínio das taxas de 

mortalidade neonatal de 16,7/1000 nascidos vivos em 2000 para 10,6/1000 em 2011, esse 

componente permanece como um importante desafio, com redução dos seus níveis ainda pouco 

compatíveis com a disponibilidade de conhecimento, recursos tecnológicos, desenvolvimento 

econômico e oferta de serviços no país (UNICEF, 2013; DATASUS, 2013). 

            A menor redução da taxa de mortalidade neonatal precoce pode estar associada pela 

ausência de uma política assistencial perinatal consolidada de regionalização. Há necessidade 

de maior investimento na organização da rede regional, hierarquizada e integrada do cuidado 

pré-natal, do parto, nascimento, ao recém-nascido, incluindo o de risco, bem como das ações 

de cuidado no âmbito hospitalar, ainda incipiente no Brasil (FRANÇA et al, 2011).  

Estes autores destacam, ainda, que a menor redução do componente neonatal precoce 

nas grandes cidades brasileiras, pode ser em parte explicada devido ao melhor acesso da 

população aos serviços de saúde (por políticas como a Rede Cegonha, Brasileirinho, Nascer 

Saudável), e ao aumento da viabilidade fetal. O maior investimento na gravidez de alto risco e 

utilização de UTIN tem ocasionado redução da mortalidade fetal e deslocamento desses óbitos 

para o período neonatal precoce. 

Na análise das causas de óbito neonatal no Brasil, prevalecem as afecções perinatais, 

que respondem por 59% dos óbitos neonatais no país. O grupo de afecções perinatais reúne 

causas que demandam intervenções bastante diferenciadas, algumas delas consideradas 
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evitáveis. Entre as causas perinatais destacam-se os fatores maternos, a prematuridade, a 

hipóxia, as infecções perinatais e as afecções respiratórias (FRANÇA et al, 2011).   

         A prematuridade foi a principal causa de MI no Brasil em 2010, seguidas das 

malformações congênitas, infecções perinatais e asfixia/hipoxia. Essas causas têm maior 

contribuição no excesso de risco de morte neonatal no Brasil e indicam problemas na assistência 

relacionados ao cuidado pré-natal, durante o trabalho de parto, e ao recém-nascido (FRANÇA 

et al, 2011).  

          Nos últimos anos o avanço científico e tecnológico tem proporcionado maior sobrevida 

de lactentes nascidos sob essas condições desfavoráveis e adversas, entre elas a prematuridade 

e o baixo peso.  A sobrevida de prematuros de muito baixo-peso (peso menor que 1.500 g) no 

Brasil aumentou, no final da década de 90 (PINHEIRO; PERES; D’ORSI, 2010), e embora o 

nascimento prematuro esteja entre 1 a 2% dos nascimentos, são responsáveis por um terço dos 

óbitos perinatais (CASTRO; RUGOLO; MARGOTTO, 2012). 

Dentre a perspectiva de sobrevivência de RN internados em UTIN, o que desperta maior 

preocupação é o prematuro (bebê nascido antes de 37 semanas de idade gestacional). Dentre a 

definição de prematuridade, o grupo não é homogêneo e encontra-se classificado em 3 grupos: 

limítrofe (35-36s), moderado (31-34s) e extremo (< 31 s), sendo que existe ainda outra 

classificação relacionada ao peso de nascimento: baixo peso (< 2.500g), muito baixo peso (< 

1.500g) e extremo baixo peso (< 1000g) (OMS, 2006).  

Estas duas variáveis: idade gestacional e peso de nascimento, estão entre os fatores mais 

relevantes relacionados à mortalidade neonatal, e durante muito tempo foram utilizados 

isoladamente. Alguns escores tem avaliado a perspectiva de sobrevida e a qualidade de vida de 

neonatos, dentre eles o CRIB (Clinical Risk Index for Babies) e o SNAP (Score for Neonatal 

Acute Physiology) são os mais utilizados. O CRIB utiliza além destes indicadores outras 

variáveis fisiológicas como fração de oxigênio inalado, presença de mal formação congênita e 

acidose, para determinar o risco (FREITAS et al, 2012). Outros fatores influenciam no risco de 

mortalidade como a assistência de qualidade e recursos humanos e infraestrutura.  

Cada vez mais, as UTIN estão suficientemente equipadas para minimizar a mortalidade 

desta importante faixa etária da população. No entanto, apesar do inegável progresso, os recém-

nascidos que requerem maior assistência neonatal são considerados de risco para alterações no 

desenvolvimento, principalmente quando há associação entre prematuridade e baixo peso de 

nascimento. (LEMOS et al, 2010). 

          A maior sobrevida destas crianças aumentou seu período de internação e associada ás 

intercorrências que podem advir desta, e ao ambiente das unidades de terapia intensiva neonatal 
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favoreceram o aumento de morbidades que podem levar ao comprometimento de seu 

desenvolvimento neuromotor, comportamental e afetivo, além de doenças crônicas, 

principalmente transtornos respiratórios e cardiovasculares específicos do período perinatal 

(RIPSA, 2009). 

O estudo de Lemos et al (2010), com o objetivo de estimar a prevalência de morbidades 

e complicações neonatais segundo o peso ao nascimento, idade gestacional e relação Peso/Idade 

Gestacional em usuários de um serviço de Follow-up, encontrou em seus resultados, alta 

frequência de nascidos com peso abaixo de 1500 gramas e idade gestacional abaixo de 33 

semanas; a maioria dos participantes apresentou mais de cinco intercorrências e mais da metade 

permaneceu em UTIN por mais de 20 dias. 

Estes mesmos autores referem que além da prematuridade e do baixo peso, existem 

muitos outros fatores que podem comprometer a sobrevida e o desenvolvimento dos recém-

nascidos e lactentes. Esses fatores podem ser categorizados como biológicos relacionados às 

características do indivíduo, do desenvolvimento e do cuidado neonatal, e, ambientais, 

relacionados aos aspectos culturais, sociais, econômicos e políticos. 

Dentre os fatores biológicos mais relevantes e associados à prematuridade e ao baixo 

peso, a literatura descreve: asfixia perinatal, sepse (infecção neonatal), hemorragia peri-

intraventricular, displasia broncopulmonar, doença da membrana hialina, icterícia, meningite, 

pneumonia, entre outros. Tais complicações e morbidades podem gerar inúmeros impactos no 

desenvolvimento neuropsicosensoriomotor dos lactentes ao longo de sua vida (LEMOS et al, 

2010). 

A responsabilidade do enfermeiro na criação e manutenção de um ambiente propicio 

para o desenvolvimento do RN, tem suas raízes nos princípios de ambiente saudável e 

favorecedor da saúde, de Florence Nightingale, que preconizava oferecer ao organismo a 

melhor condição para curar a si mesmo (DUXBURY; ADAMS, 1985).  

Pensar no cuidado ao prematuro, principalmente no prematuro extremo é pensar no 

cuidado na perspectiva do desenvolvimento cerebral. O recém-nascido fora do útero está em 

situação de grande descompasso, uma vez que deixou de forma irreversível o meio intrauterino 

com tudo o que ele provê: oxigênio, nutrição, eliminação dejetos, proteção contra infecções e 

controle sensorial. (ALS,1988).  

Esse bebê é mais vulnerável à exposição precoce do ambiente estressor das unidades 

neonatais. Estudos apontam problemas de desenvolvimento com esses RN, como atrasos no 

desenvolvimento motor (ARAÚJO; EICKMANN; COUTINHO, 2013), deficiências cognitivas 

em idade escolar (ARIAS et al, 2012), alterações de crescimento (CARDOSO-DEMARTINI et 
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al, 2011), alterações sensoriais e de linguagem (FERNANDES et al, 2012) hemorragias 

intracranianas (BALLOT et al, 2012). 

O cuidado ao desenvolvimento é um movimento de mudança que nos desafia a refletir 

sobre esses resultados, fornece evidências para apoiar as decisões clinicas e a necessidade de 

conhecer e entender os comportamentos dos RN. 

 

1.6. Contribuições do estudo 

Acredito que esse estudo contribuirá para a assistência no que tange aos enfermeiros 

responsáveis pelo cuidado ao recém nascido na perspectiva do desenvolvimento para a 

diminuição da lacuna entre o conhecimento e a prática assistencial a fim de assegurar uma 

melhor qualidade da assistência prestada ao prematuro. 

Na prática da enfermagem oferecerá subsídios para que o enfermeiro planeje 

intervenções que possibilite a prevenção de agravos, minimização de sequelas 

neuropsicoafetivas e comportamentais e inserção da família no contexto da UTIN. 

No ensino o estudo proporcionará mudanças na formação dos cursos de graduação e 

pós-graduação em enfermagem e de outras disciplinas afins, subsídios para discussão do 

desenvolvimento de habilidades e competências para o cuidado ao desenvolvimento do 

prematuro na unidade neonatal e incorporar novos conhecimentos. 

Na pesquisa, o estudo que encontra-se inserido no Projeto Conhecimento, Práticas e 

Atitudes dos profissionais de saúde no cuidado ao recém-nascido e sua família, contribuirá para 

o fortalecimento do Grupo de Enfermagem Neonatal inserido no Núcleo de Pesquisa em Saúde 

da Criança e do Adolescente\NUPESC, da EEAN/UFRJ, bem como elaboração de novos 

estudos sobre a temática. 
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2. BASES CONTEXTUAIS 

 

2.1. A evolução do cuidado ao prematuro e o surgimento do cuidado desenvolvimental 

Sabemos que um marco importante no cuidado ao prematuro ocorreu há 114 anos 

quando foi instituído o primeiro cuidado ao prematuro na França. O primeiro grande marco 

inicia-se com o advento da incubadora de Tarnier Marin Couveuse (1880), a preocupação com 

a temperatura corporal, alimentação e controle de infecção por Pierre Budin (1893), e o primeiro 

livro texto (1900) que discutia o cuidado ao prematuro em berçários (SILVERMAN, 1979).  

O paradigma do tratamento da neonatologia envolveu a exibição de prematuros durante 

40 anos por Martin O’Couney no qual prevalecia o mínimo manuseio, ênfase no domínio e 

habilidade de cuidados e procedimentos especiais, além do acesso limitado ao prematuro. Essas 

recomendações de O’Couney mudaram a forma de cuidar dos prematuros (SILVERMAN, 

1979).  

O segundo grande marco foi a miniaturização de tecnologia no cuidado aos recém-

nascidos com a termorregulação, calor radiante e respiradores de baixa pressão inspiratória e 

expiratória para pequenos prematuros. Assim surge o desenvolvimento da neonatologia como 

uma especialidade, entre 1960 e 1970 pela Academia Americana de Pediatria que apoiaram a 

regionalização de centros terciários para o atendimento ao recém-nascido e suas famílias 

(LUSKY, 1999; PHILIP, 2005).  

O terceiro marco leva em consideração que recém nascidos contam com centros de 

cuidados terciários habilitados para favorecer seu crescimento e desenvolvimento. Em 1980 a 

ênfase do cuidado retorna para sofisticado tratamento na assistência ventilatória (surfactante, 

monitores, respiradores alta frequência) (LUSKY, 1999). Em 1986, foram implementados 

programas de Educação para crianças com deficiências e o cuidado centrado na família, que 

exige equipe multiprofissional, programas e serviços de intervenção para todas essas crianças 

(JOHNSON, 2000). As recomendações desses programas influenciaram o ambiente neonatal. 

O cuidado ao desenvolvimento e a inclusão da família tornou-se uma meta mundial.  

O quarto grande marco da história da neonatologia é o cuidado com o cérebro e o 

seguimento dos recém-nascidos de risco. Avanços sobre o desenvolvimento dos recém-

nascidos quanto à estimulação sensorial, a interação e as reações dos RN com o ambiente torna-

se cada vez mais conhecida. Os profissionais de saúde preocupam-se com efeitos nocivos e 

iatrogênicos no macro e micro ambiente neonatal e a interação com recém-nascidos e familiares 

(ANAND; SCALZO, 2000; ALS, 2004).  
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Além disso, grandes contribuições da psicologia trazem uma das primeiras teorias sobre 

ambiente da criança hospitalizada (SPITZ, 1945) no qual aponta o hospitalismo como um dos 

efeitos negativos da hospitalização da criança. Para Brazelton (1988, p.9), o trabalho de Spitz 

“proporcionou a compreensão necessária daquilo que constitui um ambiente promissor, bem 

como a base de pesquisas que delinearam as ameaças ao desenvolvimento da criança, se lhe 

falta este tipo de ambiente”.  

É possível perceber a influência do ambiente desde a mais tenra idade. Através da 

observação do RN a termo, Brazelton (1973), percebeu que estes, têm capacidade de perceber 

seu ambiente e efetuar mudanças através de seus comportamentos específicos. O 

comportamento do bebê é sua linguagem. Partindo dessas observações, este autor desenvolveu 

em 1973 (com atualizações em 1984 e 1995), uma Escala de Avaliação Comportamental 

Neonatal (NBAS-Neonatal Behavioral Assessment Scale) que permite que o comportamento 

dos RN seja “lido”, observando suas respostas aos estímulos visuais, sons e outras sensações 

(BRAZELTON & SPARROW, 2005), e o modo como passam os seis estados comportamentais 

que vão do sono ao estado de vigília: (1) sono profundo; (2) sono ativo; (3) sonolência; (4) 

alerta tranquilo; (5) despertar ativo; e (6) choro intenso, considerando-os como um dos 

principais tópicos do exame comportamental e como uma matriz para a compreensão das 

reações dos bebês.   

A NBAS contém 28 itens comportamentais, num índice de 9 pontos para cada item, 

avaliando a capacidade do bebê quanto a: organizar os estados de consciência; habituar-se ante 

eventos perturbadores; prestar atenção e processar eventos ambientais, simples e complexos; 

controlar a atividade motora e o tônus postural enquanto presta atenção a estes eventos; e 

realizar atos motores integrados (BRAZELTON, 1984; SBP, 2012). 

 Brazelton e Nugent (1995) descreveram o recém-nascido, então, como um ser em 

continua expansão das etapas do seu desenvolvimento, desse modo, o cuidado com o recém-

nascido se torna individualizado, baseado em suas necessidades. A partir disso, o efeito do 

ambiente sensorial da UTIN sobre o desenvolvimento do cérebro do prematuro em expansão 

torna-se uma preocupação continua. 

Quando a escala de Brazelton foi usada para avaliar os prematuros e pequenos para 

idade gestacional\PIG, Als e colaboradores (1982) verificaram que esses bebês eram menos 

organizados que RN a termo e propuseram um arcabouço para entender os comportamentos dos 

bebês prematuros que ficou conhecido como teoria do desenvolvimento síncrono-ativa.  

A Teoria do desenvolvimento Síncrono-Ativa, elaborada em 1979, mostrou que os 

comportamentos do bebê devem ser analisados de acordo com cinco subsistemas (autônomo, 
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motor, de organização de estado, interativo de atenção e de autorregulação). A teoria é chamada 

de síncrono-ativa porque durante cada estágio do desenvolvimento os subsistemas se 

desenvolvem independentemente e, ao mesmo tempo entre si, interagindo continuamente um 

com o outro e com o meio ambiente. Através desta teoria é possível entendermos a 

complexidade do desenvolvimento dos RN. 

 

Figura 1 – Ilustração da Teoria Síncrono Ativa de Heidelise Als. 

 

Fonte: Brasil, 2009 

 

Desse modo, este modelo teórico visa compreender e avaliar a criança de modo 

individual. Seu foco é a dinâmica, uma interação contínua de vários subsistemas dentro do 

organismo que amadurecem, se retroalimentam e nesse processo recebem influências do 

ambiente. Este modelo síncrono-ativo de desenvolvimento pode ser útil na identificação de 

ingredientes específicos do processo inicial de desenvolvimento e na estruturação de apoios 

específicos para o trabalho preventivo e benéfico quando as dificuldades na diferenciação e 

regulação são identificadas (ALS, 1982).  

Para tanto é importante entender-se o funcionamento de cada subsistema: o subsistema 

autônomo (ou fisiológico) é o primeiro a aparecer durante a vida fetal e compreende as funções 

neurovegetativas (funções vitais). É o que recebe a maior atenção por parte da equipe de saúde, 

por ser vital para assegurar a sobrevivência do bebê.  
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Diversos parâmetros podem ser observados no RN, independentemente da idade 

gestacional, como: respiração, saturação de oxigênio, ritmo cardíaco, cor e aspecto da pele, bem 

como sinais viscerais como soluços, salivação, regurgitação e movimentos peristálticos. Nesse 

subsistema, alguns comportamentos podem refletir a estabilidade do bebê, como respiração 

calma, pulso regular, coloração cutânea rosada estável e sem alterações viscerais, demonstrando 

que seu subsistema autônomo está, no momento, sendo capaz de gerir seus estímulos internos 

e externos. Sempre que esse equilíbrio for afetado por demandas, neste sistema ou nos demais, 

poderão surgir sinais de estresse e estafa no bebê, variando de uma leve alteração de cor, 

passando por pausas respiratórias e até mesmo apneia.  

O subsistema motor compreende o tônus muscular, a postura e os movimentos 

voluntários e involuntários. Comportamentos que refletem estabilidade desse subsistema 

incluem postura harmoniosa (com equilíbrio entre flexão e extensão e ausência de hipotonia ou 

hipertonia) e movimentos sincrônicos e harmoniosos dos membros. Também são observados 

uso de estratégias motoras eficazes, como segurar as próprias mãos, agarrar objetos, levar a 

mão à boca ou à face, sugar o dedo ou realizar movimentos bucais solicitando sucção.  

Comportamentos que evidenciam estresse incluem flacidez motora não patológica 

(envolvendo perda temporária de tônus em qualquer parte do corpo) e períodos de 

hipertonicidade motora não patológica, isto é, o tônus é normal, mas aumenta devido ao estresse 

ou à atividade desordenada de membros, contorcimento ou arqueamento do tronco 

(MARGOTTO; LAWHON, 2010; BRASIL, 2009). 

O terceiro grande subsistema é a organização do estado, ou seja, estados 

comportamentais: compreende os estados de consciência que vão do sono profundo ao choro. 

Podem ser observados: qualidade de cada estado, variabilidade, estabilidade, transições e estado 

dominante. A maneira como o RN responde aos estímulos apropriados ou inapropriados 

demonstra a complexidade de um sistema nervoso central intacto e adaptável. A interação do 

RN com as pessoas e/ou objetos vai depender da permanência ou variação dos seus estados de 

sono e alerta. São assim descritos, os seis estados comportamentais do recém-nascido 

(BRAZELTON; NUGENT, 1995): 
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Quadro 1 – Estados comportamentais do recém-nascido 

Estado 1 Sono profundo 

Estado 2 Sono leve 

Estado 3 Sonolência 

Estado 4 Alerta 

Estado 5 Alerta com atividade 

Estado 6 Choro 

 

O estado de sono profundo se caracteriza por olhos firmemente fechados, respiração 

profunda e regular, quase sem nenhuma atividade motora, com pequenos sobressaltos eventuais 

separados por longos intervalos. O sono profundo parece ser necessário para o desenvolvimento 

encefálico. É restaurador e anabólico, diminui a temperatura corporal, necessitando de um 

menor consumo de oxigênio. Algumas memórias são armazenadas e algumas formas de 

aprendizagem só ocorrem neste estado, sendo necessário para a emergência das capacidades de 

atenção e interação. É o estado que mais se assemelha ao intrauterino, aumentando com a 

maturação e o mais afetado pelos estímulos da UTI Neonatal.  

No estado de sono leve os olhos permanecem fechados, mas com eventuais movimentos. 

A respiração é irregular e mais rápida. O bebê faz careta, sorri, apresenta movimentos bucais e 

de sucção, movimentos corporais que vão de pequenas contrações a breves acessos de contorção 

e espreguiçamento. Durante o sono leve ocorre aumento da síntese de proteína nas células 

cerebrais e reestruturação das sinapses. A informação é ativamente processada e armazenada 

na memória, sendo o estado onde ocorre a maior parte do aprendizado e memória. Este estado 

diminui com a maturação. Quando o bebê adormece, a fase inicial é a do sono leve, que dura 

cerca de 30 minutos, até atingir o sono profundo, que dura em torno de 20 minutos (menor nos 

bebê prematuros, diretamente proporcional à idade gestacional). Um ciclo completo de sono 

leva de 55 a 90 minutos.  

No estado de sonolência os olhos abrem-se e fecham-se, eventualmente ficam mais 

abertos, mas com aparência entorpecida. Ocasionalmente podem ocorrer movimentos suaves 

de braços e pernas.  
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No estado de alerta o corpo e a face do bebê estão relativamente inativos, com os olhos 

de aparência brilhante e a respiração é regular. Os estímulos visuais e auditivos originam 

respostas com facilidade. É o estado que mais favorece a interação.  

Já no estado de alerta com atividade, os olhos ainda estão abertos, mas com maior 

atividade corporal, que pode ser por manifestação de desagrado do bebê. Neste estado, o bebê 

pode choramingar.  

O último estado é o choro, forte e com manifestação de grande desconforto. A 

intensidade do choro está diretamente relacionada com a frequência cardíaca, maior consumo 

de energia, diminuição na saturação de oxigênio no sangue e no cérebro e aumento na produção 

de cortisol (BRASIL, 2011a). 

O quarto subsistema compreende a atenção e interação e implica na capacidade de o 

bebê permanecer no estado de alerta, apreender as informações do meio e se comunicar, usando, 

por exemplo, o olhar e o sorriso. Este subsistema começa a surgir por volta de 25 a 28 semanas 

de idade gestacional e geralmente só está bem desenvolvido ao redor de 40 semanas de idade 

gestacional. Em situação de estresse e fadiga, o bebê pode apresentar comportamentos de virar 

a cabeça para o lado oposto ao estímulo, cobrir o rosto com as mãos e até usar o sono como 

refúgio (BRASIL, 2011a).  

O quinto subsistema é chamado de regulador, e engloba as estratégias que o bebê utiliza 

para manter ou retornar a uma integração equilibrada, relativamente estável e relaxada dos 

subsistemas. Pode também envolver o tipo e a quantidade de facilitação que o bebê necessita 

receber do meio. Cada subsistema pode tanto fortalecer quanto sobrecarregar a estabilidade dos 

demais, dependendo do seu nível de suporte e grau de integridade (BRASIL, 2011a). 

A inter-relação entre os subsistemas do organismo do bebê e os estímulos sensoriais do 

ambiente da UTIN pode afetar o cérebro do RN. Intervenções de cuidado junto ao ambiente 

micro e macro das unidades neonatais e junto aos prematuros de forma individualizada podem 

minimizar ou prevenir efeitos deletérios no cérebro deste, já vulnerável frente à prematuridade 

e doenças associadas. O cuidado desenvolvimental visa primordialmente reduzir riscos e 

iatrogenias através da observação das necessidades individuais do prematuro e sua família e 

intervenções adequadas ao seu desenvolvimento e condição clínica (ALS, 1982; 1988; 2004). 

 Partindo desse entendimento Als e colaboradores desenvolveram uma ferramenta de 

avaliação individualizada do recém-nascido, o NIDCAP (Newborn Individualized 

Developmental Care and Assessment Program-Programa de avaliação do Cuidado do 

Desenvolvimento Individualizado para o Recém Nascido), é um sistema de observação do RN 

que permite aos profissionais intervir em situações de desorganização deste. O NIDCAP 



34 

 

implica em observações naturalistas de recém-nascidos em repouso e durante a interação com 

seus cuidadores. Este programa pretende proporcionar orientações educacionais e treino 

específico, em avaliação e observação comportamental, da equipe multidisciplinar responsável 

pela assistência ao recém-nascido internado na UTIN (Als, 1982, 1988).  

Esta ferramenta tornou-se altamente utilizada nas UTIN principalmente na América do 

Norte e Europa (HOLSTI et al, 2004). 

Os resultados da aplicação do NIDCAP são consistentes e demonstraram melhora da 

função pulmonar, reduzido tempo de internação, melhora da função do desenvolvimento 

neurológico, juntamente com a melhoria da estrutura e função cerebral para as crianças que 

receberam cuidados de desenvolvimento individualizado, em comparação com o grupo controle 

que receberam as práticas habituais da UTIN (ALS, 1982).  

Als et al (1994), destaca que o recém-nascido prematuro em idade escolar surge 

significativamente mais em risco para o transtorno de déficit de atenção, baixo QI, dificuldades 

no funcionamento socioemocional, autorregulação e do aumento da necessidade para serviços 

escolares especializadas. Estas alterações poderão ser atribuíveis, pelo menos em parte, à 

diferença na experiência sensorial do sistema nervoso imaturo quando tratado fora do útero 

antes do termo. A hipótese obtida a partir destes resultados é que a entrada no meio ambiente 

extrauterino pode levar a alterações no cérebro devido à experiência sensorial inesperada e 

esmagadora, que por sua vez pode levar a distúrbios de desenvolvimento, especialmente de 

áreas de associação corticais. 

Em 1995, Als e cols., avaliaram a Eficácia dos cuidados de desenvolvimento 

individualizado em prematuros de baixo risco: evidências comportamentais eletrofisiológicas 

e concluíram que as intervenções de cuidado desenvolvimental através do uso do NIDCAP 

parecem evitar algumas dificuldades no período neonatal e possíveis causas de deficiências 

comportamentais e escolares muitas vezes evidenciadas a longo prazo.  

Em 2004, no estudo sobre A experiência precoce que altera a estrutura e a função do 

cérebro, Als e cols. apontaram a importância do equilíbrio entre o ambiente e o cérebro 

prematuro no período “crítico” do desenvolvimento. O estudo demonstrou que a qualidade da 

experiência em período precoce pode influenciar significativamente o desenvolvimento do 

cérebro.  

Segundo Als (2004), o desafio da UTIN não é apenas para garantir a sobrevivência, mas 

também para otimizar resultados favoráveis para o desenvolvimento do prematuro. Com o 

objetivo de evitar sobrecarga sensorial inesperada e dor, e favorecer a força e a competência 

deste prematuro, o NIDCAP procura adaptar cuidados médicos intensivos e um ambiente 
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propício para o desenvolvimento neurológico, preconizando a individualidade de cada criança. 

O NIDCAP muda fundamentalmente os cuidados tradicionais para orientá-los na diretriz da 

comunicação e integração com a criança e sua família e no planejamento da assistência. 

Para Margotto e Lawhon (2010), o NIDCAP é “(...) uma nova forma de relação que 

mantemos com o novo ser humano, que é o bebê”. É um programa que oferece uma observação 

neurocomportamental sistemática, uma metodologia empregada para observar o RN, de forma 

individualizada, em momentos de alto índice de estresse ambiental, avaliar sua resposta, e atuar 

principalmente reduzindo-o, através de intervenções como: redução de luminosidade, ruído, 

manuseio, promoção de períodos de descanso e sono e principalmente estimular o vínculo e o 

apego entre os pais-bebê-equipe de saúde. 

Também baseada na teoria do desenvolvimento Síncrono-Ativa, e nos estudos de 

Brazelton, Als e cols. (1982) observaram que os prematuros pareciam ser mais desorganizados 

e ter menos capacidade de autorregulação em relação aos seus subsistemas e estados 

comportamentais e os estímulos externos a que são submetidos na UTIN. A partir disso 

desenvolveram um instrumento que é a Avaliação do comportamento dos bebês prematuros e 

RN a termo/APIB, um modelo de atenção individualizada, baseada na avaliação da interação 

entre os subsistemas comportamentais de forma simultânea com o ambiente.  

Os subsistemas de funcionamento avaliado incluem o autônomo (respiração, digestão, 

cor), motor (tônus, movimento, posturas), organização estatal (variação de robustez, os padrões 

de transição), atenção (robustez, as transições) e auto regulação (esforço, sucesso), bem como 

o grau de facilitação necessária para apoiar a reorganização e equilíbrio do subsistema. A APIB 

conceitua competência infantil como o grau de diferenciação da função subsistema e grau de 

modulação do equilíbrio subsistema, em qualquer fase do desenvolvimento infantil. A avaliação 

é um diálogo afinado entre examinador e o bebê, que exige treinamento e habilidade. O APIB 

pode avaliar grupos de crianças estáveis por competências comportamentais 

independentemente da idade gestacional (PRESSLER; TURNAGE-CARRIER; KENNER, 

2004). 

Als et al, (1988, 1988a), utilizando a APIB, investigaram a associação entre a idade 

gestacional ao nascimento de 3 grupos de RN (prematuros de 27 a 32 semanas, de 33 a 37 

semanas e bebês a termo de 38 a 41 semanas) e seu funcionamento comportamental com 2 

semanas de vida, e observaram que os recém-nascidos prematuros saudáveis apresentaram um 

comportamento muito mais desorganizado do que os RN a termo em ambos estudos e que a 

escala APIB mostrou-se eficiente para avaliação comportamental dos recém-nascidos. 
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O NIDCAP implica em observações naturalistas de crianças em repouso e durante a 

interação com o cuidador. Foi desenvolvido para melhorar a qualidade do funcionamento do 

desenvolvimento neurológico dos bebês viáveis cuidados em unidades neonatais. APIB é uma 

avaliação formal da interação neurocomportamental neonatal. Estas duas ferramentas, NIDCAP 

e APIB, foram desenvolvidas para a educação e formação de pessoal e com o apoio dos pais 

para ler as pistas comportamentais da criança, a fim de implementar-se todos os cuidados em 

colaboração com a criança (ALS, 2013).  

Estudos tem apontado que a aplicação do NIDCAP traz benefícios para o recém-nascido 

prematuro e/ou baixo peso. 

Jacobs, Sokol, Ohlsson (2002), realizaram uma revisão sistemática do tipo Cochrane 

para comparar a eficácia do NIDCAP e de cuidados tradicionais na UTIN sobre o 

desenvolvimento neurológico a longo prazo e resultados clínicos de curto prazo em prematuros 

e/ou recém-nascidos de baixo peso. Seus resultados para o grupo NIDCAP mostraram melhora 

de condições clinicas significativas estatisticamente relacionadas às necessidades de 

oxigenação, com melhora no neurodesenvolvimento de bebês aos 9 e 12 meses, porém 

concluíram que não haviam evidências suficientes para apoiar o NIDCAP para melhorar 

resultados médicos e do desenvolvimento neurológico de prematuros. 

Symington e Pinelli (2006), realizaram uma revisão sistemática do tipo Cochrane e 

analisaram 36 estudos quanto a quatro grupos de intervenções (posicionamento, agrupamento 

de procedimentos, modificação de estímulos externos, intervenções de cuidados de 

desenvolvimento individualizado (NIDCAP e outros). Seus resultados apontaram que as 

intervenções de cuidado desenvolvimental apresentaram benefício limitado em prematuros com 

diminuição de doença pulmonar crônica em suas formas moderada e grave e aumento na forma 

leve; redução do tempo de internação, porém com discreto aumento desse tempo em relação ao 

estudo de 2002 dos mesmos autores, e melhoras no desenvolvimento neurológico; outros 

benefícios foram apontados, mas seus estudos continham amostras muito pequenas; houve falta 

de cegamento em metade dos estudos e nenhum deles considerou o custo das intervenções. 

Devido a inclusão de múltiplas intervenções não foi possível determinar o efeito destas de forma 

isolada. Os autores concluíram que são necessárias mais pesquisas que mostrem os benefícios 

das intervenções em curto e longo prazo e que o impacto econômico da implantação e 

manutenção dessas práticas deve ser considerado.  

Estudo de McAnulty et al (2010), relata os efeitos do NIDCAP aos 8 anos de idade de 

um grupo de 22 crianças (11 controles e 11 experimentais) oriundas de um estudo randomizado 

controlado de 38 prematuros de alto risco (≤ 29 semanas de idade corrigida e peso ≤ 1250g), 
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foi realizada avaliação neuropsicológica detalhada e eletroencefalografia (EEG) de coerência 

espectral. Os resultados indicaram hemisfério direito significativamente melhor e função do 

lobo frontal no grupo experimental do que no grupo controle, tanto neuropsicológico como 

neurofisiologicamente. Resultados neurocomportamentais e fisiológicas no período de 

nascimento previram com sucesso os efeitos benéficos da função cerebral na idade de 8 anos. 

Os resultados permitem concluir que a intervenção NIDCAP tem efeitos duradouros em idade 

escolar. 

Gaspardo et al (2010, p.83), em seu artigo de revisão de ensaios clínicos e randomizados 

fez um levantamento de estudos que utilizaram intervenções de cuidado ao desenvolvimento, 

incluindo estudos que utilizaram o NIDCAP. Esta revisão foi feita com literatura entre 2002 e 

2009, e mostrou que as intervenções de cuidado ao desenvolvimento promoveram melhora em 

curto prazo nos resultados fisiológicos, comportamentais, neurológicos e clínicos dos recém-

nascidos. Observou-se redução de reatividade à dor nos recém-nascidos durante pesagem e 

troca de fraldas; os pais que receberam intervenções em Cuidado ao Desenvolvimento 

apresentaram maior competência para cuidar do recém-nascido e os profissionais treinados em 

Cuidado ao Desenvolvimento demonstraram melhor desempenho na assistência ao recém-

nascido e valorizaram mais os estímulos ambientais, físicos e sociais.  

Als et al (2012), acerca de avaliar o efeito do NIDCAP sobre prematuros (n=30 (17 

controles e 13 experimental); 27-33 semanas) com restrição de crescimento intrauterino grave 

(CIUR) examinando seu desenvolvimento neurocomportamental, eletrofisiológico e 

neuroestrutural através de eletroencefalografia e ressonância magnética encontrou. Os bebês 

foram avaliados na admissão, com 35 e 42 semanas de idade corrigida e com 9 meses de idade 

corrigida. Resultados apontaram que o grupo controle e experimental foram comparáveis em 

condição clínica e demografia na avaliação inicial do estudo. No follow–up, o grupo 

experimental foi mais saudável, com melhora significativa no desenvolvimento do cérebro e 

melhor neurocomportamento. Os autores recomendaram mais avaliações a longo prazo com 

amostras maiores. 

Apesar disso, grande parte dos pesquisadores aponta que mais estudos são necessários 

sobre as intervenções, estudos longitudinais que acompanhem as crianças até a fase adulta, 

estudos com intervenções isoladas e conjuntas, randomizados, com amostras maiores, 

cegamento dos avaliadores e avaliação do impacto econômico e social. 

O mais usado e reconhecido modelo naturalista, não invasivo e com sistema de condutas 

de controle do ambiente é o NIDCAP. No entanto, apesar da filosofia do cuidado 
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desenvolvimental ter mudado o modelo de assistência ao recém-nascido de risco nas unidades 

neonatais de todo o mundo, seu conceito não se restringe ao uso do NIDCAP.  

Gibbins et al (2008), apresentaram um modelo teórico de cuidado desenvolvimental 

chamado de modelo do Universo do Cuidado Desenvolvimental (UDC) que tem como base 

uma superfície compartilhada, no caso a pele do bebê. Neste modelo se destacam as 

necessidades de interação através da pele. Pele que demarca o limite de um sistema. 

 Este modelo é centrado no bebê apoiado na família, enfatiza a superfície compartilhada 

entre o bebê e o cuidador como a principal interface de desenvolvimento neurológico. Tem 

como etapas o prematuro no núcleo principal, os sistemas internos fisiológicos, interações de 

cuidados específicos, o cuidado centrado na família e o desenvolvimento normal esperado, 

coexistindo interação simultânea entre todos os elementos de cuidado. As propriedades físicas 

do ambiente (luz, som) bem como as observações do comportamento são avaliadas em relação 

à este limite. Deste ponto de vista, o foco vai do toque à distância, e as medidas de eficiência 

na prestação de cuidados de saúde incorporam esse limite.  

Na opinião dos autores, a avaliação da prática de enfermagem e a padronização de 

cuidados médicos são baseadas e orientadas pela inicial consideração da superfície do corpo. 

Se os profissionais estão fornecendo assistência direta ao bebê, tais como aspiração, se a UTIN 

é brilhante e possui níveis elevados de ruídos, ou o pai está fornecendo toque reconfortante no 

seu filho, a interface do organismo / ambiente está intimamente envolvida e observações sobre 

conforto, tolerância, satisfação, e as implicações de segurança são sempre feitas em relação a 

este limite. 

Cabe ressaltar que outros pesquisadores utilizando os preceitos do favorecimento do 

desenvolvimento infantil utilizaram o conceito de cuidado desenvolvimental em outros 

modelos. Pressler, Turnage-Carrier, Kenner (2004), referem que outras ferramentas emergiram 

desde a criação do APIB e NIDCAP, não derivadas especificamente de teorias 

desenvolvimentais, mas também contendo aspectos neonatais e de desenvolvimento da criança, 

como a NAPI (Neurobehavioral Assessment of the Preterm Infant), a TIMP (Test of Infant 

Motor Performance), a Clinical High Risk Neonatal Pathways, e a NNNS (NICU Network 

Neurobehavioral Scale). 

No Brasil, o conceito de cuidado desenvolvimental e suas estratégias de intervenção 

para promoção do desenvolvimento do recém-nascido de risco encontram-se inseridos na 

Norma de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru. 
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2.2. O cuidado desenvolvimental do recém-nascido no Brasil  

O significado do termo “developmental care” utilizado internacionalmente para definir 

os cuidados realizados com o recém-nascido de risco a fim de prevenir agravos ao seu 

desenvolvimento, no Brasil tem sido traduzido e explicitado na literatura de diversas formas: 

“cuidado desenvolvimentalista” (TAMEZ, 2013); “cuidado voltado para o desenvolvimento” 

(SILVA, 2005; GAÍVA et al, 2010); “cuidado ao desenvolvimento” (LINHARES; 

GASPARDO; MARTINEZ, 2010); “cuidado de apoio ao desenvolvimento” (SCOCHI, 2000, 

2003); e designado pelo MS como “cuidado contingente”, ou seja,  cuidados que se baseiam 

nas pistas que o bebê dá, constituindo boas práticas de cuidado ao recém-nascido de baixo peso 

e sua família (BRASIL, 2011a).  

Embora não se tenha um termo nacional sobre o termo “developmental care”, o 

entendimento do que representa esse conhecimento e sua aplicação parece permear a prática do 

enfermeiro, ainda que, de forma tangenciada, ou seja, mais voltado aos aspectos patológicos e 

tecnológicos que considerando seu crescimento e desenvolvimento. Esse conhecimento chegou 

ao Brasil no final do século XX e início do século XXI, vindo principalmente da Europa e da 

América do Norte e foi incorporado ao cenário das políticas públicas. Para entender as 

transformações ocorridas no cenário nacional acerca do cuidado desenvolvimental precisa-se 

entender o contexto sócio-político em que se iniciou o cuidado à criança no Brasil. 

No início do século XX ocorreram transformações de ordem política e sociais 

principalmente associadas ao movimento do Capitalismo Social, com o início do Estado Novo 

e da era Getúlio Vargas. Nesse contexto, criou-se o primeiro programa estatal de proteção à 

maternidade, à infância e à adolescência durante o período de 1937 a 1945.  

As atividades desse programa eram desenvolvidas pelo Departamento Nacional de 

Saúde do Ministério da Educação e Saúde (MES) e delegadas ao Departamento Nacional da 

Criança (DNCr) em 1940, para coordenar atividades dirigidas à infância, à maternidade e à 

adolescência, com o objetivo de normatizar o atendimento à dupla mãe/filho e combater a 

mortalidade infantil (BRASIL, 2011b). Este programa implicava na participação ativa de 

médicos, professores, autoridades públicas e as mulheres em geral (PEREIRA, 1999). Os 

médicos passaram a prescrever novos hábitos sobre todas as condições que pudessem afetar de 

algum modo, a saúde, ou seja, todas as atividades humanas - trabalho, escola, moradia, asseio 

corporal, moralidade. Se o país estava doente, cabia curá-lo, ou melhor, saneá-lo (JÙNIOR, 

2002).  
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O cuidado materno-infantil encontrava-se alicerçado no controle médico, privilegiando 

a higiene, a medicalização, em práticas de conduta normatizadas para o controle da mortalidade 

infantil e o controle social (COSTA et al, 2011).  

Com a separação do Ministério da Educação e Saúde, foi instituído, em 25 de julho de 

1953, o Ministério da Saúde, que incorporou e assumiu as ações até então de responsabilidade 

do DNCr, que extinguiu-se em 1969, e à partir de 1970, foi criada a Coordenação de Proteção 

Materno-Infantil (CPMI). Essa coordenação vinculada à Secretaria de Assistência Médica tinha 

como atribuição planejar, orientar, coordenar, controlar, auxiliar e fiscalizar as atividades de 

proteção à maternidade, à infância e à adolescência (BRASIL, 2011b).  

Sob essa coordenação, nas décadas de 70 e 80 foram criadas e desenvolvidas inúmeras 

ações com o objetivo de reduzir a morbimortalidade materna e infantil, como o Programa 

Nacional de Saúde Materno-Infantil que originou o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher e da Criança (PAISMC). Em 1984, o PAISMC deu lugar a dois programas 

específicos para a saúde da mulher e da criança, que funcionavam de forma integrada: Programa 

de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) e Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Criança (PAISC). Ambos surgiram como resposta do setor saúde aos agravos mais 

frequentes desse grande grupo populacional, e seus principais objetivos eram diminuir a 

morbimortalidade infantil e materna e alcançar melhores condições de saúde por meio do 

aumento da cobertura e da capacidade resolutiva dos serviços básicos.  

 O PAISC trouxe como ações básicas o acompanhamento do crescimento e 

desenvolvimento; aleitamento materno e orientação alimentar para o desmame; controle das 

doenças diarreicas; assistência e controle das infecções respiratórias agudas (IRA); imunização 

(BRASIL, 1984). Embora este programa visasse a criança do nascimento até 5 anos, sua 

principal estratégia de cuidado ao RN focava-se na manutenção do aleitamento materno, como 

estratégia de redução da desnutrição infantil e diminuição dos casos de diarréia e o 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento como metodologia para organização da 

assistência à criança na atenção básica. 

Não houve neste momento mudanças quanto ao foco de atenção, privilegiavam-se os 

serviços básicos com enfoque na atenção obstétrica e neonatal, porém com maior preocupação 

com o período pós-neonatal que respondia pela maior porcentagem de mortalidade infantil. O 

PAISC concentrava no recém-nascido saudável a gama de ações de saúde. Quanto ao 

prematuro, este passou a ter maior visibilidade em meados da década de 90, com a 

informatização dos serviços de notificação e a percepção da importância do componente 

neonatal na mortalidade infantil (PORTAL DA SAÚDE, 2013; CARVALHO; GOMES, 2005).  
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Em 1991, através da elaboração e divulgação, pelo Ministério da Saúde, do Programa 

de Assistência à Saúde Perinatal\PROASP: bases programáticas que teve a finalidade de 

promover, integrar, apoiar e incentivar pratica nos locais aonde essas atividades vêm sendo 

desenvolvidas ou ainda não foram implantadas; organizar a assistência perinatal de forma 

hierarquizada e regionalizada com enfoque de risco; promovendo o alojamento conjunto, e 

reservando os berçários para os recém nascidos de risco. Uma das estratégias era o agendamento 

obrigatório do RN de baixo peso quando da alta da maternidade para acompanhamento 

ambulatorial, assim como a entrega do Cartão da criança para todos os recém-nascidos 

devidamente preenchido (BRASIL, 1991).  

