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RESUMO 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da produção científica de enfermagem nacional sobre a 

comunicação da equipe de enfermagem com a família do RN na UTIN. Objetivos: identificar 

na literatura científica os estudos sobre a comunicação entre equipe de enfermagem e a 

família do recém-nascido internado na UTIN, descrever os temas mais comuns da 

comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-nascido internado na UTIN e 

discutir a comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-nascido internado 

na UTIN. Foi levantada bibliografia relativa ao tema por busca nas bases de dados LILACS, 

BDENF do portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS – BIREME) e SciELO, utilizando-se 

os seguintes descritores: Enfermagem, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Família e 

Comunicação.  Dos 354 artigos encontrados, procedeu-se a análise ficando apenas dezessete 

artigos científicos e os resultados foram agrupados em seis categorias: a comunicação efetiva 

no cuidado ao RN internado na UTIN, a comunicação não efetiva no cuidado ao RN internado 

na UTIN, desejo/necessidade de informação da família sobre o RN internado na UTIN, o 

papel do profissional na comunicação junto à família do RN na UTIN, comunicação como 

forma de cuidado e obstáculos para a comunicação. Evidenciou-se que tanto a equipe de 

enfermagem quanto os familiares ainda encontram dificuldades para o desenvolvimento de 

uma comunicação satisfatória entre si. Essa barreira pode ser modificada à medida que a 

relação progride entre eles e aumenta a confiança mútua. Para tanto os profissionais da 

enfermagem necessitam ampliar sua receptividade e compreensão da família como 

participante no processo de reabilitação do doente. 

 

 

Descritores: Enfermagem, Terapia Intensiva Neonatal, Família e Comunicação 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This is an integrative review of the national nursing scientific production on the 

communication from the nursing staff with the family in the NICU RN. Objectives: To 

identify studies on communication between the nursing team and the newborn's family 

admitted to the NICU in the scientific literature, describe the most common themes of the 

nursing staff communication with the family of the newborn hospitalized in the NICU and 

discuss the communication of the nursing staff with the family of the newborn hospitalized in 

the NICU. Was raised bibliography on the topic by searching the databases LILACS, BDENF 

the portal of the Virtual Health Library (VHL - BIREME) and SciELO, using the following 

keywords: Nursing, Neonatal Intensive Care, Family and Communication. There has been 

analysis of seventeen scientific papers and the results were grouped into six categories: 

effective communication in the care of newborns admitted to the NICU, the ineffective 

communication in the care of newborns admitted to the NICU, desire/need for family 

information NB admitted to the NICU, the role of the professional in communication with the 

family in the NICU RN, communication as a means of care and barriers to communication. It 

was evident that both the nursing team and the family still find it difficult to develop a 

satisfactory communication with each other. This barrier can be modified to the extent that the 

relationship between them and progresses enhances trust. For both the nursing professionals 

need to broaden their responsiveness and understanding of the family as a participant in the 

patient rehabilitation process. 

 

Keywords: Nursing, Neonatal Intensive Care, Family and Communication 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Durante o ensino teórico prático da disciplina de Enfermagem no Gerenciamento da 

Assistência em Saúde II, tive a oportunidade de acompanhar a rotina e as atividades 

desenvolvidas pelas equipes de enfermagem da Unidade Neonatal do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) e percebi o quanto a enfermagem negligencia a comunicação entre a 

equipe de enfermagem e o acompanhante do paciente hospitalizado. Na maioria das vezes que 

estive presente durante este tipo de interação pude perceber, como acadêmica de enfermagem, 

que o familiar é visto como alguém que “atrapalha” o tratamento do paciente na medida que 

questiona e exige informações sobre o estado de saúde e cuidados prestados ao recém-

nascido. 

Notei também que com o avanço da ciência e da tecnologia, me parece, que o 

enfermeiro está acumulando cada vez mais encargos administrativos, frequentemente 

afastando-se do cuidado ao paciente e sua família. Muitas vezes se vê os profissionais da 

enfermagem transferindo para os familiares normas e rotinas da instituição com a prevalência 

de atitudes autoritárias. 