Apesar do foco mais direcionado ao binômio mãe-filho, com preocupação com o RN de 

risco e seu seguimento, ainda se caracterizava um programa fragmentado, onde os diversos 

serviços entre a atenção básica e a complexidade não interagiam entre si, distanciando essas 

duas realidades. 

Neste mesmo ano teve início no Hospital Guilherme Álvaro em Santos, na cidade de 

São Paulo os primeiros movimentos para a aplicação da metodologia Método Mãe-Canguru. 

Esta idéia teve início na década de 70, em Bogotá, Colômbia, onde as Unidades Neonatais 

encontravam-se superlotadas e os recursos disponíveis eram parcos para atender a demanda. A 

superpopulação nas Unidades de risco eram o ambiente propício à infecção perinatal, bem 

como, sugeriam um tratamento subdimensionado ao recém-nascido, especialmente, os 

prematuros de baixo peso, se levar em conta as suas exigências naturais (BRASIL, 2009). 

Apesar desse começo quase uma década mais tarde é que a metodologia foi incorporada às 

políticas públicas de saúde no Brasil. 

Em 1993, o Ministério da Saúde estabelece a portaria GM/MS n°.1016, tornando 

obrigatória a implantação do Alojamento Conjunto/AC durante o período de internação da 

puérpera e do recém-nascido em todo território nacional, considerando a necessidade de 

incentivar a lactação e o aleitamento materno, favorecendo o relacionamento mãe-filho. Apesar 

da lei e da colocação dos berços junto às mães nas enfermarias, ainda permanecia uma prática 

de separação entre os bebês e suas mães. Os recém-nascidos de parto normal saiam da sala de 

parto direto para as incubadoras do berçário intermediário/BI onde permaneciam 2 horas em 

observação e depois eram liberados para o AC; já os bebês nascidos de cesárea ficavam 24 

horas no BI e só então eram liberados para AC. A questão de fortalecimento do vínculo e 

formação do apego na prática ficavam em segundo plano. 

Ainda no âmbito da assistência, em 1994, o MS lançou a Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança (IHAC), por meio de duas portarias: uma assegurando pagamento de 10% a mais sobre 
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assistência ao parto, e outra, estabelecendo critérios para o credenciamento dos hospitais como 

Amigos da Criança. Esta iniciativa evoluiu para o que se conhece como sendo os 10 passos para 

o sucesso do aleitamento materno (BRASIL, 1994).  

A IHAC está inserida na Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças 

de Primeira Infância criada em 2002 pela OMS/UNICEF, que busca apoio renovado à 

amamentação exclusiva, do nascimento aos seis meses de vida, e a continuidade da 

amamentação por dois anos ou mais, com introdução de alimentação complementar adequada 

e no momento oportuno (BRASIL, 2011c). 

 Com a implantação da IHAC houve maior pressão para aproximação do bebê com a 

mãe logo após o parto, porém seu enfoque principal era o recém-nascido saudável. Quanto aos 

prematuros pequenas mudanças ocorreram: nos berçários especiais (onde ficavam os 

prematuros) começou-se a favorecer com maior ênfase, a administração do leite materno em 

detrimento da fórmula láctea. No que se refere aos pais, a entrada nas unidades eram limitadas 

a horários pré-definidos, sendo a presença da mãe que precisava ordenhar o leite, melhor aceita 

pela equipe multidisciplinar. Observa-se que a base do programa tinha como eixo o aspecto 

biológico da amamentação, a proximidade da mãe era favorecida como predeterminante desta; 

a participação do pai/família e os aspectos do desenvolvimento do RN ainda não eram 

considerados.  

No final da década de 90, os avanços tecnológicos aplicados em recém-nascidos 

enfermos, especialmente os de baixo peso e prematuros, aumentaram drasticamente a sobrevida 

desse grupo etário. Estudos internacionais preconizavam a proteção do cérebro do RN, 

especialmente os prematuros e de baixo peso que permanecem longo tempo nas UTIN. Sabe-

se que o adequado desenvolvimento dessas crianças é determinado por um equilíbrio quanto ao 

suporte das necessidades biológicas, ambientais e familiares (BRASIL, 2009).  

Para dar suporte à atenção perinatal, em 2000, foi instituído o Programa de 

Humanização no Pré-natal e Nascimento através da Portaria/GM nº 569, de 01/06/2000, e 

baseado nas análises das necessidades de atenção específica à gestante, ao recém-nascido e à 

mulher no período pós-parto com o objetivo de resgatar a atenção obstétrica integrada, 

qualificada e humanizada com o envolvimento de forma articulada dos estados, municípios e 

das unidades de saúde nestas ações (BRASIL, 2005).  

Na orientação da assistência de saúde humanizada, é importante destacar o Método 

Mãe-Canguru. Como já dito, teve seus primeiros passos no começo da década de 90 no Brasil, 

e em 1997 também começou a ser incorporado no Instituto Materno Infantil de Pernambuco – 

IMIP em Recife, mas somente no ano 2000, através da Portaria nº 693 de 5/7/2000, a Norma 
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de Atenção Humanizada do Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Mãe-Canguru), foi 

adotada como política oficial pelo Ministério da Saúde. Alguns anos depois, esta norma foi 

atualizada por meio da Portaria nº 1.683 de 12/07/2007, e passou a ser chamada de Método 

Canguru por entender-se que esta metodologia implica no envolvimento da família, não 

devendo ser centrada apenas na mãe. Esta portaria teve como objetivo difundir e atualizar 

profissionais da área da saúde na sua utilização.  

No âmbito da atenção primária surge, em 2003, a Atenção Integrada às Doenças 

Prevalentes na Infância (AIDPI) pretendendo reduzir a mortalidade infantil pelo enfoque 

integral e simultâneo das doenças mais prevalentes de 0 a 5 anos (desnutrição, doenças 

diarreicas, infecções respiratórias agudas e malária, entre outras) caracterizando-se pela 

consideração simultânea e integrada ao invés do enfoque tradicional que buscava abordar cada 

doença isoladamente, como se ela fosse independente das demais doenças que atingem a criança 

e do contexto em que ela está inserida.  

O ponto alto desta estratégia era o diagnóstico precoce e a sistematização do 

atendimento que poderia ser feito por profissional treinado, operacionalizada pelas Equipes de 

Saúde da Família. Esta estratégia buscou ampliar a atenção à criança. Era dividida em quadros 

sistemáticos para avaliação: crianças de 0 a 2 meses e 2 meses a 5 anos. Verificava também 

crescimento e desenvolvimento, imunização, aleitamento materno e alimentação saudável 

(BRASIL, 2002a).  

Em sua abordagem prática, constituiu-se em uma estratégia de organização dos serviços, 

direcionada à doença, pretendendo garantir rapidez e resolutividade nas situações de agravos a 

saúde. Os aspectos psicológicos, afetivos, sociais e econômicos envolvidos no processo saúde-

doença não são considerados, destoando do que fora anteriormente adotado como política 

pública no cuidado com o recém-nascido de risco em nível hospitalar e domiciliar, Método 

Canguru.  

Em 2004, pretendendo organização da assistência à população infantil na atenção básica 

que contemplasse desde o primeiro atendimento após o nascimento até a atenção especializada 

dos casos mais graves que exigem internação em unidades de média e alta complexidade, o 

Ministério da Saúde lançou a Agenda de Compromissos para a Saúde Integral da Criança e 

Redução da Mortalidade Infantil, procurando integrar e reorganizar a rede de assistência à 

criança. 

Esta estratégia buscou atenção integral e multiprofissional em todos os níveis, na 

atenção à saúde, no espaço escolar e no social, favorecendo a participação da família em uma 

aproximação com a humanização da assistência. Dentre suas dez linhas de cuidado, a 5ª linha 
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traz o incentivo e qualificação do acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, com 

identificação de risco e busca ativa de faltosos quanto ao calendário de crescimento e 

desenvolvimento. É neste contexto de atenção à saúde que os prematuros egressos das UTIN 

vão inserir-se, muitas vezes sem o acompanhamento do follow-up das instituições de origem. 

A visão brasileira sobre o Método Canguru (MC), que apresenta três etapas, é uma 

mudança do paradigma da atenção perinatal, onde as questões pertinentes à atenção humanizada 

não se dissociam, mas se complementam com os avanços tecnológicos clássicos. A atuação 

começa numa fase prévia ao nascimento (primeira etapa), com a identificação das gestantes 

com risco desse acontecimento. Nessa situação, a futura mãe e a sua família recebem 

orientações e cuidados específicos a serem prestados a eles e ao bebê, e o apoio psicológico 

deve ser ofertado.  

Com o nascimento do bebê e havendo a necessidade de permanência na UTIN e/ou de 

Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), especial atenção deve ser dada no sentido de 

estimular a entrada dos pais na unidade e estabelecer contato pele a pele com a criança, de forma 

gradual e crescente, de maneira segura e agradável para ambos; é importante que aconteça o 

estímulo à lactação e a participação dos pais nos cuidados do bebê (BRASIL, 2011a).  

A posição canguru, consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele 

a pele, na posição vertical junto ao tórax dos pais ou de outros familiares, é proposta sempre 

que possível e desejada, não esquecendo que, esta, também pode e deve ser ofertada ao pai e 

em momento futuro pode ser oferecida aos irmãos, avós, tios, se for seu desejo e se houver esta 

possibilidade. O MC é, portanto, um modelo de assistência fundamentado na filosofia do 

cuidado centrado na família (BRASIL, 2011a) com diretrizes de cuidado ao RN de risco, 

principalmente o prematuro, que envolvem estratégias que evitem ou minimizem estressores 

capazes de prejudicar seu desenvolvimento que envolve desde o acolhimento à família do bebê 

ao seu acompanhamento em médio e longo prazo de seu crescimento e desenvolvimento.  

Introduzir a família do prematuro ou de baixo peso na UTIN parece inicialmente 

simples, porém se levarmos em consideração a estranheza do ambiente, o medo que os pais 

estão sentindo, o desconforto dos próprios profissionais de saúde em acolhê-los e o estresse da 

condição frequente de vida e morte das UTIN, observa-se que nesse cenário podem existir mais 

armadilhas do que se imagina; por isso cabe aos profissionais de saúde, e destaco aqui, os 

enfermeiros, devido ao maior contato diário com o bebê e sua família, propiciarem um 

acolhimento que garantirá apoio e a compreensão de que necessitam. 
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Segundo o Ministério da Saúde (2009, p.116):  

O objetivo maior do acolhimento é fazer com que as experiências emocionais que 

ocorrem nesse período sejam bem entendidas e elaboradas. A característica 

fundamental desse trabalho com a família na UTI Neonatal refere-se a uma ação 

profilática quanto ao desenvolvimento das relações desse grupo familiar, além de 

minimizar o sofrimento daqueles que têm um bebê internado.  

 

Para que esse período de adaptação entre a família do bebê, a equipe de saúde e o RN 

internado, seja o melhor possível, é necessário que o enfermeiro invista em uma comunicação 

acessível ao entendimento dos pais, evite o uso excessivo de terminologias técnicas ou a 

ausência de informações. Deve-se favorecer o vínculo afetivo, oportunizando na medida do 

possível, situações onde seja permitida a presença dos pais, o toque, a fala, se assim desejarem 

e a condição clínica do RN permitir.  

Na segunda etapa já existe um grau de estabilidade clínica da criança, ou seja, ausência 

de infecções; competência para respirar sem ajuda de aparelhos, mantendo ritmo respiratório, 

sem pausas respiratórias nem apneias; nutrição exclusivamente por via enteral (pode estar com 

sonda oro/nasogástrica); habilidade para manter o controle térmico quando se oferece fonte de 

calor (incubadora, berço aquecido, posição canguru); peso mínimo de 1.250g; enfim, 

capacidade de sobreviver sem necessidade de grandes recursos tecnológicos, e para a mãe: 

desejo de participar do Método Canguru, saúde física e mental. Nessa situação, a posição 

canguru também será realizada pelo maior período que ambos considerarem seguro e agradável 

com supervisão e orientação 24 horas pela equipe de enfermagem, sendo desejável o 

empoderamento materno (BRASIL, 2011a).  

A terceira etapa ocorre com a alta hospitalar, onde um seguimento ambulatorial 

criterioso deve ser realizado para o bebê e a sua família. A formação de uma rede de apoio nas 

duas primeiras etapas é fundamental para esta terceira etapa, pois favorecerá um melhor 

acompanhamento do bebê, bem como auxiliará a minimizar o grau de dificuldade da família. 

Nesta etapa a primeira consulta no ambulatório de seguimento deve ser feita nas primeiras 48 

horas após a alta e devem seguir um esquema que dependerá de vários critérios, como peso, 

agravos clínicos, equilíbrio sociofamiliar e funcionamento da rede básica de saúde. São 

sugeridas 3 consultas na primeira semana, duas na segunda semana e uma consulta semanal a 

partir da terceira semana até que o bebe atinja 2.500g. Uma consulta semanal deve ser feita no 

hospital de origem, as demais podem ser feitas na atenção básica ou estratégia saúde da família 

(BRASIL, 2011a). 
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No Brasil, nem todas as etapas encontram-se consolidadas nos serviços públicos ou 

privados. Segundo Gontijo, Xavier e Freitas (2012), apenas 34,5% das maternidades 

capacitadas implantaram as três etapas conforme preconiza a norma brasileira, porém com a 

terceira etapa ainda incipiente, o que corrobora os resultados de um estudo internacional sobre 

a implantação do MC em 15 países. Outro obstáculo citado pelos autores diz respeito à 

resistência dos profissionais de saúde em relação à incorporação do método e suas diretrizes de 

cuidado, o que aumenta a importância deste estudo ao buscar conhecimento, atitude e prática 

do enfermeiro frente ao cuidado desenvolvimental do prematuro.  

Em 2011, como forma de fortalecer as políticas públicas de saúde de atenção materno-

infantil já existentes, foi instituída a Portaria Nº 650/2011, com o objetivo de sedimentar um 

novo modelo de atenção ao parto, nascimento e à saúde da criança, garantir uma rede de atenção 

que garanta acesso, acolhimento e resolutividade, além da redução da mortalidade materna e 

neonatal, a Rede Cegonha. 

Entre as metas da Rede Cegonha estão o aumento da cobertura do pré-natal de forma 

gradual: 30% em 2011 – 50% em 2012 – 70% em 2013 – 100% em 2014; do Centro de Parto 

Normal e Casa da Gestante Bebê e Puérpera, gradação de implantação: 40% – 60% – 80% – 

100%; leitos: com gradação de implantação: 10% – 30% – 50% – 70% (2014) – 90% (2015) e 

100% (2016), e puerpério e atenção à criança (30% em 2011 – 50% em 2012 – 70% em 2013 

– 100% em 2014). Esta implementação obedecerá inicialmente aos critérios epidemiológicos 

(altas Taxas de Mortalidade Infantil e de Razão de Mortalidade Materna) e de densidade 

populacional (BRASIL, 2011d). A totalidade das maternidades municipais do Rio de Janeiro já 

faz parte do programa sob a alcunha de “Cegonha Carioca” (SMSDC, 2013).  

Outro reforço ao contexto materno-infantil deu-se em 2012, pelo retorno da estratégia 

AIDPI, com destaque para a AIDPI neonatal. Sua aplicação nos serviços de saúde da atenção 

básica e na comunidade pode produzir um importante impacto na redução do número de mortes 

na infância, na diminuição do número e gravidade das doenças que acometem esse grupo etário, 

assim como nas condições nutricionais e de desenvolvimento dos menores de cinco anos de 

idade, especialmente o componente neonatal, contribuindo para atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, em um contexto de equidade. A AIDPI Neonatal pretende 

atender a gestante e o lactente de 0 a 2 meses pelo manejo de casos de forma integrada baseado 

em critérios de avaliação e classificação de risco pré-estabelecidos. Embora não possa ser 

aplicada a todas as situações que acometem o bebê, esta estratégia engloba principalmente as 

doenças mais características dessa fase e inclui a vigilância do desenvolvimento (BRASIL, 

2012). 
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 Apesar do caráter mais integral desta iniciativa, seu enfoque permanece pautado na 

patologia, na identificação de sinais e sintomas mais comuns. O cuidado desenvolvimental ao 

recém-nascido requer um olhar que parte do individual, do desenvolvimento particular de cada 

bebê e sua família. Essa diferença de enfoque aponta fragilidades entre as estratégias e os níveis 

de atenção em saúde.  

Talvez no imaginário político, social e profissional, o cuidado ao recém-nascido e sua 

família ainda se encontre fortemente influenciado pelo modelo biomédico e tecnicista, 

sugerindo a necessidade de disseminação mais ampla do modelo humanístico. No que se refere 

ao recém-nascido enfermo, estabelecer uma assistência neonatal segura nas unidades neonatais, 

visando seu desenvolvimento, com adequada abordagem técnica e posturas que impliquem 

mudanças ambientais e comportamentais, além do marco de qualidade, favorece uma prática 

que “olha” o RN como sujeito de nosso cuidado e, portanto, um ser de direito.  

No processo das transformações necessárias para o implemento do cuidado 

desenvolvimental ao recém-nascido, a enfermagem figura como elemento fundamental pela 

participação efetiva de todas as etapas de cuidado com o bebê e sua família, desde a admissão 

até a alta. 

 

2.3. O neurodesenvolvimento do prematuro 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), (2012), a redução crescente da 

mortalidade infantil em todo o mundo e sobrevivência de prematuros cada vez em idade 

gestacional mais precoce e de muito baixo peso em consequência do conhecimento e dos 

avanços tecnológicos na área neonatal, ocasionou um crescente populacional de crianças 

prematuras que egressas das unidades neonatais, necessitam de acompanhamento 

especializado. No entanto, a incidência de morbidades crônicas que envolvem déficit de 

crescimento e atraso no neurodesenvolvimento dos prematuros não tem decrescido de forma 

significativa.  

O desenvolvimento infantil normal depende de fatores intrínsecos e extrínsecos 

relacionados aos aspectos biológicos, econômicos, psicológicos, emocionais e sociais. Do 

ponto de vista biológico, o desenvolvimento neurológico iniciado na concepção recebe 

influências genéticas e do ambiente em que o indivíduo vive. Essas interações modelam ao 

longo da vida (incluindo a intrauterina) a estrutura e o funcionamento do sistema nervoso 

central, que cresce e se desenvolve em grande velocidade, principalmente nos primeiros anos 

de vida (BRASIL, 2002).  
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Essa plasticidade que proporciona a aquisição de habilidades e competências cada vez 

mais complexas pode ser afetada negativamente quando se dá o nascimento prematuro, 

principalmente devido à quantidade e qualidade dos estímulos à que esse prematuro está 

exposto. Os recém-nascidos que estiveram internados em unidades neonatais sofrem 

intercorrências durante a hospitalização que podem afetar seu desenvolvimento, tornando-os 

mais vulneráveis à essas condições, principalmente os prematuros de extremo baixo peso. Sabe-

se que um em cada três jovens adultos nascidos prematuros terá ao menos um problema crônico, 

comparado a um entre cinco dos nascidos a termo e para cada “100 prematuros com IG ≤ 26 

semanas, haverá três casos de paralisia cerebral, um caso de cegueira e de surdez, e quatro casos 

de retardo mental. Já para cada 100 bebês com peso de nascimento inferior ou menor de 800 

gramas, há quase dois casos de paralisia cerebral e de cegueira, um de surdez e cinco de retardo 

mental” (SBP, 2012, p.27). 

Em termos fisiológicos, motores, de estados comportamentais, atenção e 

autorregulação, os prematuros apresentam maior desorganização que recém-nascidos a termo e 

durante a infância tornam-se evidentes outras sequelas maiores como paralisia cerebral, atraso 

cognitivo global, cegueira e surdez, bem como sequelas menores como anormalidades motoras 

transitórias e atraso no desenvolvimento motor, além de distúrbios de fala e linguagem 

(BRASIL, 2011a).  

A respeito dessas sequelas, as motoras, sensoriais ou cognitivas são consideradas na 

evolução do recém-nascido de risco para o desenvolvimento, como indicadores de qualidade 

de vida. A literatura apresenta dois grupos de indicadores: os comprometimentos neuromotores 

e sensoriais ou sequelas maiores, que compreendem a paralisia cerebral, deficiência visual, 

auditiva e retardo mental, e as sequelas menores que compreendem anormalidades do 

desenvolvimento cognitivo, alterações de comportamento e incapacidades funcionais 

(BARBOSA; MELO in CARVALHO; LOPES, 2005).  

Em um estudo longitudinal prospectivo, desenvolvido na Suécia com 456 prematuros 

(<27 semanas) avaliados até 2,5 anos de idade corrigida, seus resultados reforçaram a 

prevalência de estudos anteriores e encontraram em sua amostra 73% de deficiências 

consideradas leves com melhora do neurodesenvolvimento quanto maior era a idade gestacional 

de nascimento (SERENIUS et al, 2013). 

Dentre as alterações menores relacionadas ao neurodesenvolvimento, o 

desenvolvimento cognitivo compreende a aquisição de habilidades cerebrais que nos permitem 

a aprendizagem. Em geral as deficiências na esfera cognitiva somente são detectadas no período 

escolar, o que muitas vezes diminui a resolutividade das intervenções. Nos recém-nascidos 
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prematuros estudos têm mostrado que os de muito baixo peso apresentam rendimento escolar 

inferior aos recém-nascidos a termo. 

 Buttha et al (2002), em sua meta-análise encontrou associação entre menor idade 

gestacional e redução de cognição em crianças em idade escolar, além de déficit de atenção e 

hiperatividade. Este resultado foi confirmado pelos estudos de Arias et al, 2012, que avaliaram 

77 crianças, sendo 40 prematuros com idade gestacional < 31 semanas, e encontraram que 

prematuros apresentam maior risco de déficit cognitivo e de atenção em fase escolar, e pelo 

estudo de Ekeus et al, 2010, que avaliou os registros de quase 120.000 homens nascidos 

prematuros na Suécia na década de 70 e os testes cognitivos realizados pelo serviço militar aos 

18-19 anos encontrando a mesma associação. 

Quanto ao desenvolvimento sensoriomotor, este, é o principal aspecto a ser avaliado nos 

primeiros 2 anos de vida. Anormalidades transitórias na postura, habilidades motoras grosseira 

e fina, coordenação, reflexos e principalmente distonias (hiper ou hipotonia) são frequentes e 

desaparecem no segundo ano de vida, o que justifica o acompanhamento criterioso tendo em 

vista diagnóstico e intervenções precoces (SBP, 2012). 

 Recém-nascidos prematuros têm maior risco para alterações motoras que os bebês a 

termo. Pitcher et al (2012), ao avaliar através de ressonância magnética, 151 crianças sem 

paralisia cerebral entre 10-13 anos nascidas entre 25-41 semanas, identificaram redução de 

substância branca nos nascidos prematuros, que apresentaram pior desenvolvimento de 

habilidades motoras, particularmente destreza manual. Estes achados são corroborados pela 

revisão de Williams, Lee, Andersen (2010), que concluíram que prematuros estão em maior 

risco de comprometimento motor, com prevalência três a quatro vezes maiores do que na 

população em geral. Isso destaca a necessidade de estratégias de vigilância e intervenção neste 

grupo de crianças. 

A respeito de intervenções para melhorar o desenvolvimento de prematuros, Nordhov 

et al (2010), a fim de avaliar a eficácia de intervenção (contato diário e consecutivo de uma 

hora com os pais, uma semana antes da alta. Além do contato eram orientados quanto aos sinais 

e respostas do bebê aos estímulos, cuidados de rotina etc., e acompanhamento domiciliar com 

3, 14, 30 e 90 dias após alta hospitalar) sobre os resultados cognitivos e motores em idades 

corrigidas de 3 e 5 anos de 146 crianças com idade gestacional inferior a 28 semanas e peso de 

nascimento inferior a 2.000 g, encontrou resultados melhores para o grupo que recebeu a 

intervenção relacionado à cognição, porém os resultados sobre o sistema motor não 

apresentaram diferença entre os grupos de intervenção e não-intervenção. 
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Outro aspecto que precisa ser criteriosamente avaliado nos primeiros anos é o de-

senvolvimento da linguagem, pois quanto menor o peso de nascimento e a idade gestacional, 

maior a chance de atraso seja nos marcos pré-linguísticos, como reconhecer objetos e figuras, 

obedecer a comando verbal e executar atos simples aos 12 meses; menor vocabulário e 

capacidade de formar frases aos 2-3 anos.  

Ao detectar-se problemas na linguagem existe também a possibilidade de deficiência 

auditiva, e neste caso a intervenção audiológica precoce pode melhorar o prognóstico. Atraso 

na linguagem além de ser frequente, chegando a acometer mais que 40% dos prematuros com 

peso inferior a 1.000 g, associa-se com maior risco de problemas de aprendizagem (menor ha-

bilidade na leitura e escrita), problemas comportamentais e de ajuste social. Mesmo os 

prematuros com desenvolvimento normal têm pior desempenho na linguagem expressiva 

(menor complexidade), receptiva (menor entendimento) e prejuízo na memória audiométrica e 

verbal, em comparação aos RN de termo (SBP, 2012).  

No estudo de Serenius et al (2013), as desordens leves de linguagem foram encontradas 

em 9,4% dos prematuros investigados e as severas em 6,6% quando comparados ao recém-

nascidos a termo. 

 Estudo longitudinal e multicêntrico (25 unidades) na Itália avaliou 178 prematuros (IG 

inferior ou igual a 29 semanas) com peso inferior ou igual a 1.500g durante o primeiro ano de 

vida, com o objetivo de analisar a relação entre o neurocomportamento de prematuros extremos 

e o nível de qualidade dos cuidados de desenvolvimento nas diferentes unidades neonatais. 

Estes autores criaram um sistema de pontuação para medir a qualidade do 

desenvolvimento disponibilizado para prematuros nas diversas unidades neonatais italianas, 

definido em termos de presença dos pais, intervenções na criança e manejo da dor, para avaliar 

como esse cuidado afeta o resultado neurocomportamental no momento da alta.  

Eles descobriram que uma pontuação maior para um cuidado centrado na criança, 

consistindo de medidas envolvendo os pais, frequência e duração do método canguru (contato 

pele a pele materno), e as intervenções de enfermagem que visam diminuir o gasto energético 

infantil e promover a estabilidade autonômica (ex. contenção da criança, redução da 

estimulação tátil), levou a melhores resultados neurocomportamentais na alta. Da mesma 

forma, uma pontuação maior para o manejo da dor infantil (medidas para diminuir experiências 

dolorosas, incluindo práticas farmacológicas e de enfermagem) teve um efeito benéfico aditivo, 

e evidenciou que prematuros extremos que receberam cuidados do desenvolvimento de alta 

qualidade apresentaram melhor desenvolvimento neurocomportamental quando comparados 
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com prematuros que receberam cuidados com baixa qualidade de atendimento 

(MONTIRROSSO et al, 2012). 

 Internacionalmente a melhoria da qualidade da assistência ao prematuro perpassa a 

inclusão do cuidado desenvolvimental de forma rotineira por toda a equipe multiprofissional e 

está sendo pesquisado seu benefício inclusive em bebês com morbidades como restrição de 

crescimento intrauterino (RCI) e outras morbidades, demonstrando que este tipo de cuidado 

pode ser benéfico para os recém-nascidos em situação crítica.  

McAnulty et al (2013), avaliando 23 ex-prematuros aos 9 anos de idade, nascidos com 

RCI através de eletroencefalografia e ressonância magnética, sendo 9 experimentais para 

cuidado desenvolvimental (NIDCAP) e 14 controles com cuidados tradicionais randomizados 

ao nascimento. As crianças participantes foram comparáveis em termos de condição clínica, 

idade, antropometria, demografia, e nos escores cognitivos. Os resultados mostraram que o 

grupo que recebeu o NIDCAP apresentou melhor função executiva, de coerência espectral entre 

occipital e frontal, e nas regiões parietais, e os volumes de cerebelo eram maiores que os do 

grupo controle, apontando para a possibilidade de desenvolvimento do cérebro em longo prazo 

até mesmo de prematuros comprometidos pela RCI se a intervenção individualizada for iniciada 

na admissão à UTIN e se estender por toda hospitalização. Os autores recomendam maiores 

repetições de amostras para confirmar estes resultados. 

Ainda em relação à melhor assistência neonatal, há tendência internacional de 

transformação de design de UTIN abertas, com vários leitos em um espaço comum, como 

vemos hoje, para quartos individuais, privativos para o bebê e sua família. 

 Lester et al (2011), em estudo sobre modelo teórico para efeito dessa mudança de 

design, estabelece os fatores que podem mediar essa transformação que incluem cuidado 

centrado na família, cuidados de desenvolvimento, fatores parentais e familiares, 

comportamentos e atitudes da equipe multiprofissional e as práticas médicas, concluindo que 

quartos individuais nas unidades neonatais têm o potencial de melhorar o estado 

neurocomportamental do recém-nascido no momento da alta. 

No que se refere aos países em desenvolvimento, o avanço tecnológico do cuidado ao 

prematuro encontra-se em status desigual quando comparados aos países desenvolvidos, tanto 

no que se refere a avaliação de padrões epidemiológicos, como no investimento, 

aperfeiçoamento e na pesquisa científica. 

No Brasil, os estudos que avaliam o desenvolvimento de prematuros egressos de UTIN 

a curto e longo prazo são considerados escassos (SBP, 2012). Estabelecer o perfil de recém-

nascidos que sobrevivem às UTIN brasileiras permitirá o conhecimento da real estimativa de 



52 

 

alterações do desenvolvimento dessas crianças oportunizando intervenções e elaboração de 

estratégias que maximizem sua qualidade de vida 

O desenvolvimento neuromotor de prematuros na realidade brasileira é similar ao 

encontrado no panorama internacional. Quando comparados a recém-nascidos a termo, os 

prematuros apresentam menor desenvolvimento motor. Essas alterações estão relacionadas com 

a prematuridade, mas também com comorbidades como a hipóxia e a displasia broncopulmonar, 

além do baixo peso ao nascer, tempo de exposição à ventilação mecânica, tempo de internação, 

além de fatores maternos (ARAÚJO, EICKMANN, COUTINHO, 2013). 

 Leites et al (2011), visando investigar o desenvolvimento motor de 88 bebês, sendo 41 

prematuros observou que os prematuros apresentam maior risco para atraso na motricidade fina 

e na comunicação / interação que os bebês a termo.  

Estes achados foram confirmados pelo estudo de Campos, Soares, Cattuzzo (2013), 

investigando o efeito da prematuridade em habilidades locomotoras e de controle de objetos, 

em 60 meninos e meninas de primeira infância, sendo 30 prematuros. Os resultados mostraram 

semelhança nas habilidades motoras grossas entre prematuros e crianças a termo, no entanto os 

prematuros apresentaram menor destreza relacionada à coordenação motora fina e no controle 

e manuseio de objetos.  

 A respeito do crescimento (processo continuo, complexo, resultante da interação de 

fatores genéticos, nutricionais, hormonais e ambientais), é difícil prever como este se dará em 

prematuros, tendo em vista essa nova realidade de sobrevivência e junto com ela as 

intercorrências clínicas e terapêuticas. Para que haja crescimento extrauterino, o RN precisa 

estar equilibrado do ponto de vista calórico, no caso dos prematuros o gasto energético para 

manutenção de funções vitais de sobrevida como oxigenação, função cardíaca e etc, distancia 

o investimento do organismo no crescimento. Quanto menor a idade gestacional e o peso de 

nascimento, maior perda ponderal, maior gravidade e, portanto, maior tempo será necessário 

para recuperar o crescimento. As alterações de crescimento em bebês prematuros se evidenciam 

em curto prazo, porém podem permanecer na adolescência e até na fase adulta (CARDOSO-

DEMARTINI et al, 2011). 

 No estudo de Goulart, Morais, Kopelman (2011), que investigaram 303 prematuros 

com um ano de idade corrigida, nascidos com peso inferior a 2.000 g, foram encontradas 

frequência expressiva de déficit de peso, comprimento e perímetro cefálico, e os fatores 

associados variaram com o déficit analisado, destacando-se a restrição de crescimento 

intrauterino e cuidados pós-natal.  
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O estudo de Fernandes et al (2012), objetivando avaliar o neurodesenvolvimento através 

de escalas Bayley III de 58 crianças com idade corrigida de 18 a 24 meses, nascidas com idade 

gestacional inferior a 37 semanas e peso inferior a 1.500 g, incluindo prematuros de muito baixo 

peso, seus resultados apresentaram prevalência de alteração no desenvolvimento na área 

cognitiva (6,9%), motora (6,9%), de linguagem (29,3%), socioemocional (27,6%) e de 

comportamento adaptativo (37,9%), destacando que os prematuros de muito baixo peso 

apresentaram maior frequência nas alterações de linguagem, comportamento adaptativo e 

socioemocional. 

 Estes resultados diferiram de um estudo anterior, Freitas et al (2010), que utilizando a 

mesma escala avaliou 20 crianças nascidas com peso inferior a 1250 g ou idade gestacional 

abaixo de 32 semanas aos 3, 6, 9, 12, 18 e 24 meses de idade corrigida, e encontrou entre 6 e 

18 meses de idade corrigida maior ocorrência de atrasos do desenvolvimento, no entanto estes 

se adequaram aos 24 meses. 

Utilizando o Teste de Denver II, o estudo de Magalhães et al (2011), avaliou 177 

crianças nas idades corrigidas de 4, 8, 12, 18 e 24 meses, seus resultados apontaram que crianças 

prematuras de muito e extremo baixo peso apresentaram desempenho superior no primeiro ano 

de vida com desvantagem a partir dos 12 meses em relação à amostra normativa do Denver II. 

O grupo de extremo baixo peso foi o que apresentou pior desempenho. Estes autores ressaltam 

que nos estudos brasileiros é importante adequarem-se os testes de desenvolvimento, pois em 

geral, são pautados em comportamentos normativos de crianças com perfil de crescimento e 

desenvolvimento de outros países, mais desenvolvidos, o que torna necessário investigar e 

adequar os itens e o padrão de resposta à realidade brasileira.  

Estudo de revisão para identificar os principais instrumentos utilizados no Brasil para 

avaliar o desenvolvimento de crianças nascidas prematuras nos primeiros três anos de vida, nos 

anos de 1999 a 2011, nas bases de dados Lilacs e Scielo, identificou  11 instrumentos de 

avaliação do desenvolvimento, sendo que, dos 24 artigos selecionados para a revisão, a maioria 

(11; 45,83%) utilizou as escalas Alberta Infant Motor Scale (AIMS) (6; 54,5%) e o teste de 

triagem do desenvolvimento Denver II (TDD-II) (5; 45,5%). Há predomínio do uso de 

instrumentos referenciados em normas, criados em outros países, sem validação para a criança 

brasileira. A revisão indica a necessidade de mais pesquisas voltadas para a tradução e validação 

tanto dos testes importados como de instrumentos desenvolvidos no Brasil (ROCHA, 

DORNELAS, MAGALHÃES, 2013). 

Quanto ao desenvolvimento sensorial, a relação entre prematuridade e alterações 

cerebrais pode desencadear diversos problemas, entre eles alterações na função auditiva e de 
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linguagem. Alterações na substância branca podem afetar fibras motoras descendentes do 

córtex de associação e fibras de associação das funções visuais, auditivas e somestésicas. Tal 

relação pode desencadear problemas de linguagem e distúrbios do processamento da 

informação, afetando a compreensão da linguagem oral e causando mudanças comportamentais 

(LAMÔNICA, CARLINO, ALVARENGA, 2010).  

Lamônica, Carlino, Alvarenga (2010), com o objetivo de verificar o desempenho de 

crianças prematuras quanto às áreas auditiva receptiva, expressiva e visual, avaliaram 40 

crianças de idade cronológica entre 12 e 24 meses, 20 crianças que apresentaram em seu 

histórico de vida os fatores de risco prematuridade e baixo peso ou muito baixo peso e 20 

crianças nascidas a termo.  Os prematuros apresentaram alteração nas áreas auditiva receptiva, 

auditiva expressiva e visual, sendo que as de muito baixo peso apresentaram maiores prejuízos 

nas áreas avaliadas. 

Dentre as alterações visuais que podem associar-se à prematuridade, a retinopatia é 

considerada a mais grave, pois o retardo ou ausência de tratamento podem levar à cegueira total 

da criança. A retinopatia é uma doença ocular retiniana vasoproliferativa, ocorre pela 

interrupção do processo natural de formação dos vasos da retina em função do nascimento 

prematuro. Após o nascimento, o oxigênio suplementar a que o prematuro é submetido gera 

uma situação de hiperóxia retiniana que causa vasoconstrição e obliteração vascular retiniana 

periférica, ocasionando interrupção definitiva do processo de formação natural dos vasos da 

retina. Encontra-se associada além da prematuridade com o baixo peso, uso de oxigenioterapia 

com pressão positiva (SBP, 2012). 

Os exames de fundo de olho realizados sistematicamente nas UTIN são a melhor 

possibilidade de diagnóstico dessa doença que estima-se atinja 16.000 prematuros anualmente 

no Brasil, segundo Shinsato et al (2010). Estes mesmos autores investigaram a frequência de 

retinopatia da prematuridade em um hospital universitário de São Paulo, e a associação da 

retinopatia da prematuridade com fatores de risco conhecidos em 70 prematuros com peso 

inferior a 1.500g. Seus resultados apontaram frequência de 35,71% de retinopatia na amostra 

pesquisada e associação com os seguintes fatores de risco: peso, idade gestacional, uso de 

oxigenioterapia por intubação e por pressão positiva de vias aéreas, múltiplas transfusões 

sanguíneas e uso de diuréticos, sendo constatado que a menor idade gestacional apresenta 

relação com as formas mais graves de retinopatia da prematuridade. 

Já o estudo de Tomé et al (2011), também desenvolvido em um hospital universitário 

com uma amostra de 148 prematuros com idade gestacional menor e igual a 32 semanas e peso 

inferior e igual a 1.500g, encontraram frequência de retinopatia de 44,6% na amostra e como 
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fatores de risco: peso ao nascimento, idade gestacional, ventilação mecânica, transfusão 

sanguínea, persistência do canal arterial. Os autores concluíram que a frequência foi elevada e 

o desenvolvimento da retinopatia foi inversamente proporcional ao peso e à idade gestacional 

ao nascimento. 

Além das alterações relacionadas ao desenvolvimento de bebês egressos de UTIN, 

estudos brasileiros tem investigado os fatores que podem contribuir para o nascimento 

prematuro e de baixo peso, importantes fatores para a morbimortalidade infantil. Além da 

associação com o aumento do risco de vida do bebê, o baixo peso ao nascer também tem sido 

relacionado a sequelas no desenvolvimento infantil, podendo causar danos para a criança e seus 

familiares, além de impacto nos sistemas de saúde. 

 Estudo prospectivo (n=588 mães/bebês) investigando o impacto do baixo peso ao 

nascer relacionado à depressão gestacional para o financiamento federal da saúde pública em 

uma cidade do Rio Grande do Sul. Entre os resultados, concluiu-se que mães com episódios de 

depressão gestacional apresentam quase quatro vezes mais chances de ter um filho com baixo 

peso ao nascer (RP = 3,94; IC: 1,49-10,36). Valendo-se do cálculo da fração atribuível na 

população, estima-se que, na população geral, 36,17% dos bebês com baixo peso ao nascer são 

filhos de mães que tiveram episódio depressivo, estimando-se um custo que pode chegar a mais 

de R$ 76 milhões no Brasil. Os autores sugerem que se ampliem as ações preventivas e curativas 

para as gestantes na área da saúde mental, possibilitando melhor desfecho de saúde dos recém-

nascidos, e que se utilizem adequadamente os recursos do Sistema Único de Saúde (MENEZES 

et al, 2012). 

O conhecimento sobre as sequelas e os riscos associados com a hospitalização em 

unidades neonatais para recém-nascidos prematuros e de baixo peso, como dificuldades de 

interação social, problemas cognitivos, alterações neuromotoras, desordens de atenção e 

hiperatividade, distúrbios sensoriais e outras mais graves devem ser uma preocupação para os 

profissionais, gestores, instituições de saúde e governantes. O impacto dessa realidade para os 

bebês e suas famílias pode ser esmagador e não pode ser ignorado. É preciso refletir sobre a 

prática de cuidados, e avançar cientificamente em busca de melhor assistência para esses bebês, 

visando sua qualidade de vida. 
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3. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, censitário, seccional, do tipo Survey, 

utilizando o Método CAP. 

Segundo Klein e Bloch, (2003, p.125), “O estudo seccional se caracteriza pela 

observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade”.  Para Medronho, 2009, este tipo de estudo está relacionado à necessidade de se 

conhecer uma ou mais características individuais ou coletivas em uma determinada população. 

O Método CAP (Conhecimento, Atitude, Prática), é um modelo comportamental 

utilizado em pesquisas de comunicação e intervenção social. São modelos provenientes de 

diferentes disciplinas como psicologia social, sociologia, psicologia, antropologia, economia, 

ciências biomédicas, demografia e comunicação (SIMONDS, 1976). São modelos para 

diagnosticar o status do conhecimento, atitude e práticas de uma comunidade, grupo de pessoas, 

de uma população, antes e depois de uma intervenção. Ou seja, para estabelecer um parâmetro 

ou nível sobre determinado tema. 

O Método CAP parte do pressuposto de que um comportamento em saúde prende-se a 

um processo sequencial: tem origem na aquisição de um conhecimento cientificamente correto, 

que pode explicar a formação de uma atitude favorável e a adoção de uma prática de saúde, ou 

seja, as pessoas atuam por seus valores e crenças (PAIVA, MOTA, GRIEP, 2010). 

Aubel (1994), destaca que o Método CAP foi utilizado inicialmente na saúde, no campo 

do planejamento familiar. Atualmente é bastante utilizado em diferentes tipos de programas 

assistenciais de saúde e família. Gestores de programas tendem a preferir pesquisas do tipo 

survey porque elas produzem conclusões "quantitativas" puras. 

Esta mesma autora refere que os resultados deste tipo de pesquisa podem fornecer uma 

ideia de até que ponto diferentes opiniões ou comportamento existem na população como 

refletido em respostas relativamente simples a perguntas diretas; informações sobre quem na 

população-alvo tem essas atitudes particulares ou de comportamento, além de informações 

sobre a composição da população-alvo que podem ajudar a identificar subgrupos específicos de 

interesse ou com problemas especiais (AUBEL, 1994). 

Nesse estudo as definições de conhecimento, atitude e prática, foram baseadas nos 

autores Kaliyaperumal (2004) e Marinho et al (2003):   
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 Conhecimento: Recordar fatos específicos, ter habilidade para aplicar o que sabe na 

resolução de problemas, emitir conceitos com a compreensão adquirida sobre 

determinado evento; 

 Atitude: Ter opiniões, sentimentos, predisposições e crenças, relativamente constantes, 

dirigidos a um objetivo, pessoa ou situação; 

 Prática: Tomada de decisão para executar a ação. É o fazer. 

 

3.1. Local do estudo 

O estudo foi realizado em unidades neonatais do município do Rio de Janeiro, que  tem 

uma população de 6.320.446 habitantes, 264 estabelecimentos de saúde, sendo 223 

Policlínica/Posto de Saúde/Centro de Saúde/Clínica Especializada, 26 hospitais e 15 Clínicas 

de Família; está dividido em 05 Áreas de Planejamento, 33 Regiões Administrativas e 160 

bairros (IBGE 2010). 

As unidades neonatais constam: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e Unidades 

intermediárias. São 17 Hospitais com Serviços de atendimento ao recém-nascido de risco da 

Rede Pública (MS, SES, SMS). As unidades são: Instituto Fernandes Figueira\FIOTEC\IFF, 

Hospital Universitário Gaffree e Guinle, Hospital Federal dos Servidores do Estado\HSE, 

Hospital Federal de Bonsucesso\HFB, Hospital Municipal Pedro II, Hospital Municipal 

Lourenço Jorge, Hospital Municipal Miguel Couto, Hospital Maternidade Alexander Fleming, 

Hospital Maternidade Carmela Dutra, Hospital Maternidade Oswaldo Nazareth, Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães,  Hospital Central da Policia Militar, Hospital Universitário 

Pedro Ernesto/UERJ, Hospital Naval Marcílio Dias, Hospital Central do Exército, Hospital 

Central da Aeronáutica, Hospital do Corpo de Bombeiros Aristarcho Pessoa. Essas unidades 

são listadas pelo cadastro nacional de estabelecimentos de saúde (CNES) para o atendimento 

especializado ao parto e nascimento (DATASUS, 2012).  

Destaca-se que até 2010 eram apenas 13 unidades públicas de referência para o 

atendimento ao recém-nascido de alto risco. A partir de Junho de 2011, através da Portaria nº 

1.459 que instituiu no âmbito do Sistema Único de Saúde\ SUS a Rede Cegonha, houve uma 

ampliação de leitos passando para 17 Unidades públicas referenciadas para o atendimento ao 

recém-nascido (DATASUS, 2012).  

Atualmente com a qualificação da atenção do Cuidado Neonatal aos usuários do Sistema 

Único de Saúde através da Portaria nº 930/2012, algumas instituições encontram-se em fase de 

adaptação aos critérios da portaria, buscando habilitação e classificação de seus leitos neonatais, 
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podendo encontrar-se divergências quanto ao número de leitos, classificação e número de 

unidades com esta referência. 

Das 17 instituições contatadas, 04 não aceitaram participar da pesquisa sendo apontados 

como justificativas a reestruturação do serviço (Hospital Central do Exército), a admissão de 

funcionários novos (Hospital Municipal Oswaldo Nazareth), obras na UTIN (Hospital do Corpo 

de Bombeiros Aristarcho Pessoa) e grande número de pesquisas acontecendo no mesmo local 

na data de solicitação deste estudo (Instituto Fernandes Figueira). Em 03 instituições (Hospital 

dos Servidores do Estado, Hospital Naval Marcílio Dias, Hospital Universitário Gaffree Guinle) 

diferentes demandas do CEP institucional e dificuldades na geração da implantação da 

Plataforma Brasil geraram como consequência demora nos pareceres de liberação e não 

realização do estudo nestes locais.  

Desse modo, o estudo ocorreu em 10 Unidades neonatais de referencia para o 

atendimento ao recém-nascido de risco da rede pública que estão sob gestão municipal do Rio 

de Janeiro:  

 Hospital Federal de Bonsucesso\HFB; 

  Hospital Municipal Pedro II; 

  Hospital Municipal Lourenço Jorge (Maternidade Leila Diniz); 

  Hospital Municipal Miguel Couto; 

  Hospital Maternidade Alexander Fleming; 

  Hospital Maternidade Carmela Dutra; 

  Hospital Maternidade Fernando Magalhães; 

  Hospital Central da Policia Militar; 

  Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ; 

  Hospital Central da Aeronáutica; 

 

3.2. População e amostra 

A população foi constituída de 208 enfermeiros que atuam nessas 10 unidades neonatais, 

mediante escala mensal de serviço fornecida pelas chefias de enfermagem. Destes, verificou-se 

que 06 pertenciam ao quadro de funcionários de duas das unidades pesquisadas 

simultaneamente e foram excluídos de uma delas.  

Deste modo, a população foi constituída de 202 enfermeiros elegíveis. Após aplicação 

dos critérios de inclusão e exclusão do estudo, 172 enfermeiros receberam o questionário, 111 

efetuaram preenchimento e devolução, constituindo-se amostra do estudo.  
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Na figura abaixo estão discriminadas as etapas de constituição da amostra do estudo: 

 

Figura 2 – Processo de fluxo para constituição da amostra do estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.3. Critérios de Inclusão 

Enfermeiros que trabalham no período diurno e noturno nas UTIN e Unidades 

Intermediárias da rede pública do município do Rio de Janeiro, referenciadas pela 

SMSDC/2010. 
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3.4. Critérios de Exclusão 

Enfermeiros que estejam de férias, licença médica, licença prêmio ou licença sem 

vencimento e que não desejem participar da pesquisa. 

 

3.5. Adesão ao Estudo 

A tabela abaixo apresenta a distribuição de enfermeiros por unidade pesquisada 

mediante escala mensal de serviço e a adesão destes ao estudo: 

 

Tabela 1 – Distribuição de enfermeiros de acordo com escala mensal por unidade e adesão ao estudo. Rio 

de Janeiro. 2013. 

Unidades 

Neonatais 

Listagem 

oficial 

Excluídos 

do estudo 

Questionários 

distribuídos 

Adesão ao 

estudo 

Recusa 

    N % N % 

U1 20 04 16 14 87,5 02 12,5 

U2 58 09 49 35 71,4 14 28,6 

U3 26 06 20 10 50,0 10 50,0 

U4 06 01 05 04 80,0 01 20,0 

U5 10 00 10 06 60,0 04 40,0 

U6 30 07 23 12 52,2 11 47,8 

U7 19 00 19 08 42,1 11 57,9 

U8 02 00 02 02 100,0 00 00,0 

U9 09 01 08 06 75,0 02 25,0 

U10 28 08 20 14 70,0 06 30,0 

TOTAL 208 36 172 111 64,5 61 35,5 

Fonte: Diniz Machado, ME. 2013. 

 

3.6. Aspectos éticos 

O projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética e Pesquisa (CEP) da Escola da 

Enfermagem Anna Nery/UFRJ (nº 108.479) (ANEXO B), da SMSDC-RJ (nº 129/12) (ANEXO 

H), do HFB (nº 126.329) (ANEXO F), e do HUPE/UERJ (nº 161.234) (ANEXO C) atendendo 

às normas regulamentares preconizadas pelo inciso IV da Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Os Comitês de Ética dos hospitais militares aceitaram a avaliação e 

aprovação do CEP da SMSDC, não exigindo outras avaliações para aprovação do projeto de 

pesquisa a ser desenvolvido em suas unidades. 
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3.7. Instrumento de Coleta de Dados 

Foi utilizado um questionário (APÊNDICE B) autoaplicável subdivido em cinco partes. 

A primeira parte foi constituída da caracterização sócio demográfica dos enfermeiros neonatais 

com as variáveis: sexo, idade, formação acadêmica, tempo de formação, período em que 

trabalha na unidade, turno de trabalho, etc. A segunda parte, constituída de um grupo de 

assertivas sobre conhecimento do enfermeiro quanto manejo, avaliação e tratamento da dor. A 

terceira parte, constituída de assertivas sobre o conhecimento do enfermeiro quanto ao 

posicionamento e postura do recém-nascido, ruído e luminosidade e presença dos pais\família 

nas unidades neonatais. A quarta parte, constituída de assertivas sobre a prática dos enfermeiros 

quanto ao manejo da dor, ruído e luminosidade, cuidados posturais e presença dos pais/família 

na unidade neonatal e a quinta parte, constituída de 2 questões abertas acerca das atitudes dos 

enfermeiros sobre o cuidado desenvolvimental ao recém-nascido na unidade neonatal. 

As variáveis do questionário referentes a conhecimento e prática foram medidas 

respectivamente por meio de itens-Likert em dois modelos compostas pelas categorias 

“discordo totalmente (1)”, “discordo parcialmente (2)”, “discordo (3)”, “concordo (4)”, 

“concordo parcialmente (5)” e “concordo totalmente (6)”; e pelas categorias “nunca (1)”, 

“raramente (2)”, “frequentemente (3)”, “geralmente (4)” e “sempre (5)”.  

Duas questões abertas sobre o conceito de cuidado desenvolvimental e sobre condutas 

quanto à prevenção dos efeitos negativos ou positivos do cuidado prestado nas unidades 

neonatais sobre o desenvolvimento do cérebro do recém-nascido antecederam as questões de 

conhecimento e prática.  

O questionário foi elaborado com base nos estudos de Christoffel, Castral, Scochi 

(2012); no Manual de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso: Método Canguru 

(BRASIL, 2011); Declaração de Consenso para a Prevenção e Gestão da Dor no recém-nascido 

(Consensus Statement for the Prevention and Management of Pain in the Newborn/ANAND & 

DPHIL, 2001), Desenvolvimento e disseminação de práticas potencialmente melhores para a 

prestação de cuidados centrados na família em Neonatologia: Mapa da Assistência Centrada na 

Família (Development and Dissemination of Potentially Better Practices for the Provision of 

Family-Centered Care in Neonatology: The Family-Centered Care Map/DUNN et al, 2006), 

pesquisas de revisão sistemática sobre as evidencias do cuidado desenvolvimental 

(SYMINGTON; PINELLI, 2009).  
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3.8. Teste Piloto 

Para verificar a objetividade, clareza do instrumento e viabilidade foi realizado um teste 

piloto com 12 enfermeiros (amostra de conveniência) de uma das instituições pesquisadas que 

exerciam assistência ao recém-nascido em Alojamento Conjunto, mas com experiência em 

terapia intensiva neonatal e/ou unidade intermediária neonatal. Verificou-se a espera média de 

40 a 60 minutos para a ambiência e para que os enfermeiros recebessem as orientações de 

preenchimento do questionário e o respondessem efetivamente, sendo que em alguns casos 

observou-se a ocorrência de interrupções para resolução de problemas imediatos de trabalho. A 

partir disso identificou-se a necessidade de confecção de urna lacrada para o tempo de 

permanência da coleta de dados em cada unidade, possibilitando ao enfermeiro após o término 

de preenchimento, o depósito do questionário na urna em caso de ausência da pesquisadora. 

Observou-se também que a proximidade da pesquisadora fora do local de 

preenchimento, mas próxima a este, favoreceu o esclarecimento de dúvidas e evitou 

constrangimento do respondente. 

Foram realizadas duas alterações no questionário relacionadas a siglas e nomes de 

fármacos para facilitar a compreensão dos respondentes. 

 A consistência interna dos itens do questionário foi medida por meio da estatística de 

Alpha de Cronbach (PASQUALI, 2009) e seus respectivos intervalos de confiança foram 

estimados via métodos de reamostragem bootstrap (EFRON; TIBSHIRANI, 1993). Os valores 

da estatística do Alpha de Cronbach podem variar de 0 até 1. Valores mais próximos de 1 

indicam itens mais consistentes na avaliação de um indicador ou escala.  Desse modo, quanto 

mais próximo de zero, menor correlação e consistência entre as questões. A literatura apresenta 

0,70 como valor mínimo aceitável para este coeficiente (HORA, MONTEIRO, ARICA, 2010).  

Durante o teste piloto, a estatística do Alpha de Cronbach apresentou os resultados para 

conhecimento (0.922 [IC 95%: 0,724; 0,956]) e para prática (0.935 [IC 95%: 0,780; 0,965]) de 

concordância entre os itens do questionário. 

 

3.9. Coleta de dados 

A coleta de dados nas unidades ocorreu no período de 19/11/12 a 08/02/13 e o tempo 

de permanência em cada instituição variou entre 4 e 30 dias, dependendo da quantidade de 

enfermeiros e das trocas de plantão. 

 Inicialmente em cada unidade foi realizada ambiência com a chefia de enfermagem 

explicando-se os objetivos do estudo, sendo solicitada a escala mensal das unidades para a 
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captação dos enfermeiros. Nas unidades U5, U8, U9 não foi permitido coleta de dados nos finais 

de semana ou período noturno. 

 Utilizou-se como estratégia de captação dos enfermeiros, visitas em diferentes horários, 

inclusive início/final de plantão. Após a aceitação em participar da pesquisa, o questionário 

numerado era entregue ao participante e devolvido à pesquisadora após preenchimento, e na 

ausência desta, este era depositado pelo próprio respondente na urna. A urna era recolhida 

diariamente e colocado novo lacre para permanência da mesma na unidade. 

 

3.10. Análise dos dados 

Os dados foram digitados no software EpiData e submetidos à análise de consistência 

mediante a dupla digitação. Em seguida foram exportados para o formato de planilhas em 

Microsoft Office Excel (versão 2007).  Após comparação das duas planilhas digitadas e 

correção das divergências, os dados foram exportados para o Programa estatístico R (2013). 

Para análise dos dados foram utilizadas as seguintes técnicas exploratórias dos dados: 

estatística descritiva em porcentagem simples, média (�̅�), intervalos de confiança (IC), 

proporção (%), e os dados apresentados em tabelas de acordo com os critérios do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010a). 

Neste estudo para cada assertiva do questionário relacionada a conhecimento e prática, 

foram atribuídas respostas de item-Likert categorizadas como “discordo totalmente” (1), 

“discordo parcialmente” (2), “discordo” (3), “concordo” (4), “concordo parcialmente” (5), 

“concordo totalmente” (6) para as variáveis de conhecimento e “nunca” (1), “raramente” (2), 

“frequentemente” (3), “geralmente” (4), “sempre” (5) para as variáveis de prática. 

Foram atribuídos escores de 1 a 6 para conhecimento e 1 a 5 para prática tanto para os 

itens positivos como para os itens negativos (neste caso os escores das respostas foram 

invertidos para fins das análises estatísticas). Para cada variável estudada utilizou-se a soma das 

porcentagens de respostas de cada categoria que foram consideradas adequadas (RA) segundo 

as evidências científicas pesquisadas, tais escores foram dicotomizados em “concordo” (4), 

“concordo parcialmente” (5), “concordo totalmente” (6) para questões positivas e “discordo 

totalmente” (1), “discordo parcialmente” (2), “discordo” para questões negativas relacionadas 

ao conhecimento. Para prática foram agrupadas as categorias “frequentemente” (3), 

“geralmente” (4), “sempre” (5) para respostas positivas e “nunca” (1), “raramente” (2) para as 

negativas, perfazendo um escore geral para comparação entre conhecimento e prática, 

utilizando-se a soma dos escores recebidos pelas respostas dos itens individuais, via o teste 

estatístico paramétrico “teste t” (VIEIRA, 2008). 



64 

 

 Quanto às questões abertas do questionário foi realizado agrupamento dos termos de 

maior frequência e apresentados em porcentagem para discussão dos achados. 

 

3.11. Limitações do Estudo 

Uma das limitações do estudo é o uso de um questionário autoaplicado como ferramenta 

de coleta de dados, pois os enfermeiros podem ter dado respostas que não refletem a maneira 

que cuidam do recém-nascido de risco nas unidades neonatais.  

Outra limitação se refere à perda de 14 questionários por não devolução. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Caracterização das Unidades Neonatais 

A adesão das unidades neonatais foi de 58,8% (10), nomeadas de U1 a U10. Dentre 

essas unidades 6 estão sob a esfera administrativa municipal direta (U3/U4/U5/U6/U7/U10); 2 

sob esfera administrativa estadual, sendo 1 delas autarquia (U2) e a outra militar (U9); e 2 sob 

a esfera administrativa federal (U1/U8 (militar)). Todas encontram-se inseridas na Região 

Metropolitana I, do município do Rio de Janeiro. 

 As unidades entre si têm diferenças quanto ao espaço físico e número de leitos. Duas 

unidades (U2/U10) estavam em obras estruturais; todas as unidades possuíam leitos de terapia 

intensiva neonatal e unidade intermediária neonatal, três unidades (U1/U8/U9) tinham leitos 

mistos (neonatal e pediatria); duas unidades (U3/U6) tinham alojamento Canguru em atividade. 

O município do Rio de Janeiro é dividido em 5 Áreas de Planejamento (AP), cada uma 

delas compreende regiões e bairros específicos e possui estabelecimentos de saúde de atenção 

básica, de atendimento geral de urgência, de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) e de 

atendimento especializado. 

 Na figura 3 encontram-se demarcadas as 5 Áreas de Planejamento com suas 33 regiões 

administrativas. 

 

Figura 3 - Município do Rio de Janeiro dividido em Áreas de Planejamento. 

 

Fonte: http://www0.rio.rj.gov.br/defesacivil/estatistica_ap.htm 
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A figura abaixo mostra o município do Rio de Janeiro dividido em Regiões 

Administrativas e encontram-se demarcadas por AP as unidades neonatais pesquisadas. 

 

Figura 4 – Município do Rio de Janeiro dividido em Regiões Administrativas e localização das 

Unidades Neonatais pesquisadas. 

 

Fonte: http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-municipio-rj-rio-de-janeiro.php 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), (DATASUS, 

2014), as 10 unidades neonatais pesquisadas são assim descritas e contam com o total de 367 

leitos neonatais: 

 

Unidade 01 (U1) 

Localizada na AP 3.1, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa federal. 

Recebe clientela de demanda espontânea e referenciada, faz atendimento ambulatorial, de 

internação, serviço de apoio diagnóstico e terapêutico (SADT) e de urgência, conta com 42 

leitos (24 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal convencional; 06 leitos de 

unidade de cuidado intermediário neonatal canguru; 12 leitos de UTIN tipo III). 
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Unidade 02 (U2) 

Localizada na AP 2.2, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa estadual 

(autarquia). Recebe clientela de demanda espontânea e referenciada, faz atendimento 

ambulatorial, de internação e SADT, conta com 25 leitos de UTIN tipo III. 

 

Unidade 03 (U3) 

Localizada na AP 3.2, classificada como Hospital Especializado (maternidade), de esfera 

administrativa municipal. Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta 

atendimento ambulatorial, de internação, SADT e de urgência, conta com 80 leitos neonatais 

(33 de unidade intermediária neonatal, 28 de unidade de cuidado intermediário neonatal 

convencional, 05 de unidade de cuidado intermediário neonatal canguru e 14 leitos de UTIN 

tipo II). 

 

Unidade 04 (U4) 

Localizada na AP 2.1, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa municipal. 

Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta atendimento ambulatorial, de 

internação, SADT, de vigilância em saúde e de urgência, conta com 09 leitos neonatais sem 

discriminação de tipo. 

 

Unidade 05 (U5) 

Localizada na AP 5.3, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa municipal. 

Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta atendimento de internação, 

regulação e de urgência, conta com 44 leitos neonatais (10 leitos de UTIN tipo II, 20 leitos de 

unidade intermediária neonatal, 14 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal 

canguru). 

 

 Unidade 06 (U6) 

Localizada na AP 1.0, classificada como Hospital Especializado (maternidade), de esfera 

administrativa municipal. Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta 

atendimento ambulatorial, de internação, SADT e de urgência, conta com 88 leitos neonatais 

(34 leitos de unidade intermediária neonatal, 06 de unidade de cuidado intermediário neonatal 

canguru, 20 leitos de UTIN tipo II, 28 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal 

convencional). 
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Unidade 07 (U7) 

Localizada na AP 4.0, classificada como Hospital Geral, no entanto possui em anexo uma 

maternidade, com coordenação própria. De esfera administrativa municipal, recebe clientela 

por demanda espontânea, presta atendimento ambulatorial, de internação, SADT e de urgência, 

conta com 29 leitos neonatais (10 leitos de UTIN tipo II, 15 leitos de unidade de cuidado 

intermediária neonatal convencional, 04 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal 

canguru). 

 

Unidade 08 (U8) 

Localizada na AP 1.0, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa federal. 

Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta atendimento ambulatorial, de 

internação, SADT e de urgência, conta com 10 leitos neonatais (05 leitos de UTIN tipo I, 05 

leitos de unidade intermediária neonatal). 

 

Unidade 09 (U9) 

Localizada na AP 1.0, classificada como Hospital Geral, de esfera administrativa estadual. 

Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta atendimento ambulatorial, de 

internação, SADT e de urgência, conta com 09 leitos neonatais (05 de UTIN tipo I, 04 leitos de 

unidade de cuidado intermediário neonatal convencional).  

 

Unidade 10 (U10) 

Localizada na AP 3.3, classificada como Hospital Especializado (maternidade), de esfera 

administrativa municipal. Recebe clientela por demanda espontânea e referenciada, presta 

atendimento ambulatorial, de internação, SADT e de urgência, conta com 31 leitos neonatais 

(15 leitos de UTIN tipo II, 11 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal convencional, 

05 leitos de unidade de cuidado intermediário neonatal canguru). 

 

Na figura nº 5, destacam-se o número de enfermeiros (208) e o número de leitos de cada 

uma das unidades captados no momento da coleta de dados que somaram 233 leitos neonatais. 
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Figura 5 – Número de enfermeiros por unidade X número de leitos (novembro/2012 a 

fevereiro/2013). 

 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. 

 

Apesar de atualizado anualmente, o CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde) não reflete a real situação do quantitativo de leitos, pois considera como efetivos leitos 

desativados, enquanto leitos em atividade, com frequência, não estão cadastrados. A 

permanência de maior média anual de mortalidade no período neonatal precoce, a prevalência 

de prematuridade que aumentou de 66,5/1.000 nascidos vivos, em 2000, para 70/1.000 nascidos 

vivos, em 2009 e a taxa de recém-nascidos de muito baixo peso que apresentou aumento de 

9,7/1.000 nascidos vivos, em 2000, para 13/1.000 nascidos vivos, em 2009, mostram que, 

dentro deste contexto de medidas a serem tomadas, está a adequação da oferta de leitos 

intensivos neonatais à atual demanda da população brasileira (SBP, 2012). 

 O CNES refere que existem 7.854 leitos neonatais no Brasil, correspondendo a 2,7 por 

mil nascidos vivos, sendo 1.158 no município do Rio de Janeiro (DATASUS, 2014). Observam-

se diferenças regionais na distribuição de leitos, por mil nascidos vivos: Norte e Nordeste 1,7; 

Centro-Oeste 2,7; Sul 3,1 e Sudeste 3,9 (DATASUS, 2014). Estes dados mostram a grande 

demanda de recém-nascidos com indicação de cuidados intensivos neonatais voltados para o 

cuidado desenvolvimental (SBP, 2012). 
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Observa-se no gráfico abaixo que existe diferença significativa entre o número de leitos 

neonatais (367) indicado pelo CNES (2014) para algumas das unidades pesquisadas e o número 

de leitos registrados durante a coleta de dados (233) e embora duas instituições estivessem em 

obras, foi relatado à época pelas chefes de enfermagem das unidades que não haveria aumento 

do número de leitos e sim uma remodelação das unidades. 

 

Gráfico 1 – Relação leitos neonatais referidos pelo CNES e captados na coleta de dados por 

instituição pesquisada. Rio de Janeiro. 2013/2014. 

 

Fonte: CNES, 2014; DINIZ MACHADO, ME, 2013. 

 

O Brasil e o Rio de Janeiro têm firmado compromissos internos e externos para a 

melhoria da qualidade da atenção à saúde prestada à gestante e ao recém-nascido com o objetivo 

de reduzir a mortalidade materna e infantil. De forma mais enfática, desde 2004 que esforços 

vêm sendo desenvolvidos, sendo o cuidado adequado ao recém-nascido um dos grandes 

desafios (BRASIL, 2011). 

Vale destacar que o Método Canguru desde 2000, tornou-se uma política pública de 

saúde, como modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado 

ao recém-nascido de risco, desenvolvido em três etapas conforme Portaria GM/MS no 1.683, 

de 12 de julho de 2007(BRASIL, 2011a). É esperado que esse modelo esteja presente nas 

unidades que atendem a essa parcela populacional, e espera-se dos gestores o fortalecimento 

desta política pública a fim de garantir cuidado adequado ao recém-nascido de risco. 
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A instituição da Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011, é outro grande compromisso, 

no âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, a Rede Cegonha, programa que visa garantir 

atendimento de qualidade a todas as mulheres brasileiras pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

desde a confirmação da gestação até os dois primeiros anos de vida do bebê, além de garantir 

acesso aos serviços de saúde de atenção perinatal, bem como reduzir a mortalidade materna e 

infantil com ênfase no componente neonatal. No município do Rio de Janeiro, já fazem parte 

do programa todas as maternidades municipais (SMSDC, 2013). 

O compromisso assumido através das políticas públicas de saúde quanto a melhoria da 

assistência no período perinatal, implica entre outros fatores, na adequação do número de leitos 

neonatais, principalmente com o aumento da demanda de recém-nascidos prematuros e de baixo 

peso e o que representam estes bebês em termos do tempo de internação hospitalar. Observa-se 

no Rio de Janeiro escassez de leitos neonatais públicos, atingindo principalmente a parcela 

populacional mais vulnerável, com baixo nível socioeconômico. 

 Barbosa e Cunha (2011), ao identificar a distribuição de leitos de todas as unidades 

neonatais e pediátricas do Rio de Janeiro fazendo uma análise comparativa e correlacionando-

os com as demandas da população nos anos de 1997 e 2007, mostrou maior número de unidades 

em 2007 (95) em relação a 1997 (74); a maioria das unidades estavam localizadas na região 

metropolitana (92,7%) com distribuição de leitos públicos e privados aproximada entre os dois 

anos (foram 616 ( 57 % ) e 464 ( 43 % ) em 1997 e 639 ( 58,4 % ) e 455 ( 41,6 % ) em 2007  

respectivamente; no interior o número de leitos públicos triplicou em relação a 1997. Os autores 

apontaram que o acesso aos leitos tem melhorado, principalmente no interior, mas ainda não há 

equidade na distribuição e no acesso aos leitos disponíveis, com escassez no setor público e 

maior disponibilidade no setor privado, e maior concentração de leitos na região metropolitana. 

Sob outro aspecto, a qualidade da assistência neonatal também é medida pela relação do 

número de leitos e o quantitativo de recursos humanos empregados. A UTIN é um lugar de 

grande tecnologia e complexidade que exige pessoal altamente qualificado (BITENCOURT; 

GAÍVA; ROSA, 2010), no entanto, a qualidade da assistência de enfermagem não está somente 

relacionada à formação e capacitação dos enfermeiros, a proporção enfermeiro/paciente é 

fundamental, principalmente quando se considera a demanda necessária para o cuidado 

desenvolvimental ao recém-nascido. 

Tomando como base o registro real do número de leitos captado na coleta, observa-se 

que a relação numérica enfermeiros/leitos neonatais é divergente em algumas unidades. A 

unidade U2 apresentou o maior (58) contingente de enfermeiros e a U8 o menor (2). Destaca-

se a precariedade da U8 que é uma unidade mista e dispõe de apenas 02 enfermeiros diaristas 
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(M/T), ficando a unidade neonatal e pediátrica sob a responsabilidade da enfermeira supervisora 

geral no período noturno e nos finais de semana e feriados, e da U4 que conta com apenas 05 

enfermeiros plantonistas, com uma das equipes do serviço noturno sem enfermeiro e sob a 

responsabilidade da enfermeira da maternidade. 

No estudo de Diniz (2008), acerca de descrever o perfil dos enfermeiros (n=347) que 

atuam em unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica no Estado do Rio de Janeiro, em 

relação ao quantitativo de enfermeiros nas unidades pesquisadas, observou que em unidades 

hospitalares a equipe de enfermagem representa número significativo no quantitativo total de 

recursos humanos. Por este motivo, em algumas instituições, quando há necessidade de se 

reduzir custos, em geral reduz-se o quantitativo de pessoal de enfermagem. Outra tendência é 

a diminuição do número de enfermeiros e/ou substituição desses profissionais por técnicos ou 

auxiliares de enfermagem. Entre seus resultados encontrou maior concentração de enfermeiros 

na região metropolitana do Rio de Janeiro, no entanto (5,33%) das unidades só contavam com 

um enfermeiro exclusivo da unidade, atuante durante o período da manhã ou período da tarde 

de segunda a sexta feira e, nos demais horários, finais de semana e feriados não existiam 

enfermeiros de plantão, o que corrobora os dados encontrados neste estudo. 

 Outro estudo, Perroca et al (2011), acerca da composição da equipe de enfermagem em 

Unidades de Terapia Intensiva de adulto e neonatal, em sua amostra de unidades (n = 17) e de 

enfermeiros (n = 68) identificou que a relação enfermeiro X leito foi incipiente em relação ao 

que é preconizado. 

A obrigatoriedade de terem-se enfermeiros em todas as unidades de serviço onde são 

desenvolvidas ações de Enfermagem durante todo o período de funcionamento da instituição 

de saúde, está estabelecida pelo COFEN desde 1996 (nº 189/96), além disso, segundo outra 

resolução do COFEN (nº 293/2004), acerca da quantidade necessária de enfermeiros em relação 

ao número de leitos, fica estabelecido que o número de enfermeiros deve corresponder de 52 a 

56% do total da equipe de enfermagem em terapia intensiva, tendo em vista que cada enfermeiro 

dedica 17,9 horas/leito/24hs (COFEN, 2004). 

Já a portaria nº 930, de 10 de maio de 2012, que define as diretrizes e objetivos para a 

organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave 

e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), dispõe das condições mínimas para o funcionamento das unidades 

neonatais no âmbito do Sistema Único de Saúde no Brasil, propondo 01 enfermeiro 

coordenador e 01 enfermeiro assistencial para cada 10 leitos ou fração de UTIN e 1 para cada 

15 leitos ou fração em unidade intermediária neonatal por turno de trabalho (MINISTÉRIO DA 
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SAÚDE, 2012). E embora essas sejam condições mínimas, muitas instituições de saúde 

dimensionam seu quantitativo de profissionais de forma restrita ao que recomenda a lei. 

Nunes e Toma (2013), com o objetivo de dimensionar o quadro de profissionais de 

enfermagem, para a unidade neonatal de um hospital público de ensino em São Paulo, 

comparando-o com o quantitativo da equipe atual e identificar a carga de trabalho dos 

profissionais de enfermagem, em cada setor da unidade neonatal, verificando qual apresenta 

maior sobrecarga de trabalho à equipe revelou que todos os setores da unidade neonatal 

apresentaram carga de trabalho superior para o quantitativo de profissionais disponível.  E que 

a aplicação de um instrumento de medição de carga de trabalho (NAS) na unidade neonatal 

mostrou que todos os setores apresentaram excesso de carga de trabalho devido a um 

quantitativo de pessoal inadequado e elevada demanda de cuidados; as horas de assistência 

levantadas mostram-se superiores às horas preconizadas pelas legislações; a equipe disponível 

no serviço apresentou quantitativo de pessoal de enfermagem bastante inferior quando 

comparada ao cálculo pela carga de trabalho (NAS) ou às legislações vigentes. 

Portanto, quando a ideia central passa a ser fornecer cuidados de saúde de alta qualidade 

e de forma completa, de maneira a promover o melhor crescimento e desenvolvimento possível 

para os recém-nascidos e família, recursos humanos e infraestrutura são fundamentais para o 

cuidado desenvolvimental de prematuros cada vez mais vulneráveis e expostos a uma série de 

eventos que podem ser considerados estressantes e dolorosos na UTIN. 

 

4.2. Aspectos sócio demográficos dos enfermeiros e qualificação na temática do cuidado 

desenvolvimental 

Da população total de 202 enfermeiros 111 (54,9%) participaram do estudo, já a taxa de 

adesão à pesquisa entre os 172 elegíveis foi de 64,5% (111), ambos os resultados são 

considerados taxa de resposta adequada a um estudo de survey (BABBIE, 2005). 

A tabela 2 trata das características sociodemográficas dos enfermeiros que atuam nas 

unidades neonatais. A amostra teve predominância do sexo feminino (91%) o que sugere que a 

enfermagem ainda se configura como uma profissão predominantemente feminina. A idade 

variou entre 25 e 57 anos, com maioria na faixa de 30 a 49 anos (73,8%), média de 38 [IC 95%] 

anos. Estudos nacionais encontraram resultados semelhantes quanto às características 

sociodemográficas nas variáveis sexo e idade (GRIEP et al, 2013; DINIZ, 2008).   

Estudos apontam que a idade de enfermeiros e médicos que atuam nas unidades 

neonatais tem sido um fator importante no estresse ocupacional (VERSA et al, 2012; FOGAÇA; 

CARVALHO; NOGUEIRA-MARTINS, 2010). O estresse ocupacional tem cada vez mais 
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afetado a saúde do trabalhador. Entre os principais fatores podemos citar a organização, 

administração e sistema de trabalho, a qualidade das relações humanas, a quantidade de horas 

trabalhadas, porém a quantidade de estresse pode ser individual modulada por fatores como sua 

experiência no trabalho, o nível de habilidade, o padrão de personalidade e a autoestima 

(SCHMIDT, 2013). 

Além disso, existe uma grande preocupação com o envelhecimento da força de trabalho 

na área da enfermagem neonatal. Estudos internacionais reportam o aumento da média de idade 

dos enfermeiros, a diminuição do ingresso de jovens nos cursos de graduação e a possível não 

reposição dos enfermeiros que irão se aposentar como motivos da diminuição dos enfermeiros 

atuantes na especialidade (ALEXIS; SHILLINGFORD, 2012; LEFLORE et al, 2011). 

 Outros estudos, de âmbito nacional, destacam que outro aspecto a ser considerado no 

desencadeamento de estresse ocupacional diz respeito à quantidade de vínculos empregatícios 

(GRIEP et al, 2013; VERSA et al, 2012). 

 Neste estudo, a grande maioria dos enfermeiros (86,4%) possui mais de um vínculo 

trabalhista, sendo que 82,2% exercem esse outro vínculo na assistência. Rocha et al (2013), 

com o objetivo de avaliar o estresse de enfermeiros através de um marcador fisiológico 

(concentração de cortisol salivar) e do uso do instrumento Inventário de Estresse em 

Enfermeiros (IEE) encontrou em seus resultados valores superiores de cortisol salivar e 

resultado do IEE positivo para estresse, em enfermeiros que realizavam dupla jornada de 

trabalho. 

Quanto ao tempo de formação, a maioria dos enfermeiros (54,0%) encontra-se na faixa 

de 10 a 29 anos, e 45,0% com menos de 10 anos de formação. O tempo de experiência 

profissional variou entre <01 ano a 32 anos, com a maioria (76,5%) na faixa de 01 a 19 anos, 

média de 12,5[IC 95%] anos. O mesmo acontecendo quanto ao tempo de experiência na área 

neonatal, com maioria (71,1%) na faixa de 01 a 19 anos, porém média de 9,5 [IC95%] anos. 

Em relação ao tempo de trabalho na unidade neonatal pesquisada, a maioria (72,0%) apresenta 

menos de 10 de atuação, com média de 5,9 [IC95%] anos. 

 Estes dados indicam um grupo com experiência profissional consolidada, tendo em 

vista que o trabalho do enfermeiro envolve o gerenciamento da assistência de enfermagem, a 

coordenação da equipe, o gerenciamento de conflitos, poder disciplinador sobre a equipe de 

enfermagem e a humanização do cuidado (GRIEP et al, 2013).  

A complexidade do trabalho do enfermeiro neonatal exige, portanto, qualificação e 

interesse profissionais. 
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Tabela 2 – Características sócio demográficas dos enfermeiros que atuam nas unidades neonatais públicas 

do município do Rio de Janeiro. 2013. 

Variáveis n  % �̅�  IC 95% 

Sexo 

     Masculino 

     Feminino 

 

10 

101 

 

9,0 

91,0 

   

3,68-14,32% 

85,68-96,32% 

Idade 

     20-29 anos 

     30-39 anos  

     40-49 anos 

     50-59 anos 

 

16 

49 

33 

13 

 

14,4 

44,1 

29,7 

11,7 

38 

 

 

  

7,87-20,93% 

34,86-53,34% 

21,20-38,20% 

5,72-17,68% 

Tempo de formação 

     01-09 anos 

     10-19 anos 

     20-29 anos 

     30-39 anos 

 

50 

39 

21 

01 

 

45,0 

35,1 

18,9 

0,9 

12,5 

 

 

  

35,74-54,26% 

26,22-43,98% 

11,62-26,18% 

0,00-2,66% 

Tempo de experiência profissional 

     <1 ano 

     01-09 anos 

     10-19 anos 

     20-29 anos 

     30-39 anos 

 

03 

44 

41 

22 

01 

 

2,7 

39,6 

36,9 

19,8 

0,9 

12,5 

 

 

 

  

0,00-5,72% 

30,50-48,70% 

27,92-45,88% 

12,39-27,21% 

0,00-2,66% 

Tempo de experiência na área neonatal 

     <1 ano 

     01-09 anos 

     10-19 anos 

     20-29 anos 

 

18 

42 

37 

14 

 

16,2 

37,8 

33,3 

12,6 

9,5 

 

 

  

9,35-23,05% 

28,78-46,82% 

24,53-42,07% 

6,43-18,77% 

Tempo que trabalha na unidade 

neonatal 

     <1 ano 

     01-09 anos 

     10-19 anos 

     20-29 anos 

 

 

 

32 

48 

27 

04 

 

 

28,8 

43,2 

24,3 

3,6 

5,9 

 

 

  

 

20,38-37,22% 

33,98-52,42% 

16,32-32,28% 

0,13-7,07% 
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Formação profissional 

     Especialização 

     Não tem Especialização 

 

82 

29 

 

73,8 

26,1 

   

65,73-82,07% 

17,93-34,27% 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n= 111; f = frequência absoluta; % = porcentagem; �̅� = média; IC= 

intervalo de confiança. 

 

No que diz respeito à formação profissional a maioria (73,8%) dos enfermeiros possuem 

especialização, sendo 54,9% na área neonatal. O curso de pós-graduação tem por objetivo o 

aperfeiçoamento técnico-profissional e a formação qualificada para o exercício das atividades 

afins, adaptação mercado de trabalho e introdução da pesquisa cientifica.  Geralmente os cursos 

lato sensu não possuem ou possuem carga horária mínima de estágio nas unidades neonatais. 

Além disso, a busca para aperfeiçoamento ocorre individualmente, pois muitas instituições de 

saúde não têm plano de cargos e carreiras e a maioria das instituições não oferece salários 

diferenciados para o enfermeiro que possui curso de pós-graduação (DINIZ, 2008), o que pode 

desmotiva-los a se capacitarem.  

Segundo a Associação Americana de Enfermagem em Cuidados Críticos (AACN), 

2013, para atuação em cuidados intensivos, o enfermeiro deve ter além de conhecimento 

técnico-cientifico especializado, iniciativa de liderança, capacidade para trabalhar, estimular o 

trabalho em equipe, organização, alto senso de observação, discernimento, raciocínio crítico. 

No Brasil ainda são escassos os estudos nacionais sobre o perfil dos enfermeiros que 

atuam em unidades de terapia intensiva neonatal. Devido à complexidade do cuidado 

dispensado a recém-nascidos críticos, faz-se necessário o treinamento em serviço para 

enfermeiros recém-admitidos (DINIZ, 2008).  

O treinamento é fundamental quando o enfermeiro não tem formação especifica na área 

neonatal, situação comum principalmente quando o ingresso no serviço de saúde se faz por 

concurso público como é o caso deste estudo, onde 76,5% dos enfermeiros, são funcionários 

públicos. Destaca-se, ainda, que os serviços de saúde que necessitam de enfermeiros para atuar 

na unidade de terapia intensiva neonatal recebem profissionais com formação generalista e isso 

pode repercutir na qualidade da assistência ao prematuro (DINIZ, 2008).  

Outros estudos apontam vários fatores que interferem na qualidade de cuidado ao 

prematuro e sua família: desvalorização do profissional, estresse dos profissionais em lidar com 

situações de vida e morte; superlotação, necessidade de atualização, relações pessoais entre 

profissionais de saúde, relações com pais e recém-nascidos, formação adequada, baixos 

salários, falta de recursos técnicos, demandas de atividades administrativas que desviam o 



77 

 

enfermeiro da assistência direta ao prematuro. E a capacidade de lidar com sobrecarga 

emocional da família que tem um filho prematuro (VERSA et al, 2012; FOGAÇA; 

CARVALHO; NOGUEIRA-MARTINS, 2010). 

Existem relatos na literatura mundial sobre a preocupação com a diminuição do número 

de enfermeiros em unidades de serviços especializados de saúde, incluindo as unidades de 

terapia intensiva neonatal de países desenvolvidos como Estados Unidos da América, Canadá 

e alguns países da Europa (ALEXIS; SHILLINGFORD, 2012; LEFLORE et al, 2011).  

A maioria dos enfermeiros (72,0%) refere satisfação quanto às condições em que 

realizam seu trabalho (tabela 3), apontando como motivos a atualização do conhecimento 

através da educação continuada, a flexibilidade no horário de trabalho para aprimoramento 

profissional, a existência de interação entre a equipe multiprofissional e o trabalho com 

profissionais qualificados tecnicamente. Dados semelhantes foram encontrados em uma 

pesquisa internacional com objetivo de estudar a relação entre o ambiente de trabalho, estresse 

e a qualidade do cuidado neonatal, cujos resultados apontaram mais de 80,0% satisfeitos com 

as condições de trabalho e com o cuidado desenvolvido (ROCHEFORT; CLARK, 2010). 

 Griep et al (2013), encontraram em seus resultados 53,7% de enfermeiros satisfeitos 

com seu trabalho, mas destacam que já existe desinteresse pela profissão por relato de 

insatisfação e que este fator pode estar relacionado às condições de trabalho adversas na maioria 

dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. 