Corroborando com a minha percepção Wernet e Angelo (2003) afirmam ser 

verificável que poucos são os enfermeiros que se preocupam em cuidar dos familiares e que 

percebem a importância dos mesmos no bem-estar e os reconhecem como contexto central 

para a manutenção da saúde. 

O profissional da área da saúde tem suas relações humanas como base para o seu 

trabalho e assim a ação profissional deve considerar a importância do processo comunicativo 

nela inserido. (SILVA, 1996) 

A prática da enfermagem embasada nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) 

de universalidade, integralidade e humanização implica que, além dos conhecimentos 

científicos essenciais à profissão, sejam agregados conhecimentos humanos como: 

relacionamento e comunicação interpessoal. Para Silva (1996), o enfermeiro deve se 

preocupar em desenvolver estes conhecimentos para garantir um cuidado de qualidade, 

efetivo e abrangente. 
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Comunicação é o processo de transferir significado de uma pessoa para outra na forma 

de idéias ou informações. É o ato de tornar comum. Para que a troca de significado tenha 

sucesso, mais que as palavras usadas, incluem-se a ênfase, a expressão facial, a inflexão vocal 

e todos os gestos involuntários e não intencionais que sugerem o significado real. A 

comunicação envolve as tentativas de compreender o outro e de ser compreendido. (SILVA, 

1996) 

A comunicação é adequada quando se diminui os conflitos e mal-entendidos e 

conseguimos atingir os objetivos definidos para a resolução de problemas. Torna-se efetivo se 

a mensagem recebida tem o mesmo significado da mensagem emitida. (SILVA, 1996) 

É de extrema importância que o enfermeiro assuma o papel de comunicador efetivo, 

considerando as percepções de seus receptores, esclarecendo as dúvidas, respondendo 

questionamentos e orientando não só o paciente, mas também acompanhantes e familiares, 

proporcionando-os um ambiente seguro e confiável para que o processo de reabilitação ocorra 

de forma tranquila, já que a inquietação da família poderá repercutir no estado de saúde do 

paciente. (STEFANELLI; CARVALHO, 2005) 

A comunicação enfermeiro-paciente é denominada comunicação terapêutica, porque 

tem a finalidade de identificar e atender as necessidades de saúde do paciente e contribuir para 

melhorar à prática de enfermagem, ao criar oportunidades de aprendizagem e despertar nos 

pacientes sentimentos de confiança, permitindo que eles sintam satisfeitos e seguros. Nesse 

sentido, diante do cuidado a saúde, temos que nos responsabilizar por boa parte da qualidade 

da assistência que oferecemos, colocando todas as opções tecnológicas que dispomos em 

termos de conhecimentos e de saber, a serviço do paciente. 

Existem três categorias para as tecnologias de trabalho em saúde, são elas:  

“tecnologias duras” as que estão inscritas nas máquinas e instrumentos e têm esse nome 

porque já estão programadas prioritariamente para a produção de certos produtos; de “leve-

duras” as que se referem ao conhecimento técnico, por ter uma parte dura que é a técnica, 

definida anteriormente, e uma leve, que é o modo próprio como o trabalhador aplica, podendo 

assumir formas diferentes dependendo sempre de como cada um trabalha e cuida do usuário; 

e “tecnologias leves” que dizem respeito às relações que de acordo com o autor, são 

fundamentais para a produção do cuidado e se referem a um jeito ou atitude próprio do 

profissional que é guiado por certa intencionalidade vinculada ao campo cuidador, ao seu 

modo de ser, à sua subjetividade. São tecnologias, também, porque dizem respeito a um saber, 

isto é, competências para os trabalhadores de saúde lidar com os aspectos relacionais que 

envolvem os atos produtivos. (MERHY, 1997) 
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Até 1930 aproximadamente, antes da Segunda Guerra Mundial, o recém-nascido, era 

afastado dos pais por se acreditar que o isolamento era o mais importante na prevenção de 

infecções, pois estes eram considerados uma ameaça para o bebê. (LIMA, et al, 1999; 

MARTÍNEZ, et al, 2007) 

É depois da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na década de 50, que 

vários estudos concluem que a presença dos pais junto ao recém-nascido é benéfica. São 

igualmente identificados os efeitos provocados na criança quando esta não é cuidada pelos 

seus pais. (LIMA, et al, 1999) 