 

Tabela 3 – Características relacionadas à atuação profissional dos enfermeiros que atuam em unidades 

neonatais públicas do município do Rio de Janeiro. 2013. 

Variáveis n  %  IC 95% 

Vínculo funcional 

     Funcionário público 

     Cooperativado/contratado 

     Outros 

 

85 

17 

09 

 

76,5 

15,3 

8,1 

  

68,61-84,39% 

8,60-22,00% 

3,02-13,18% 

Regime de trabalho 

     Diarista 

     Plantão 12/60 diurno 

     Plantão 12/60 noturno 

     Outros* 

 

18 

54 

26 

13 

 

16,2 

48,6 

23,4 

11,7 

  

9,35-2305% 

39,30-57,90% 

15,52-31,28% 

5,72-17,68% 

Outros vínculos de trabalho 

     Nenhum 

 

15 

 

13,5 

  

7,14-19,86% 
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     Mais um 

     Mais dois 

     Mais três 

86 

09 

01 

77,4 

8,1 

0,9 

69,62-85,18% 

3,02-13,18% 

0,00-2,66% 

Funções exercidas nos outros vínculos 

     Assistência 

     Docência 

     Cargo administrativo 

     Exercidos: 

Área neonatal 

          Outra área 

 

79 

08 

08 

 

39 

70 

 

82,2 

8,3 

8,3 

 

35,1 

64,9 

  

75,08-89,32% 

3,17-13,43% 

3,17-13,43% 

 

31,46-49,74% 

64,63-81,17% 

Satisfação quanto às condições de trabalho 

     Sim 

     Não 

 

80 

31 

 

72,0 

27,9 

  

63,65-80,35% 

19,56-36,24% 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME.2013. *outros (regime de trabalho com plantões 24x72 e 24x120); n= 111; f = 

frequência absoluta; % = porcentagem IC= intervalo de confiança. 

 

A qualificação profissional dos enfermeiros acerca do Cuidado Desenvolvimental 

encontra-se demonstrada na tabela 4: 

 

Tabela 4 – Características da qualificação profissional dos enfermeiros acerca do Cuidado 

Desenvolvimental do recém-nascido de risco nas unidades neonatais públicas do município do Rio de 

Janeiro. 2013. 

Varáveis n  %  IC 95% 

Informação sobre a temática 

 na formação profissional 

     Sim 

          Graduação 

          Pós-graduação 

          Graduação e Pós-graduação 

    Não 

   

 

 

87 

22 

32 

33 

24 

 

 

 

 

78,3 

25,2 

36,7 

37,9 

21,6 

 

 

  

 

70,63-85,97% 

17,12-33,28% 

27,73-45,67% 

28,87-46,93% 

13,94-29,26% 

Fontes de informação sobre a temática 

     Livros 

     Periódicos/Revistas 

 

80 

28 

 

72,0 

25,2 

  

63,65-80,35% 

17,12-33,28% 
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     Consensos internacionais 

     Manuais do MS 

     Internet 

     Eventos científicos 

     Cursos em eventos científicos 

     Cursos promovidos pelo MS 

     Cursos promovidos por  

     Associação de classe/sociedade profissional 

     Orientação da chefia 

     Aprendizado em serviço 

     Protocolo institucional 

     Outros 

     Não utiliza fontes de informação 

01 

45 

41 

46 

37 

19 

 

24 

51 

70 

52 

02 

04 

0,9 

40,5 

36,9 

41,4 

33,3 

17,1 

 

21,6 

45,9 

63,0 

46,8 

1,8 

3,6 

0,00-2,66% 

31,37-49,63% 

27,92-45,88% 

32,24-50,56% 

24,53-42,07% 

10,10-24,10% 

 

13,94-29,26% 

36,63-55,17% 

54,02-71,98% 

37,52-56,08% 

0,00-4,27% 

0,00-7,07% 

Participação em curso/treinamento sobre a 

temática 

     Sim 

     Não 

 

 

41 

70 

 

 

36,9 

63,0 

  

 

27,92-45,88% 

54,02-71,98% 

Participação em curso/treinamento sobre 

outros temas 

     Sim 

     Não 

 

 

83 

28 

 

 

74,7 

25,2 

  

 

66,61-82,79% 

17,12-33,28% 

Existência de diretriz/protocolo/rotina sobre a 

temática na unidade 

     NSR* 

     Sim 

     Não 

 

 

49 

39 

23 

 

 

44,1 

35,1 

20,7 

  

 

34,86-53,34% 

26,22-43,98% 

13,16-28,24% 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. *NSR- Não sei responder; n= 111; f = frequência absoluta; % = 

porcentagem; IC= intervalo de confiança. 

 

 A maioria (78,3%) dos enfermeiros referem terem recebido informações na formação 

profissional, sendo (37,9%) na graduação e pós-graduação, obtendo acesso à temática por meio 

de livros (72,0%), seguida por aprendizado em serviço (63,0%) e protocolo institucional 

(46,8%). Como já discutido, a formação generalista da graduação contribui para a aparente falta 

de habilidade e preparo dos enfermeiros para o cuidado ao RN em UTIN (COSTA; PADILHA, 
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2011), além disso, o livro como principal fonte de informações sobre o cuidado 

desenvolvimental mostra que a formação profissional precisa inovar no processo de 

aprendizagem, utilizando recursos multimídia que estimulem o aluno/profissional e o ajudem a 

compreender a complexidade do cuidado ao RN em UTIN e a fazer a transição do conhecimento 

discutido para a prática clínica (LEFLORE et al, 2011) utilizando principalmente as evidências 

apontadas pela literatura científica. 

Embora a região Sudeste tenha o maior número de Programas de Pós-Graduação 

(CAPES, 2014), inexistem cursos exclusivos para a enfermagem de terapia intensiva neonatal 

com ênfase no cuidado desenvolvimental, sendo o acesso à informação obtido por capacitação 

no Método Canguru ou evidências da literatura científica. O grande desenvolvimento 

tecnológico no campo da saúde, especialmente na área neonatal, trouxe acúmulo de 

conhecimento, com potencial de contribuir para transformações na prática assistencial de 

enfermagem, mas que exigem movimento dinâmico desses profissionais em vista da rapidez 

com que surgem. Para acompanhar e complementar seu conhecimento, o enfermeiro neonatal 

deve buscar aprimoramento e necessita acesso à literatura científica (COSTA; PADILHA; 

MONTICELLI, 2010). 

Quanto à existência de diretriz/protocolo/rotina sobre a temática do cuidado 

desenvolvimental na unidade em que atuam a maioria (44,1%) não soube responder sobre sua 

existência, 35,1% responderam que havia e 20,7% que não haviam diretrizes. Estes dados 

demonstram que o cuidado desenvolvimental ao recém-nascido em UTIN ainda encontra-se 

incipiente, não incorporado ao cuidado dos enfermeiros e consequentemente ao cuidado de toda 

equipe de enfermagem.  

O cuidado desenvolvimental atualmente é um componente vital nas unidades de terapia 

intensiva neonatal. Este cuidado deve ser individualizado, apoiado no cuidado centrado na 

família, e no ambiente favorável ao desenvolvimento do prematuro. O modelo do cuidado 

desenvolvimental tem como base o conhecimento sobre a maturação do cérebro fetal, no qual 

o cuidador deve estar treinado para compreender a linguagem do prematuro e estar atento aos 

sinais de estresse (BRASIL, 2011a). Além disso, deve promover o treinamento dos 

pais\familiares para esses sinais. Os profissionais de saúde precisam de competência e 

habilidade para compreender essa linguagem e promover ações que favoreçam o crescimento e 

desenvolvimento do prematuro na UTIN.  

O cuidado especializado de enfermeiros em terapia intensiva exerce influência sobre a 

evolução clínica dos pacientes. O cuidado individualizado, na gestão de sua saúde, 

monitoramento e avaliação de suas respostas melhoram seus resultados clínicos, reduzindo 
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complicações, morbidade e mortalidade, além de bons resultados quanto a redução do tempo 

de internação (FRY, 2011).  

Desse modo, há necessidade de preocupar-se com a viabilização do conhecimento sobre 

o cuidado desenvolvimental para a prática de profissionais de saúde, pois a presença de lacunas 

desse conhecimento pode expor os recém-nascidos a riscos desnecessários de danos 

iatrogênicos e os sistemas de saúde ficam expostos a despesas desnecessárias, resultando em 

custos significativos (GRIMSHAW et al, 2012). 

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro é um dos Centros Colaboradores do 

Ministério da Saúde responsável pela capacitação de profissionais que atendem o RN de alto 

risco, segundo a Política de humanização ao recém-nascido de baixo peso ao nascer- método 

canguru (MC). A filosofia do cuidado desenvolvimental faz parte do modelo de assistência ao 

recém-nascido de baixo peso: MC (GONTIJO; XAVIER; FREITAS, 2012) e abrange ações 

como os cuidados técnicos com o RN (manuseio, atenção às necessidades individuais, cuidados 

com luz, som, dor); o acolhimento à família; a promoção do vínculo mãe/bebê e do aleitamento 

materno; e o acompanhamento ambulatorial após a alta, configurando-se, como estratégia de 

qualificação do cuidado neonatal (BRASIL, 2011a).  

Todas essas ações devem ser baseadas primordialmente nos padrões comportamentais 

que o recém-nascido apresenta. O profissional deve levar em consideração os sinais e respostas 

que o bebê dá (cuidado contingente), pois refletem sua maturação ou as características 

adaptativas de suas respostas perceptuais, cognitivas ou sensoriomotoras.  

O cuidado contingente exige observação prévia e criteriosa, análise da real necessidade 

do procedimento, realização deste no momento mais adequado ao bebê e deve ser modulado de 

acordo com suas respostas (BRASIL, 2011a). 

Apesar da maioria (63,0%) dos enfermeiros desse estudo referir não terem participado 

de cursos e/ou treinamento acerca da temática do cuidado desenvolvimental, 74,7% 

participaram de cursos e/ou treinamento que incluíram temas como: aleitamento materno, 

retinopatia da prematuridade, humanização, dor no recém-nascido e método canguru. Esses 

dados mostram alguma distância entre o conhecimento e a prática, evidenciando que o cuidado 

desenvolvimental não foi incorporado plenamente na prática assistencial.  

Esse distanciamento pode estar relacionado à resistência dos profissionais de saúde 

quanto às inovações de transição das tecnologias duras tradicionalmente utilizadas na UTIN 

para uma tecnologia leve, fundada na interação humana (GONTIJO; XAVIER; FREITAS, 

2012), na transição do foco do cuidado voltado aos aspectos biológicos para a associação destes 

aos aspectos afetivos, psicológicos e sociais, necessários para administrar um cuidado que 
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promova não somente a sobrevida de bebês, mas também o seu desenvolvimento neurológico 

e a sua integração ao convívio familiar (COSTA; PADILHA, 2011). 

Outra dificuldade para disseminação do conhecimento e incorporação deste à prática 

pode estar relacionado a diversos fatores como: diferentes horários de trabalho; falta de tempo 

dentro do horário de trabalho; falta de recursos financeiros para ser empregado em divulgação 

escrita, além disso, as estratégias para ampliar a disseminação do conhecimento dependem dos 

próprios profissionais e serviços, não havendo apoio institucional formal para seu 

financiamento, o que reduz a consistência de seu uso (GOMES; WUILLANUME; MAGLUTA, 

2012). 

 No que se refere ao cuidado desenvolvimental ao recém-nascido internado em UTIN, 

sua disseminação e incorporação à prática assistencial de enfermagem são fundamentais para o 

desenvolvimento do bebê, exigindo o uso de estratégias de maior alcance e apoio institucional 

para sustentabilidade do método, sendo esse um grande desafio para os serviços de saúde no 

Rio de Janeiro (GONTIJO; XAVIER; FREITAS, 2012). 

 Outro aspecto a ser considerado quanto ao desconhecimento de 

diretrizes/protocolos/rotinas de cuidado desenvolvimental por parte dos enfermeiros 

respondentes, pode estar relacionado à uma ausência real desses instrumentos ou à uma 

posição/atitude indeterminada da chefia de enfermagem, talvez devido ao caráter 

multidisciplinar dessa diretriz, que exigirá do enfermeiro, além das atitudes gerenciais e 

viabilização do processo cuidativo da equipe de enfermagem, conformidade com outros 

profissionais da equipe multidisciplinar. Estabelecer uma diretriz relacionada ao cuidado 

desenvolvimental, implica na condução de um processo multidisciplinar no qual o papel do 

enfermeiro tem destaque, indicando a necessidade de uma postura mais assertiva deste (AACN, 

2013). 

 

4.3. Atitude dos enfermeiros neonatais sobre o cuidado desenvolvimental com o recém-

nascido 

Entendendo que a formação de uma atitude inicia-se com um conhecimento, mas 

também depende das crenças e opiniões de cada pessoa, foi solicitado aos enfermeiros que 

definissem cuidado desenvolvimental e que apontassem três condutas que pudessem contribuir 

para prevenir os efeitos negativos no desenvolvimento do cérebro do prematuro. Para a análise 

foi realizado agrupamento da frequência de respostas e os dados apresentados em tabelas. 
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 A tabela 5 apresenta a distribuição e agrupamento dos termos de maior frequência 

(unidades de registro), sobre o entendimento que os enfermeiros têm acerca do cuidado 

desenvolvimental. 

 

Tabela 5 – Distribuição dos termos de maior frequência sobre o entendimento que os enfermeiros têm acerca 

do cuidado desenvolvimental. Rio de Janeiro. 2013. 

Unidades de Registro  F % 

Cuidado para promover o crescimento e desenvolvimento saudável do RN 59 38,3 

Cuidado para a prevenção de sequelas 28 18,1 

Cuidado voltado para controle da dor, do ambiente (ruídos, luminosidade), 

preservação do sono, posicionamento adequado do RN, vínculo pais/família 

24 15,5 

Cuidado voltado para qualidade de vida futura do RN 13 8,4 

Cuidado individualizado 11 7,1 

Cuidado voltado para evolução clínica 10 6,5 

Cuidado técnico e sistemático 07 4,5 

Cuidado voltado para adaptação extrauterina  

 

02 1,3 

Total de unidades de registro 154 100 

Responderam 103 92,8 

Não responderam 08 7,2 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n=111; F= frequência.  

 

 92,8% dos enfermeiros responderam esta questão. Pelo somatório de frequência das 

respostas emergiu o seguinte conceito: “Cuidado para promover o crescimento e 

desenvolvimento saudável do RN, para a prevenção de sequelas, voltado para controle da dor, 

do ambiente (ruídos, luminosidade), preservação do sono, posicionamento adequado do RN, 

vínculo pais/família, voltado para qualidade de vida futura do RN, individualizado, voltado 

para evolução clínica, cuidado técnico e sistemático e cuidado voltado para adaptação 

extrauterina”.  

Em 2003, Aita e Snider referiram que inicialmente o conceito dos cuidados prestados 

com o ambiente da UTIN seria o cerne da filosofia de cuidados de desenvolvimento na 

assistência neonatal. No entanto, essas autoras apontam a existência de outros significados 

associados com o conceito de promoção do desenvolvimento à criança. 
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Partindo da exploração do termo “developmental” as autoras assinalam seu significado 

como assistir o crescimento designado ou trazer melhoras como uma habilidade, e “care” como 

estar sob cuidados ou supervisão, e avançam trazendo o conceito de cuidado desenvolvimental 

através de autores das disciplinas apontando núcleos principais desse conceito: psicologia (RN 

ativo em seu cuidado, interagindo com o ambiente e o cuidador), medicina (RN interage com o 

ambiente usando comportamentos que refletem sua maturação neurológica), sociologia (novo 

paradigma de relacionamento interpessoal, colaborações, satisfação, convivência), enfermagem 

(RN foco central do cuidado, cercado pela família e cuidadores; filosofia e uma maneira de 

pensar que incorpora a criança e a família) e ciências da saúde (abordagem multidisciplinar 

para a prevenção e tratamento de atraso de desenvolvimento em crianças e suas famílias, gestão 

de estresse psicossocial). 

Para as autoras todas as definições e usos do conceito de cuidado desenvolvimental 

consideradas sugerem que, este, pode ser visto como uma prática de cuidados e como uma 

abordagem para a percepção do paciente que está sendo cuidado.  É um processo evolutivo em 

que as intervenções de cuidado individualizado ajustam-se às necessidades de desenvolvimento 

de um bebê prematuro como indivíduo que se comunica durante as interações. 

Para Byers, (2003), é o cuidado que reconhece vulnerabilidades física, psicológica, 

emocional, de prematuros ou recém-nascidos criticamente doentes e suas famílias. Tem como 

foco minimizar o potencial a curto e longo prazo das complicações associadas à experiência 

hospitalar. Refere-se a uma serie de estratégias complexas individualizadas, com o objetivo de 

promover o desenvolvimento harmonioso de prematuros cada vez mais extremos. Implica no 

controle do ambiente (redução de luzes e ruídos), posicionamento do recém-nascido semelhante 

à posição intrauterina, controle do manuseio e manejo da dor, além da participação dos pais no 

cuidado ao seu filho internado na UTIN.  

McAnulty et al (2013), refere que o cuidado desenvolvimental baseia-se no pressuposto 

de que todas as crianças independentemente da idade gestacional exibem comportamentos 

observáveis de seus sistemas autônomo-sensório-motor e comportamentais, que exprimem a 

adequação individual do bebê em relação ao ambiente (som, luz, atividade, clima afetivo), bem 

como do tempo e qualidade do cuidado e todas as relações e interações sociais.  

De acordo com as respostas dos enfermeiros observa-se aproximação com os conceitos 

apresentados no que tange às ações de proteção da saúde do bebê, no entanto em uma dimensão 

mais biológica do cuidado. A questão da inserção da família (15,5%) e o cuidado 

individualizado (7,1%) foram menos citados.  
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O conhecimento dos aspectos fisiológicos dos bebês tem direcionado o cuidado à esta 

parcela populacional nas UTIN, além disso, o reconhecimento das intercorrências que os recém-

nascidos apresentam em termos de debilidades nas funções fisiológicas contribuem para a 

redução da mortalidade infantil. O conhecimento científico e a habilidade técnica são 

fundamentais para o controle rigoroso das funções vitais dos recém-nascidos de risco e garantir 

sua sobrevivência (COSTA; PADILHA; MONTICELLI, 2010).  

 O cuidado técnico e a habilidade do enfermeiro e de outros profissionais e os 

equipamentos das unidades, são absolutamente necessários para a sobrevida dessas crianças, 

por outro lado, a qualidade de vida dos sobreviventes é profundamente afetada pela terapia 

implementada no ambiente intensivista e pela separação recém-nascido/família que esse 

processo pode provocar (CABRAL; RODRIGUES, 2006). Observa-se a necessidade de um 

cuidado mais abrangente, para um alcance maior, que permita essa sobrevivência com 

qualidade de vida, redução de sequelas e iatrogenias. 

 Atualmente, a humanização das unidades neonatais tem sido um objetivo perseguido 

pela neonatologia, que reconhece o desequilíbrio flagrante entre o declínio da mortalidade e o 

aumento da morbidade dos recém-nascidos baixo peso (COLAMEO; REA, 2006). Nessa 

perspectiva, o enfermeiro precisa sedimentar sua atitude para além da conquista da 

sobrevivência do bebê internado em unidades neonatais.  

As respostas abaixo apontam que o enfermeiro encontra-se num processo de transição 

de modelos de cuidado, mostrando algumas mudanças de aproximação com o paradigma 

humanístico. 

Foi solicitado aos enfermeiros que apontassem as três principais condutas de 

enfermagem que podem contribuir para prevenir os efeitos negativos no desenvolvimento do 

cérebro prematuro. A tabela abaixo apresenta a distribuição e agrupamento dos termos de maior 

frequência (unidades de registro) da referida questão: 

 

Tabela 6 – Frequência das três principais condutas de enfermagem que podem contribuir na prevenção de 

efeitos negativos ao desenvolvimento do RN. Rio de Janeiro. 2013. 

Unidades de Registro  F % 

Controle de ruídos 80 24,6 

Cuidados com manuseio 50 15,4 

Controle de luminosidade 48 14,8 

Manejo e controle da dor 44 13,5 

Cuidados posturais 30 9,2 
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Cuidados técnicos 20 6,1 

Controle de temperatura do RN 18 5,5 

Favorecer presença dos pais 13 4,0 

Cuidados humanizados 13 4,0 

Preservação do sono 08 2,4 

Total de unidades de registro 324 100 

Responderam 105 94,6 

Não responderam 06 5,4 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n= 111; F= frequência.  

  

A maioria (94,6%) dos enfermeiros responderam esta questão. Pela frequência e 

agrupamento das respostas, as três principais condutas dos enfermeiros para proteção do 

cérebro prematuro foram referentes ao controle de ruídos, cuidados com o manuseio e controle 

de luminosidade do ambiente das unidades neonatais. 

Em relação ao desenvolvimento cerebral do prematuro, em torno da 24 semanas de 

gestação, a proliferação neuronal está concluída na matriz germinativa da zona ventricular. A 

migração de neurônios, sob a orientação de células gliais radiais às camadas corticais está em 

seus estágios finais. Algumas formas de astrócitos destinados a substância branca e a placa 

subcortical são derivadas destas células gliais radiais, que podem ter um papel de condução 

uma sobre a outra guiando as ligações axonais. Durante este período, a mielinização começa. 

Formação e eliminação de sinapses acontecem em paralelo com seletiva morte celular 

programada (apoptose). Só no córtex visual, 40 000 novas sinapses são formadas a cada 

segundo (SIZUN et al, 2004). É nesse momento de grande diferenciação celular e estrutural 

cerebral que o prematuro encontra-se internado na UTIN, exposto a estímulos positivos e 

negativos capazes de influenciar seu neurodesenvolvimento. 

 Observa-se pelas respostas que os enfermeiros mostram preocupação com a influência 

do ambiente da UTIN e da realização de cuidados de rotina sobre o desenvolvimento cerebral 

do prematuro. A atitude de modificar as condições ambientais para proteção da saúde é 

realizada por enfermeiras desde o século XIX. 

Seu início tem raízes no trabalho de Florence Nightingale (1860) que descreveu a 

importância de um ambiente propício para o processo de cura, de cicatrização, indicando a 

responsabilidade dos enfermeiros na criação e manutenção desse ambiente (COUGLHIN; 

GIBBINS; HOATH, 2009).  
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Na segunda metade do século XX, entre as décadas de 60 e 70, as enfermeiras brasileiras 

a fim de controlar as infecções nos berçários especiais, onde ficavam os bebês que 

apresentavam complicações, realizavam rotinas de limpeza dos berços, incubadoras, 

mobiliário, paredes. A ventilação, temperatura e umidade do berçário faziam parte de suas 

atividades e deveriam estar adequadas às necessidades do bebê (OLIVEIRA; RODRIGUES, 

2005). O foco do cuidado visava o controle da doença.  

Hoje, há o conhecimento de que os prematuros estão expostos a múltiplos estímulos 

estressantes e procedimentos dolorosos na UTIN. Esse período de rápido desenvolvimento 

cerebral e de potencial vulnerabilidade, traz preocupação quanto aos efeitos a longo prazo no 

cérebro do bebê. Deficiências cognitivas, alterações comportamentais e baixo rendimento 

acadêmico tem sido associados a alterações de volume das áreas branca e cinza do sistema 

cerebral, que por sua vez podem estar associadas à experiência precoce do ambiente estressor 

da UTIN (BRUMMELTE et al, 2012). 

Embora a prática e a filosofia do cuidado desenvolvimental possam apresentar 

variações, até mesmo, entre as instituições de saúde, o objetivo é promover, encorajar e dar 

suporte a organização de um cuidado adequado ao prematuro (COUGLHIN; GIBBINS; 

HOATH, 2009). O cuidado desenvolvimental reconhece vulnerabilidade física, psicológica e 

afetiva do bebê e sua família, e tem como foco minimizar o potencial de complicações 

associadas com a internação hospitalar. 

Estes princípios, em conjunto com o trabalho pioneiro de Heidelise Als e colegas (Als 

1982, Als et al. 1988), que descreveu a complexa relação entre o cérebro em desenvolvimento 

de prematuros e o ambiente que o cerca e sua reação à este ambiente, permitiu que através de 

respostas fisiológicas e comportamentais do bebê, os profissionais de saúde pudessem ajustar 

suas atividades de cuidado se fossem observados sinais de estresse. Posteriormente, houve a 

evolução desse conceito e pesquisadores testaram a hipótese de que adequado meio sensorial 

nas unidades neonatais associado com mínimo manuseio e o cuidado baseado nas pistas que o 

bebê dá, proporcionam melhores resultados de desenvolvimento (COUGLHIN; GIBBINS; 

HOATH, 2009).  

O trabalho de Heidelise Als, através da aplicação do NIDCAP, reforça cada vez mais a 

questão da individualização do cuidado, destacando que a observação criteriosa dos 

profissionais de saúde permite verificar a tolerância do bebê aos estímulos e estressores. Esta 

autora destaca ainda a necessidade de iniciar-se a aplicação do NIDCAP imediatamente na 

admissão do bebê na unidade neonatal (ALS et al, 2012). 
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O cuidado desenvolvimental é uma prática profissional que exige educação permanente 

e pesquisa, e os enfermeiros precisam aprender a explorar, avaliar e refinar-se continuamente 

em acordo com as rápidas mudanças tecnológicas e ambientais da UTIN (PRESSLER; 

TURNAGE-CARRIER; KENNER, 2004). 

Os efeitos benéficos do cuidado desenvolvimental para proteção do cérebro do recém-

nascido e seu desenvolvimento biopsicoafetivo, especialmente o prematuro de baixo peso, vem 

sendo demonstrados pela literatura científica há algum tempo (MONTIRROSSO et al, 2012; 

GASPARDO; MARTINEZ; LINHARES, 2010; VANDERVEEN et al, 2009; SYMINGTON; 

PINELLI, 2006). Estudos atuais dão conta de que o cuidado desenvolvimental através da 

aplicação do NIDCAP podem melhorar o desenvolvimento de crianças com restrição de 

crescimento intrauterino grave no primeiro ano de vida e em idade escolar (ALS et al, 2012; 

MCANULTY et al, 2013).  

Montirrosso et al (2012), refere que ao longo dos anos o conceito de cuidado 

desenvolvimental tem-se ampliado e hoje apresenta cinco núcleos de medidas ou domínios: 

manejo da dor e do estresse, proteção do sono, atividades de promoção de desenvolvimento, 

cuidado centrado na família e um ambiente terapêutico.  

Apesar dos estudos de Als e cols. apresentarem o cuidado desenvolvimental à partir da 

aplicação do NIDCAP, a implementação do cuidado desenvolvimental não se encontra restrita 

à este modelo. 

No Brasil, o cuidado desenvolvimental encontra-se inserido na Política de Atenção 

Humanizada ao Recém-Nascido de baixo peso, Método Canguru desde o ano de 2000. Este 

eixo norteador para o cuidado com o recém-nascido internado nas unidades neonatais pretende 

atenção individualizada com enfoque nas necessidades biopsicoafetivas do bebê e sua família 

(BRASIL, 2011a). Embora o MC destaque a importância da participação da família no 

cotidiano da UTIN, em um relacionamento afetivo e efetivo com seu filho e equipe de saúde, 

fica claro nas respostas dos enfermeiros (apenas 4,0%) que a família do bebê não é vista como 

fator de proteção para o cérebro do prematuro, muito embora, a literatura científica desde os 

estudos iniciais de Spitz em meados do século XX aponte sua importância para o 

desenvolvimento infantil.  

 A inclusão da família no contexto de cuidado com o recém-nascido exige mudança de 

atitude dos profissionais de saúde saindo de uma perspectiva biológica do cuidado para situar-

se no plano humanístico.  

Desse modo, para identificar a atitude dos enfermeiros neonatais acerca do cuidado 

desenvolvimental com o recém-nascido, foram elaboradas duas questões abertas: Cite cinco 



89 

 

condutas, por ordem de prioridade, que você realizaria para promover o cuidado 

desenvolvimental do recém-nascido na unidade neonatal e Aponte, em ordem de prioridade, 

cinco barreiras para realizar o cuidado desenvolvimental do recém-nascido na unidade 

neonatal. 

 Destaca-se que as respostas dadas pelos enfermeiros às questões, ultrapassaram as cinco 

condutas solicitadas e as cinco barreiras, sendo listadas lado a lado, o que não permitiu a análise 

por prioridade. Foi realizado agrupamento por frequência das respostas e apresentado em 

tabelas a seguir: 

 

Tabela 7 – Frequência das respostas sobre as condutas dos enfermeiros para a promoção do cuidado 

desenvolvimental. Rio de Janeiro. 2013. 

Unidades de Registro  F % 

Favorecer presença e participação pais/família 80 16,9 

Controle de ruídos 75 15,8 

Manejo e controle da dor neonatal 64 13,5 

Controle da luminosidade 60 12,7 

Cuidados posturais 54 11,4 

Cuidados no manuseio 47 9,9 

Realizar cuidados técnicos 24 5,0 

Promover cuidado integral, humanizado e 

individualizado 

18 3,8 

Regulação térmica do RN 16 3,3 

Promoção de conforto ao RN 14 2,9 

Preservar sono e repouso 12 2,5 

Treinamento e atualização da equipe 08 1,7 

Total de unidades de registro 472 100 

Respondentes 99 89,2 

Não responderam 12 10,8 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n= 111; F=frequência. 

 

A maioria (89,2%) dos enfermeiros responderam esta questão. Dentre as respostas 

apontadas, os principais resultados foram: 16,9% referem favorecer presença e participação 

pais/família, 15,8% controle do ambiente referente a ruídos; 13,5% manejo e controle da dor 

neonatal; 12,7% controle de luminosidade e 11,4% cuidados posturais.  
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Dentro desse contexto as respostas dos enfermeiros quanto à promoção do cuidado 

desenvolvimental apresentam alguma aproximação em relação ao modelo de assistência ao 

recém-nascido de baixo peso: o Método Canguru, e destacaram que favorecer a presença dos 

pais/família na UTIN é uma forma de promover o cuidado desenvolvimental.   

No estudo de Oliveira et al (2013), para conhecer a vivência de pais que tiveram seu 

bebê internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) desde o nascimento, 

encontrou entre seus resultados, relato das mães, em quase sua totalidade, destacando ter 

recebido assistência acolhedora tanto nos momentos que antecederam o nascimento de seus 

filhos, quanto ao longo de toda a internação. As mães apontaram que a maior ajuda que tiveram 

no enfrentamento da internação do filho na UTIN, deu-se pelo apoio da equipe de saúde, através 

do diálogo e das orientações recebidas, destacando enfermeiros e médicos. Esses resultados 

mostram que a enfermagem vem caminhando para o acolhimento da família na UTIN, 

utilizando recursos da comunicação para orientar e oferecer apoio aos pais. 

É importante ressaltar que o cuidado à criança vem sofrendo mudanças de acordo com 

os avanços da pesquisa e inovação. Com o advento do hospital e a necessidade de proteger-se 

a criança das infecções, esta foi separada de sua família. Mais tarde pesquisadores identificaram 

os prejuízos que tal separação poderia causar à criança (BRAZELTON, 1988).  

O Relatório Platt desempenhou papel de destaque oferecendo algumas estratégias que 

atendessem as necessidades emocionais da criança, como a permanência das mães junto à 

criança durante a internação hospitalar e o treinamento dos médicos e equipe de enfermagem 

para atende-las. A abordagem do cuidado passou a ser centrada na criança e não mais na doença 

(DAVIES, 2010).  

Na década de 60 nos Estados Unidos e na Inglaterra, movimento dos próprios 

consumidores de saúde, os pais, que passaram a empreender iniciativas para melhorar a 

assistência prestada às crianças nestes serviços, o que contribuiu para que a abordagem deixasse 

de focalizar apenas a criança e passasse a incluir também a família no processo de tratamento. 

Na década de 80 o Cuidado Centrado na Família foi formalmente definido por um grupo de 

profissionais e pais. Em 1992, os líderes desse movimento fundaram nos Estados Unidos o 

Instituto para o Cuidado Centrado na Família, que atualmente é o catalisador para o avanço da 

compreensão e prática do Cuidado Centrado no Paciente e na Família (CRUZ; ANGELO, 

2011).  

A evolução do cuidado com o recém-nascido e o estabelecimento da importância dos 

pais/família nesse processo no contexto das unidades neonatais, trouxe a necessidade de uma 

perspectiva de cuidado mais abrangente, que desse conta da proteção necessária para o 
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desenvolvimento do cérebro do prematuro em constante interação com o ambiente da UTIN e 

seu cuidado após a alta em seu domicílio. A aplicação desse modelo de atenção ao recém-

nascido e sua família, o cuidado desenvolvimental, torna-se uma nova abordagem para a 

assistência neonatal. 

Observa-se que a inserção dos pais/família nas unidades neonatais tem sido um processo 

lento, porém já mostra alguns resultados positivos apontados pela literatura: maior permanência 

dos pais junto ao filho internado em UTIN, livre acesso dos pais à UTIN sem horários pré-

estabelecidos, a possibilidade da entrada da família na UTIN, mesmo que com horários pré-

determinados e em algumas instituições a organização de grupos de pais com participação dos 

profissionais de saúde em  um espaço de troca de experiências e orientação (MOREIRA et al, 

2013; COSTA, PADILHA, MONTICELLI, 2010).  

As evidências que os estudos trazem em relação à experiência das famílias que 

vivenciam situações de doença demonstram a influência recíproca entre família e doença. No 

que concerne ao cuidado de enfermagem, é fundamental considerar a família como parte 

indispensável do processo assistencial (CRUZ; ANGELO, 2011, p. 861). 

Alguns estudos apresentam as dificuldades e a forma como as transformações vem 

acontecendo em relação a inserção da família nas unidades neonatais (DUARTE et al, 2012; 

ARAÚJO, RODRIGUES, 2010).  

Cabe lembrar que a organização e realização de cursos de capacitação para profissionais 

que atendiam ao recém-nascido de alto risco, aconteceram de 2000 a 2003. Esses cursos foram 

desenvolvidos nos nove centros de referência em MC credenciados pelo MS (GONTIJO et al, 

2010). 

Gaíva e Scochi (2005), a fim de analisar a participação da família na assistência ao 

prematuro em uma UTIN de um hospital universitário no estado de Mato-Grosso, encontraram 

como resultados que apesar da presença materna no cotidiano da internação do filho prematuro, 

a família não está inserida no processo de trabalho, sendo que somente a mãe participa dos 

cuidados. Esta participação acontece na execução dos cuidados de maternagem, como troca de 

fraldas e 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. 

No estudo de Alves, Costa, Vieira (2009), com objetivo de conhecer o imaginário do 

enfermeiro em relação aos pais e familiares na internação do recém-nascido em uma UTIN do 

Rio de Janeiro, encontraram em seus resultados um discurso tecnicista, característico do modelo 

biomédico na fala dos enfermeiros, com ênfase nas rotinas e nos procedimentos técnicos, e que 



92 

 

apesar de reconhecerem a importância do acolhimento dos pais/família dos recém-nascidos 

deparam-se com obstáculos que fazem parte das rotinas institucionais, como acesso dos pais 

restrito a horários pré-determinados, pouco espaço físico,  e  além disso, referiram desgaste 

emocional por lidarem com os pais/família nesse momento de ansiedade e estresse parental. 

A internação do filho em uma unidade neonatal gera nos pais sentimentos conflitantes, 

medo da perda iminente, culpa pela situação, sentimento de afastamento do bebê, ansiedade 

pela condição do bebê, sensação de impotência, tudo isso em um ambiente estranho, cheio de 

aparelhos e com pessoas que parecem saber mais que eles e que nem sempre conversam ou os 

acolhem. Por outro lado, os profissionais tem a tarefa de promover a melhor assistência a esse 

bebê para sua sobrevivência, lidar com o próprio estresse do ambiente de trabalho, por vezes 

com insumos materiais e humanos deficientes e ainda ofertarem apoio à essa família. Essas 

dificuldades podem mediar o trabalho do enfermeiro e interferir na qualidade da assistência ao 

bebê, sua família e na saúde deste profissional. 

São inúmeros os desafios. O trabalho da enfermeira dentro de uma UTIN requer 

habilidade, vigilância, respeito e sensibilidade, essenciais na arte do cuidar, que visa a assegurar 

a sobrevivência e progressão do desenvolvimento da criança. Desenvolver uma atitude positiva 

no cuidado com o recém-nascido e sua família requer conhecimento científico e tecnológico, 

assistência humanizada, educação permanente, melhores recursos materiais e humanos, 

satisfação com o trabalho, equipe colaborativa e com comunicação efetiva entre si, com o bebê 

e seus pais/família.  Para tanto, é fundamental buscar estratégias para realização de um trabalho 

prazeroso, norteado pela competência, pela criatividade e pelo dinamismo ao cuidar do recém-

nascido e sua família (CARDOSO et al, 2012). 

Como estratégia para o cuidado com o recém-nascido e sua família, a implementação 

do Método Canguru a nível nacional pretende contribuir para uma assistência de qualidade.  

Gontijo et al (2010), ao avaliar a implantação do MC em hospitais capacitados pelo 

Ministério da Saúde (MS), (n=176), referiram bons resultados relacionados com o livre acesso 

dos pais, estratégias facilitadoras para a presença materna, contato pele a pele do bebê com os 

pais, promoção do aleitamento materno, no entanto, encontraram menor quantidade de 

instituições com formação de grupos de pais, contato precoce da mãe com o bebê na sala de 

parto e realização da posição canguru com o pai. Estes achados demonstram que há um avanço 

para a entrada dos pais nas unidades neonatais, porém ainda, mais direcionado à figura materna 

no cuidado ao filho. 

Outra atitude dos enfermeiros que se destacou para a promoção do cuidado 

desenvolvimental, diz respeito ao ambiente sensorial das unidades neonatais. (28,5%) dos 
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enfermeiros apontaram a necessidade de controle do ambiente quanto a ruídos e luminosidade. 

Estudos tem demonstrado que os níveis de ruído nas unidades neonatais encontram-se acima 

do recomendado com maior elevação em áreas centrais e no período diurno (PEIXOTO et al, 

2011; MATOOK et al, 2010) e que os enfermeiros vem apresentando preocupação com o 

ambiente ruidoso nas unidades (PEIXOTO et al, 2011), o que corrobora os resultados deste 

estudo. 

 Em nível nacional, o estudo de Gontijo et al (2010), encontrou grande número de 

instituições credenciadas pelo MS para o MC com prática de controle de luminosidade (82,6%) 

e de ruídos (72,9%). Alterações observadas no desenvolvimento dos prematuros têm estimulado 

a implantação de novas abordagens de cuidado com especial atenção para a monitoração e 

controle dos níveis de ruído e luminosidade. 

Estudo de Kuhn et al (2012), a fim de identificar a sensibilidade de prematuros (n=26 

(26-31 semanas) através de alterações nos parâmetros fisiológicos, identificou reações como 

aumento da frequência cardíaca, redução de frequência respiratória, redução de saturação e 

interrupção do sono com elevação do nível de ruído em 10-15 dB, no entanto mostraram-se 

sensíveis, mas apresentaram respostas menos intensas com nível de ruído mínimo de 5-10 dB. 

Os resultados reforçam a necessidade de controle do ambiente através de estratégias de redução 

de ruído de forma contínua, protegendo os prematuros de efeitos deletérios aos seus sistemas. 

Hennig, Gomes, Gianini (2006), para identificar conhecimentos e práticas sobre a 

Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso - Método Canguru (AHRNBP-MC) de 

profissionais médicos e de enfermagem em maternidades públicas da cidade do Rio de Janeiro 

(n=11) tendo como critério a participação de pelo menos 3 profissionais no curso de capacitação 

do Ministério da Saúde de 2000 a 2002, seus resultados mostraram preocupação dos 

profissionais com o ambiente (ruído e luminosidade), 39% dos profissionais referiram atender 

rapidamente aos alarmes/cuidados no uso dos equipamentos e 88% apontaram a diminuição da 

luminosidade em pelo menos 1 período em 24h. 

Martins et al (2011), com objetivo de identificar estímulos sonoros e luminosos que 

contribuem e que prejudicam o desenvolvimento do recém-nascido de risco na UTIN e discutir 

ações de enfermagem que promovam bem-estar ao cliente, evidenciaram que um grave 

problema é o ambiente superestimulante das unidades neonatais, agravando o estado de saúde 

do recém-nascido, e que a equipe de saúde tem conhecimento dos fatores prejudiciais ao 

paciente, mas apresenta dificuldade para mudar sua rotina de trabalho. 

Grecco et al (2013), para identificar as repercussões do ruído da unidade de terapia 

intensiva neonatal sobre as mães, recém-nascidos e interações com o filho e profissionais de 
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saúde, a partir da percepção materna, encontraram em seus resultados que as mães percebem 

que o ruído na UTIN causa agitação, choro, dor, tremores e irritabilidade no bebê; quanto à elas 

causa cefaleia, agitação e vontade de chorar, levando-a a tocar menos no bebê e a falar mais 

baixo com o filho. Além disso, observaram que os profissionais de saúde não se preocupam em 

desencadear ruídos e relataram que tem dificuldade de manter sua atenção nas orientações que 

o profissional dá quando a unidade está ruidosa.  

Outro estudo, Silva et al (2012), para descrever a percepção da equipe multiprofissional 

sobre ruído ambiente em uma unidade de cuidado intermediário neonatal (n=43), identificou 

que a equipe tem conhecimento sobre o ruído na unidade, tendo esta, destacado, como fontes 

de ruído: os equipamentos, as conversas e o telefone, a acústica da unidade, a quantidade de 

pessoas circulantes na unidade, entre outros. A equipe reconheceu os efeitos negativos do nível 

elevado de ruídos para o bebê, os pais e a própria equipe, apontando como possibilidades para 

sua redução, modificações estruturais das unidades, conscientização dos profissionais, 

qualidade e manutenção dos equipamentos. O uso de protocolos de controle de ruídos e 

programas de educação permanente ou de intervenção podem contribuir para a conscientização 

individual e coletiva das responsabilidades e dos direitos da população, oferecendo um 

momento de troca de experiências e reflexões sobre um ambiente saudável. 

O estudo de Zamberlan-Amorim et al (2012), para avaliar o impacto de um programa 

participativo na redução do ruído ambiente em uma unidade neonatal, de um hospital 

universitário, encontrou níveis elevados de ruídos na unidade referida com predominância no 

período diurno e em locais mais centrais como corredores ou salas de acesso. Após intervenção 

educativa houve redução significativa de ruídos, mas a unidade ainda se manteve com níveis 

mais elevados que o recomendado. 

Pode-se depreender que as intervenções educativas devem ter um caráter contínuo e 

participativo entre toda a equipe, a fim de favorecer mudança de hábitos dos profissionais e 

maior conscientização dos mesmos quanto as sequelas para o bebê/família/profissionais. 

Outra atitude dos enfermeiros quanto ao cuidado desenvolvimental diz respeito ao 

manejo e controle da dor neonatal. Prematuros estão expostos a múltiplos procedimentos 

dolorosos e estressantes nas unidades neonatais em um período de intenso desenvolvimento 

cerebral, o que os torna intensamente vulneráveis, pois episódios de dor e principalmente 

repetitivos podem ter efeito generalizado sobre o cérebro em desenvolvimento (BRUMMELTE 

et al, 2012).  

Estudos tem apontado a necessidade do manejo e controle da dor neonatal tendo em 

vista seus efeitos deletérios (BRUMMELTE et al, 2012). Numerosos tratamentos 
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farmacológicos e não-farmacológicos podem aliviar a dor de procedimentos em neonatos. 

Como consequência, diretrizes nacionais e internacionais com base em evidências científicas 

têm sido estabelecidas para a prevenção e tratamento da dor em recém-nascidos, especialmente 

prematuros e suas consequências adversas. Apesar do conhecimento crescente sobre a dor e o 

avanço no seu tratamento, o uso de analgesia de rotina, no período neonatal, para procedimentos 

dolorosos parece ser incipiente (CARBAJAL et al, 2008). 

Vários fatores interferem no manejo da dor neonatal, entre eles a subutilização de 

escalas de medição de dor, o pouco preparo da equipe no uso destas escalas, a ausência de 

protocolos institucionais com medidas farmacológicas e não farmacológicas de controle da dor. 

Além disso, as características peculiares dos RN como a não verbalização da dor e a capacidade 

limitada em expressá-la por um período prolongado de tempo dificultam a sua avaliação 

(COSTA et al, 2010). 

Estudo internacional acerca do conhecimento e atitude de enfermeiras quanto ao manejo 

da dor neonatal, encontrou que existe grande dificuldade por parte destas profissionais em 

identificar a dor do recém-nascido. Isso é altamente preocupante, tendo em vista a dependência 

do bebê de seus cuidadores para controle da dor, o que implica em não tratamento da dor ou 

tratamento inadequado desta, contribuindo para ocorrência de iatrogenias no recém-nascido. 

Estas autoras destacaram a necessidade de atualização permanente dos enfermeiros quanto às 

evidências científicas e treinamento específico para identificação e avaliação da dor no bebê 

(BROWN; TIMMINS, 2005). 

Outro estudo internacional realizado com 257 enfermeiros finlandeses acerca das 

atitudes destes profissionais quanto ao manejo da dor neonatal, encontraram bom nível de 

conhecimento relacionado à dor, no entanto, 25% dos enfermeiros não sabiam que o prematuro 

é mais sensível à dor que o recém-nascido a termo. Outro resultado foi que 97% dos enfermeiros 

reconheciam a dor neonatal, mas 60% acharam ser confiável identificar a dor do recém-nascido 

sem o uso de escalas. Outro resultado foi que a formação, a experiência profissional e o tempo 

de trabalho na unidade influenciaram no manejo da dor. Os autores concluíram que em média 

as atitudes dos profissionais foram positivas para o manejo da dor, mas as lacunas existentes no 

conhecimento são um desafio para a enfermagem neonatal e para a educação em enfermagem 

(POLKKI et al, 2010). 

Dados similares foram encontrados por Maia e Coutinho (2011), ao apresentar revisão 

sobre as principais variáveis que podem influenciar as ações e as atitudes dos profissionais de 

saúde no manejo adequado da dor no período neonatal. Estes autores destacaram três variáveis 

principais: a expressão da dor do neonato, referindo-se as dificuldades dos profissionais em 
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identificar e avaliar a dor do RN através de suas manifestações não-verbais, dependendo 

exclusivamente da observação e conduta do profissional, sendo que a maioria dos profissionais 

não tem rotina de utilização de escalas de dor no neonato e ainda a própria aparência do neonato 

e diagnóstico médico influenciam a conduta dos profissionais quanto ao manejo da dor; outra 

variável foi a experiência do profissional em lidar com a dor do neonato, referindo-se a 

associação de idade, gênero, cultura e religião e sua influência no controle da dor do neonato, 

outro fator importante foi a experiência profissional em neonatologia, o que indicou que quanto 

maior experiência o profissional possui, menor a sensibilidade em relação à experiência de dor 

do RN, outra questão diz respeito à experiência prévia, pessoal ou familiar do profissional 

relacionada a dor; outra variável encontrada foi o engajamento institucional que perpassa a falta 

de protocolos de manejo da dor e as dificuldades dos profissionais em estabelecer comunicação 

interdisciplinar quanto ao manejo da dor, onde na maioria das vezes existe uma rotina não 

escrita em que as medidas não-farmacológicas ficam por conta da equipe de enfermagem e as 

farmacológicas por conta da equipe médica,  resultando em sub-tratamento da dor neonatal. 

No Brasil, o manejo e controle da dor neonatal através do MC tem ganhado espaço a 

partir da disseminação do método pelo território nacional. Segundo Gontijo et al (2012), 72,6% 

das instituições credenciadas para o método referiram existência de estratégia para a abordagem 

da dor e desconforto. Embora esse resultado seja positivo, não assegura uma atitude e prática 

adequada quanto ao manejo e controle da dor do neonato tendo em vista a influência 

multifatorial envolvida nesse processo e já discutida.  

Entendendo a influência de outros fatores na formação de uma atitude favorável quanto 

ao cuidado desenvolvimental foi solicitado aos enfermeiros que apontassem as barreiras para a 

implementação deste. 

A frequência das respostas sobre as barreiras encontradas pelos enfermeiros para 

realizar o cuidado desenvolvimental com o recém-nascido que encontram-se apresentadas na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 8 – Frequência das respostas acerca das cinco barreiras encontradas pelos enfermeiros para o 

cuidado desenvolvimental. Rio de Janeiro. 2013.  

Unidades de Registro  F % 

Falta de conscientização e adesão da equipe multiprofissional 74 21,9 

Recursos humanos (quantitativo) e materiais (quantitativo e 

qualitativo) insuficientes 

42 12,4 

Grande quantidade de pessoas na unidade 28 8,3 
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Falta de estrutura física da unidade 24 7,1 

Necessidade de realizar rotinas e procedimentos técnicos 22 6,5 

Família distante/ausente/sem interesse 22 6,5 

Falta de interação entre equipe multidisciplinar 21 6,2 

Manuseio excessivo do RN pelos profissionais 21 6,2 

Falta de conhecimento da equipe sobre a temática 21 6,2 

Falta de atualização e treinamento da equipe multidisciplinar 17 5,0 

Não acolhimento da família pela equipe e instituição 14 4,1 

A patologia/estado clínico do RN 10 2,9 

Ausência de rotinas e protocolos de cuidado ao RN 09 2,6 

Falta de motivação profissional 05 1,4 

Falta de apoio da chefia 02 0,6 

Infecção hospitalar 02 0,5 

Falhas no fluxo de atendimento ao RN 02 0,5 

Dificuldades relacionadas ao horário de trabalho 01 0,3 

Total de unidades de registro 337 100 

Respondentes 101 91,0 

Não responderam 10 9,0 
Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n= 111; F= frequência. 

 

A maioria (91,0%) dos enfermeiros respondeu esta questão. Dentre as respostas 

apontadas, os principais resultados foram: falta de conscientização e adesão da equipe 

multiprofissional (21,9%); recursos humanos (quantitativo) e materiais (quantitativo e 

qualitativo) insuficientes (12,4%); grande quantidade de pessoas na unidade (8,3%); falta de 

estrutura física da unidade (7,1%); necessidade de realizar rotinas e procedimentos técnicos e a 

família distante/ausente/sem interesse (6,5%); falta de interação entre equipe multidisciplinar, 

falta de conhecimento da equipe sobre a temática e manuseio excessivo do RN pelos 

profissionais (6,2%). 

Estes resultados são similares ao estudo de Colameo e Rea (2006), com o objetivo de 

analisar a implantação do MC em hospitais públicos de São Paulo (n=28), quando encontrou 

como barreiras à implementação do método: a resistência dos profissionais às mudanças de 

rotinas, a falta de leitos ou espaço físico inadequado para garantir o alojamento canguru e o 

ambulatório, sobrecarga de trabalho da equipe treinada para repassar o treinamento, 

dificuldades em captar mães, em manter uma relação multidisciplinar na equipe, em obter o 



98 

 

compromisso familiar de retornar frequentemente e a falta de recursos econômicos para 

reformas, alimentação e transporte aos familiares e para realizar visitas domiciliares.  

Um estudo desenvolvido no México, (MARTINEZ, 2004), para identificar e analisar os 

significados atribuídos pela equipe de saúde acerca da participação das mães/pais no cuidado 

ao filho hospitalizado e analisar as possibilidades que a equipe aponta para transformar a prática 

assistencial para favorecer essa participação, mostrou que a  inexistência de uma filosofia 

institucional, de postura, de preparo dos profissionais, assim como, deficiências de 

infraestrutura física e de recursos humanos, dificultam a inserção e participação dos pais no 

cuidado com o seu filho na unidade neonatal. 

Laing et al (2012), para avaliar a eficácia de cuidados de desenvolvimento em neonatos 

cirúrgicos usando um estudo randomizado controlado com intervenção NIDCAP, entre seus 

resultados destacaram o papel fundamental dos enfermeiros na observação e aplicação do 

NIDCAP e as barreiras encontradas que dificultaram a implementação, sendo citadas as 

alterações clínicas dos bebês (situações de urgência), falta de recursos humanos/especialistas, 

e inconsistência nos cuidados.  

No estudo de Gontijo, Xavier, Freitas (2012), a fim de compreender dificuldades e 

facilidades da implantação do Método Canguru em maternidade brasileiras capacitadas pelo 

Ministério da Saúde, sob a ótica de profissionais de saúde, gestores e mães de recém-nascidos 

de baixo peso atendidos nesses serviços (29 instituições/135 entrevistados), seus resultados 

apontaram que no discurso social dos gestores, profissionais e das mães há o entendimento de 

que o método é importante para o desenvolvimento do recém-nascido. No discurso dos 

profissionais, maior ênfase foi dada ao método por favorecer maior adesão das mães à 

amamentação exclusiva, maior ganho de peso e menor tempo de internação, estes dois últimos 

sem comprovação nos estudos brasileiros. Os autores consideraram que o conhecimento teórico 

sobre a atenção humanizada encontra-se difundido entre os profissionais, no entanto, ainda não 

foi incorporado plenamente na prática assistencial, mostrando a existência de lacunas entre 

conhecer e aplicar as mudanças propostas pelo Método Canguru, sendo identificadas como 

dificuldades na implantação do método a resistência de alguns profissionais, falta de adequação 

dos recursos físicos e materiais e falta de apoio institucional. 

É importante o reconhecimento dos profissionais de saúde de que o cuidado 

desenvolvimental tem o potencial de reduzir ou modificar o impacto do ambiente das unidades 

neonatais sobre o cérebro do recém-nascido. Os desafios para a realização desse modelo de 

cuidado, mesmo que viabilizado por uma política pública de saúde são inúmeros, uma parte 

desses desafios são estruturais e implicam obras e recursos financeiros, materiais e humanos, 
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outra parte refere-se às mudanças de atitude dos profissionais frente às evidências que apontam 

as melhores práticas para assistência ao recém-nascido de risco. Um outro desafio é envolver 

os gestores porque o profissional que realiza a assistência não pode tomar decisões gerenciais 

institucionais, porquanto torna-se necessário o convite e a sensibilização destes gestores e a 

manutenção de uma educação permanente para os profissionais de saúde. 

 

4.4. Conhecimento e prática dos enfermeiros quanto à dor neonatal 

 

4.4.1. Conhecimento dos enfermeiros quanto à dor neonatal 

A tabela 9 apresenta as respostas dos enfermeiros quanto ao conhecimento sobre o 

manejo, avaliação e tratamento da dor do recém-nascido. Em relação à identificação da dor do 

RN, 95,4% dos enfermeiros concordam que sinais vitais nos bebês podem ser interpretados 

como indicadores de dor, 95,4% identificam a dor do RN através do choro, e 98,1% por mímica 

facial e movimentação corporal. 

A dor neonatal é fisiologicamente perturbadora e inesperada, o estímulo doloroso 

provoca alterações comportamentais, neuroendócrinas e fisiológicas ao estresse em curto e 

longo prazo. A dor repetitiva pode provocar um estado exacerbado de sensibilidade à dor e 

alterar o desenvolvimento do neonato (ANAND, 2006). 

 A dor provocada por procedimentos dolorosos podem prejudicar o desenvolvimento do 

cérebro de prematuros extremos (BRUMMELTE et al, 2012). 

 Os profissionais de saúde têm a responsabilidade de identificar, avaliar e intervir na dor 

neonatal, protegendo o recém-nascido de seus efeitos deletérios (ACADEMIA AMERICANA 

DE PEDIATRIA, 2006). 

 Além disso, para se tornar consistente a identificação da dor do neonato é preciso estar 

atento para identificá-la rotineira e frequentemente, levando em consideração a resposta 

individualizada à dor de cada bebê e a idade gestacional, neste estudo 76,5% dos enfermeiros 

consideram a dor como um dos sinais vitais do bebê. 
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Tabela 9 - Conhecimento dos enfermeiros quanto ao manejo, avaliação e tratamento da dor neonatal. Rio de Janeiro. 2013. 

 

Conhecimento 

 

 

1 

DT 

   

2 

DP 

   

3 

D 

   

4 

C 

   

5 

CP 

   

6 

CT 

   

S/R 

   

R/A 

% 

 

1. Sinais vitais nos bebês podem ser interpretados como indicadores de dor.  

 

 

2 

 

1,8% 

 

2 

 

1,8% 

 

1 

 

0,9% 

 

22 

 

19,8% 

 

14 

 

12,6% 

 

70 

 

63,0% 

 

0 

 

0,0% 

 

95,4 

2. Choro do bebê pode ser interpretado como um indicador de dor. 

 

2 1,8% 2 1,8% 1 0,9% 20 18,0% 15 13,5% 71 63,9% 0 0,0% 95,4 

3. Comportamentos do corpo do bebê (face e movimentos da perna) podem ser 

interpretados como um indicador de dor.  

 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 22 19,8% 17 15,3% 70 63,0% 0 0,0% 98,1 

4. A idade gestacional faz diferença na forma como o bebê expressa a dor. 

 

9 8,1% 0 0,0% 12 10,8% 26 23,4% 19 17,1% 45 40,5% 0 0,0% 81,0 

5. Eu tenho conhecimento suficiente sobre o alívio da dor no bebê. 

 

3 2,7% 3 2,7% 15 13,5% 39 35,1% 39 35,1% 11 9,9% 1 0,9% 80,1 

6. Os bebês podem dormir ou não reagir, apesar da dor intensa. 

 

14 12,6% 7 6,3% 20 18,0% 20 18,0% 24 21,6% 25 22,5% 1 0,9% 62,1 

7. Bebês submetidos a repetidos procedimentos (ex.: punção de calcâneo ou punções 

intravenosas) devem receber tratamento para a dor para reduzir efeitos adversos em seu 

desenvolvimento. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

1 

 

0,9% 

 

3 

 

2,7% 

 

30 

 

27,0% 

 

3 

 

2,7% 

 

72 

 

64,8% 

 

1 

 

0,9% 

 

94,5 

8. Eu considero todas as informações necessárias (avaliação, formas de cuidado) antes 

de decidir o cuidado apropriado para o tratamento da dor.  

 

0 0,0% 1 0,9% 2 1,8% 48 43,2% 23 20,7% 36 32,4% 1 0,9% 96,3 

9. Eu respeito a opinião de outros profissionais (médico, equipe de enfermagem, 

fisioterapeuta, fonoaudiólogo) sobre o cuidado na dor, mesmo que diferentes da minha 

própria opinião. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

2 

 

1,8% 

 

4 

 

3,6% 

 

40 

 

36,0% 

 

35 

 

31,5% 

 

28 

 

25,2% 

 

1 

 

0,9% 

 

92,7 

10. Eu coordeno o cuidado da dor do bebê com o profissional realizando procedimentos 

tais como punção lombar, inserção de dreno torácico e cateter central. 

 

3 2,7% 3 2,7% 15 13,5% 43 38,7% 23 20,7% 23 20,7% 1 0,9% 80,1 

11. Eu administro medicação para dor pós-operatória para o bebê 24h após a cirurgia, 

mesmo quando prescrita S/N (se necessário). 

 

5 4,5% 8 7,2% 18 16,2% 28 25,2% 23 20,7% 28 25,2% 1 0,9% 71,1 

12. A dor em bebês muitas vezes não é reconhecida. 

 

4 3,6% 2 1,8% 4 3,6% 31 27,9% 10 9,0% 59 53,1% 1 0,9% 90,0 

13. Bebês diferem notadamente em suas respostas a dor. 

 

1 0,9% 4 3,6% 8 7,2% 30 27,0% 30 27,0% 37 33,3% 1 0,9% 87,3 

14. Bebês não necessitam de analgésicos devido à imaturidade de seu sistema nervoso.  

 

67 60,3% 2 1,8% 34 30,6% 1 0,9% 2 1,8% 4 3,6% 1 0,9% 92,7 

15. Bebês sentem dor assim como os adultos.  

 

11 9,9% 2 1,8% 5 4,5% 28 25,2% 15 13,5% 49 44,1% 1 0,9% 82,8 

16. Tenho conhecimento suficiente para avaliar a dor no bebê. 2 1,8% 7 6,3% 16 14,4% 40 36,0% 32 28,8% 13 11,7% 1 0,9% 76,5 
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17. Sou consistente na avaliação da dor em bebês. 

 

2 1,8% 4 3,6% 19 17,1% 43 38,7% 28 25,2% 14 12,6% 1 0,9% 76,5 

18. Registro rotineiramente as avaliações de dor. 

 

5 4,5% 15 13,5% 26 23,4% 31 27,9% 25 22,5% 8 7,2% 1 0,9% 57,6 

19. Preparo adequadamente os bebês para procedimentos dolorosos. 

 

0 0,0% 6 5,4% 5 4,5% 38 34,2% 34 30,6% 27 24,3% 1 0,9% 89,1 

20. Minhas avaliações da dor influenciam no manejo da dor. 

 

1 0,9% 1 0,9% 6 5,4% 47 42,3% 14 12,6% 41 36,9% 1 0,9% 91,8 

21. A idade gestacional do bebê influencia no manejo da dor. 

 

6 5,4% 7 6,3% 15 13,5% 32 28,8% 16 14,4% 34 30,6% 1 0,9% 73,8 

22. O diagnóstico médico\clínico do bebê influencia o manejo da dor. 

 

4 3,6% 3 2,7% 11 9,9% 42 37,8% 26 23,4% 24 21,6% 1 0,9% 16,2 

23. Registro de avaliação da dor é importante.  

 

0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 28 25,2% 2 1,8% 80 72,0% 1 0,9% 99,0 

24. Registro do manejo da dor é importante. 

 

0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 28 25,2% 4 3,6% 77 69,3% 1 0,9% 98,1 

25. Registro de dor resulta em alívio mais efetivo da dor. 

 

2 1,8% 5 4,5% 7 6,3% 27 24,3% 21 18,9% 48 43,2% 1 0,9% 86,4 

26. Conheço escalas específicas para avaliação de dor em bebês. 

 

6 5,4% 2 1,8% 21 18,9% 36 32,4% 29 26,1% 16 14,4% 1 0,9% 72,9 

27. Considero a dor como um dos sinais vitais do bebê.  

 

2 1,8% 3 2,7% 20 18,0% 21 18,9% 18 16,2% 46 41,4% 1 0,9% 76,5 

28. O contexto ambiental influencia na forma como o bebê expressa a dor. 

 

1 0,9% 1 0,9% 4 3,6% 34 30,6% 18 16,2% 51 45,9% 2 1,8% 92,7 

29. Executo ações coordenadas com a equipe com foco no manejo da dor durante 

procedimentos invasivos. 

 

1 0,9% 0 0,0% 10 9,0% 37 33,3% 31 27,9% 31 27,9% 1 0,9% 89,1 

30. É necessário o uso de medidas não farmacológicas para alivio da dor. 

 

2 1,8% 0 0,0% 2 1,8% 23 20,7% 11 9,9% 72 64,8% 1 0,9% 95,4 

31. Sedativos (hidrato de cloral e midazolam) não são adequados para aliviar a dor em 

bebês. 

 

10 9,0% 18 16,2% 21 18,9% 31 27,9% 17 15,3% 13 11,7% 1 0,9% 54,9 

32. Conheço medidas não farmacológicas efetivas no alívio da dor aguda em bebês. 

 

1 0,9% 1 0,9% 10 9,0% 28 25,2% 21 18,9% 49 44,1% 1 0,9% 88,2 

33. Os pais podem ajudar no manejo da dor em bebês. 

 

0 0,0% 1 0,9% 0 0,0% 33 29,7% 11 9,9% 65 58,5% 1 0,9% 98,1 

34. Do ponto de vista médico, ético e humanitário, a dor do bebê deve ser sempre 

tratada. 

 

1 0,9% 0 0,0% 0 0,0% 24 21,6% 3 2,7% 82 73,8% 1 0,9% 98,1 

Fonte: CHRISTOFFEL, CASTRAL, SCOCHI, 2012; DINIZ MACHADO, ME, 2013

.DT= Discordo totalmente; 2. DP= Discordo Parcialmente; 3. D=Discordo; 4. C=concordo; 5. CP=concordo parcialmente; 6. CT= concordo totalmente; .S/R – Sem resposta; 

R/A – Frequência acumulada relativa de respostas consideradas adequadas.  
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No estudo de Santos et al (2012), ao analisar os parâmetros utilizados pela equipe de 

enfermagem de um hospital público da Bahia para avaliação da dor no recém-nascido 

prematuro e descrever as intervenções utilizadas para aliviar a dor, encontraram também que 

83,3% da equipe de enfermagem (n = 10) reconheciam a dor como sinal vital, 70,8% da equipe 

de enfermagem destacaram sinais fisiológicos e comportamentais como sugestivos de dor 

identificando o choro como a medida mais utilizada para presença de dor, seguida da mímica 

facial e de agitação associada com alterações da frequência cardíaca. No entanto, esses sinais 

não devem ser utilizados de forma isolada para identificação de presença de dor, pois o RN 

pode chorar por outros motivos como fome e desconforto. 

Quanto ao conhecimento da influência da idade gestacional na forma como o bebê 

expressa a dor, 81,0% tem este conhecimento; 73,8% entendem que a idade gestacional do RN 

também influencia no manejo da dor, Estudos apontam que bebês com maior idade gestacional 

e peso recebem analgesia com mais frequência, no entanto, são os mais prematuros que 

precisam de doses relativas maiores de anestésicos e analgésicos para o seu controle adequado 

(MAIA; COUTINHO, 2011). 

Outro aspecto a ser considerado na identificação da dor é se o RN encontra-se sob 

ventilação mecânica, sedado ou em analgesia, o que reduziria seus sinais de presença de dor se 

o enfermeiro se ativer apenas à presença de choro, mímica facial ou movimentação motora de 

forma isolada (SANTOS et al, 2012).  

Nesses casos a não reatividade do RN também deve ser considerada na identificação da 

dor, ela pode ser uma reação condicionada pelo uso de fármacos como mencionado acima, ou 

também pode estar relacionada à menor idade gestacional (ANAND, 2001; 2006), ou ainda, 

pode ser uma manifestação de fadiga e estresse, geralmente relacionada à dor prolongada e 

repetitiva. Nesta pesquisa apenas (62,1%) dos enfermeiros considerou a inatividade do RN, um 

indicativo de resposta à dor intensa.  

Respostas comportamentais à dor no prematuro tendem a serem menos características e 

altamente variáveis. O choro é a resposta de mais fácil reconhecimento, no entanto, 50% dos 

prematuros não choram frente a um estimulo doloroso. Podem ocorrer também, aumento dos 

movimentos corporais ou hipotonia e hipoatividade. Muitas vezes, ocorre total ausência de 

respostas, sobretudo após períodos prolongados de dor, provavelmente pelo gasto energético 

para sua autorregulação. No entanto, a falta de resposta não significa ausência de dor (BRASIL, 

2011a). 

 A dificuldade para identificar e mensurar a dor de recém-nascidos, especialmente 

prematuros, torna-se um dos maiores obstáculos ao tratamento da dor em UTIN, e os 
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profissionais apresentam-se frequentemente pouco habilitados nessa condução (MAIA E 

COUTINHO, 2011). 

Outras questões podem influenciar na identificação da dor do RN ligadas às próprias 

percepções do observador como idade gestacional, sexo, raça, aparência física, gravidade do 

diagnóstico e podem alterar a inferência e a magnitude da dor pelo profissional. Neste estudo, 

82,8% dos enfermeiros concordam que o diagnóstico médico/clínico do RN influencia no 

manejo da dor, tendo 21,6% concordado totalmente. Independente do diagnóstico clínico do 

recém-nascido, o tratamento da dor neonatal deve ser incorporado às rotinas específicas das 

unidades, prevenindo efeitos deletérios, a curto e longo prazo, resultantes de estimulação 

dolorosa. A enfermagem deve atuar com as evidências disponíveis e adequar sua prática às 

recomendações atuais (LÉLIS et al, 2011).   

Além disso, 92,7% dos enfermeiros referem que o contexto ambiental influencia na 

forma como o bebê expressa a dor, tendo 45,9% concordado totalmente. Um ambiente ruidoso, 

com luzes intensas, manuseio excessivo pode originar respostas de estresse comportamental 

(reflexo de susto, aumento da movimentação, agitação e/ou choro) bem como respostas 

fisiológicas (alteração de pressão arterial, hipoxemia, alteração na frequência cardíaca e 

respiratória e nas respostas neuroendócrinas), isto pode exacerbar as expressões do recém-

nascido pelo desconforto que causam, ou até, acentuar a dor sentida (BRASIL, 2011a). 

Quando confrontados com a questão de não realização de analgesia devido a 

imaturidade do sistema nervoso dos recém nascidos prematuros, 92,7% dos enfermeiros 

discordaram desta afirmativa tendo a maioria 60,3% discordado totalmente. Estímulos 

nociceptivos atingem o córtex, induzem ativação de áreas específicas de dor e alteram o 

processamento da dor periférica e central em recém-nascidos, mesmo prematuros 

(BRUMELTE et al, 2012). 

  O recém-nascido prematuro, inclusive prematuro extremo, possui plena capacidade 

anatômica e funcional de nocicepção, detectando e transmitindo informações sobre a presença 

e qualidade do estímulo doloroso a partir do ponto de estimulação até o cérebro. Sabe-se que 

desde a 16ª semana de gestação é possível que ocorra a transmissão da dor a partir de receptores 

periféricos até o córtex e após a 26ª semana, o desenvolvimento desse mecanismo seja 

completado (BRASIL, 2011a).  

Neste estudo 90,0% dos respondentes entendem que a dor em bebês muitas vezes não é 

reconhecida, 82,8% tem conhecimento quanto à similaridade entre a dor do bebê e pessoas 

adultas e 98,1% que do ponto de vista médico, ético e humanitário, a dor do bebê deve ser 

sempre tratada. 
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 Embora esteja estabelecida a capacidade do prematuro de sentir dor, foi apenas a partir 

da década de 80 que a dor do prematuro passou a ser reconhecida e considerada similar à dor 

em pessoas adultas, podendo ser até mais exacerbada uma vez que os mecanismos de controle 

inibitório no neonato são imaturos, limitando sua capacidade de modular a sensação dolorosa 

e, assim, permitindo que o estímulo doloroso alcance estruturas centrais com mais intensidade 

(FALCÃO et al, 2012).  

No estudo de Brummelte et al (2012), objetivando verificar as relações entre a dor de 

procedimentos na UTIN e desenvolvimento inicial do cérebro em recém-nascidos muito 

prematuros (n = 86), encontraram que a dor gerada pelos procedimentos ocasionaram alterações 

na substância branca do cérebro do prematuro, além de redução de substância cinzenta 

subcortical, concluindo que experiências de dor prolongada e repetitiva em bebês muito 

prematuros podem prejudicar seu desenvolvimento cerebral. 

Vários mecanismos estão implicados no aumento da sensibilidade à dor, tais como 

proximidade na medula espinhal das fibras proprioceptivas daquelas que carreiam dor, 

hiperinervação, sensibilização dos nociceptores na periferia e, até, sensibilização central. Todas 

essas alterações são mais pronunciadas no sistema nervoso mais imaturo; portanto o bebê 

pré‑termo é mais sensível à dor do que o a termo e muito mais do que o adulto (BRASIL, 

2011a). 

Evidências científicas sugerem que recém nascidos tem sensibilidade à dor aumentada 

em relação a outras faixas etárias, principalmente os prematuros, pois seu sistema de modulação 

da dor não está totalmente funcional. Essa imaturidade também interfere na identificação dos 

sinais de dor evidenciados pelo bebê, pois quanto menor a idade gestacional, mais discretas 

serão as respostas do RN à dor e ao estresse e para identificá-las o profissional precisa avaliar 

o bebê de forma individualizada e detalhada (BRASIL, 2011a; CARBAJAL et al, 2008; AAP, 

2006).  

 76,5% dos respondentes consideraram-se com conhecimento suficiente para avaliar a 

dor do RN tendo 36% concordado, 28,8% concordado parcialmente e 11,7% concordado 

totalmente. Ainda nos resultados sobre sua auto-avaliação quanto ao manejo da dor do RN, 

76,5% dos enfermeiros se considera consistente na avaliação da dor em bebês, tendo 38,7% 

concordado com a afirmativa, 25,2% concordado parcialmente e 12,6% concordado totalmente. 

Silva et al (2012), acerca de avaliar a percepção e o conhecimento dos alunos de 

graduação em Medicina, residentes de Pediatria e de Neonatologia a respeito da dor no RN (n 

= 180) encontrou em seus resultados que 100% dos entrevistados acreditam que o RN sente 

dor; entre 80% e 100% acreditam que o neonato sente tanto ou mais dor que um adulto. Houve 
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aumento significativo à medida que os estudantes cursam a especialização em Pediatria e 

Neonatologia, no conhecimento de que o prematuro sente tanto ou mais dor do que um neonato 

a termo, de que não há fenômeno de tolerância à dor, de que a ausência de choro em 

procedimento doloroso não significa ausência de dor e de que a analgesia é, em geral, benéfica 

para o neonato submetido a procedimentos dolorosos. 

Frente a tantos efeitos negativos da dor no neonato, torna-se fundamental a identificação 

e avaliação da dor do RN de forma sistematizada, através do uso de escalas de avaliação da dor. 

Neste estudo, 72,9% dos enfermeiros relataram terem conhecimento sobre escalas de avaliação 

da dor do RN. “A adequada avaliação da dor é primordial visto que dela depende a tomada 

decisão, especialmente no que se refere à implementação de medidas analgésicas. Avaliar a dor 

requer habilidade e experiência profissional, além do conhecimento específico acerca da escala 

mais indicada para a idade gestacional e o contexto” (BUENO et al, 2013, p. 30). 

Silva e Silva (2010), em sua revisão sistemática sobre escalas de dor em RN, 

apresentaram em seus resultados 28 escalas, sendo 17 exclusivas para RN, 8 comuns a recém-

nascidos e crianças com mais idade e 3 validadas para crianças com mais idade e utilizadas em 

recém-nascidos. No entanto, as escalas mais difundidas em nosso meio para avaliação da dor 

do RN, são a NFCS (Sistema de Codificação da Atividade Facial), NIPS (Escala de Avaliação 

de Dor) e PIPP (Perfil de dor no recém-nascido pré‑termo). 

Uma contribuição importante para a prática clínica e a pesquisa, foi o estudo de Bueno 

et al (2013), que traduziu e adaptou a versão da escala Premature Infant Pain Profile (PIPP) 

para a língua portuguesa adotada no Brasil. Este instrumento multidimensional avalia 

indicadores comportamentais, fisiológicos e contextuais de ocorrência de dor no RN, incluindo 

prematuros com menos de 28 semanas. 

No estudo de revisão de literatura de Falcão et al (2012), com o objetivo de analisar a 

produção científica brasileira sobre avaliação e abordagem terapêutica da dor em neonatos sob 

cuidados intensivos no período de 2000 a 2010, a escala mais utilizada foi a NIPS, seguida da 

escala PIPP. Dada a importância da correta avaliação das situações para que se possa instituir 

uma adequada conduta, cada caso deve ser analisado individualmente e o instrumento mais 

adequado deve ser utilizado.  

Brasil (2011a), refere que cada UTIN deve escolher a escala ou escalas que mais se 

adequem às suas necessidades, estabelecendo a sua periodicidade e duração de acordo com cada 

procedimento, bem como as atribuições de cada membro da equipe na avaliação e no manejo 

subsequente.   
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O estudo de Veronez e Corrêa (2010), acerca da percepção dos profissionais de 

enfermagem (n = 23, sendo 13 enfermeiros) de um hospital universitário no Paraná sobre a dor 

neonatal, encontraram que a equipe de enfermagem reconhece que os RN são capazes de sentir 

dor, identificam as alterações fisiológicas e comportamentais, apresentam vulnerabilidade no 

conhecimento no que se refere a dor e analgesia e que a inexistência de protocolos limita a 

avaliação e manejo da dor.  

Para Santos et al (2012, p.273), “(...) a ausência da aplicação das escalas de avaliação 

da dor pode implicar na maior dificuldade de identificação da dor no RNPT, retardando a 

implementação de cuidados efetivos e potencializando alterações na sua condição orgânica”. 

Quanto ao conhecimento de que o uso de sedativos não é adequado para aliviar a dor 

em bebês, 54,9% dos enfermeiros concordaram. A baixa resposta parece apontar algumas 

dúvidas entre sedação e analgesia.  Os sedativos (diazepan, midazolam e etc), agem reduzindo 

o estresse, pois têm ação ansiolítica, hipnótica e amnésica, com pobre atividade analgésica. O 

midazolam e o lorazepam são usados extensivamente em recém-nascidos, mas o diazepam é 

utilizado com pouca frequência devido à sua limitada ação no metabolismo de recém-nascidos 

(BRASIL, 2008; ANAND, 2006). Embora estes fármacos sejam indicados na redução do 

estresse, somente 35,1% dos enfermeiros administram sedativos para manejo do estresse em 

bebês.  

Analgésicos opióides (Fentanyl, morfina, etc) são indicados para alívio de dores 

moderadas a intensas, particularmente de origem visceral. Em doses terapêuticas são 

razoavelmente seletivos, não havendo comprometimento de tato, visão, audição ou 

funcionamento intelectual (BRASIL, 2008). O Fentanyl é usado com freqüência por causa de 

sua capacidade de proporcionar analgesia rápida, manter estabilidade hemodinâmica e evitar a 

dor induzida pelo aumento da resistência pulmonar, por isso é muito utilizado na ventilação 

mecânica (ANAND, 2006). 

Analgésicos não-opióides (ácido acetilsalicílico, dipirona, ibuprofeno e paracetamol) 

modificam mecanismos periféricos e centrais envolvidos no desenvolvimento da dor. São 

indicados por tempo curto, particularmente para dores tegumentares leves e moderadas. O 

paracetamol é o que apresenta menos reações adversas e por isso mais indicado para uso no 

recém-nascido (BRASIL, 2008), no entanto é importante destacar que a prevenção da dor é por 

vezes mais eficaz que o tratamento da dor (BRASIL, 2011a). 

Quanto à coordenação do cuidado com a dor em procedimentos invasivos, 80,1% 

referem que o realizam, 71,1% administram medicação para dor pós-operatória para o bebê 24h 
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após a cirurgia, no entanto, apenas 45% dos enfermeiros administram paracetamol para alívio 

da dor, e 34,2% para alívio da dor decorrente de procedimentos dolorosos.  

Diversos fatores podem estar implicados na subestimação da dor no neonato: sua 

capacidade de absorção, pois os recém-nascidos e principalmente os prematuros possuem 

absorção e distribuição medicamentosa diferenciada de crianças maiores e adultos, pois 

apresentam condições relacionadas à taxa de gordura corporal, pH, fluxo sanguíneo, fração de 

água corporal e funcionamento renal ainda imaturos, gerando possibilidades de toxicidade 

(BRASIL, 2008).  

Outro fator pode ser o pouco conhecimento dos efeitos da dor no RN e sobre métodos e 

medicamentos para sua redução, dificuldade na avaliação da dor, além de maior preocupação 

com a sobrevivência, colocando a questão do manejo da dor em posição secundária, sobrecarga 

de trabalho dos profissionais, aspectos relacionados à fragilidade do bebê e até a influência do 

contexto cultural das sociedades ocidentais que valorizam quem suporta a dor e o sofrimento 

(BRASIL, 2011a). 

Na revisão de Maia e Coutinho (2011), com o objetivo de discutir as variáveis que 

podem influenciar ou interferir nas ações e atitudes dos profissionais em sua prática clínica, os 

estudos confirmaram que o manejo da dor no neonato pelos profissionais de saúde é 

inadequado, e que essa prática pode estar relacionada com conhecimento insuficiente sobre a 

dor neonatal, ausência de métodos de avaliação e protocolos institucionais, mas também pode 

estar relacionada à falha na comunicação e incorporação da teoria na prática diária por parte da 

equipe multiprofissional. São acrescidos ainda os fatores subjetivos, pessoais e profissionais, 

que podem interferir na avaliação e no tratamento da dor no recém-nascido.  

Em relação à importância do registro de avaliação da dor 99,0% dos enfermeiros 

concordam com a assertiva, (98,1%) tem conhecimento da importância do registro do manejo 

da dor, 86,4% consideram que registro da dor resulta em alívio mais efetivo da dor, no entanto, 

apenas 57,6% tem conhecimento da necessidade do registro rotineiro das avaliações de dor 

O desenvolvimento do conceito de qualidade aplicado aos serviços de saúde passou por 

um processo evolutivo, incorporando novos elementos com o movimento histórico da 

sociedade e das organizações. Desse modo, a qualidade em saúde está relacionada á busca de 

estratégias, avaliação de serviços e implementação de normas e padrões de conduta clínica. Tal 

relação pretende maiores benefícios e menores riscos para os pacientes (NEPOMUCENO; 

KURCGANT, 2008). 

 Um dos critérios de qualidade de serviços de saúde é a avaliação das condutas e o 

resultado para os pacientes. Para tanto, é imprescindível o registro adequado nos prontuários. 
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O registro em prontuário dos cuidados de enfermagem e das intercorrências configura-se, então, 

em importante medida de avaliação da qualidade do cuidado prestado, fornecendo informações 

a toda equipe multiprofissional e permitindo melhor conhecimento, controle e evolução do 

estado clínico, emocional e psicológico dos pacientes.  

O estudo de Marques e Melo (2011), acerca de analisar a organização do processo de 

trabalho em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal através das relações estabelecidas 

entre os atores sociais presentes no espaço micropolítico, encontrou em seus resultados 

fragilidades no processo assistencial, entre elas, o registro incompleto ou a ausência deste, 

dificultando a tomada de decisões clínicas.  

Tendo em vista a importância do cuidado ao recém-nascido no que se refere ao manejo 

da dor, espera-se do enfermeiro, o desenvolvimento de ações de saúde com conhecimento, 

competência e habilidade, sendo o registro sistemático e criterioso, um dos aspectos da 

qualidade assistencial (NEPOMUCENO; KURCGANT, 2008).  

 

4.4.2 – Práticas dos enfermeiros quanto à dor neonatal 

A tabela 10 apresenta as práticas dos enfermeiros quanto à dor neonatal. No que se 

refere a identificação e avaliação da dor do recém-nascido em UTIN, neste estudo 93,6% a 

identificam por mímica facial e 91,8% a avaliam; 92,7% identificam pelo choro e 89,1% a 

avaliam; 86,4% identificam pela movimentação corporal e 92,7% a avaliam; 85,5% identificam 

por meio de alterações de parâmetros fisiológicos do bebê e 80,1% a avaliam; 82,8% avaliam 

a dor juntamente com os sinais vitais. Apesar do que referiram, apenas 24,3% dos enfermeiros 

utilizam escalas para avaliar a dor em bebês, mostrando que a identificação e avaliação da dor 

dos bebês não são realizadas de forma consistente, dependendo principalmente do 

entendimento individual de cada profissional. A dificuldade na adoção de medidas de controle 

da dor pode estar relacionada à falta de compreensão ou insegurança do próprio profissional, 

relacionadas à comunicação não-verbal dos bebês e no fato de a dor ser um fenômeno subjetivo 

(MARTINS et al, 2013). 

Encontro similaridade com o estudo de Martins et al (2013), com o objetivo 

de  identificar e analisar as concepções e o manuseio da dor por enfermeiras (n = 9) durante 

nove procedimentos invasivos de rotina em uma UTIN de um hospital universitário, verificaram 

que as enfermeiras identificavam a dor pelos indicadores comportamentais: choro (100%); 

atividade motora (88,8%), que incluiu a "agitação" e a "quietude"; e mímica facial (55,5%), 

como olhos espremidos, boca estirada, boca aberta, fronte saliente, o sulco nasolabial 

aprofundado; (11,1%) conheciam escala de avaliação de dor para RN, nenhuma era utilizada; 
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as enfermeiras reconheceram a capacidade do RNPT de sentir dor e a importância do controle 

para amenizar os riscos no desenvolvimento infantil. Os procedimentos de rotina realizados na 

UTIN foram considerados como moderados a extremamente dolorosos, como a punção 

venosa/arterial e a drenagem torácica, mas, costumavam ser realizados sem medidas de alívio 

adequadas.  

Akuma e Jordan (2012), acerca de identificar conhecimento de enfermeiros e médicos 

e relatar práticas sobre avaliação e gestão da dor do RN em UTIN, em 7 unidades de uma região 

da Inglaterra (n = 199, sendo 137 enfermeiros) verificaram na literatura que a dor é 

frequentemente não reconhecida e sub-tratada em recém-nascidos e que as diretrizes atuais que 

preconizam a administração de analgesia e medidas de conforto, podem ser vulneráveis às 

diferenças inter-profissionais na sua implementação. Seus resultados apontaram que os 

profissionais concordaram que recém-nascidos sentem dor e precisam de analgesia, mas que as 

medidas de analgesia e conforto não eram geralmente administrados para a maioria dos 

procedimentos e menos de 2,5% utilizam instrumentos de avaliação da dor validados. Entre os 

dois grupos de profissionais, os enfermeiros mostraram-se mais propensos a aderir às diretrizes 

de administração de analgesia e medidas de conforto. 
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Tabela 10 – Práticas dos enfermeiros quanto ao manejo, avaliação e tratamento da dor neonatal. Rio de Janeiro. 2013. 