No Brasil, a preocupação com a permanência dos pais no hospital passou a se tornar 

mais efetiva após a promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que regulamenta o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Em seu Artigo 12, o ECA dispõe que “os 

estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar condições para a permanência 

em tempo integral de um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou 

adolescente”. (BRASIL, 1991) 

Inicialmente, estes estudos foram focalizados na área de Pediatria, estudando o efeito 

da privação dos pais em crianças internadas. Mais tarde foram acrescidos de estudos sobre a 

importância da relação precoce pais/bebê, adaptando-se assim a filosofia de cuidados 

centrados na família para a Neonatologia. (MARTÍNEZ, et al, 2007) 

Considerando os avanços científico-tecnológicos que contribuíram para um aumento 

da expectativa de sobrevivência dos recém-nascidos (RN) prematuros e de baixo, o ministério 

da saúde lançou a Norma de Atenção Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – 

Método Canguru (MMC), por meio da Portaria nº 693 GM/MS (BRASIL, 2000). O MC é um 

tipo de assistência neonatal que implica contato pele-a-pele precoce entre mãe e RN de baixo 

peso, “de forma crescente e pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente, 

permitindo, dessa forma, uma maior participação dos pais no cuidado ao seu RN” (BRASIL, 

2002). Essa proposta assistencial envolve uma filosofia que visa proporcionar ações ditas de 

humanização, exigindo reflexões e certamente mudanças de atitude por parte de toda a equipe 

de saúde. Mesmo com a implantação deste programa em várias cidades brasileiras que, em 

tese, possibilitaria o cuidado mais compartilhado com a família, além da assistência 

integralizada e voltada para as necessidades específicas de cada uma dessas famílias, não 

existem muitas garantias de que um novo modelo esteja sendo efetivado, na prática, se não 

forem conhecidas as motivações que regem as atitudes de profissionais e clientes envolvidos, 

e se os componentes da equipe de saúde não se comprometerem efetivamente na alteração do 

modelo de atenção neonatal. 
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A Neonatologia é uma ciência nova que se desenvolveu a partir da década de 70, 

quando surgiram as primeiras Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN). Os 

precursores da história da neonatologia foram os obstetras Pierre Budan e Sir Dulgar Baird 

que estavam focados não somente nas condições maternas, mas também nos nascimentos de 

RN. Estas unidades surgiram com a finalidade de atender esses recém-nascidos que, devido a 

causas multifatoriais de ordem maternas ou por alterações fisiológicas do próprio RN, não 

conseguiam manter o desenvolvimento intraútero até a trigésima sétima semana gestacional, 

chamados então de RN prematuros. (WONG, 1999) 

 Recém-nascido prematuro é aquele que nasce com idade gestacional menor que 37 

semanas de gestação e peso menor que 2.500g. Dentro desse grupo de prematuros, existem 

aqueles que nascem com idade gestacional menor que 28 semanas de gestação e peso menor, 

que 1.000g, sendo então classificados como prematuros extremos. (TAMEZ, SILVA, 2005) 

 Para fornecer esses cuidados, a UTIN deve dispor de uma equipe capacitada, espaço 

físico adequado, materiais e equipamentos sempre disponíveis e em funcionamento. 

 Dentro da UTIN tem que existir uma interação entre a equipe de enfermagem e a 

família, propiciando assim, uma UTIN humanizada, onde o RN receberá toda atenção e 

carinho da equipe. O ideal seria que o atendimento desta equipe dispensado ao RN fosse 

estendido aos seus pais, pois estes experenciam sentimentos que muitas vezes não conseguem 

superar sozinhos, levando-os freqüentemente à insegurança e à angústia diante de uma 

situação delicada. 

A preocupação da enfermagem com a infecção decorrente da entrada das mães e 

familiares na UN carece de maior embasamento científico. Scochi (2000), aborda sobre as 

transformações na assistência a esse bebê, refere que, com a incorporação das questões 

psicológicas à prática assistencial, houve uma tendência de inserção mais ativa dos pais no 

cuidado do filho, inclusive na assistência em UTI. Os outros membros da família que antes 

eram proibidos de adentrar nas UNs, passaram a se relacionar com esse bebê durante a longa 

hospitalização, sempre que necessário, desde que planejado de forma individualizada. Os 

resultados das pesquisas microbiológicas e epidemiológicas evidenciam que essa prática não 

causou aumento nos índices de infecção hospitalar. Assim, os fundamentos da profilaxia da 

infecção foram revistos, sendo o foco das medidas restritivas de isolamento deslocado para o 

uso de materiais descartáveis e procedimentos de desinfecção dos equipamentos e das mãos 

dos cuidadores. 