 

 Práticas 
 

1 

N 

   

2 

R 

   

3 

F 

   

4 

G 

   

5 

S 

   

S/R 

   

R/A 

% 

1. Identifico a dor por meio do choro do bebê. 

 

1 0,9% 4 3,6% 31 27,9% 55 49,5% 17 15,3% 3 2,7% 92,7 

2. Identifico a dor por meio da mímica facial do bebê. 

 

0 0,0% 4 3,6% 30 27,0% 44 39,6% 30 27,0% 3 2,7% 93,6 

3. Identifico a dor por meio da movimentação corporal de braços e pernas do bebê. 

 

0 0,0% 12 10,8% 31 27,9% 42 37,8% 23 20,7% 3 2,7% 86,4 

4. Identifico a dor por meio de alterações de parâmetros fisiológicos do bebê. 

 

1 0,9% 12 10,8% 30 27,0% 35 31,5% 30 27,0% 3 2,7% 85,5 

5. Avalio a dor em bebês por meio do choro. 

 

2 1,8% 7 6,3% 30 27,0% 45 40,5% 24 21,6% 3 2,7% 89,1 

6. Avalio a dor por meio da mímica facial do bebê. 

 

2 1,8% 4 3,6% 23 20,7% 46 41,4% 33 29,7% 3 2,7% 91,8 

7. Avalio a dor por meio da movimentação corporal e agitação do bebê. 

 

1 0,9% 4 3,6% 24 21,6% 50 45,0% 29 26,1% 3 2,7% 92,7 

8. Avalio a dor por meio da mensuração dos sinais vitais do bebê. 

 

0 0,0% 19 17,1% 24 21,6% 35 31,5% 30 27,0% 3 2,7% 80,1 

9. Avalio a dor em bebês juntamente com os sinais vitais. 

 

3 2,7% 13 11,7% 30 27,0% 31 27,9% 31 27,9% 3 2,7% 82,8 

10. Utilizo escalas para avaliar a dor em bebês. 

 

33 29,7% 48 43,2% 5 4,5% 16 14,4% 6 5,4% 3 2,7% 24,3 

11. Registro no prontuário as manifestações de dor dos bebês. 

 

9 8,1% 30 27,0% 29 26,1% 18 16,2% 22 19,8% 3 2,7% 62,1 

12. Comunico e discuto com a equipe de saúde sobre as manifestações de dor dos bebês.  

 

2 1,8% 23 20,7% 35 31,5% 27 24,3% 21 18,9% 3 2,7% 74,7 

13. Utilizo a sucção não nutritiva para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 

potencialmente dolorosos. 

 

0 0,0% 2 1,8% 18 16,2% 26 23,4% 62 55,8% 3 2,7% 95,4 

14. Promovo o aleitamento materno para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 

potencialmente dolorosos. 

 

10 9,0% 26 23,4% 23 20,7% 25 22,5% 24 21,6% 3 2,7% 64,8 

15. Administro o leite materno para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 

potencialmente dolorosos. 

 

11 9,9% 39 35,1% 21 18,9% 23 20,7% 14 12,6% 3 2,7% 52,2 

16. Promovo o contato pele a pele para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 

potencialmente dolorosos. 

 

7 6,3% 17 15,3% 31 27,9% 22 19,8% 31 27,9% 3 2,7% 75,6 

17. Administro a sacarose ou glicose para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 

potencialmente dolorosos. 

 

1 0,9% 6 5,4% 18 16,2% 27 24,3% 56 50,4% 3 2,7% 90,9 

18. Utilizo a sacarose ou glicose associada à sucção não nutritiva para o alívio da dor em bebês 

submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

 

1 0,9% 7 6,3% 19 17,1% 28 25,2% 53 47,7% 3 2,7% 90,0 

19. Promovo o posicionamento adequado do bebê para auxiliar no alívio da dor. 1 0,9% 3 2,7% 18 16,2% 33 29,7% 53 47,7% 3 2,7% 93,6 
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20. Realizo a contenção facilitada do bebê durante o procedimento doloroso. 

 

0 0,0% 6 5,4% 26 23,4% 37 33,3% 39 35,1% 3 2,7% 91,8 

21. Realizo o enrolamento do bebê antes do procedimento doloroso. 

 

0 0,0% 6 5,4% 22 19,8% 32 28,8% 48 43,2% 3 2,7% 91,8 

22. Utilizo mais de uma medida não farmacológica para o alívio da dor em bebês. 

 

1 0,9% 19 17,1% 21 18,9% 33 29,7% 34 30,6% 3 2,7% 80,1 

23. Discuto com a equipe de saúde as medidas não farmacológicas utilizadas para prevenção e alívio 

da dor em bebês. 

 

4 3,6% 26 23,4% 27 24,3% 34 30,6% 16 14,4% 4 3,6% 69,3 

24. Registro no prontuário dos bebês as intervenções não farmacológicas utilizadas para a prevenção e 

o alívio da dor. 

 

13 11,7% 54 48,6% 19 17,1% 7 6,3% 14 12,6% 4 3,6% 36,0 

25. Registro no prontuário dos bebês as intercorrências na administração de medidas não 

farmacológicas para prevenção e alívio da dor. 

 

13 11,7% 54 48,6% 15 13,5% 14 12,6% 11 9,9% 4 3,6% 36,0 

26. Informo aos pais/familiares sobre os procedimentos dolorosos a serem realizados com seu bebê. 

 

1 0,9% 11 9,9% 27 24,3% 28 25,2% 40 36,0% 4 3,6% 85,5 

27. Solicito aos pais/familiares a participarem da prevenção e alívio da dor de seu bebê. 

 

8 7,2% 32 28,8% 23 20,7% 24 21,6% 20 18,0% 4 3,6% 60,3 

28. Administro EMLA (anestésico local) para alívio da dor em bebês submetidos a punções. 

 

75 67,5% 19 17,1% 7 6,3% 6 5,4% 0 0,0% 4 3,6% 11,7 

29. Administro analgésicos opióides (fentanil, morfina, etc.) para aliviar a dor repetida e prolongada do 

recém-nascido. 

 

26 23,4% 28 25,2% 23 20,7% 22 19,8% 8 7,2% 4 3,6% 47,7 

30. Administro analgésicos opióides (fentanil, morfina, etc.) para bebê em ventilação mecânica. 

 

22 19,8% 28 25,2% 27 24,3% 20 18,0% 10 9,0% 4 3,6% 51,3 

31. Administro analgésicos não opióides (paracetamol) para alívio da dor em bebês.  

 

21 18,9% 36 32,4% 26 23,4% 14 12,6% 10 9,0% 4 3,6% 45,0 

32. Administro analgésicos não opióides (paracetamol) para alívio da dor decorrente de procedimentos 

potencialmente dolorosos em bebês. 

 

22 19,8% 47 42,3% 21 18,9% 12 10,8% 5 4,5% 4 3,6% 34,2 

33. Administro sedativos (midazolam, hidrato de cloral) para manejo do estresse em bebês. 

 

22 19,8% 46 41,4% 21 18,9% 12 10,8% 6 5,4% 4 3,6% 35,1 

34. Administro sedativos (midazolam, hidrato de cloral) para manejo da dor em bebês. 

 

25 22,5% 43 38,7% 21 18,9% 10 9,0% 8 7,2% 4 3,6% 61,2 

35. Registro no prontuário dos bebês os efeitos da administração de fármacos para o alívio da dor. 

 

13 11,7% 31 27,9% 27 24,3% 18 16,2% 18 16,2% 4 3,6% 56,7 

36. Discuto com a equipe de saúde as medidas farmacológicas utilizadas para prevenção e alívio da dor 

em bebês. 

13 11,7% 30 27,0% 25 22,5% 23 20,7% 16 14,4% 4 3,6% 57,6 

              

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. N – nunca; R – raramente; F – frequentemente; G – geralmente; S – sempre; S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa de 

respostas consideradas adequadas. 
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No estudo de Gradim et al (2011), realizado em quatro momentos (1993, 1998, 2003, 

2008) todas as unidades neonatais da Suécia sobre a utilização e a necessidade de ferramentas 

de avaliação de dor, encontraram em seus resultados aumento do número de unidades (de 64% 

em 1993 para 83% em 2008) que tentaram implementar a avaliação da dor utilizando um 

instrumento estruturado, sendo o indicador mais comum para avaliação da dor, a identificação 

através de mímica facial. No entanto, estes autores destacam que há necessidade de melhor 

evidência para a relação entre a implementação das diretrizes da dor e o desempenho real de 

avaliação da dor. 

Quanto à comunicação e discussão das manifestações de dor do RN com a equipe de 

saúde 74,7% relataram que a realizam; 69,3% referem discutir com a equipe de saúde acerca 

do uso de medidas não farmacológicas para controle da dor e 57,6% dos enfermeiros discute 

sobre o uso de fármacos para manejo da dor neonatal.  

A comunicação é um importante veículo de disseminação de ideias, conceitos e 

conhecimentos, ela também é fundamental para que aconteça a interação entre a equipe. A 

interação entre a equipe de saúde muitas vezes é feita de forma compartimentalizada, baseada 

nas funções técnicas de cada parcela da equipe. 

 Gaíva e Scochi (2004, p.470), acerca do trabalho coletivo na UTIN observaram que “o 

processo de trabalho tem a produção de cuidados por meio do trabalho coletivo, em que as 

ações são realizadas isoladamente, por um a um dos profissionais, ou em cooperação entre 

agentes da mesma área, ou ainda, em complementaridade entre agentes das diferentes áreas”.  

Como referem estas autoras, o trabalho na UTIN é coletivo, mas nem sempre se configura em 

um trabalho de equipe, para tal é necessário integração, articulação de saberes, comunicação. 

“A comunicação entre os profissionais de saúde sobre a presença ou ausência da dor no 

recém-nascido no cotidiano da UTIN deve abranger o conjunto da equipe, com a finalidade de 

que todos estejam atentos para os fatores desencadeantes e as medidas de controle do processo 

álgico” (MAIA; COUTINHO, 2011, p.274). 

Quanto ao uso de medidas não farmacológicas para controle da dor do RN, 95,4% 

utilizam a sucção não-nutritiva (SNN), 93,6% promovem o posicionamento para alívio da dor, 

91,8% realizam contenção facilitada e enrolamento durante procedimento doloroso, 90,9% 

utilizam glicose ou sacarose e 52,2% utilizam leite materno como medida individual. Quanto à 

associação de intervenções, 80,1% dos enfermeiros disseram utilizar mais de uma medida não 

farmacológica para o alívio da dor; 90% associam a SNN à glicose ou sacarose, sendo que 

47,7% sempre a utilizam; 64,8% utilizam como estratégia a promoção do aleitamento materno 

em procedimentos dolorosos.  
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Na revisão de Stevens et al (2013), com o objetivo de determinar a eficácia, a dose e 

segurança do uso de sacarose para aliviar dor, avaliada por algum indicador validado ou escore 

de dor, os resultados principais apontaram que a sacarose, numa ampla variedade de doses, 

mostrou diminuir o indicador de dor psicológica (ritmo cardíaco) e comportamental (a 

porcentagem média de tempo de choro, duração total de choro, duração do primeiro choro, e 

expressão facial e escala de dor em neonatos submetidos à punção de calcâneo ou punção 

venosa. Evidenciando o uso acertivo da sacarose no manejo e controle da dor do RN, embora 

não tenha ficado estabelecida a dose adequada. 

Shah et al (2012), objetivando avaliar a eficácia do aleitamento materno e outras 

intervenções na redução da dor em recém-nascidos durante procedimentos dolorosos, encontrou 

que os RN submetidos a procedimentos dolorosos durante aleitamento materno apresentaram 

menor escore de dor, menor alteração de frequência cardíaca, menor tempo de choro, inclusive 

com melhores resultados comparados à sacarose oral, uso de chupeta e enrolamento, embora 

não esteja estabelecida na literatura científica, sua eficácia em procedimentos dolorosos 

repetitivos. 

No estudo de Presbytero et al (2010), realizado em um hospital público de Maceió, tendo 

os objetivos de verificar o conhecimento dos enfermeiros (n = 15) sobre a dor no recém-nascido, 

identificar quais as condutas realizadas pelos enfermeiros frente ao recém-nascido com dor e 

descrever como esses profissionais avaliam a dor no recém-nascido, seus resultados apontaram 

que 67% dos enfermeiros utilizavam medidas não farmacológicas e farmacológicas para 

controle da dor do RN, dentre as medidas não farmacológicas foram citadas: conforto, buscar 

a causa da dor, retirar a causa, exame físico detalhado, massagem, diminuir manipulação, 

cantarolar, aconchego da mãe, posicionamento, realizar mudança de decúbito, proteger da luz, 

diminuir o barulho, realizar sucção não-nutritiva, administrar sacarose, realizar acolhimento, 

minimizar a dor, acalmar, manter o recém-nascido aquecido, colocar no colo, pedir ajuda de 

outro profissional para realização de procedimentos invasivos. 

No estudo de Aquino e Christoffel (2010), em uma maternidade pública do Rio de 

Janeiro, com o objetivo de identificar os procedimentos considerados dolorosos pela equipe de 

enfermagem (n = 35, sendo 6 enfermeiras) e verificar as medidas não-farmacológicas para 

alívio da dor e do desconforto empregadas pela equipe de enfermagem no cuidado neonatal. 

Entre seus resultados foram encontrados que 100% das enfermeiras utilizam a SNN realizada 

com o dedo enluvado com luva de látex e 16,7% gaze enrolada, quanto ao uso de solução 

adocicada 83,3% das enfermeiras utilizam a glicose a 25%, enquanto 16,7% a glicose a 50%, 

100% agrupam procedimentos e 66,7% dos pais atuam junto à equipe. 
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  Quanto à participação dos pais na prevenção e alívio da dor do bebê: 85,5% fornecem 

informações sobre os procedimentos dolorosos; 60,3% dos enfermeiros solicitam sua 

participação, sendo que 18% sempre a solicitam e 75,6% promovem contato pele a pele para 

alívio da dor durante procedimentos potencialmente dolorosos. 

 A participação dos pais no manejo da dor de seus filhos é uma prática relativamente 

nova que requer do profissional a capacidade de perceber o estado emocional dos pais para o 

procedimento, bem como saber apoiá-los. Além disso, deve fornecer informações e responder 

a todas as dúvidas dos pais quanto aos procedimentos e a importância de sua participação para 

o controle da dor de seu filho. Para que a mãe possa auxiliar seu bebê numa situação de estresse, 

em um procedimento doloroso, “ela deve, primeiramente, se autorregular, estabelecendo 

comunicação afetiva, interativa, atuando como importante fator externo para a regulação 

biocomportamental do bebê, desenvolvimento de suas habilidades de autorregulação e criação 

de vínculo afetivo” (CASTRAL et al, 2012, p.3). 

Franck, Oulton, Bruce (2012), estudando as percepções e sentimentos dos pais sobre 

seu envolvimento no manejo da dor de seus filhos encontraram em seus resultados fortes 

preferências dos pais para obter mais informações sobre todos os aspectos dos cuidados de dor 

infantil e oferta de oportunidades de envolvimento. Eles desejavam ainda maior sensibilidade 

e consistência no cuidado infantil e aumento do uso de intervenções analgésicas específicas 

pela equipe UTIN. Fatores contextuais, como estado emocional dos pais e comunicação e apoio 

dos profissionais da UTIN influenciam na capacidade dos pais de atingir o seu nível desejado 

de envolvimento. 

Quanto ao uso de medidas farmacológicas, 47,7% administram analgésicos opióides 

para alívio da dor repetida e prolongada do RN, 51,3% em bebês sob ventilação mecânica. 

Quanto a administração de analgésicos não opióides para alívio da dor do RN, 45% dos 

enfermeiros os administram. Quando questionados acerca da administração de fármacos para 

alívio da dor decorrente de procedimentos dolorosos, 34,2% dos enfermeiros relataram: 18,9% 

o fazem frequentemente, 10,8% geralmente e 4,5% sempre. Em colaboração com os médicos, 

os enfermeiros têm uma responsabilidade excepcional de ter conhecimento para controlar a dor, 

no entanto, as evidências indicam que isso não está sendo feito. A baixa adesão na 

administração de medicamentos para alívio da dor, entre outros fatores, pode estar associada 

com a falta de oportunidade de melhorar o conhecimento desses profissionais, com 

conhecimento incipiente ou pela dificuldade de utilizá-lo em melhores práticas de cuidado 

(LATIMER; RITCHIE; JOHNSTON, 2010). 
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Lagos et al (2013), acerca de documentar práticas hospitalares atuais para analgesia em 

UTIN na Itália, realizou o estudo em 103 unidades e teve como resultados que uma ou mais 

intervenções não farmacológicas, só foram usados rotineiramente por 64,1% dos profissionais 

da UTIN para punção de calcâneo e punção venosa; 56% para a inserção percutânea de cateteres 

centrais; 69,7% para o CPAP nasal, e 62,4% para os testes de detecção da retinopatia da 

prematuridade. Medicação para a dor era rotineiramente administrada em apenas 34,3% das 

UTIN para a intubação traqueal; 46,6% para a ventilação mecânica; 12,9% para aspiração 

traqueal; 71,4% para a inserção do dreno de tórax; 33% para a punção lombar e 64% para a dor 

pós-operatória. A dor foi rotineiramente monitorada em apenas 22,7% das unidades durante a 

ventilação mecânica, de 12,1% para CPAP nasal, e 21,8% no pós-operatório. Estes autores 

concluíram que a adesão de melhores práticas para o monitoramento e controle da dor ainda 

está abaixo do ideal. 

Quanto ao manejo do estresse apenas 35,1% administram sedativos, sendo que o uso 

destes encontra-se mais direcionado para o manejo da dor, fato este referido por 61,2% dos 

enfermeiros.  

A prática apontada encontra-se coerente com o conhecimento demonstrado pelo grupo, 

onde observou-se certo desconhecimento entre os efeitos de sedativos e analgésicos. Há uma 

crescente conscientização sobre a necessidade de reduzir não só as respostas comportamentais 

de dor aguda em recém-nascidos, mas também para proteger o sistema nervoso em 

desenvolvimento de sensibilização persistente das vias de dor e potenciais efeitos nocivos da 

atividade neural alterada no desenvolvimento do sistema nervoso central.  

Os múltiplos eventos estressantes e dolorosos vivenciados por prematuros levam a 

intercorrências fisiológicas abruptas, estruturais e funcionais do sistema nervoso central, até de 

forma permanente. Esses eventos podem levar a inúmeras sequelas, incluindo quadros de dor 

crônica e respostas neurocomportamentais alteradas frente à dor subsequente. Embora o alívio 

da dor seja um dos propósitos da assistência clínica, na prática, a analgesia em recém-nascidos 

é frequentemente ignorada, observando-se que o uso de analgésicos, anestésicos ou sedativos, 

principalmente em procedimentos menores, como punção venosa ou de calcâneo, são pouco 

utilizados (COSTA et al, 2010). 

 Archana et al (2012), avaliando conhecimento e atitude de enfermeiros pediátricos e 

neonatais na Índia sobre o manejo da dor, concluiu que os enfermeiros têm conhecimento 

incipiente e que suas atitudes dificultam o manejo da dor. Uma das barreiras identificadas pelos 

enfermeiros foi a de que os médicos não prescrevem analgésicos para o controle da dor 
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neonatal, concluindo que a lacuna do conhecimento alcança, não só a equipe de enfermagem, 

mas de todos os profissionais de saúde envolvidos no cuidado neonatal. 

62,1% dos enfermeiros registram no prontuário sobre manifestações de dor do bebê e 

apenas 36,0% fazem o registro do uso de intervenções não farmacológicas e as intercorrências 

em virtude do uso destas e 56,7% registram os efeitos dos fármacos utilizados para alívio da 

dor.  

O manejo da dor é relevante na assistência ao recém-nascido, a fim de reduzir a chance 

de complicações hemodinâmicas, endócrinas, afetivas e comportamentais, e proteger o RN de 

possíveis efeitos deletérios da dor sobre seu desenvolvimento (CASTRAL et al, 2012; BRASIL, 

2011a). A falta de registro ou o registro incompleto do manejo da dor do recém-nascido pode 

comprometer a eficácia das ações de controle da dor, bem como ocasionar intercorrências 

relacionadas com administração de fármacos.  

No estudo de Bueno, Kimura, Pimenta (2007), acerca de identificar o método utilizado 

para avaliar a dor pós-operatória em cirurgia cardíaca neonatal e verificar a frequência de 

avaliação e a prevalência de dor pós-operatória, estas autoras encontraram apenas 30,0% dos 

prontuários com registro de episódios de dor.  

Estudos internacionais (CRESSWELL, WORTH, SHEIKH, 2012; SITTIG, SINGH, 

2012) destacam a importância de registros criteriosos ressaltando a necessidade destes para a 

segurança do paciente e a tomada de decisões clínicas. 

Outra questão refere-se a baixa adesão dos enfermeiros no registro em prontuário do uso 

de medidas não-farmacológicas para o controle da dor, o que pode significar a não valorização 

do uso destas intervenções e consequentemente sua capacidade resolutiva, embora a literatura 

científica já tenha estabelecido sua efetividade (RIDDELL et al, 2011). 

 

4.5. Conhecimento e prática dos enfermeiros quanto ao ruído e luminosidade nas unidades 

neonatais 

 

4.5.1. Conhecimento dos enfermeiros quanto ao ruído e luminosidade nas unidades 

neonatais 

Em relação ao conhecimento dos enfermeiros sobre o ambiente da UTIN relacionado ao 

ruído e luminosidade na UTIN, observa-se na tabela 11 que 84,6% dos enfermeiros concordam 

que o nível recomendado deve ser menor que 45 dB e não ultrapassar 50 dB, sendo que 46,8% 

concordam, 7,2% concordam parcialmente e 30,6% concordam totalmente, enquanto 13,5% 

não concordam.  
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Na UTIN os bebês prematuros estão expostos a estímulos sensoriais imprevisíveis 

durante um período de rápido crescimento e diferenciação cerebral, que podem estar associados 

à dificuldade em atender ao estímulo auditivo durante e depois da internação (BRASIL, 2011a). 

 Estudos apontam que o nível de ruído de fundo associado a picos de ruído por um longo 

tempo de internação pode repercutir de forma desfavorável no seu desenvolvimento, através de 

perda auditiva, dificuldades para conversar, ler, escrever, bem como na interação social 

(DANIELE; KAKEHASHI; BALIEIRO, 2012). 

 Segundo a Academia Americana de Pediatria (AAP), 1997, o nível de ruídos 

recomendado na unidade neonatal deve ser menor que 45 dB e não ultrapassar 50 dB, já a 

Organização Mundial de Saúde, 1999, recomenda no ambiente hospitalar 40 dB durante o dia 

com variações entre 5 e 10 dB a menos durante a noite. 

A percepção de que os ruídos na UTIN podem comprometer o desenvolvimento do 

aparelho auditivo dos RN, comprometendo sua qualidade de vida sinaliza a necessidade de 

ações preventivas dirigidas à equipe da unidade neonatal para redução do ruído ambiente 

(SILVA et al, 2012).  

A portaria nº 930/12, estabelece que o nível de ruídos dentro das unidades neonatais 

deve ser controlado, como forma de atenção humanizada ao recém-nascido grave ou 

potencialmente grave. 



118 

 

Tabela 11 – Conhecimento dos enfermeiros neonatais sobre o ambiente da UTIN relacionado a ruído e luminosidade. Rio de Janeiro. 2013. 

 

Conhecimento 
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1. O nível de ruídos recomendado na unidade neonatal deve ser menor que 45 dB e 

não ultrapassar 50 dB. 
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2. As fontes de ruído podem modificar-se com a cooperação de todos os profissionais 

de saúde. 
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3. As fontes de ruídos podem modificar-se pelo desenho arquitetônico da unidade 

neonatal. 
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4. Os ruídos internos da incubadora são controlados na unidade neonatal. 
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5. A diminuição da luz favorece a diminuição do ruído. 
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6. O bebe em posição canguru deve ser colocado em local de penumbra ou cobrir seus 

olhos. 
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7. O nível de luminosidade para prematuros na unidade neonatal recomendado é de 

1-60 Lux. 
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8. O nível de ruído e luminosidade são medidos com frequência na unidade neonatal. 
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Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. n=111; 1. DT= Discordo Totalmente; 2. DP= Discordo Parcialmente; 3. D=Discordo; 4. C=concordo; 5. CP=Concordo Parcialmente; 

6. CT= Concordo Totalmente; .S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa de respostas consideradas adequadas.
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Um estudo (CARDOSO, CHAVES, BEZERRA, 2010) a fim de identificar quais os 

fatores causadores de ruídos e mensurar os níveis de ruídos e barulhos em decibeis em uma 

unidade neonatal da rede pública de Fortaleza, observou que o nível de ruídos foi superior ao 

recomendado e que as principais fontes de ruído foram conversação entre as pessoas, alarmes 

de aparelhos, uso de telefones fixos e celulares, jato d’água da pia, troca de equipamentos. Estes 

autores consideram que há necessidade de tomada de decisão no controle de ruídos por parte 

dos profissionais, maior sensibilidade e mudança do ambiente da UTIN. A mensuração destes 

níveis deve ser uma preocupação por parte dos profissionais envolvidos em melhorar a 

qualidade da assistência neonatal. 

Neste estudo, 69,3% dos enfermeiros referem não realizar de forma frequente a medição 

dos níveis de ruído e luminosidade. Daniele, Kakehashi, Balieiro (2012), com o objetivo de 

verificar o conhecimento e a percepção de profissionais da UTIN sobre as repercussões do ruído 

ao neonato, família e profissionais, antes da implementação de um programa educativo, em um 

hospital de ensino de São Paulo, também verificou que apesar dos enfermeiros terem 

conhecimento sobre os efeitos do ruído para os RN, a inexistência de medições sistemáticas 

dificultou não só a avaliação do programa educativo, como o próprio controle de ruídos na 

unidade. 

O ambiente da UTIN é repleto de estímulos, em geral nocivos à saúde do RN e dos 

profissionais de saúde que neles exercem suas atividades: ruídos provenientes do maquinário, 

telefones, circulação de pessoas na unidade, manuseio de torneiras e lixeiras, conversas entre a 

equipe de saúde, conversas entre os pais, luminosidade intensa e contínua, entre outros 

(DANIELE; KAKEHASHI; BALIEIRO, 2012), além disso, a estrutura da unidade, fechada e 

com paredes que refletem o som, pode aumentar o nível e consequências do ruído (DUARTE 

et al, 2012). 

Neste estudo, 93,6% dos enfermeiros têm conhecimento de que o desenho arquitetônico 

pode auxiliar ou não o controle de ruídos. A maioria das unidades tradicionais não foi construída 

para ser um ambiente tranquilo, suas prioridades estavam relacionadas principalmente ao 

aproveitamento de espaço e controle de infecções (BRASIL, 2011a) com pisos de fácil limpeza, 

porém com alto grau de reflexão sonora (NOGUEIRA et al, 2011).  

Outro aspecto importante é que a falta de controle de ruídos no ambiente geral da UTIN 

pode comprometer o nível de ruído interno nas incubadoras e 64,8% dos enfermeiros 

pesquisados têm conhecimento que os ruídos internos da incubadora são controlados na 

unidade. 
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 Pinheiro, Guinsburg, Kakehashi (2011), tendo por objetivo identificar o nível de 

pressão sonora (NPS) da UTIN e do interior da incubadora de um hospital escola em São Paulo, 

encontrou em seus resultados que tanto o NPS da UTIN como o do interior da incubadora estão 

acima dos recomendados, sendo mais altos na UTIN do que na incubadora. Embora haja alguns 

fatores específicos relacionados ao NPS no interior da incubadora, perfis acústicos da UTIN e 

da incubadora são como um sistema de causa e efeito, a elevação ou redução do NPS da UTIN, 

geralmente, tende a elevar/reduzir o NPS no interior da incubadora, ou seja, o controle do macro 

ambiente (UTIN) interfere no micro ambiente (incubadora) e deve ser monitorado também.  

Outro estudo (SILVA et al, 2012) com objetivo de descrever a percepção da equipe 

multiprofissional sobre ruído ambiente em uma unidade de cuidado intermediário de um 

hospital universitário de São Paulo encontrou em seus resultados que o ruído medido dentro 

das incubadoras durante o cuidado do prematuro indicou que as principais fontes de ruído 

intenso (Lmax > 65dBA) foram as conversas na unidade e no entorno da incubadora, manuseio 

do balcão (portas e gavetas), vocalizações do próprio bebê, abrir e fechar portinholas e 

movimentação de cadeira na unidade,  o que mostra que o controle de ruídos no macro ambiente 

tem papel importante no controle do ambiente interno da incubadora.  

Em outro estudo (DUARTE et al, 2012) a fim de avaliar se os níveis de pressão sonora 

dentro da UTI são diminuídos após intervenção educativa com a equipe multiprofissional, em 

uma UTI geral da rede privada e universitária que atende pacientes adultos e pediátricos no 

Paraná, identificaram que as principais fontes de ruídos dentro da UTI foram da própria equipe. 

 Quanto ao nível de luminosidade recomendado de 1-60 Lux (AAP, 2002), 71,1% dos 

enfermeiros concordam com a afirmativa, sendo que 40,5% concordam, 20,7% concordam 

parcialmente e 8,1% concordam totalmente. Os níveis de luminosidade nas UTIN parecem ser 

determinados para facilitar a observação e avaliação dos recém-nascidos pelos profissionais, no 

entanto, algumas pesquisas questionam a incidência de luz contínua e intensa sobre o 

desenvolvimento do prematuro e apesar da grande variabilidade de padrões de iluminação nas 

UTIN, ainda não há um consenso (BRASIL, 2011a). Evidências científicas apontam a 

necessidade de um padrão de iluminação que atenda às necessidades de desenvolvimento dos 

recém-nascidos prematuros. Sabe-se que a luz contínua e intensa é fator de desconforto e 

estresse para o bebê internado em UTIN.  

Martins et al (2011), objetivando identificar estímulos sonoros e luminosos que 

contribuem e que prejudicam o desenvolvimento do recém-nascido de risco na Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal e discutir ações de enfermagem que promovam bem-estar ao cliente, 

encontraram em seus resultados que em relação à luminosidade contínua e intensa na UTIN, 
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esta pode prejudicar o RN, principalmente o prematuro, tendo em vista que o controle pupilar 

deste, para regulação da quantidade de luz incidida na íris não existe antes da 30ª semana de 

gestação e, entre a 32ª e 34ª semanas, esse controle é variável. Além disso, a fina pálpebra se 

mantém semiaberta, por isso o controle da intensidade de luz deve ser rigoroso em prematuros 

extremos. 

Quanto ao controle de ruídos e luminosidade e sua dependência da cooperação de toda 

a equipe, 98,1% dos enfermeiros concordam, sendo que 74,7% concordam totalmente. Mais do 

que cooperação, o controle do ambiente quanto aos ruídos e luminosidade é uma 

responsabilidade com a assistência de qualidade e humanizada ao recém-nascido internado em 

UTIN.  

A Portaria nº 930, 2012, define diretrizes para a organização da atenção integral e 

humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e recomenda em seu artigo 11 

que o serviço de UTIN como requisito de humanização faça o controle de ruídos e 

luminosidade. Apesar da recomendação, 28,8% dos enfermeiros pesquisados referem fazem 

rotineiramente a medição de ruídos e luminosidade 

Neste estudo, a maioria (74,7%) dos enfermeiros concorda que a redução de luzes 

favorece a redução de ruídos. Isto porque a redução de luz em geral remete o indivíduo ao 

descanso alterando seu comportamento de forma instintiva para reduzir os ruídos. Existem 

diversas formas para diminuir-se a produção de ruídos e embora algumas não sejam tão fáceis, 

como mudança de equipamentos, pisos, etc; trabalhar junto à equipe na redução de luzes e 

ruídos é factível. De forma geral, o grande desafio para o controle do ambiente físico nas 

unidades neonatais está na atividade humana, principal elemento produtor de ruído dentro da 

UTIN (BRASIL, 2011a).  

Em relação à proteção dos olhos do prematuro quando em posição canguru, 56,7% dos 

enfermeiros concordaram enquanto 41,4% discordaram. Sabe-se que a colocação do RN sob 

luz intensa pode alterar seus padrões fisiológicos, causar desconforto e ser fonte de estresse, daí 

a necessidade de se proteger os olhos do prematuro. A transição do ambiente da incubadora 

para o ambiente geral da unidade, mesmo para o colo materno/paterno na posição canguru, deve 

ser realizada com cuidado, de forma gradual, respeitando-se as pistas que o RN dá (BRASIL, 

2011a). 

Em um estudo (OZAWA; SASAKI; KANDA, 2010) com o objetivo de avaliar os 

efeitos de três diferentes condições de iluminação em momentos de realização de 

procedimentos (luz fluorescente e incandescente com interruptor on / off que aumenta 

rapidamente o nível de luz, e luz incandescente com dimmer no interruptor permitindo o 
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aumento gradual do nível de luz) sobre a frequência respiratória e saturação de oxigênio, em 

recém-nascidos prematuros, com ou sem terapia de oxigênio, foi observado que quando esse 

RN recebe o aumento gradual de intensidade de luz sua frequência respiratória tem menor 

aumento e a queda de saturação  é menor, sugerindo uma melhor adaptação fisiológica ao 

momento. 

Um ambiente agitado, ruidoso, com luz contínua e intensa, além de causar estresse ao 

bebê, altera seus padrões fisiológicos e pode comprometer sua acuidade visual e auditiva, e 

embora cientificamente não haja associação entre luzes fortes contínuas e a retinopatia da 

prematuridade, a alta luminosidade compromete o sono e descanso do prematuro, impedindo-o 

de repousar ou dormir, causando irritabilidade, alterações na frequência cardíaca e respiratória, 

além de evitar que este abra os olhos em seus momentos de vigília (BRASIL, 2011a). 

Apesar da inapropriação da exposição do bebê, especialmente o prematuro, à luz forte 

e contínua na UTIN, manter o prematuro em constante penumbra também pode privá-lo de 

informações do ciclo dia/noite a que ele estava submetido durante a gestação devido às pistas 

maternas. Estudos mais bem delimitados dos padrões de repouso/atividade mostraram a 

presença mais precoce desse ritmo circadiano em bebês prematuros submetidos ao regime de 

ciclos de luz/escuro em relação àqueles cuidados na semiescuridão contínua (BRASIL, 2011a).  

No estudo de revisão sistemática (n = 469/7 estudos) de Morag e Ohlsson (2013), com 

o objetivo de comparar a eficácia da iluminação alternada X penumbra X luz contínua sobre o 

crescimento em prematuros, encontrou que houve melhores resultados para este grupo sob 

efeito da iluminação alternada que sob penumbra e luz contínua. Desse modo, a utilização dos 

ciclos dia/noite na UTIN e na unidade de cuidados intermediários tem sido recomendada por 

especialistas e por instituições como uma forma de beneficiar o desenvolvimento dos bebês 

(BRASIL, 2011a). 

Ainda em relação à preservação do sono do bebê, além da interferência do ambiente no 

ciclo de sono e repouso, 92,7% dos enfermeiros tem conhecimento que o manuseio do bebê 

deve ser gradual levando em consideração seu estado de sono-vigília. Nesse mesmo sentido 

90,9% dos enfermeiros concordam que agrupar intervenções evita a interrupção do sono do RN, 

sendo que 66,6% concordaram totalmente. 

 O subsistema de estados comportamentais compreende os estados de consciência que 

vão do sono profundo ao choro. Podem ser observados: qualidade de cada estado, variabilidade, 

estabilidade, transições e estado dominante. A observação dos estados de sono e vigília é parte 

do cuidado individualizado ao RN, onde através destas avaliações podem-se realizar manuseio 

no RN respeitando os momentos de sono deste, quando esses estados não são respeitados o 
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bebê poderá apresentar diversos sinais considerados como de estresse e de baixo limiar de 

reatividade (BRASIL, 2011a). 

Gaíva et al (2010), através de uma revisão procuraram identificar na literatura a 

importância do sono para o crescimento e o desenvolvimento do recém-nascido internado em 

UTIN e oferecer subsídios para a assistência de enfermagem, com base nas formulações da 

literatura estudada e na experiência profissional das autoras. Seus resultados apontaram a 

enfermagem tem um papel relevante na preservação do sono e repouso do neonato internado 

em UTIN.  

Neste sentido, algumas intervenções têm sido recomendadas e implementadas com vista 

a prestar uma assistência integral e voltada para o desenvolvimento dos bebês hospitalizados, 

entre elas planejar e organizar a realização dos procedimentos e manipular o RN de maneira 

suave e gradual, para que a transição do sono à vigília seja o menos abrupta possível. 

Segundo Brasil (2011a), o bebê prematuro, durante sua permanência na UTIN, tem 

dificuldade em completar um ciclo de sono, pois adormece no sono leve e demora cerca de 30 

minutos para atingir o sono profundo (que dura até 20 minutos), necessitando, assim, ficar de 

60 a 70 minutos sem ser perturbado, a partir do momento em que adormeceu. Portanto, em face 

da importância dos estados de sono para o desenvolvimento cerebral, a modificação nos 

cuidados e no ambiente para garantir uma duração de sono próxima à do útero, deveria ser 

essencial no cuidar em UTIN. 

 

4.5.2. Práticas dos enfermeiros quanto ao ruído e luminosidade nas unidades neonatais 

A tabela 12 apresenta as práticas dos enfermeiros quanto ao ambiente das unidades 

neonatais relacionado aos ruídos e luminosidade. 
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Tabela 12 – Práticas dos enfermeiros neonatais sobre o ambiente da UTIN relacionado a ruído e luminosidade. Rio de Janeiro. 2013. 

 

 

 Práticas 
 

1 

N 

   

2 

R 

   

3 

F 

   

4 

G 

   

5 

S 

   

S/R 

   

R/A 

% 

 

1. Utilizo cobertores ou mantas na incubadora para proteger o sono do bebê. 

 

 

 

11 

 

9,9% 

 

10 

 

9,0% 

 

16 

 

14,4% 

 

19 

 

17,1% 

 

52 

 

46,8% 

 

3 

 

2,7% 

 

78,3 

2. Evito a exposição do bebê na luz direta durante meu plantão na unidade neonatal. 

 

 

0 0,0% 4 3,6% 27 24,3% 27 24,3% 50 45,0% 3 2,7% 93,6 

3. Cubro os olhos do bebê durante a realização de procedimento que necessitam de luz 

intensa. 

 

2 1,8% 11 9,9% 28 25,2% 23 20,7% 44 39,6% 3 2,7% 85,5 

 

4. Individualizo a exposição a luz segundo a maturidade e a estabilidade do bebê. 

 

 

 

7 

 

6,3% 

 

21 

 

18,9% 

 

31 

 

27,9% 

 

24 

 

21,6% 

 

25 

 

22,5% 

 

3 

 

2,7% 

 

72,0 

5. Reconheço o nível de tolerância da exposição a luz de cada bebe que cuido a partir dos 

sinais de desorganização (inquietude, agitação, espaçamento dos dedos, choro, etc). 

 

 

4 3,6% 13 11,7% 43 38,7% 24 21,6% 24 21,6% 3 2,7% 81,9 

6. Proporciono ciclos circadianos dos bebês na unidade neonatal durante o plantão. 

 

 

9 8,1% 19 17,1% 35 31,5% 26 23,4% 19 17,1% 3 2,7% 72,0 

7. Reduzo meu tom de voz na unidade neonatal respeitando o nível de ruído. 

 

 

1 0,9% 2 1,8% 40 36,0% 36 32,4% 29 26,1% 3 2,7% 94,5 

8. Reduzo os níveis dos alarmes das incubadoras e monitores respeitando o 

desenvolvimento do bebê. 

 

2 1,8% 12 10,8% 34 30,6% 38 34,2% 22 19,8% 3 2,7% 84,6 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. N – nunca; R – raramente; F – frequentemente; G – geralmente; S – sempre; S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa de 

respostas consideradas adequadas.
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Em um recém-nascido prematuro, grande parte do desenvolvimento inicial do sistema 

visual ocorre enquanto este se encontra internado na UTIN. Eventos e processos críticos podem 

ocorrer nesse período que interfiram na visão, principalmente em bebês de idade gestacional 

entre 20 a 40 semanas. Desse modo, o conhecimento e a incorporação de práticas que possam 

modular essa experiência são fundamentais para seu desenvolvimento neurossensorial, 

principalmente porque o sistema visual é o último a se desenvolver (GRAVEN, 2011). 

Neste estudo, 93,6% dos enfermeiros referem evitar a exposição do bebê à luz direta 

durante o plantão na unidade neonatal, sendo que 45% o fazem sempre e 85,5% cobrem os 

olhos do bebê durante a realização de procedimento que necessitam de luz intensa.  

Segundo o Committee to Establish Recommended Standards for Newborn ICU Design 

(2012), em procedimentos, a capacidade de fonte luminosa deve ser de até 2000 lux, mantida 

afastada do rosto do bebê, e direcionada apenas ao local do procedimento.  

  Existem três principais áreas de cuidado na UTIN que podem afetar negativamente o 

desenvolvimento visual no recém-nascido prematuro: interferência com a atividade endógena 

das células do cérebro, privação do sono e exposição à luz intensa (GRAVEN, 2011), isto não 

significa que o bebê não deva receber estímulos. 

 A estimulação neurossensorial deve acontecer de forma regular, respeitando-se a 

maturidade e a estabilidade do recém-nascido (BRASIL, 2011a). 

A maioria dos enfermeiros (72,0%) individualizam a exposição à luz segundo a 

maturidade e a estabilidade do bebê, sendo que 22,5% dos enfermeiros o realizam sempre. 

81,9% reconhecem o nível de tolerância da exposição a luz de cada bebe que cuida a partir dos 

sinais de desorganização, sendo que 38,7% o fazem frequentemente. 

 A luz forte e contínua é um fator de estresse para o bebê na UTIN, pode causar aumento 

de atividade motora, bradicardia e privação do sono. A longo prazo prematuros em idade 

pré-escolar apresentaram grande heterogeneidade cognitiva; déficits na acuidade visual; 

alterações visuoespaciais e de funcionamento visuomotor (BRASIL, 2011a).  

Até o momento não existe associação entre exposição a níveis de luz intensa na UTIN 

e a retinopatia da prematuridade. A revisão Cochrane (4 ensaios clínicos randomizados; n=897 

RN) de Jorge, Jorge, El Dib (2013), para determinar se a redução da exposição à luz ambiental 

reduz a incidência de retinopatia entre prematuros (ROP) ou recém-nascidos de muito baixo 

peso ao nascer, concluíram que a luz não é a causa de retinopatia da prematuridade, e que a 

redução de exposição das retinas de prematuros de luz não tem nenhum efeito sobre a incidência 

da doença. 
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Neste estudo, 78,3% dos enfermeiros utilizam cobertores ou mantas na incubadora para 

proteger o sono do bebê, sendo que 46,8% o fazem sempre e 72,0% referem proporcionar ciclos 

circadianos aos bebês na unidade neonatal durante o plantão. 

 Preservar o sono é essencial para o prematuro. Se estivesse no ambiente intrauterino 

receberia as pistas maternas que o ajudariam no desenvolvimento de seu ritmo circadiano 

endógeno que se repetem aproximadamente a cada 24 horas. O relógio circadiano está 

localizado no hipotálamo anterior e está presente em 18 semanas de gestação. 

 Em contato com o ambiente da UTIN, com luzes fortes e contínuas, esse bebê pode não 

conseguir dormir ou dormir tempo suficiente e desorganizar suas funções biológicas, pois o 

ritmo circadiano influencia a produção de vários hormônios (melatonina, o cortisol, a hormônio 

do crescimento), a função respiratória e cardíaca, estado de sono-vigília, o nível do estado de 

alerta e a temperatura do corpo (MORAG; OHLSSON, 2013).  

Outra questão diz respeito à quantidade e qualidade do sono. O sono apresenta vários 

estágios neurológicos e conforme suas qualidades distintas pode ser classificado em sono REM 

e sono não REM. O sono não-REM compreende os estágios de 1 a 4 do sono e vai desde o sono 

mais leve ao mais profundo; o sono REM compreende o quinto e último estágio do sono, e se 

caracteriza pelo movimento rápido dos olhos. As ondas endógenas de atividade cerebral 

requerem ciclos de sono, e, especialmente, o sono REM. A interrupção no sono REM pode 

levar a alterações significativas no desenvolvimento visual (GRAVEN, 2011).  

O bebê precisa de períodos de sono profundo a cada 4 horas e durante pelo menos 20 

minutos, sendo que precisa de 30 minutos de sono leve para chegar ao profundo (BRASIL, 

2011a; GAÍVA et al, 2010).  

Além do cuidado com a luminosidade na UTIN, a presença de ruídos acima do tolerável 

pode ser outra fonte de estresse para o recém-nascido, com comprometimento fisiológico em 

curto prazo e futuro do sistema auditivo.  

Dentre as manifestações comportamentais decorrentes do ruído, destacam-se a 

desorganização, choro, reflexo de moro/susto, alteração no sono e vigília, estresse, irritação, 

agitação, incômodo, nervosismo e ansiedade (SILVA et al, 2012).  

Neste estudo, 94,5% referiram reduzir o tom de voz na unidade neonatal respeitando o 

nível de ruído, sendo 36,0% frequentemente e 32,4% geralmente, e 84,6% reduzem os níveis 

dos alarmes das incubadoras e monitores respeitando o desenvolvimento do bebê, sendo que 

19,8% o fazem sempre.  

Sabe-se que a longo prazo, a exposição ao ruído pode levar a alterações no 

desenvolvimento, dificuldade de concentração, hiperatividade e prejuízos na audição, além de 
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interferir também nos ciclos de sono-vigília comprometendo o desenvolvimento do recém-

nascido como um todo. Prematuros mudam seu estado comportamental 6 vezes/hora, sendo 

78% das vezes associado com manejo da enfermagem ou ruídos ambientais (BRASIL, 2011a).  

Na prática, o controle do ambiente das unidades neonatais perpassa principalmente pelo 

reconhecimento dos profissionais de saúde de sua importância, bem como da detecção de fontes 

de ruído, redução de luzes, medição rotineira e implantação de estratégias de controle. 

No estudo de Zamberlan-Amorim et al (2012), com o objetivo de avaliar o impacto de 

um programa participativo na redução do ruído ambiente em uma unidade neonatal, de um 

hospital universitário, foi constatado que houve redução significativa dos níveis de pressão 

sonora da unidade neonatal após a implantação do programa de intervenção, porém os níveis 

de ruído ainda mantinham-se acima do recomendado. Esses resultados apontam a necessidade 

de implantação de protocolos de redução de luzes e ruídos, investimento na capacitação dos 

profissionais de saúde, trabalho em equipe e educação permanente em serviço. 

O controle do ambiente através da redução de luzes e ruídos nas unidades neonatais está 

determinado na portaria 930/12 e encontra-se incluído na metodologia de assistência ao recém-

nascido de baixo peso Método Canguru. Estas estratégias fazem parte das recomendações para 

uma assistência humanizada ao recém-nascido de risco. 

 

4.6. Conhecimento e prática dos enfermeiros quanto ao posicionamento do recém-

nascido nas unidades neonatais 

 

4.6.1. Conhecimento dos enfermeiros quanto ao posicionamento do recém-nascido nas 

unidades neonatais 

No feto, o desenvolvimento do tônus muscular e a postura de flexão dos membros 

acontecem em torno da 40ª semana de gestação, no entanto, somente pós o nascimento é que 

atinge a maturidade do sistema nervoso central possibilitando movimentos de flexão e extensão. 

Ao contrário da atitude de atividade e flexão do recém-nascido a termo, o prematuro pode ser 

inativo e flácido, com extremidades em atitude de extensão, permanecendo em quaisquer 

posições que forem colocados. Como o desenvolvimento neurológico do recém-nascido 

acontece de forma progressiva, prematuros estão mais sujeitos a lesões do sistema nervoso 

central, principalmente hemorragias peri e interventriculares que podem ocorrer devido a 

alterações na pressão arterial sistêmica determinadas, às vezes, por posturas inadequadas 

(MARTA et al, 2012). 
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Tabela 13. Conhecimento dos enfermeiros quanto ao posicionamento do recém-nascido nas unidades neonatais. Rio de Janeiro. 2013. 

 

 

Conhecimento 

 

 

1 

DT 

   

2 

DP 

   

3 

D 

   

4 

C 

   

5 

CP 

   

6 

CT 

   

S/R 

   

R/A 

% 

 

01. A estimulação mão-boca estimula a flexão ativa do 

tronco e membros. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

3 

 

2,7% 

 

13 

 

11,7% 

 

48 

 

43,2% 

 

13 

 

11,7% 

 

31 

 

27,9% 

 

2 

 

1,8% 

 

82,8 

 

02. O apoio adequado da cabeça do prematuro facilita a 

rotação ativa. 

 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

0,9% 

 

3 

 

2,7% 

 

57 

 

51,3% 

 

17 

 

15,3% 

 

31 

 

27,9% 

 

2 

 

1,8% 

 

94,5 

 

03. Proporcionar postura mais simétrica e com apoio das 

extremidades favorece o desenvolvimento do bebe. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

0 

 

0,0% 

 

6 

 

5,4% 

 

39 

 

35,1% 

 

 

16 

 

14,4% 

 

47 

 

42,3% 

 

2 

 

1,8% 

 

91,8 

 

04. Favorecer a cabeça–linha média estimula a exploração 

visual ao redor do ambiente do bebe. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

1 

 

0,9% 

 

4 

 

3,6% 

 

44 

 

39,6% 

 

19 

 

17,1% 

 

40 

 

36,0% 

 

2 

 

1,8% 

 

92,7 

 

05. Manter um grau necessário de flexão do bebe possibilita 

maior auto regulação e auto-tranquilização. 

 

 

1 

 

0,9% 

 

0 

 

0,0% 

 

6 

 

5,4% 

 

45 

 

40,5% 

 

12 

 

10,8% 

 

45 

 

40,5% 

 

2 

 

1,8% 

 

91,8 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. 1. DT= Discordo Totalmente; 2. DP= Discordo Parcialmente; 3. D=Discordo; 4. C=concordo; 5. CP=Concordo Parcialmente; 6. CT= 

Concordo Totalmente; .S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa de respostas consideradas adequadas 
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Neste estudo, 91,8% concordam que manter um grau necessário de flexão do bebê 

possibilita maior autorregulação e auto-tranquilização, tendo 40,5% concordado totalmente e 

91,8% concordam que a postura mais simétrica e com apoio das extremidades favorece o 

desenvolvimento do bebê, tendo 42,3% concordado totalmente.  

Em relação ao desenvolvimento do tônus muscular do bebê, com 28 semanas de 

gestação, este, é completamente hipotônico, sem qualquer flexão fisiológica. O bebê que nasce 

prematuro, além da hipotonia própria de sua idade gestacional, sofre ação da gravidade, o que 

aumenta sua dificuldade em fletir-se para sua auto-organização (AVERY, 2005).  

A importância do posicionamento adequado do RN se dá pela compreensão de que este 

favorece a estabilidade do bebê, reduz o gasto energético, alinhamento musculo-esquelético 

correto; promove a organização dos estágios de sono e vigília com consequente aumento do 

sono; fornece estímulos proprioceptivos adequados ao desenvolvimento do sistema nervoso 

central, e portanto, conduz ao seu bom desenvolvimento. Comportamentos que refletem 

estabilidade do subsistema motor incluem postura harmoniosa, com equilíbrio entre flexão e 

extensão e ausência de hipotonia ou hipertonia e movimentos sincrônicos e harmoniosos dos 

membros (BRASIL, 2011a). 
Pesquisadores tem questionado se a posição do prematuro pode alterar ou reduzir a 

frequência de episódios de apneia, que geralmente é considerada uma parte do processo de 

amadurecimento normal, sem significado patológico a longo prazo. Embora possa ocorrer em 

recém-nascidos prematuros, na ausência de qualquer problema clínico óbvio, também pode 

ocorrer em conjunto com a instabilidade da temperatura, infecção, hemorragia intraventricular 

e depois da síndrome da angústia respiratória. O significado a longo prazo das consequências 

clínicas da apneia frequente, bradicardia e episódios de dessaturação de oxigênio permanecem 

desconhecidos (BREDEMEYER; FOSTER, 2011). 

O estudo de Bredemeyer e Foster (2011), para determinar se o efeito do posicionamento 

do corpo é clinicamente significativo quando relacionado ao funcionamento cardiorrespiratório, 

e respiração espontânea de prematuros com apneia (5 estudos; n=114 RN), verificou que 

nenhum dos estudos individuais ou as meta-análises mostraram uma redução de apneia, 

bradicardia, dessaturação de oxigênio ou saturação de oxigênio relacionados com o 

posicionamento do corpo, concluindo que não há evidência científica suficiente para determinar 

o papel do posicionamento em relação a apeia, alterações cardíacas e saturação/dessaturação de 

oxigênio.  

 95,4% dos enfermeiros concordam que o apoio adequado da cabeça do prematuro 

facilita a rotação ativa, tendo 51,3% concordado e 27,9% concordado totalmente e 82,8% tem 
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conhecimento que a estimulação mão-boca estimula a flexão ativa do tronco e membros, tendo 

27,9% concordado totalmente.  

Nenhum posicionamento de rotina é igualmente apropriado para todos os bebês. A 

chave para um ótimo suporte e posicionamento encontra‑se na cuidadosa avaliação individual 

de forma contínua e sensível aos sutis sinais de desorganização do bebê, que devem ser 

prontamente atendidos. O posicionamento do recém-nascido deve se aproximar da postura que 

ele assume no ambiente intrauterino, com maior flexão de membros superiores e inferiores 

voltados para a linha média do corpo.  

Na unidade neonatal o recém-nascido é submetido à inúmeros procedimentos. 

Prematuros são perturbados em média 130 vezes por dia. Tal manipulação desorganiza, causa 

estresse, dor e desconforto ao bebê e o priva de sono e repouso (BRASIL, 2011a). 

Realizar o cuidado postural no bebê em situações estressantes facilita sua auto 

regulação, diminui o gasto energético e permite que ele observe e interaja com o ambiente a sua 

volta. 92,7% concordam que favorecer a cabeça-linha média estimula a exploração visual ao 

redor do ambiente do bebê, sendo 36% totalmente.  

No entanto, a mobilização deve ser realizada de forma criteriosa e individual, levando-

se em consideração a hemodinâmica do bebê, sua maturidade e as pistas que ele dá de 

aproximação ou não aproximação. O uso de protocolos de mobilização, embora necessários, 

devem ser avaliados mediante cada situação (XAVIER et al, 2012).  

 

4.6.2. Práticas dos enfermeiros quanto ao posicionamento do recém-nascido nas 

unidades neonatais 

 

O posicionamento adequado do bebê está relacionado ao melhor padrão de sono, 

estabilidade ventilatória, diminuição de riscos para a hemorragia peri-intraventricular, 

esvaziamento gástrico e redução de refluxo gastresofágico. O posicionamento corporal do 

neonato, principalmente no prematuro, assume grande importância nas funções 

cardiorrespiratórias, no desenvolvimento do sistema neuromuscular e, na prevenção de 

deformidades em geral (MARTA et al, 2012).  
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Tabela 14 – Práticas dos enfermeiros quanto ao posicionamento do recém-nascido nas unidades neonatais. Rio de Janeiro. 2013. 

 

Práticas 

 

1 

N 

   

2 

R 

   

3 

F 

   

4 

G 

   

5 

S 

   

S/R 

   

R/A 

% 

01. Favoreço o posicionamento do bebê na incubadora 

ou berço aquecido. 

 

0 0,0% 2 1,8% 15 13,5

% 

26 23,4

% 

65 58,5

% 

3 2,7% 95,4 

02. Favoreço a contenção facilitada durante a 

realização procedimentos na unidade neonatal. 

 

0 0,0% 5 4,5% 24 21,6

% 

28 25,2

% 

51 45,9

% 

3 2,7% 92,7 

03. Coloco o bebê em posição canguru pelo menos 50 

minutos sem nenhuma interrupção. 

 

9 8,1% 36 32,4

% 

33 29,7

% 

21 18,9

% 

9 8,1% 3 2,7% 56,7 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. N – nunca; R – raramente; F – frequentemente; G – geralmente; S – sempre; S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada 

relativa de respostas consideradas adequadas.
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Ancora et al (2010) ao avaliar por espectroscopia o efeito de diferentes posições da 

cabeça e do corpo e a influência da idade gestacional e da pressão positiva contínua da via aérea 

nasal sobre a hemodinâmica cerebral em recém-nascidos muito prematuros, constatou 

alterações hemodinâmicas (redução de hemoglobina) relacionadas com a rotação de cabeça em 

prematuros com idade gestacional ≤ 26 semanas, sugerindo a necessidade de posicionamento 

criterioso considerando a maturidade  do recém-nascido. 

Neste estudo, a maioria dos enfermeiros 95,4% favorece o posicionamento do bebê na 

incubadora ou berço aquecido, sendo que 58,5% o realizam sempre. Quanto à postura e 

posicionamento do recém-nascido na incubadora, independente da posição escolhida, a 

cabeceira do leito deve estar sempre elevada em aproximadamente 30º, contribuindo para 

redução da pressão intracraniana e consequentemente para hemorragia intraventricular comuns 

em prematuros extremos, além de apoio para a planta dos pés (TAMEZ, 2013). 

Existem diferentes posturas que podem potencializar a boa regulação do recém-nascido. 

A posição supina permite facilidade de acesso e de visualização do bebê, além disso, é uma 

boa posição para se evitar a morte súbita.  

Desde 2004 a Academia Americana de Pediatria recomenda o uso desta posição para o 

bebê dormir, devendo ser incentivado o seu uso no meio domiciliar. A partir dessa orientação, 

nos Estados Unidos houve redução de 40% dos casos de morte súbita do recém-nascido 

(XAVIER et al, 2012; BRASIL, 2011a). 

Já a posição prona favorece a diminuição do gasto energético, aumento do tempo de 

sono, diminuição do choro, menos comportamentos de estresse, é vantajosa durante a fase 

aguda de patologias respiratórias, após extubação, bem como em bebes dependentes de 

oxigênio, acelera o esvaziamento gástrico mais rápido e tem menor risco de broncoaspiração. 

A posição lateral tem sido cada vez mais recomendada para o bebê na UTIN, pois encoraja 

movimentos contra a gravidade e o desenvolvimento do tônus postural com maior flexão e 

simetria. A posição lateral direita favorece o esvaziamento gástrico na primeira hora pós-

prandial e o equilíbrio respiratório e a lateral esquerda diminui a incidência de refluxo gástrico 

á partir da segunda hora pós-prandial (LARANJEIRA, 2013; XAVIER et al, 2012).  

Gouna et al (2013), ao comparar os padrões respiratórios e a função pulmonar nas 

posições supina, lateral, e prona em prematuros dependentes de oxigênio, encontrou melhores 

resultados de função respiratória nas posições lateral e prona com destaque para o decúbito 

lateral esquerdo, sugerindo que este pode ser usado como uma alternativa para a posição prona 

na insuficiência respiratória leve. 
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Outra posição importante para o recém-nascido, principalmente o prematuro de baixo 

peso, é a posição canguru. Neste estudo, 56,7% dos enfermeiros colocam o bebê em posição 

canguru pelo menos 50 minutos sem interrupção contra 32,4% que o fazem raramente. A 

posição canguru favorece a estabilidade fisiológica e comportamental do recém-nascido, e é 

efetiva para a promoção do sono profundo. Para tanto, o bebê deve ficar em posição canguru 

em torno de uma hora no mínimo, levando-se em consideração o tempo necessário para se 

completarem os estágios de sono (BRASIL, 2011a). 

 Estudo nacional avaliando através de atividade eletromiográfica se a posição canguru 

pode ter impacto sobre o tônus muscular flexor de crianças prematuras, encontrou resultados 

positivos concluindo que houve crescente aumento na atividade eletromiográfica do bíceps 

braquial de prematuros após até 96 h de estimulação na posição canguru, e essa resposta 

persistiu até pelo menos o 21º dia após este período (DINIZ, 2013).  

Estudo internacional de revisão sistemática (Cochrane Neonatal) a respeito de 

determinar se há evidências para apoiar o uso do MC em recém-nascidos de baixo peso como 

uma alternativa ao cuidado neonatal convencional, encontrou resultados positivos para o MC, 

destacando-se aqui a posição canguru, apontando redução do risco de mortalidade na alta, 

redução de infecção, desenvolvimento de apego e melhores resultados para amamentação, 

redução do tempo de internação, ganhos antropométricos entre outros (CONDE-AGUDELO; 

BELIZÁN; DIAZ-ROSSELLO, 2011). 

Outro aspecto importante em relação ao posicionamento do recém-nascido é que pode 

auxiliar no controle da dor durante procedimentos dolorosos. Neste estudo, 92,7% dos 

enfermeiros favorecem a contenção facilitada durante a realização de procedimentos na unidade 

neonatal, e 45,9% dos enfermeiros o fazem sempre. A contenção facilitada utiliza contenção 

motora gentil dos braços e pernas em flexão, posicionados em direção a linha média do corpo, 

próximos do tronco e da face, em decúbito lateral ou supino, realizando um posicionamento 

que dê conforto, acalme o bebê e permita sua autorregulação. Esse posicionamento e a 

manutenção deste de forma elástica enviam ao Sistema Nervoso Central um fluxo continuo de 

estímulos que podem competir com os estímulos dolorosos modulando a percepção da dor e 

facilitando a autorregulação em procedimentos dolorosos de menor intensidade (BRASIL, 

2011a). 

No estudo de Santos, Ribeiro, Santana (2012), ao analisar os parâmetros utilizados pela 

equipe de enfermagem de um hospital público da Bahia para a avaliação da dor no recém-

nascido prematuro e descrever as intervenções utilizadas para aliviar a dor, encontrou em seus 
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resultados o controle do ambiente, o uso de sucção não-nutritiva associada ou não com glicose, 

o enrolamento e a contenção facilitada durante os procedimentos dolorosos.  

Outro estudo realizado em 4 hospitais de Cuiabá, ao analisar os cuidados de enfermagem 

(n = 10) na prevenção e tratamento das complicações da punção venosa periférica em recém-

nascidos internados em UTIN, também encontrou relatos do uso de organização postural para 

prevenir e tratar o processo doloroso (MODES et al, 2011). 

Na revisão de Gaspardo et al (2010), com o objetivo de revisar ensaios clínicos 

randomizados, publicados entre 2002 e 2009, sobre a eficácia de intervenções em Cuidado ao 

Desenvolvimento em prematuros em UTIN, encontraram em seus resultados que as 

intervenções em Cuidado ao Desenvolvimento promoveram melhora em curto prazo nos 

resultados fisiológicos, comportamentais, neurológicos e clínicos dos recém-nascidos. 

Observou-se diminuição da reatividade à dor nos recém-nascidos durante procedimentos de 

pesagem e troca de fraldas, entre essas intervenções encontrou-se o uso de rolinhos para 

contenção da cabeça e para fornecer limites e flexão dos membros dos bebês associados ao 

controle de ruídos e luzes em dois estudos. 

A organização postural do recém-nascido encontra-se delineada entre as práticas do 

cuidado desenvolvimental concorrendo para minimizar efeitos deletérios e contribuindo para o 

desenvolvimento do bebê. 

 

4.7. Conhecimento e prática dos enfermeiros quanto à família do recém-nascido nas 

unidades neonatais 

 

4.7.1. Conhecimento dos enfermeiros quanto à família do recém-nascido nas unidades 

neonatais
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Tabela 15. Conhecimento dos enfermeiros sobre a presença dos pais\família nas unidades neonatais. Rio de Janeiro. 2013. 

 

Conhecimento 
 

 

1 

DT 

   

2 

DP 

   

3 

D 

   

4 

C 

   

5 

CP 

   

6 

CT 

   

S/R 

   

R/A 

% 

 

01. Os Pais/família são considerados referência na vida do recém-nascido durante a 

sua hospitalização. 

 

0 

 

0,0% 

 

1 

 

0,9% 

 

4 

 

3,6% 

 

31 

 

27,9% 

 

10 

 

 

9,0% 

 

63 

 

56,7% 

 

2 

 

1,8% 

 

93,6 

02. Os pais\família estão implicados no cuidado ao recém-nascido e participam das 

decisões a respeito do seu filho. 

2 1,8% 3 2,7% 9 8,1% 25 22,5% 27 24,3% 43 38,7% 2 1,8% 85,5 

03. Os pais são cuidadores naturais e portanto devem ser considerados parte da 

equipe de cuidadores da unidade neonatal. 

3 2,7% 5 4,5% 11 9,9% 17 15,3% 26 23,4% 47 42,3% 2 1,8% 81,0 

04. A presença dos pais na unidade neonatal é um direito de cidadania, devendo ser 

garantido na instituição. 

0 0,0% 1 0,9% 1 0,9% 22 19,8% 5 4,5% 80 72,0% 2 1,8% 96,3 

05. A presença dos pais melhora a qualidade do vínculo com o recém-nascido. 0 0,0% 0 0,0% 1 0,9% 20 18,0% 1 0,9% 87 78,3% 2 1,8% 97,2 

06. A presença dos pais na unidade neonatal facilita o contato pele a pele e a 

posição canguru. 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 19 17,1% 4 3,6% 

 

84 75,6% 2 1,8% 96,3 

07. A presença dos pais na unidade neonatal facilita sua aprendizagem nos cuidados 

com o recém-nascido no ambiente domiciliar. 

0 0,0% 0 0,0% 2 1,8% 24 21,6% 

 

4 

 

3,6% 79 71,1% 2 1,8% 96,3 

08. A presença dos pais na unidade neonatal é efeito indesejável para o aumento da 

infecção hospitalar. 

39 35,1% 13 11,7% 30 27,0% 13 11,7% 9 8,1% 5 4,5% 2 1,8% 73,8 

09. A presença dos pais na unidade neonatal valoriza, respeita a diversidade 

cultural, religiosa e tradição familiar. 

1 0,9% 1 0,9% 5 4,5% 29 26,1% 19 

 

17,1% 

 

54 48,6% 2 1,8% 91,8 

10. A presença dos pais na unidade neonatal promove uma atenção individualizada. 2 1,8% 2 1,8% 15 13,5% 22 19,8% 

 

21 

 

18,9% 47 42,3% 2 1,8% 81,0 

11. A reunião de pais e de grupo de apoio entre as famílias favorece a interação 

profissionais de saúde. 

 

1 0,9% 0 0,0% 4 3,6% 29 26,1% 11 9,9% 64 57,6% 2 1,8% 93,6 

12. A lavagem das mãos é uma medida de controle da infecção hospitalar e 

difundida entre pais\ familiares e profissionais de saúde. 

 

0 0,0% 1 0,9% 2 1,8% 16 14,4% 6 5,4% 84 75,6% 2 1,8% 95,4 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. 1. DT= Discordo Totalmente; 2. DP= Discordo Parcialmente; 3. D=Discordo; 4. C=concordo; 5. CP=Concordo Parcialmente; 6. CT= 

Concordo Totalmente; .S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa de respostas consideradas adequadas
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A assistência ao recém-nascido na UTIN sofreu mudanças, a assistência ao bebê 

centrada na doença vem se modificando para um novo modelo que permite a presença dos pais 

e a incorporação da família no cuidado. O exercício dessa nova prática se dá pelo livre acesso 

dos pais à unidade, além da permanência contínua deles junto ao bebê internado (GAÍVA; 

SCOCHI, 2005). Mais recentemente, está sendo recomendada a participação, principalmente 

da mãe, nos cuidados junto ao seu filho. 

A inserção da família no contexto das unidades neonatais figura como parte do cuidado 

desenvolvimental preconizado pelas políticas públicas de assistência ao recém-nascido de risco. 

Desse modo, a permanência dos pais nas UTIN vem sendo aceita e incentivada para favorecer 

um vínculo profundo e duradouro, trazendo efeitos positivos para os pais e os bebês (NETO; 

RODRIGUES, 2010). 

 Neste estudo, 96,3% dos enfermeiros concordam que a presença dos pais na unidade 

neonatal é um direito de cidadania, devendo ser garantido na instituição e 72,0% concordaram 

totalmente e 93,6% concordam que os pais são referência na vida do recém-nascido durante a 

sua hospitalização, tendo 56,7% concordado totalmente. 

 A internação de um bebê em uma UTIN representa, para ele e sua família, uma situação 

de crise. Isso repercute, de maneira especial, na interação entre pais e seus bebês, podendo 

interferir na formação e no estabelecimento dos futuros vínculos afetivos familiares (BRASIL, 

2011a).  

O vínculo afetivo entre pais e filhos é um processo contínuo que se inicia na gestação e 

vai se formando na medida em que as interações vão ocorrendo. O bebê possui capacidade 

impressionante para interagir com o ambiente já nas primeiras horas de vida (BRAZELTON, 

1988). 92,7% dos enfermeiros concordam que a presença dos pais melhora a qualidade do 

vínculo com o recém-nascido e 78,3% concordaram totalmente.  

Favorecer e oportunizar o contato dos pais com o bebê é imprescindível para que o 

processo de apego continue e se fortaleça o vínculo afetivo. Cabe aos profissionais de saúde a 

abertura desse espaço e o acolhimento. A equipe de enfermagem que atua em todos os 

momentos ao longo das 24 horas tem maior parcela nesse acolhimento. 

Moreira et al (2013), destaca que uma das atribuições da equipe de enfermagem na 

UTIN é acolher e fornecer informações durante as etapas da hospitalização, fornecendo 

explicações e informações acerca do estado de saúde do RN, reduzindo o estre dos pais e 

contribuindo na formação do vínculo.  

Os enfermeiros em sua maioria (91,8%) concordam que a presença dos pais na unidade 

neonatal valoriza, respeita a diversidade cultural, religiosa e tradição familiar e 48,6% 
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concordam totalmente. O respeito pela diversidade cultural, religiosa e familiar consiste em 

respeitar e valorizar as diferentes condições, contextos e histórias de cada família. Este conceito 

encontra-se inserido no modelo de assistência denominado cuidado centrado na família, que 

permite o planejamento do cuidado à criança e em torno de toda a família. Este modelo 

encontra-se fundamentado em uma parceria que beneficia ao mesmo tempo os profissionais de 

saúde, os pacientes e as famílias (CRUZ; ANGELO, 2011). 

Porém nem sempre o profissional consegue estabelecer uma comunicação efetiva com 

os pais, ou consegue tempo suficiente para fornecer-lhes apoio. A existência de grupos de apoio 

aos pais pode ser uma estratégia necessária nas instituições. 

 A maioria (93,6%) dos enfermeiros concordam que a reunião de pais e de grupo de 

apoio entre as famílias favorece a interação com os profissionais de saúde e 57,6%  

concordaram totalmente.  

Estudos têm demonstrado a importância de grupos de pais orientados por psicólogos ou 

outros profissionais de saúde facilitando a adaptação destes à internação de seu filho. Outro 

ponto é que a abertura desse espaço permitirá compartilhar sentimentos e vivências entre os 

diversos pais possibilitando apoio emocional (KLOCK, ERDMANN, 2012; BUSATTA, 

SILVA, 2011). 

Sentimento de culpa e ansiedade dos pais quanto ao risco de morte que o cuidado 

intensivo suscita também podem fragmentar o vínculo afetivo. É preciso que o profissional de 

saúde esteja preparado para dar apoio, estímulo, possa responder suas dúvidas e orientá-los no 

cuidado ao seu filho e não somente no período de pré-alta. Neste estudo, a maioria dos 

enfermeiros (81,0%) concordam que os pais são cuidadores naturais e devem ser considerados 

parte da equipe de cuidadores da unidade neonatal, tendo 42,3% concordado totalmente. 96,3% 

concordam que a presença dos pais na unidade neonatal facilita sua aprendizagem nos cuidados 

com o recém-nascido no ambiente domiciliar e 71,1% concordaram totalmente.  

No desenvolvimento do vínculo com seu filho os pais passam por estágios que vão desde 

receber informações sobre as condições clínicas do bebê, passam pela etapa de não se sentirem 

capazes de cuidá-lo, confiando somente no que a equipe faz, até o momento em que se sentem 

pais e passam a assumir essa condição. Para tanto se faz necessário o apoio da equipe aos pais, 

no reconhecimento de seu filho prematuro com necessidades de desenvolvimento e que precisa 

deles para seu acompanhamento. É necessário também estimular confiança e segurança nos 

pais, esta medida só ocorrerá mediante o conhecimento da real situação de seu filho (ARAÚJO; 

RODRIGUES, 2010).  
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Na revisão de Frello e Carraro (2012), ao delinear a relação entre a equipe de 

enfermagem e as mães com bebes internados na UTIN, apresentada em artigos publicados entre 

2005 e 2010, foram citadas 3 fases enfrentadas pelos pais durante a internação do bebê: a fase 

aguda, quando são expectadores frente os cuidados de seu filho; a fase de estabilização quando 

precisam ser capacitados pelos enfermeiros para se tornarem ativos participantes e a fase de alta 

caracterizada pela alegria do retorno à casa mesclada ao medo de sair do ambiente seguro da 

UTIN. 

Cuidar do recém-nascido dentro de um contexto individualizado, focando seu 

desenvolvimento implica em assegurar o atendimento às suas necessidades emocionais e 

sociais, além das biológicas, implica na participação da família e da comunidade na condução 

terapêutica, por meio do compartilhamento de saberes. Para tanto, a participação da família no 

contexto do cuidado ao recém-nascido torna-se fundamental (DUARTE et al, 2012).  

A maioria (85,5%) dos enfermeiros concordam que os pais\família estão implicados no 

cuidado ao recém-nascido e participam das decisões a respeito do seu filho, tendo 38,4% 

concordado totalmente. Embora a participação dos pais nos cuidados esteja presente no discurso 

dos enfermeiros, a possibilidade de cuidado ao bebê prematuro, pela mãe, é um hábito pouco 

frequente nas UTIN, sendo muito desejado por elas, mas nem sempre valorizado pelo 

profissional de saúde (ARAÚJO, RODRIGUES, 2010).  

Um importante aspecto relacionado à formação de vínculo e que também traz 

sentimentos de participação no cuidado de seus filhos e segurança, além dos benefícios para o 

bebê, é a colocação deste em contato pele a pele com seus pais, a posição canguru. Os 

enfermeiros deste estudo em sua maioria (96,3%) concordam que a presença dos pais na 

unidade neonatal facilita o contato pele a pele e a posição canguru e 75,6% concordam 

totalmente. 81,0% entendem que a presença dos pais na unidade neonatal promove uma atenção 

individualizada, sendo que 42,3% concordaram totalmente.  

Colocar o recém-nascido em posição canguru depende de observação e avaliação clínica 

do bebê pelos profissionais, mas também de observação da dinâmica de seus pais.  Os pais 

precisam estar preparados para essa nova etapa e a equipe precisa avaliar as necessidades de 

cada díade (BRASIL, 2011a).  

A participação dos pais no processo de cuidado dos seus filhos não parece sedimentado 

como parte das rotinas da UTIN. Muitas vezes os profissionais de saúde determinam como e 

quando as mães podem cuidar utilizando como justificativa a condição clínica do bebê, no 

entanto, este não deve ser o único condutor deste processo. Inserir a mãe no cuidado do filho 

na UTIN depende do apoio que ela recebe dos profissionais, que podem criar possibilidades de 
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participação mesmo quando a criança está em condição clinica grave, e, à medida que o bebê 

apresenta melhora, encorajá-la a realizar os cuidados (DUARTE et al, 2012). 

Outra questão que por muito tempo afastou os pais do contato com seus filhos nas UTIN, 

diz respeito à infecção hospitalar. Neste estudo, 73,8% dos enfermeiros discordam que a 

presença dos pais seja fonte de infecção hospitalar, tendo 35,1% discordado totalmente, e 95,4% 

concordam que a lavagem das mãos é uma medida de controle da infecção hospitalar e 

difundida entre pais\ familiares e profissionais de saúde, sendo que 75,6% concordaram 

totalmente.  

Sabe-se que no ambiente de terapia intensiva, os pacientes têm de 5 a 10 vezes mais 

chances de contrair infecções e estas podem representar cerca de 20% do total das infecções em 

um hospital, no entanto, sua incidência não está relacionada à presença dos pais ou de seu 

contato com o bebê. Dal-Bó et al (2012), ao descrever a incidência e a epidemiologia da 

infecção hospitalar em recém-nascidos internados em unidade de terapia intensiva neonatal de 

um hospital no sul de Santa Catarina, verificou que apesar do índice elevado das infecções 

hospitalares, seus fatores concorrentes encontram-se relacionados à estrutura das unidades, 

recursos humanos insuficientes, superlotação das unidades, bem como as próprias condições da 

prematuridade, o tempo de internação e a falta de capacitação profissional. Estes achados 

corroboram o que foi encontrado neste estudo. 

 

4.7.2. Práticas dos enfermeiros quanto à família do recém-nascido nas unidades 

neonatais 

 

Segundo Brasil, 2011a, receber os pais/família nas unidades neonatais refere-se a uma 

ação profilática quanto ao desenvolvimento das relações desse grupo familiar, além de 

minimizar o sofrimento daqueles que tem um bebê internado. Neste estudo, 80,1% dos 

enfermeiros referem favorecer espaço físico confortável para a família na unidade neonatal, 

sendo que 34,2% o fazem frequentemente e 92,7 referem que estimulam a presença da família 

na unidade neonatal, sendo 48,6% sempre.
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Tabela 16 – Práticas dos enfermeiros sobre a presença dos pais\família nas unidades neonatais. Rio de Janeiro. 2013. 

 

Práticas 
 

1 

N 

   

2 

R 

   

3 

F 

   

4 

G 

   

5 

S 

   

S/R 

   

R/A 

% 

 

01. Estimulo a presença da família na unidade neonatal. 

 

 

0 

 

0,0% 

 

4 

 

3,6% 

 

23 

 

20,7% 

 

26 

 

23,4% 

 

54 

 

48,6% 

 

4 

 

3,6% 

 

92,7 

02. Favoreço um espaço físico confortável para a família na unidade neonatal. 3 2,7% 15 13,5% 38 34,2% 24 21,6% 27 24,3% 4 3,6% 80,1 

03. Ajudo no aprendizado da família no cuidado ao recém-nascido na unidade neonatal. 0 0,0% 1 0,9% 32 28,8% 33 29,7% 42 37,8% 3 2,7% 96,3 

04. Favoreço o contato físico e a interação dos pais com seu filho recém-nascido na unidade neonatal. 0 0,0% 2 1,8% 28 25,2% 23 20,7% 55 49,5% 3 2,7% 95,4 

05. Estimulo o contato pele a pele dos pais com o bebe a maior parte do tempo. 

 

1 0,9% 3 2,7% 31 27,9% 27 24,3% 46 41,4% 3 2,7% 93,6 

06. Incentivo o apoio do pai na amamentação do seu bebe. 

 

1 0,9% 15 13,5% 27 24,3% 25 22,5% 40 36,0% 3 2,7% 82,8 

07. Estimulo a visita de outros membros da família na unidade neonatal. 

 

12 10,8% 39 35,1% 18 16,2% 20 18,0% 19 17,1% 3 2,7% 51,3 

08. Promovo a posição canguru dos pais e bebe na UTI neonatal.  

 

2 1,8% 21 18,9% 27 24,3% 24 21,6% 34 30,6% 3 2,7% 76,5 

09. Planejo e implemento o cuidado individualizado do bebe durante a sua hospitalização. 

 

5 4,5% 13 11,7% 29 26,1% 30 27,0% 30 27,0% 4 3,6% 80,1 

10. Registro no prontuário a presença dos pais na unidade neonatal 

 

14 12,6% 26 23,4% 23 20,7% 19 17,1% 26 23,4% 3 2,7% 61,2 

11. Incentivo o contato pele a pele do pai-bebê sempre que a mãe não pode fazê-lo. 4 3,6% 20 18,0% 38 34,2% 16 14,4% 30 27,0% 3 2,7% 75,6 

Fonte: DINIZ MACHADO, ME. 2013. N – nunca; R – raramente; F – frequentemente; G – geralmente; S – sempre; S/R – Sem resposta; R/A – Frequência acumulada relativa 

de respostas consideradas adequadas. 
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A atuação da enfermagem em unidades neonatais deve propiciar oportunidades de 

contato precoce entre pais e o bebê, visando fortalecer o vínculo afetivo entre ambos, numa 

perspectiva humanística da assistência, facilitando a interação entre a equipe profissional, o 

recém-nascido e os pais. Tal prática tem a capacidade de influenciar no êxito do tratamento e 

na brevidade do período de internação, pelas respostas compensatórias em termos de bem-estar 

(MOREIRA et al, 2013). 

 95,4% favorecem o contato físico e a interação dos pais com seu filho recém-nascido 

na unidade neonatal, sendo 49,5% sempre; 93,6% estimulam o contato pele a pele dos pais com 

o bebê a maior parte do tempo, sendo que 41,4% o realizam sempre, enquanto 76,5% referem 

promover a posição canguru dos pais e bebe na UTI neonatal, sendo 30,6% sempre. Essas 

diferenças na prática assistencial não estão relacionadas somente com a prática de profissionais, 

alguns aspectos demandam dificuldades institucionais. No que se refere a inserção dos pais no 

contexto das UTIN, observam-se dificuldades relacionadas ao acesso. Estudos apontam que 

algumas UTIN têm horários pré-estabelecidos para os pais e no período noturno até a presença 

da mãe é por vezes restrita (DUARTE et al, 2013). 

 Mesmo tendo-se verificado um avanço em relação ao acesso dos pais à UTIN, 

predominantemente da mãe, o mesmo não ocorre em relação aos demais membros da família, 

o que corrobora os resultados deste estudo onde 51,3% dos enfermeiros referem estimular a 

visita de outros membros da família na unidade neonatal, sendo que 35,1% raramente. Um dos 

alicerces do cuidado desenvolvimental se baseia na importância do papel que a família 

desempenha na vida e no bem-estar da criança. 

 Cruz e Angelo (2011), acerca do cuidado centrado na família relacionado à criança 

hospitalizada referem que esta abordagem ainda não está incorporada de forma prevalente à 

filosofia assistencial dos sistemas de saúde pediátricos nacionais, como está em diferentes 

contextos internacionais.  

No âmbito das unidades neonatais a presença da família ampliada ainda é vista como 

fator de infecção para o recém-nascido na perspectiva de alguns profissionais (DUARTE et al, 

2012). 

O acolhimento, tão importante para o bebê durante sua permanência na unidade 

neonatal, deve ser estendido aos seus pais e sua família, que, nessa situação singular precisam 

de apoio. Cada membro da família reage de forma diferenciada à situação de internação do bebê 

e os laços que se criam e se desenvolvem neste momento é que formarão a rede de apoio para 

os pais e o recém-nascido quando do momento da alta, momento crítico para os pais que 

passarão a ser responsáveis com o cuidado de seu filho. 96,3% dos enfermeiros referem auxiliar 
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no aprendizado da família no cuidado ao recém-nascido na unidade neonatal, sendo que 37,8% 

o fazem sempre.  

Favorecer a participação da família ampliada na UTIN permite que essas relações se 

estabeleçam e contribuem para o desenvolvimento do bebê (BRASIL, 2011a). Dar entrada aos 

pais na UTIN não se trata de uma prática fácil para os profissionais, não é apenas abrir as portas, 

é preciso estar preparado para acolhê-los, orientá-los, aceitá-los e dar-lhes voz.   

Outro fator que pode contribuir para a dificuldade de inclusão de pais e familiares no 

contexto de cuidado ao recém-nascido e sua família é a falta de instrumentalização necessária 

para que o profissional de saúde realize uma comunicação terapêutica e sinta-se preparado para 

atuar junto à esses familiares, capaz de lidar com situações-limite cotidianas. É necessário 

incentivo, investimento e valorização do profissional. O profissional motivado pode 

desenvolver relações interpessoais mais saudáveis e contribuir para o cuidado ao recém-nascido 

e sua família (COSTA; PADILHA; MONTICELLI, 2010). 

No que se refere à inserção da figura paterna no cuidado ao recém-nascido, a maioria 

dos enfermeiros (82,8%) incentivam o apoio do pai na amamentação do seu bebe e 36,0% o 

fazem sempre; 75,6% incentivam o contato pele a pele do pai com o bebê sempre que a mãe 

não pode fazê-lo e 34,2% o realizam frequentemente. 

 Após o nascimento do filho, o pai experimenta sentimentos de preocupação e interesse 

para com ele, que são determinantes para sua relação. Oferecer a posição canguru ao pai é uma 

estratégia que o auxiliará a fundamentar seu papel paterno. É importante que cada vez mais 

possamos observar no pai, companheiro da mãe no criar e cuidar dos filhos, as implicações que 

a necessidade de assumir novas funções e papeis determina em seu funcionamento psíquico.  