 As famílias precisam de mais apoio da equipe, através da criação de espaços para 

ouvi-las, compreendendo o momento em que estão vivendo e incentivando a sua participação 
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na rotina da UTIN. Dessa forma, a equipe não estará apenas salvando a vida do RN, mas 

contribuindo também para a formação de uma relação afetiva mais sólida entre família e RN. 

Porém, para que isso possa ocorrer, é preciso que haja um repensar não só das práticas de 

assistência hospitalares, mas das próprias condutas dos profissionais que trabalham nas UTIN. 

(THOMAZ, et al, 2005) 

 

 

1.1 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

• Quais são os estudos nacionais existentes sobre a comunicação entre equipe de 

enfermagem e a família do recém-nascido internado na UTIN? 

• O que a equipe de enfermagem preconiza na comunicação com a família do recém-

nascido internado na UTIN? 

• Como é a comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-nascido 

internado na UTIN?  

 

 

1.2 OBJETO DE ESTUDO 

 

A comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-nascido internado 

na UTIN a partir da literatura científica nacional, no período de 2000 a 20131

 

. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

• Identificar os estudos sobre a comunicação entre equipe de enfermagem e a família do 

recém-nascido internado na UTIN na literatura científica nacional. 

• Descrever os temas mais comuns da comunicação da equipe de enfermagem com a 

família do recém-nascido internado na UTIN. 

• Discutir a comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-nascido 

internado na UTIN frente à política de humanização do cuidado ao RN de risco e sua 

família. 
                                                           
1 Ponte de recorte através da implementação do Ministério da Saúde da Norma de Atenção Humanizada ao 
Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Mãe-Canguru, por meio da Portaria nº 693 GM/MS no ano de 2000. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Diante da problemática exposta percebe-se que há uma necessidade de acolher essas 

famílias na UTIN e consequentemente inserí-las nos cuidados com o bebê. Com isso essa 

relação saudável e de cumplicidade entre as famílias e a equipe de enfermagem favorecerá um 

melhor enfretamento dos problemas ali encontrados e promoverá condições para que 

desenvolvam a maternidade mesmo em um ambiente diferente do esperado. 

Este estudo possui relevância pelo fato de discutir estratégias a serem utilizadas pela 

equipe de enfermagem para o favorecimento do vínculo entre a família e o recém-nascido e 

apresentar a importância da parceria dessas famílias com essa equipe, favorecendo o 

acolhimento efetivo e a inserção nos cuidados com o recém-nascido. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 A INSERÇÃO DA FAMÍLIA NO ESPAÇO HOSPITALAR: MARCOS HISTÓRICOS 

 

Acredita-se que até 1893 os bebês que nasciam nos poucos hospitais que dispunham 

de leitos para gestantes, permaneciam ao lado de suas mães até o momento da alta. Nesse ano, 

surgiu o primeiro berçário em Paris, criado pela enfermeira Madame Henry para atender 

recém-nascidos prematuros, utilizando-se uma incubadora para aquecê-los (PACHECO, 

2001; UNGERER; MIRANDA, 1999). Stéphane Etienne Tarnier desenvolveu a primeira 

incubadora, feita em madeira e mantida por água aquecida, sendo instalada na maternidade de 

Paris, em 1880. (OLIVEIRA, 2004b) 

Segundo Lussky apud Oliveira, Rodrigues (2005), o obstetra francês Pierre Budin 

desenvolveu os princípios e métodos que deram início à neonatologia. Para Ungerer e 

Miranda (1999), Budin ampliou o cuidado com os bebês prematuros ao publicar o livro “Le 

Nourrisson” que destacava a permanência da mãe e sua participação nos cuidados ao filho 

prematuro, como um dos fatores fundamentais para a sobrevivência desses bebês. 

No entanto, no início do século XX, a prematuridade e as infecções hospitalares, 

responsáveis por muitos óbitos, mantinham as taxas de mortalidade de recém-nascidos 

elevadas. Com os avanços na neonatologia, reduziram-se o índice de mortalidade dos 

prematuros, e, para controlar as infecções hospitalares, adotou-se como medida preventiva o 

isolamento estrito do recém-nascido na maternidade, o que prejudicou o vínculo mãe-filho. 

(OLIVEIRA; RODRIGUES, 2005) 

Nos anos 40 do século XX, a sociedade discutia acerca da saúde mental, psicológica e 

emocional do ser humano. Nessa época, Edith Jackson, professora de pediatria e psiquiatra, 

criou o “projeto alojamento conjunto” com a finalidade de humanizar o nascimento e 

promover o aleitamento materno. Desse modo, em 1946, foi inaugurada a primeira 

“roomingin unit” com 4 leitos e 4 berços no Grace New Haven Hospital, na Inglaterra. Essa 

experiência demonstrou a satisfação das mães em permanecerem ao lado dos seus filhos, e, 

também, que os recém-nascidos choravam menos na companhia das suas mães. (UNGERER; 

MIRANDA, 1999)  
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Em 1951, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório sobre privação 

materna como fator prejudicial à saúde mental. Esse documento impulsionou a preocupação 

com o crescimento e desenvolvimento na assistência à criança hospitalizada. (LIMA; 

ROCHA; SCOCHI, 1999) 

Outro marco importante em favor da permanência das mães junto às crianças 

hospitalizadas foi a publicação do relatório PLATT, em 1959, na Inglaterra, o qual trazia, 

entre outras recomendações, a permissão aos pais para visitarem seus filhos sempre que 

pudessem e a admissão das mães junto com seus filhos, visto que traria benefícios para a 

criança, mãe e equipe de saúde. (COLLET; ROCHA, 2000) 

Segundo Oliveira (1999), no Brasil, até o fim dos anos 60, na maioria das unidades de 

internação pediátrica dos hospitais era proibida a permanência das mães junto aos filhos, sob 

alegação de que essa medida evitaria infecção e contaminação no ambiente hospitalar. Ainda, 

a autora (op. cit, 1999, p. 33) acrescenta: 
No período de 1953 a 1969, a humanização do hospital teve como proposta o 
atendimento aos aspectos psicológicos infantis, através de inúmeras condutas 
estabelecidas. Recomendavam que deveria ser avaliada a permanência da mãe junto 
à criança hospitalizada, visando a favorecer o desenvolvimento infantil. 
 

O movimento de inserção da família no cenário hospitalar inicia-se com a adoção de 

visitas pelas instituições como forma de minimizar o problema do afastamento familiar, em 

especial da mãe, vivenciado pela criança durante uma internação. Até o final da década de 60 

estas visitas aconteciam em dias e horários restritos. Posteriormente, as visitas passaram a 

ocorrer por um período maior de tempo de acordo com critérios como gravidade do quadro 

clínico, idade da criança, condição de terminalidade, situação de cirurgia e moradia em outro 

município. (SOUZA, 1996) 

A partir da mudança de visita com horário estipulado para visita flexibilizada apenas 

para as crianças que atendiam aos critérios estabelecidos, as mães das outras crianças que não 

se beneficiavam desse direito iniciaram um movimento informal reivindicando a permissão 

para permanecer com seus filhos hospitalizados. Com o tempo, as instituições cedem às 

pressões das mães. Vale ressaltar que esse movimento acontece na década de 80, período de 

redemocratização do país. (SOUZA, 1996 e 2007) 

Porém, no Brasil, somente com a promulgação da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990 

que regulamentou o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (BRASIL, 2005a), que foi 

garantido o direito à permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos 

casos de internação de criança ou adolescente. 
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Em 1995, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovou o 

texto relativo aos Direitos da Criança e do Adolescente Hospitalizados (BRASIL, 1995), 

elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, transformando-se na Resolução 41/95. 