O nascimento do filho gera no homem sentimentos por vezes contraditórios, ciúme da 

relação mais íntima da mãe com o filho ou de ficar em segundo plano em relação ao filho, pode 

ainda ter dificuldades no apego mediado por experiências de sua infância. Este é um processo 

de consolidação da identidade masculina que requer da equipe de saúde o entendimento desta 

fase e o favorecimento de oportunidades de desenvolvimento desse papel na UTIN (BRASIL, 

2011a).  

No estudo de Soares (2013), para identificar os significados de ter um filho prematuro 

para pais homens, seus achados mostraram que o momento do parto e nascimento para os pais 

homens foi inesperado e frustrante, por ser o filho prematuro, foi um momento de preocupação 

com o estado de saúde da mulher e sentiram necessidade de priorizar e viabilizar o contato mãe-

filho. Para os pais ter o filho prematuro internado em UTIN significou mudanças na rotina e no 

trabalho, preocupação e, ao mesmo tempo satisfação e alegria no momento em que o prematuro 

desenvolve-se e se aproxima o momento da alta. Entretanto, encontram obstáculos para estarem 
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presentes na UTIN devido ao horário de visitas, que não permite sua presença 24 horas por dia, 

dificuldades de comunicação com a equipe e restrições impostas pelas atividades laborativas. 

Participam do cuidado apenas observando, entendendo muitas vezes que, quando não é tarefa 

restrita ao profissional, no caso de crianças mais graves, é papel materno. Relatam medo de 

tocar devido à fragilidade e ao tamanho pequeno do prematuro. 

Costa, Padilha, Monticelli (2010), referem que há insuficiência de estudos relacionados 

à vivência da paternagem. Em um estudo com objetivo de compreender a experiência de ser pai 

de recém-nascido prematuro internado em uma UTIN de Fortaleza, os autores referiram que na 

UTIN nem sempre é dada ao pai a atenção necessária. Os resultados mostraram que o pai tem 

sentimentos de desesperança, tristeza, medo da perda iminente, frustração por não poder levar 

seu filho para casa, como esperado, destacando que na primeira visita, é necessário que a 

enfermeira tenha sensibilidade para detectar a ansiedade que o pai sente ao se aproximar do 

filho, devendo atuar como um elo entre eles, promovendo a necessária interação, a fim de que 

a relação entre eles não seja prejudicada (CARDOSO; SOUTO; OLIVEIRA, 2006). 

Destaca-se, ainda, em relação à inserção da família nas unidades neonatais a questão da 

comunicação entre a equipe de saúde. Além da comunicação verbal os profissionais de saúde 

devem fazer da comunicação escrita uma estratégia de consolidação de seu cuidado ao bebê e 

sua família. 61,2% dos enfermeiros registram no prontuário a presença dos pais na unidade 

neonatal, sendo 23,4% sempre e 23,4% raramente.  

A comunicação é um dos mais importantes aspectos do cuidado de enfermagem que 

vislumbra uma melhor assistência ao cliente e a família que vivencia ansiedade e estresse, 

especialmente em caso de longos períodos de internação na unidade neonatal (OLIVEIRA et 

al, 2009). 

 Neste cuidado individualizado e humanístico que pretende assistir de forma integral o 

recém-nascido e sua família, destaca-se a tecnologia das relações que sendo subjetiva precisa 

estar articulada com os saberes e fazeres de outros profissionais (DUARTE; SENA; 

TAVARES, 2010).  

Entende-se que dentro de um plano de trabalho, a comunicação deve acontecer em todos 

os níveis, inclusive entre os profissionais, sendo o registro em prontuário da presença da família, 

uma ação que concretiza o cuidado desenvolvido. Esta ação permite melhor planejamento, 

implementação de estratégias e avaliação da participação da família no cuidado ao recém-

nascido. 
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4.8 – Comparação entre conhecimentos e práticas adequadas dos enfermeiros neonatais 

quanto ao cuidado desenvolvimental (manejo da dor neonatal; ambiente (ruído e 

luminosidade); posicionamento; família) do recém-nascido de risco 

O gráfico abaixo apresenta a frequência de conhecimentos e práticas adequadas dos 

enfermeiros neonatais: 

 

Gráfico 2 – Distribuição de conhecimento e prática dos enfermeiros neonatais 

 

 

Os enfermeiros apresentaram 85,06% [81,60 - 88,51] de respostas consideradas 

adequadas pela literatura pesquisada referentes ao conhecimento e 73,49% [67,98 – 79,00] 

referentes à prática. Foi observado uma diferença estatística significativa (p-valor < 0, 001) 

entre os dois constructos. 

Observa-se que na relação entre conhecimento e prática, os enfermeiros neonatais 

apresentaram maior conhecimento e menor prática relacionados ao cuidado desenvolvimental 

realizado com o recém-nascido de risco nas unidades neonatais do município do Rio de Janeiro. 

Este resultado mostra que os enfermeiros neonatais precisam integrar as evidências 

científicas da literatura à sua prática, o que requer abordagem sistemática, compromisso pessoal 

e organizacional para o alcance deste objetivo. 

A distância entre os dois constructos aponta a fragilidade na implementação do cuidado 

desenvolvimental ao prematuro, evidenciando a necessidade de estabelecerem-se estratégias 

que sedimentem essa prática.  
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5. CONCLUSÃO 

 

As unidades pesquisadas estão em sua totalidade sob gestão municipal, apresentaram 

diferenças relacionadas ao espaço físico, número de leitos, quantidade de enfermeiros, presença 

de espaços diferenciados como enfermarias canguru e leitos pediátricos, além de regime de 

trabalho e número de equipes.  

A amostra de 54,9% de enfermeiros das unidades pesquisadas apresentou idade média 

de 38 anos, em sua maioria são funcionários públicos e possuem mais de um vínculo 

empregatício, com experiência na área neonatal em torno de 10 anos. A maioria possui 

especialização na área neonatal e relatam satisfação com suas condições de trabalho. 

O CAP dos enfermeiros neonatais quanto ao cuidado desenvolvimental mostrou que em 

relação a dor neonatal os enfermeiros reconhecem a importância de controle e prevenção para 

melhor neurodesenvolvimento do bebê, identificam e avaliam a dor do recém-nascido através 

de alterações fisiológicas    e comportamentais, e em sua maioria não fazem sistematização da 

avaliação da dor pelo uso de escalas. 

 Verificou-se que existe menor conhecimento relacionado ao uso de analgésicos e 

sedativos para controle e prevenção da dor e do estresse; o uso de intervenções farmacológicas 

e não-farmacológicas para a prevenção e controle da dor, são menos discutidas entre a equipe 

multiprofissional e, em sua maioria, não estão incorporados à rotina das unidades, 

permanecendo sua utilização de forma pontual e pessoal. Em sua maioria os enfermeiros não 

registram as intervenções não farmacológicas e as reações dos RN à elas, e é menos utilizada a 

participação dos pais no controle e prevenção da dor em procedimentos dolorosos. 

Em relação ao controle do ambiente (ruído e luminosidade), o CAP dos enfermeiros 

evidenciou que estes apresentaram conhecimento quanto aos níveis de ruído e luminosidade 

recomendados; reconhecem o nível de tolerância da exposição a luz de cada bebe que cuidam 

a partir dos sinais de desorganização (inquietude, agitação, espaçamento dos dedos, choro, etc). 

Têm atitude de preocupação com os efeitos do ruído e da luminosidade intensos do ambiente 

sobre o cérebro imaturo do bebê; procuram modificar o ambiente pela mudança de atitude 

pessoal e da equipe, porém de forma não organizada, sem protocolos e sem a medição rotineira 

dos níveis de ruídos e luminosidade. 

Apresentaram ainda, menor conhecimento quanto a influência do macro ambiente sobre 

o micro ambiente das incubadoras quanto ao ruído e têm prática de proteger o bebê quanto à 

luminosidade durante o plantão e na realização de procedimentos que necessitem de luz intensa, 

embora protejam menos os olhos do prematuro quando em posição canguru. 
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Em relação aos cuidados posturais/posicionamento do recém-nascido, os enfermeiros 

apresentaram conhecimento quanto a importância do posicionamento adequado para o 

desenvolvimento do bebê; posicionam o prematuro de forma a facilitar a rotação ativa da 

cabeça, flexão ativa do tronco e membros e maior auto regulação; utilizam a contenção 

facilitada durante a realização procedimentos e tem uma prática de colocar o bebê em posição 

canguru por tempo inferior ao recomendado. 

Quanto à inserção dos pais/família na UTIN, o CAP dos enfermeiros evidenciou que 

estes reconhecem a importância da presença dos pais nas unidades para o fortalecimento do 

vínculo afetivo; reconhecem que os pais\família estão implicados no cuidado ao recém-nascido 

e participam das decisões a respeito do seu filho; referem que os pais são cuidadores naturais e 

portanto devem ser considerados parte da equipe de cuidadores da unidade neonatal. Têm 

conhecimento que reunião de pais/grupos de apoio entre as famílias favorece a interação 

profissionais de saúde; favorecem espaço físico confortável para a família na unidade neonatal; 

ajudam no aprendizado da família no cuidado ao recém-nascido na unidade neonatal; 

promovem menos a posição canguru dos pais/homens na UTIN e estimulam menos a visita de 

outros membros da família na unidade neonatal. 

A distância significativa entre conhecimento e prática aponta fragilidade na 

implementação do cuidado desenvolvimental ao prematuro, evidenciando a necessidade de 

estabelecerem-se estratégias que sedimentem essa prática. O CAP dos enfermeiros neonatais 

do município do Rio de Janeiro evidenciou conhecimento quanto ao cuidado desenvolvimental, 

porém sua atitude revela estar em processo de transição entre o modelo biomédico e o modelo 

humanístico delineando uma prática onde o cuidado desenvolvimental através do Método 

Canguru ainda não se encontra totalmente implementado, o que confirma a hipótese deste 

estudo. 
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6. RECOMENDAÇÕES 

Recomendam-se ações e estratégias de âmbito político, institucional e individual que 

sedimentem a prática profissional do enfermeiro quanto ao cuidado desenvolvimental com o 

recém-nascido internado em UTIN.  

Na dimensão político/institucional  

 Elaboração de programa geral de capacitação de profissionais para o cuidado 

desenvolvimental/MC com participação de gestores dos diversos níveis, com 

estabelecimento de metas, estratégias de execução, de avaliação e prazos pré-definidos, 

além do delineamento de responsabilidades no processo; 

 Implementação de Educação permanente para equipe multiprofissional com base nas 

evidências científicas atuais quanto ao cuidado desenvolvimental; 

 Treinamento dos enfermeiros quanto a observação do recém-nascido, seus 

comportamentos e reações frente aos estímulos do ambiente e de interação com os 

cuidadores; 

 

Para controle do ambiente da UTIN quanto à ruído e luminosidade 

 Medição periódica dos níveis de ruído e luminosidade; 

 Implantação de programa educativo com participação de toda equipe e avaliação das 

ações; 

 Rotina específica de proteção do sono e repouso com estabelecimento de ciclos 

circadianos; 

 

Em relação a postura e posicionamento do prematuro 

 Maior utilização da posição canguru na unidade de alto risco; 

 

Para o manejo da dor neonatal  

 Discussão com a equipe multiprofissional sobre identificação, avaliação e manejo da 

dor neonatal; 

 Discussão e implementação de protocolo com medidas farmacológicas e não 

farmacológicas de controle da dor; 

 Implantação de escala de avaliação de dor; 
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 Elaboração de rotinas/diretrizes/protocolos para prevenção e controle da dor do recém-

nascido com participação efetiva da equipe multiprofissional; 

 

Para inserção dos pais/família na UTIN  

 Aplicação rotineira de dinâmicas que estimulem e viabilizem o processo comunicativo 

entre a equipe e entre a equipe/família; 

 Favorecimento da participação dos pais nos cuidados ao filho na UTIN; 

 Maior abertura para a participação do pai no cuidado ao seu filho; 

 Implementação de programa/grupo de apoio/orientação para os 

pais/bebês/família/equipe com a participação dos profissionais da unidade, assistente 

social e psicólogo; 

 Ampliação do espaço subjetivo para inserção da família (dia de visita de irmãos, avós); 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

O CUIDADO DESENVOLVIMENTAL DO RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS 

DO ENFERMEIRO 

 

Prezada (o) Colega 

 

          Você está sendo convidada (o) a participar de uma pesquisa quantitativa, que será 

realizada por mim, Maria Estela Diniz Machado, Enfermeira, Docente, aluna do Programa de 

Doutorado da Escola de Enfermagem Anna Nery (UFRJ), orientanda da Profa Dra Marialda 

Moreira Christoffel. Esta pesquisa tem como objetivos: descrever o conhecimento do 

enfermeiro que cuida dos recém-nascidos nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

do município do Rio de Janeiro; analisar as práticas e atitudes do enfermeiro que cuida do 

recém-nascido na perspectiva do cuidado desenvolvimental nas UTIN do município do Rio de 

Janeiro; discutir o cuidado prestado ao recém-nascido pelos enfermeiros das UTIN do 

município do Rio de Janeiro frente às diretrizes da política pública de saúde ao recém-nascido 

voltado para o cuidado neurodesenvolvimental.  

 Você receberá um questionário auto-aplicável que será recolhido pelo próprio 

pesquisador. Este questionário leva em torno de 30 minutos para ser respondido integralmente, 

e possui perguntas sobre seu conhecimento, atitude e prática no cuidado ao recém-nascido 

internado em unidade de terapia intensiva neonatal e informações sobre sua formação 

acadêmica e experiência profissional. 

Sua participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer tempo. Não há riscos 

relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo e o benefício será de 

contribuir para o conhecimento científico da enfermagem neonatal e para a qualidade do 

cuidado prestado ao recém-nascido. 

 Não haverá custos de sua parte e não serão publicados dados ou informações que 

possibilitem sua identificação. Os dados serão guardados por cinco (05) anos e incinerados após 

esse período. Os resultados deste estudo deverão ser publicados na forma de artigo científico, 

bem como divulgados em eventos.  
 

________________________________________ 

Assinatura do responsável 

Profa. Dra. Marialda Moreira Christoffel 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Enf. Ms. Maria Estela Diniz Machado 
Programa de Doutorado da Escola de Enfermagem Anna 

Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua 

Afonso Cavalcânti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - 

RJ, CEP: 20211-110. Contato: 8897-9771. E-mail: 

medmachado@yahoo.com.br 

 

          Eu,___________________________________________________, declaro estar ciente 

das informações deste termo de consentimento e concordo em participar desta pesquisa, bem 

como com a publicação e divulgação dos resultados. 

 
 

 

_________________________________________                                                            Data: ____/____/____ 

              Assinatura do respondente 

 

Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE B - MARIA ESTELA DINIZ MACHADO 

 

 

O CUIDADO DESENVOLVIMENTAL AO RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: conhecimento, atitude e prática do enfermeiro 

 

 

 

 

 

 Você está prestes a participar de uma pesquisa quantitativa que pretende através deste 

instrumento (questionário), captar o conhecimento, atitude e prática dos enfermeiros que 

cuidam do recém-nascido internado em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN).  

 Tal ensejo visa primordialmente contribuir para a prática assistencial, bem como 

qualificar a atuação do enfermeiro no contexto da terapia intensiva, buscando a melhoria da 

qualidade da assistência prestada ao recém-nascido e sua família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não se esqueça de preencher integralmente 

o questionário! 

Sua participação é muito importante!!!! 
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1ª. PARTE 
AS PERGUNTAS ABAIXO BUSCAM CARACTERIZAR O PERFIL DOS 
ENFERMEIROS DA UNIDADE NEONATAL E A FORMAÇAO 
PROFISSIONAL 

 

 
 1.1 - Sexo          ( ) Feminino       ( ) Masculino 
  
1.2 – Idade: _________________ anos 
 
1.3 - Tempo de formado:  ________ano(s) _______ mês(es) 
 
1.4  Formação profissional 
 
(  ) Graduação. Área: ___________________________________________ 
(  ) Especialização. Área: ________________________________________ 
(  ) Residência. Área: ___________________________________________ 
(  ) Mestrado. Área: ____________________________________________                                                
(  ) Doutorado. Área: ___________________________________________ 
 
1.5 - Tempo de experiência profissional:  ________ano(s) _______ mês(es) 
 
1.6 - Tempo de experiência na área neonatal:  ________ano(s) _______ mês(es) 
 
1.7 - Tempo que trabalha nesta unidade neonatal:  ________ano(s) _______ mês(es) 
 

 

  ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

1.8 - Qual seu vínculo funcional nesta maternidade: 
 
(  ) Funcionário público   (  ) Cooperativado/contratado     (  ) Outro. Qual? _________________ 
 
1.9 - Regime de trabalho nesta unidade neonatal 
 
(  ) Plantão 12 por 60 horas        (  ) Diurno        (  ) Noturno 
(  ) Plantão 12 por 36 horas        (  ) Diurno        (  ) Noturno  
(  ) Diarista                                
(  ) Outro tipo de horário. Qual?__________________________________________ 
 
1.10 - Está satisfeito com as condições em que você trabalha nesta maternidade? 
 
(  ) Sim    (  ) Não    
Especifique três motivos: 
1.______________________________________________________________________ 
2.__________________________________________________________________________3.____
__________________________________________________________________ 
  
1.11 - Quantos outros vínculos de trabalho você possui? 
 
(  ) Nenhum                (  ) Mais um                       (  ) Mais dois                         (  ) Mais três 
 
1.12 - Que função exerce neste(s) outro(s) vínculo(s) de trabalho? (V1, V2... Vn) 
 
V1 __________________  ( ) Assistência ( ) Docência   ( ) Cargo administrativo: ____________ 
V2 __________________  ( ) Assistência ( ) Docência   ( ) Cargo administrativo: ____________ 
V3 __________________  ( ) Assistência ( ) Docência   ( ) Cargo administrativo: ____________ 
V4 __________________  ( ) Assistência ( ) Docência   ( ) Cargo administrativo: ____________ 
 
1.13 - Neste(s) outro(s) vínculo(s) de trabalho você trabalha na área neonatal? 
 
(  ) Não                  (  ) Sim. Especificar: (  ) V1    (  ) V2    (  ) V3   (  ) V4 
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QUALIFICAÇAO PROFISSIONAL NA TEMÁTICA CUIDADO DESENVOLVIMENTAL DO 
RECÉM-NASCIDO 

1.14 - Você recebeu alguma informação sobre O CUIDADO DESENVOLVIMENTAL do recém-
nascido durante sua formação profissional? 
 
(  ) Não              
(  ) Sim. Assinale as alternativas correspondentes: 
(  ) Curso técnico                             (  ) Graduação  
(  ) Especialização                           (  ) Residência 
(  ) Mestrado                                    (  ) Doutorado 
 
1.15 - Quais fontes de informações você mais utiliza para se atualizar sobre CUIDADO 
DESENVOLVIMENTAL DO RECÉM-NASCIDO? Assinalar todas as alternativas pertinentes: 
 
(  ) Livros   
(  ) Periódicos/revistas. Qual(ais)? ________________________________________________  
(  ) Consenso(s) internacional(is). Qual(ais)?________________________________________ 
(  ) Manual do Ministério da Saúde. Qual?__________________________________________ 
(  ) Internet. Qual o site?________________________________________________________  
(  ) Eventos científicos  
(  ) Cursos: (  ) Em eventos científicos  
(  ) Promovido pelo Ministério da Saúde 
(  ) Promovido pela associação de classe / sociedade profissional  
(  ) Orientação da chefia        
(  ) Aprendizado em serviço com outros profissionais 
(  ) Protocolo existente na instituição  
(  ) Outros. Especifique: ________________________________________________________ 
(  ) Não utiliza fonte de informações  
 
1.16 - Você participou de algum curso/treinamento sobre o tema CUIDADO 
DESENVOLVIMENTAL do recém-nascido/criança nesta instituição? 
 
(  ) Não       (  ) Sim. Há quanto tempo?_____________________________________________ 
 Conteúdos abordados:    _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
1.17 - Você participou de algum curso/treinamento sobre outro(s) tema(s) nesta maternidade?  
 
(  ) Não       (  ) Sim. Há quanto tempo?_____________________________________________ 
 
Temática(s) abordada(s):________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  
 
1.18 - Nesta maternidade existe alguma diretriz, protocolo ou rotina sobre avaliação e manejo 
do cuidado desenvolvi mental  em recém-nascido? 
 
(  ) Não sei responder                  (  ) Não                                      (  ) Sim.  
 
Qual(ais) recomendação(ões): ___________________________________________________ 
 
RESPONDA ESTA QUESTÃO ANTES DE TER ACESSO ÀS DEMAIS QUESTÕES DO 
QUESTIONÁRIO. 
 
O que você entende por cuidado desenvolvimental ao recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
O cérebro do prematuro possui plasticidade que pode ser afetada pelo ambiente em que este se 
encontra. O cuidado prestado na UTI neonatal poderá ter impacto positivo ou negativo neste cérebro. 
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Cite 3 condutas de enfermagem que em sua opinião podem contribuir para prevenir os efeitos negativos 
no desenvolvimento do cérebro do prematuro. 
 
1._____________________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________________ 
 
 

2ª. PARTE  
AS PRÓXIMAS PERGUNTAS TÊM POR OBJETIVO IDENTIFICAR O 
CONHECIMENTO NO MANEJO E AVALIAÇAO DA DOR NEONATAL 

 

 
2.1- Circule a resposta mais apropriada para traduzir o seu conhecimento sobre a dor do 
recém-nascido, de acordo com os itens abaixo:  
 

1  2  3  4  5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo Concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
 

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS NA AVALIAÇÃO E NO MANEJO DA DOR 

1 Sinais vitais nos bebês podem ser interpretados como 
indicadores de dor.  

1 2 3 4 5 6 

2. Choro do bebê pode ser interpretado como um 
indicador de dor. 

1 2 3 4 5 6 

3. Comportamentos do corpo do bebê (face e 
movimentos da perna) podem ser interpretados como 
um indicador de dor.  

1 2 3 4 5 6 

4. A idade gestacional faz diferença na forma como o 
bebê expressa a dor. 

1 2 3 4 5 6 

5. Eu tenho conhecimento suficiente sobre o alívio da 
dor no bebê. 

1 2 3 4 5 6 

6. Os bebês podem dormir ou não reagir, apesar da dor 
intensa. 

1 2 3 4 5 6 

7. Bebês submetidos a repetidos procedimentos (ex.: 
punção de calcâneo ou punções intravenosas) devem 
receber tratamento para a dor para reduzir efeitos 
adversos em seu desenvolvimento. 

1 2 3 4 5 6 

8. Eu considero todas as informações necessárias 
(avaliação, formas de cuidado) antes de decidir o 
cuidado apropriado para o tratamento da dor.  

1 2 3 4 5 6 

9. Eu respeito a opinião de outros profissionais (médico, 
equipe de enfermagem, fisioterapeuta, fonoaudiológo) 
sobre o cuidado na dor, mesmo que diferentes da minha 
própria opinião. 

1 2 3 4 5 6 

10. Eu coordeno o cuidado da dor do bebê com o 
profissional realizando procedimentos tais como punção 
lombar, inserção de dreno torácico e cateter central. 

1 2 3 4 5 6 

11. Eu administro medicação para dor pós-operatória 
para o bebê 24h após a cirurgia, mesmo quando 
prescrita S/N (se necessário). 

1 2 3 4 5 6 

12. A dor em bebês muitas vezes não é reconhecida. 
 

1 2 3 4 5 6 

13. Bebês diferem notadamente em suas respostas a 
dor. 

1 2 3 4 5 6 
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1  2  3  4  5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo Concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
14. Bebês não necessitam de analgésicos devido à 
imaturidade de seu sistema nervoso.  

1 2 3 4 5 6 

15. Bebês sentem dor assim como os adultos.  1 2 3 4 5 6 

16. Tenho conhecimento suficiente para avaliar a dor 
no bebê. 

1 2 3 4 5 6 

17. Sou consistente na avaliação da dor em bebês. 1 2 3 4 5 6 

18. Registro rotineiramente as avaliações de dor. 1 2 3 4 5 6 

19. Preparo adequadamente os bebês para 
procedimentos dolorosos. 

1 2 3 4 5 6 

20. Minhas avaliações da dor influenciam no manejo da 
dor. 

1 2 3 4 5 6 

21. A idade gestacional do bebê influencia no manejo 
da dor. 

1 2 3 4 5 6 

22. O diagnóstico médico\clínico do bebê influencia o 
manejo da dor. 

1 2 3 4 5 6 

23. Registro de avaliação da dor é importante.  1 2 3 4 5 6 

24. Registro do manejo da dor é importante. 1 2 3 4 5 6 

25. Registro de dor resulta em alívio mais efetivo da 
dor. 

1 2 3 4 5 6 

26. Conheço escalas específicas para avaliação de dor 
em bebês. 

1 2 3 4 5 6 

27. Considero a dor como um dos sinais vitais do bebê.  1 2 3 4 5 6 

28. O contexto ambiental influencia na forma como o 
bebê expressa a dor. 

1 2 3 4 5 6 

29. Executo ações coordenadas com a equipe com 
foco no manejo da dor durante procedimentos 
invasivos. 

1 2 3 4 5 6 

30. É necessário o uso de medidas não farmacológicas 
para alivio da dor. 

1 2 3 4 5 6 

31. Sedativos (hidrato de cloral e midazolam) não são 
adequados para aliviar a dor em bebês. 

1 2 3 4 5 6 

32. Conheço medidas não farmacológicas efetivas no 
alívio da dor aguda em bebês. 

1 2 3 4 5 6 

33. Os pais podem ajudar no manejo da dor em bebês. 1 2 3 4 5 6 

34. Do ponto de vista médico, ético e humanitário, a dor 
do bebê deve ser sempre tratada. 

1 2 3 4 5 6 

 
3ª. PARTE  

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS TÊM POR OBJETIVO IDENTIFICAR O 
CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO NEONATAL SOBRE O RUIDO, 
LUMINOSIDADE, CUIDADOS POSTURAIS E PRESENÇA PAIS\FAMILIA  
 

 

 
3.1- Circule a resposta mais apropriada para traduzir o seu conhecimento sobre a dor do 
recém-nascido, de acordo com os itens abaixo:  
 

1  2  3  4  5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo Concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 

1. O nível de ruídos recomendado na unidade neonatal 
deve ser menor que 45 dB e não ultrapassar 50 dB. 

1 2 3 4 5 6 
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1  2  3  4  5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo Concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
2. As fontes de ruído podem modificar-se com a 
cooperação de todos os profissionais de saúde. 

1 2 3 4 5 6 

3. As fontes de ruídos podem modificar-se pelo 
desenho arquitetônico da unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 6 

4. Os ruídos internos da incubadora são controlados na 
unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 6 

5. A diminuição da luz favorece a diminuição do ruído. 1 2 3 4 5 6 

6. O bebe em posição canguru deve ser colocado em 
local de penumbra ou cobrir seus olhos. 

1 2 3 4 5 6 

7. O nível de luminosidade para prematuros na unidade 
neonatal recomendado é de 1-60 Lux. 

1 2 3 4 5 6 

8. O nível de ruído e luminosidade são medidos com 
frequência na unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 6 

9. A estimulação mão-boca estimula a flexão ativa do 
tronco e membros. 

1 2 3 4 5 6 

10. O apoio adequado da cabeça do prematuro facilita 
a rotação ativa. 

1 2 3 4 5 6 

11. Proporcionar postura mais simétrica e com apoio 
das extremidades favorece o desenvolvimento do 
bebe. 

1 2 3 4 5 6 

12. Favorecer a cabeça–linha média estimula a 
exploração visual ao redor do ambiente do bebe. 

1 2 3 4 5 6 

13. Manter um grau necessário de flexão do bebe 
possibilita maior auto regulação e auto-tranquilização. 

1 2 3 4 5 6 

14. O manuseio do bebê deve ser gradual levando em 
consideração estado de sono-vigília. 

1 2 3 4 5 6 

15. Agrupar intervenções evita interrupção do sono.  1 2 3 4 5 6 

16. Os Pais/família são considerados referencia na vida 
do recém-nascido durante a sua hospitalização. 

1 2 3 4 5 6 

17. Os pais\família estão implicados no cuidado ao 
recém-nascido e participam das decisões a respeito do 
seu filho. 

1 2 3 4 5 6 

18. Os pais são cuidadores naturais e portanto devem 
ser  considerados parte da equipe de cuidadores da 
unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 6 

19. A presença dos pais na unidade neonatal é um 
direito de cidadania, devendo ser garantido na 
instituição. 

1 2 3 4 5 6 

20. A presença dos pais melhora a qualidade do 
vínculo  com o recém-nascido. 

1 2 3 4 5 6 

21. A presença dos pais na unidade neonatal facilita o 
contato pele a pele e a posição canguru. 

1 2 3 4 5 6 

22. A presença dos pais na unidade neonatal facilita 
sua aprendizagem nos cuidados com o recém-nascido 
no ambiente domiciliar. 

1 2 3 4 5 6 

23. A presença dos pais na unidade neonatal  é efeito 
indesejável para o aumento da  infecção hospitalar. 

1 2 3 4 5 6 

24. A presença dos pais na unidade neonatal valoriza, 
respeita a diversidade cultural, religiosa e tradição 
familiar. 

1 2 3 4 5 6 

25. A presença dos pais na unidade neonatal promove 
uma atenção individualizada. 

1 2 3 4 5 6 
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1  2  3  4  5 6 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo Concordo Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

 
26. A reunião de pais e de grupo de apoio entre as 
famílias favorece a interação profissionais de saúde. 

1 2 3 4 5 6 

27. A lavagem das mãos é uma medida de controle da 
infecção hospitalar e difundida entre pais\ familiares e 
profissionais de saúde.  

1 2 3 4 5 6 

 

 
4ª. PARTE  

AS PRÓXIMAS PERGUNTAS TÊM POR OBJETIVO IDENTIFICAR AS 
PRÁTICAS DOS ENFERMEIROS SOBRE O MANEJO DO CUIDADO 
DESENVOLVIMENTAL DO RECEM-NASCIDO REFERENTE A DOR, 
RUIDO, LUMINOSIDADE, CUIDADOS POSTURAIS E PRESENÇA 
PAIS\FAMILIA. 

 

 
4.1 - Assinale com um X a resposta mais apropriada sobre as práticas SOBRE O MANEJO DO 
CUIDADO DESENVOLVIMENTAL DO RECEM-NASCIDO 
 

1  2  3  4  5 

Nunca Raramente Frequentemente Geralmente Sempre 

 
 

PRÁTICAS REALIZADAS POR VOCÊ NAS ESTRATÉGIAS PARA O ALÍVIO DA DOR 
NEONATAL 

1. Identifico a dor por meio do choro do bebê. 1 2 3 4 5 

2. Identifico a dor por meio da mímica facial do bebê. 1 2 3 4 5 

3. Identifico a dor por meio da movimentação corporal de braços e 
pernas do bebê. 

1 2 3 4 5 

4. Identifico a dor por meio de alterações de parâmetros 
fisiológicos do bebê. 

1 2 3 4 5 

5. Avalio a dor em bebês por meio do choro. 1 2 3 4 5 

6. Avalio a dor por meio da mímica facial do bebê. 1 2 3 4 5 

7. Avalio a dor por meio da movimentação corporal e agitação do 
bebê. 

1 2 3 4 5 

8. Avalio a dor por meio da mensuração dos sinais vitais do bebê. 1 2 3 4 5 

9. Avalio a dor em bebês juntamente com os sinais vitais. 1 2 3 4 5 

10. Utilizo escalas para avaliar a dor em bebês. 1 2 3 4 5 

11. Registro no prontuário as manifestações de dor dos bebês. 1 2 3 4 5 

12. Comunico e discuto com a equipe de saúde sobre as 
manifestações de dor dos bebês.  

1 2 3 4 5 

13. Utilizo a sucção não nutritiva para o alívio da dor em bebês 
submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

14. Promovo o aleitamento materno para o alívio da dor em bebês 
submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

15. Administro o leite materno para o alívio da dor em bebês 
submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

16. Promovo o contato pele a pele para o alívio da dor em bebês 
submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

17. Administro a sacarose ou glicose para o alívio da dor em bebês 
submetidos a procedimentos potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

18. Utilizo a sacarose ou glicose associada à sucção não nutritiva 
para o alívio da dor em bebês submetidos a procedimentos 
potencialmente dolorosos. 

1 2 3 4 5 

19. Promovo o posicionamento adequado do bebê para auxiliar no 
alívio da dor. 

1 2 3 4 5 
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1  2  3  4  5 

Nunca Raramente Frequentemente Geralmente Sempre 

 
20. Realizo a contenção facilitada do bebê durante o procedimento 
doloroso. 

1 2 3 4 5 

21. Realizo o enrolamento do bebê antes do procedimento 
doloroso. 

1 2 3 4 5 

22. Utilizo mais de uma medida não farmacológica para o alívio da 
dor em bebês. 

1 2 3 4 5 

23. Discuto com a equipe de saúde as medidas não 
farmacológicas utilizadas para prevenção e alívio da dor em 
bebês. 

1 2 3 4 5 

24. Registro no prontuário dos bebês as intervenções não 
farmacológicas utilizadas para a prevenção e o alívio da dor. 

1 2 3 4 5 

25. Registro no prontuário dos bebês as intercorrências na 
administração de medidas não farmacológicas para prevenção e 
alívio da dor. 

1 2 3 4 5 

26. Informo aos pais/familiares sobre os procedimentos dolorosos 
a serem realizados com seu bebê. 

1 2 3 4 5 

27. Solicito aos pais/familiares a participarem da prevenção e alívio 
da dor de seu bebê. 

1 2 3 4 5 

28. Administro EMLA (anestésico local) para alívio da dor em 
bebês submetidos a punções. 

1 2 3 4 5 

29. Administro analgésicos opióides (fentanil, morfina, etc.) para 
aliviar a dor repetida e prolongada do recém-nascido. 

1 2 3 4 5 

30. Administro analgésicos opióides (fentanil, morfina, etc.) para 
bebê em ventilação mecânica. 

1 2 3 4 5 

31. Administro analgésicos não opióides (paracetamol) para alívio 
da dor em bebês.  

1 2 3 4 5 

32. Administro analgésicos não opióides (paracetamol) para alívio 
da dor decorrente de procedimentos potencialmente dolorosos em 
bebês. 

1 2 3 4 5 

33. Administro sedativos (midazolam, hidrato de cloral) para 
manejo do estresse em bebês. 

1 2 3 4 5 

34. Administro sedativos (midazolam, hidrato de cloral) para 
manejo da dor em bebês. 

1 2 3 4 5 

35. Registro no prontuário dos bebês os efeitos da administração 
de fármacos para o alívio da dor. 

1 2 3 4 5 

36. Discuto com a equipe de saúde as medidas farmacológicas 
utilizadas para prevenção e alívio da dor em bebês. 

1 2 3 4 5 

37. Estimulo a presença da família na unidade neonatal   1 2 3 4 5 

38. Favoreço  um espaço físico confortável para a família na 
unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 

39. Ajudo no aprendizado da família no cuidado ao recém-nascido 
na unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 

40. Favoreço o contato físico e a interação dos pais com seu filho 
recém-nascido na unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 

41. Estimulo o contato pele a pele dos pais com o bebe a maior 
parte do tempo. 

1 2 3 4 5 

42. Incentivo o apoio do pai na amamentação do seu bebe.  1 
 

2 3 4 5 

43. Estimulo a visita de outros membros da família na unidade 
neonatal. 

1 2 3 4 5 

44. Promovo a posição canguru dos pais e bebe na uti neonatal.  1 2 3 4 5 

45. Planejo e implemento o cuidado individualizado do bebe 
durante a sua hospitalização. 
 

1 2 3 4 5 
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1  2  3  4  5 

Nunca Raramente Frequentemente Geralmente Sempre 

 
46. Registro no prontuário a presença dos pais na unidade 
neonatal 

1 2 3 4 5 

47. Favoreço o posicionamento do bebê na incubadora ou berço 
aquecido. 

1 2 3 4 5 

48. Favoreço a contenção facilitada durante a realização 
procedimentos na unidade neonatal.  

1 2 3 4 5 

49. Utilizo cobertores ou mantas na incubadora para proteger o 
sono do bebê. 

1 2 3 4 5 

50. Evito a exposição do bebê na luz direta durante meu plantão 
na unidade neonatal. 

1 2 3 4 5 

51. Cubro os olhos do bebê durante a realização de procedimento 
que necessitam de luz intensa. 

1 2 3 4 5 

52. Individualizo a exposição a luz segundo a maturidade e a 
estabilidade do bebê. 

1 2 3 4 5 

53. Reconheço o nível de tolerância da exposição a luz de cada 
bebe que cuido a partir dos sinais de desorganização (inquietude, 
agitação, espaçamento dos dedos, choro, etc). 

1 2 3 4 5 

54. Proporciono ciclos circadianos dos bebês na unidade neonatal 
durante o plantão. 

1 2 3 4 5 

55. Reduzo meu tom de voz na unidade neonatal respeitando o 
nível de ruído. 

1 2 3 4 5 

56. Reduzo os níveis dos alarmes das incubadoras e monitores 
respeitando o desenvolvimento do bebe.  

1 2 3 4 5 

57. Coloco o bebê em posição canguru pelo menos 50 minutos 
sem nenhuma interrupção. 

1 2 3 4 5 

58. Incentivo o contato pele a pele do pai-bebê sempre que a mãe 
não pode fazê-lo.  

1 2 3 4 5 

 
 
 

5ª. PARTE  
ATITUDES DOS ENFERMEIROS SOBRE O CUIDADO 
DESENVOLVIMENTAL EM RECÉM-NASCIDO NA UNIDADE NEONATAL. 

 

 
5.1 - Cite cinco condutas, por ordem de prioridade, você realizaria para promover o cuidado 
desenvolvimental do RN na unidade neonatal? 

1.________________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________________ 

 
5.2 - Aponte, em ordem de prioridade, cinco barreiras para realizar o cuidado desenvolvimental  do 
recém-nascido na unidade neonatal.  
1.________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________ 
4.________________________________________________________________________________ 
5.________________________________________________________________________________ 
 

 

             OBRIGADA! 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

TESTE PILOTO - (Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

O CUIDADO DESENVOLVIMENTAL DO RECÉM NASCIDO NA UNIDADE DE 

TERAPIA INTENSIVA NEONATAL: CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS 

DO ENFERMEIRO 

 

 

Prezada (o) Colega 

          Você está sendo convidada (o) a participar de um teste piloto no qual avaliará um 

questionário quanto à sua forma e conteúdo e que será utilizado por mim, Maria Estela Diniz 

Machado, Enfermeira, Docente, aluna do Programa de Doutorado da Escola de Enfermagem 

Anna Nery (UFRJ), orientanda da Profa Dra Marialda Moreira Christoffel, em uma pesquisa 

quantitativa, que tem como objetivos: descrever o conhecimento do enfermeiro que cuida dos 

recém-nascidos prematuros nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do município 

do Rio de Janeiro; analisar as práticas e atitudes do enfermeiro que cuida do recém-nascido 

prematuro na perspectiva do cuidado desenvolvimental nas UTIN do município do Rio de 

Janeiro; discutir o cuidado prestado ao recém-nascido prematuro pelos enfermeiros das UTIN 

do município do Rio de Janeiro frente às diretrizes da política pública de saúde ao recém-

nascido prematuro voltado para o cuidado neurodesenvolvimental.  

 Você receberá um questionário auto-aplicável que será recolhido pelo próprio 

pesquisador. Este questionário leva em torno de 15 minutos para ser respondido integralmente, 

e possui perguntas sobre seu conhecimento, atitude e prática no cuidado ao prematuro internado 

em unidade de terapia intensiva neonatal e informações sobre sua formação acadêmica e 

experiência profissional. Logo após responder o questionário irá avaliá-lo quanto à sua forma 

e conteúdo através de um instrumento especialmente elaborado para este fim. 

Sua participação é voluntária, podendo ser interrompida a qualquer tempo. Não há riscos 

relacionados aos procedimentos que serão realizados neste estudo. Não haverá custos de sua 

parte e não serão publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Os dados 

serão guardados por cinco (05) anos e incinerados após esse período. Os resultados deste estudo 

deverão ser publicados na forma de artigo científico, bem como divulgados em eventos.  
 

________________________________________                   

            Assinatura do responsável 

Profa. Dra. Marialda Moreira Christoffel 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do pesquisador 

Enf. Ms. Maria Estela Diniz Machado 
Programa de Doutorado da Escola de Enfermagem Anna 

Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rua 

Afonso Cavalcânti, 275 - Cidade Nova, Rio de Janeiro - 

RJ, CEP: 20211-110. Contato: 8897-9771. E-mail: 

medmachado@yahoo.com.br

 

  Eu,___________________________________________________, declaro estar 

ciente das informações deste termo de consentimento e concordo em participar deste teste 

piloto, bem como com a publicação e divulgação dos resultados.  

 

______________________________                                           Data:___/___/___ 

       Assinatura do respondente 

 

Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE E 

INSTRUMENTO PARA VALIDAÇÃO DE UM SURVEY DE CONHECIMENTO, ATITUDES E PRÁTICAS DO ENFERMEIRO QUANTO 

AO CUIDADO DESENVOLVIMENTAL 
 

CRITÉRIOS AVALIAÇÃO OBSERVAÇÕES/SUGESTÕES 

 ÓTIMO BOM REGULAR RUIM  

APARÊNCIA (aspecto ou aquilo que se mostra 

superficialmente ou à primeira vista) 

- É visualmente atraente? 

- Incita a responder? 

     

ADEQUAÇÃO DAS OPÇÕES DE 

RESPOSTAS 

- As respostas estão adequadas às perguntas? 

     

EXTENSÃO (longo ou curto) 

- É muito extenso? 

- É de tamanho adequado? 

- É curto? 

     

RELEVÂNCIA (importância) 

- Os itens são relevantes? 

- Os itens são importantes para a temática? 

     

ABRANGÊNCIA (Capacidade ou qualidade de 

abranger) 

- Os itens têm a abrangência necessária? 

- Os itens são muito restritos? 

- Os itens são pouco abrangentes? 

     

PERTINÊNCIA (Qualidade do que é pertinente; 

do que concerne. Qualidade lógica de ligação 

entre um elemento de prova e aquilo que se 

pretende provar) 

- Os itens estão adequadamente relacionados 

com o que se pretende encontrar? 

     

CLAREZA (Qualidade de claro; limpidez, 

transparência) 

- Os itens causam ambigüidade de resposta? 

- Os itens são claros? 
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Comentários:_________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

OBRIGADA PELA SUA CONTRIBUIÇÃO!!
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ANEXO A 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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ANEXO D 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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ANEXO H 

 

 