Essa resolução consta de vinte itens, porém destaca-se os seguintes direitos: ser 

acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de hospitalização, bem 

como receber visitas; que seus pais ou responsáveis participem ativamente do seu diagnóstico, 

tratamento e prognóstico, recebendo informações sobre os procedimentos a que será 

submetida; e ter uma morte digna, junto a seus familiares, quando esgotados todos os recursos 

terapêuticos disponíveis. (BRASIL, 1995)  

Na prática assistencial, é um desafio para as instituições atender esses direitos 

previstos no ECA e na referida resolução. Gomes, Caetano & Jorge (2008, p. 64) ressaltam 

que o direito de ser acompanhado durante a hospitalização está presente nos dois citados 

documentos e, apesar de ser atendido pelas instituições, “até hoje, muitos hospitais não 

reservam uma acomodação e alimentação digna para o acompanhante”. 

Dentre os temas mais atuais em Neonatologia, enfatizando a humanização do 

atendimento perinatal, uma das estratégias de maior importância para que a prática 

humanizada ocorra, surge a partir da implementação do Método Canguru como política 

pública, normatizada pelo MS através da Portaria 1.683 no ano de 2000. Este método envolve 

vários profissionais de saúde e a família do RN crítico num processo de hospitalização, onde 

os sujeitos em questão se interagem e se integram, mobilizando conhecimentos, atitudes e 

emoções, num processo em que a família e o RN são compreendidos enquanto unidade, com 

necessidades biológicas, sociais e culturais interligadas. (MAIA; et al, 2011) 

As ações na atenção humanizada estão inseridas num conjunto de intervenções 

comprometidas com a integralidade do cuidado, com a saúde e com a qualidade de vida, 

durante e após a alta hospitalar. Assim, o Método Canguru, objetiva o resgate da afetividade 

através da troca de calor entre a família e o RN crítico, no contato pele a pele crescente e 

prazeroso, acompanhado de suporte assistencial. A relação de apego, o aleitamento materno, a 

troca de olhares, o contato, então precoce, entre a família e o RN crítico se estabelece e a 

família deixa, então, de ser mera observadora dos cuidados prestados pela equipe de saúde ao 

seu filho, participando dessa terapêutica. (MAIA; et al, 2011) 

O Método Canguru enfatiza a mudança do modelo de saúde meramente tecnicista, 

centralizador e hospitalocêntrico, permitindo que um novo vies possa ser construído através 

de políticas públicas de saúde, refletindo na prática exercida pelos profissionais que lidam 

com o mundo da UTIN e com os familiares que ali permeiam. (MAIA; et al, 2011) 
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O método é desenvolvido em três etapas: na primeira, quando o recém-nascido está 

impossibilitado de ficar junto à mãe e necessita de internação na unidade neonatal, inicia-se o 

contato direto pele a pele entre a mãe e o bebê, progredindo até a colocação do bebê sobre o 

tórax da mãe ou do pai. Na segunda fase, a saúde do recém-nascido está estabilizada e ele 

pode contar com o acompanhamento contínuo da mãe. A posição canguru é mantida pelo 

maior tempo possível, como se fosse um estágio para a alta hospitalar. Na terceira etapa, o 

bebê já recebeu alta hospitalar, mas ainda necessita de acompanhamento ambulatorial para 

avaliações de seu desenvolvimento físico e psicológico pela equipe multidisciplinar. Nesse 

período, o método também é aplicado continuamente. (BRASIL, 2000) 

 
 

2.2 A FAMÍLIA E A ENFERMAGEM NA UTIN  

 

Os estudos em geral sobre a inserção da família na assistência à criança hospitalizada 

estão centrados na participação materna, fato compreensível, pois historicamente a mulher 

tem assumido o papel social de responsável pelo cuidado da família. (MARTÍNEZ; 

FONSECA; SCOCHI, 2007) 

Na área de neonatologia, o modelo de atenção centrado na família tem sido enfatizado. 

Envolve um conjunto de filosofias, princípios e práticas, que coloca a família no centro da 

assistência, compreendendo-a como o recurso primário de força e suporte, sendo importante 

para a tomada de decisões a assistência ao bebê. (MARTÍNEZ; FONSECA; SCOCHI, 2007) 

Os profissionais de saúde devem oferecer suporte consistente e padrões de qualidade 

da assistência, baseada em respeito, responsabilidade e nas necessidades da família. 

(MARTÍNEZ; FONSECA; SCOCHI, 2007) 

É de extrema importância a participação da mãe na assistência ao recém-nascido, já 

que a mesma fornece estímulos primordiais para a evolução benéfica e rápida do filho, que 

apresenta maior ganho ponderal e recupera-se mais rapidamente (reduzindo o tempo de 

internação), auxiliando no desenvolvimento físico, mental e afetivo da criança. Essa 

separação do binômio mãe-filho afeta o crescimento físico e mental deste bebê. (CYPRIANO; 

FISBERG, 1990) 

Bowlby (1995) considera essencial para a saúde mental do recém-nascido o calor, a 

intimidade e a relação constante com a mãe. Tais cuidados evitam o processo de privação 

maternal. 
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Temos que estar conscientes que o recém-nascido não consegue organizar e estruturar 

seu comportamento pela sua imaturidade, e não pode agir para buscar essa proximidade, bem 

como refletir sobre as necessidades e vivência dessa família. 

Bowlby (1995) cita que manter uma criança em contato com seus pais, deva ser 

considerado como o primeiro princípio da assistência psicológica ao bebê doente, tendo como 

foco a prevenção da privação e de alterações futuras da saúde física e mental. 

Quando a família está presente nos procedimentos, reduz a ansiedade para ambos, 

bebê e família; às que são submetidas à cirurgia têm menos dor, a sua recuperação e alta são 

mais rápidas; no aspecto emocional, o bebê e sua família têm maior satisfação e capacidade 

de enfrentamento e adaptação durante a hospitalização e após a alta; para a equipe aumenta a 

sua satisfação no trabalho, pois quando aliado com a família melhora a tomada colaborativa 

de decisões. Assim é necessário que o modelo de cuidado esteja centrado na família, em que o 

núcleo seja o bem-estar, desde o período pré-natal, nascimento, internação, seguimento e 

assistência de suporte após a alta. (MILANESI; et al, 2006) 

A maioria dos profissionais aceitam a participação das mães, mas eles ainda têm 

ambiguidade dos papéis de cada um nesse processo de cuidado, às vezes apoiam e as vezes 

não apoiam. (COLLET; ROCHA, 2004) 

Rossato-Abéde e Angelo (2002), afirmam que a maneira da enfermeira prestar cuidado 

e apoiar as mães, permitir a presença delas na unidade neonatal (UN), e o papel que eles 

desempenham durante a sua participação no cuidado ao filho estão relacionados ao sistema de 

crenças, às atitudes, normas sociais, aos valores e às expectativas das enfermeiras.  

Tendo como pano de fundo a negociação do cuidado entre a enfermagem e as mães do 

bebê hospitalizado, Collet e Rocha (2004) consideram que a inserção da familia na assistência 

ao bebê hospitalizado desencadeia nova forma de organização do trabalho da enfermagem, 

tendo em vista que a  mãe passa a realizar muitos cuidados ao filho, que antes foram de 

competência exclusiva da enfermagem, especialmente aqueles relacionados à higiene, 

alimentação e apoio emocional.  

O cuidado proporcionado pela mãe na UN está ligado a um processo de treinamento, 

formal ou infomal, no qual as mães aprendem ou realizam os cuidados  de acordo com o estado 

clínico do filho, passam a fazer alguns cuidados especiais, como cuidados básicos de higiene, 

alimentares, terapêuticos e conforto. Esse treinamento é feito, principalmente, pela enfermeira 

que orienta e supervisiona as mães na realização desses procedimentos. (MARTÍNEZ; 

FONSECA; SCOCHI, 2007) 
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Treinar as mães sobre o cuidar e/ou prepará-las para alta implica dotá-las de 

competências, quando se têm como eixo o cuidado centrado na família.  

O cuidado que a mãe presta ao filho, gera um elo no processo de trabalho e, assim, a 

mãe e a enfermagem se encontram dividindo e compartilhando o cuidado, as mães querem 

participar da assistencia, sentem-se co-responsáveis e assumem esse papel no cotidiano, sendo 

vistas como apoio no processo de hospitalização. (COLLET, 2001) 

Ao mesmo tempo, ao executar os cuidados de maternagem como alimentar o filho na 

UN, trocar fraldas, dar banho e executar outras medidas de higiene, as mães não são 

reconhecidas como agentes do processo de trabalho na UN, e estão presentes no hospital na 

condição de cuidadoras. Essas mães reduzem a carga de trabalho da enfermagem, participando 

de alguns momentos do processo terapêutico, sendo vistas como agentes de colaboração. 

(COLLET, 2001) 

Souza e Oliveira (2003) aludem que essa necessidade de ajuda é decorrente da falta de 

funcionários, sobrecarregando a equipe de enfermagem e, assim, a mãe alivia essa carga 

dividindo as tarefas. As mães muita das vezes são vistas como mão-de-obra que ajuda a 

equipe.  

Mesmo sendo considerado como agente de colaboração no trabalho, dependendo dos 

momentos e atividades da rotina do serviço, para a equipe, a presença das mães modificam o 

ambiente e, em determinadas situações atrapalham a dinâmica do trabalho, sobretudo quando 

da realização de procedimentos como medicação, testes clínicos e outros procedimentos mais 

complexos no tratamento. Na visão das enfermeiras as mães devem ajudar sem serem 

invasivas, o que significa que elas podem permanecer na unidade mas sem romper as regras do 

serviço. (COLLET, 2001) 

Permitir ou não a entrada dos pais e a sua participação no cuidado, é questão do 

controle e exercício de poder, pois essa autoridade profissional é reconhecida e acatada pelas 

mães diante da capacidade e poder da organização de solucionar seus problemas. 

(MACHADO; VIEIRA, 2004) 

Devido ao desconhecimento da UN, dos equipamentos ali presentes, rotinas, e pelo 

desejo de comparar o filho com outros, as mães também ficam atentas à estrutura física e à 

condição dos outros bebês ali internados, além de observarem o que a enfermeira faz. Esse 

comportamento pode significar que a mãe está controlando ou fiscalizando o trabalho da 

enfermagem. (MELLO, 1998) 
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Cabe ressaltar que esses comportamentos, são formas de enfrentar o medo e estresse 

causados pela nova situação, de ter o filho diferente e internado num ambiente físico que na 

visão dessa mãe pode ser hostil. (MELLO, 1998) 

Mello (1998) refere que essas mães ficam observando o trabalho de enfermagem com o 

sentido de aprender alguns cuidados administrados ao filho. 

Se não for criado espaço de escuta para manifestação de sentimentos dessas mães, 

dificilmente, a enfermagem e as mães poderão harmonizar seus papéis no cuidado do bebê na 

UN. (TAMEZ; SILVA, 2005) 

Esse comportamento materno de observar tudo e fazer perguntas, gera insegurança nos 

profissionais diante da realização de determinados procedimentos, pois a enfermagem sente-se 

mal preparada para responder aos questionamentos das mães. A presença das mães pode 

intensificar os questionamentos acerca do processo diagnóstico e terapêutico. (FURLAN, 

2002) 

 

2.3 A COMUNICAÇÃO DA FAMÍLIA COM A EQUIPE DE ENFERMAGEM 

 

A comunicação da área da saúde permeia a prática de enfermagem e deve ser vista 

como fundamental e imprencidível para o cuidado. Stefanelli e Carvalho (2005) afirmam que 

para a enfermagem, a comunicação é o eixo que integra o ensino e a pesquisa, permitindo 

exercer a profissão como ciência e arte, favorecendo assim, a integração da pessoa com o 

profissional, fundamental para a educação em saúde. 

Muitas vezes o cuidado materno é visto como uma obrigação e relacionamento como a 

família é impessoal, normativo e autoritário. Nessa relação prevalece uma assimetria na 

comunicação, colocando a mãe como mera executora de uma ordem 

(GAIVA; SCOCHI, 2005), caracterizando-se uma relação hierarquizada de dominação-

subordinação entre mães e equipe de enfermagem. (COLLET,  2001) 

Nascimento (2003), afirma que informar aos membros da família sobre a doença e 

terapêutica proposta, bem como ouvir suas dúvidas, exige sensibilidade dos profissionais de 

saúde. Na interação entre os profissionais e os familiares, as mensagens emitidas ou omitidas 

têm significado intenso e envolvem sentimentos. Assim, instruir as mães com informações 

que as tornem aptas para lidar com as diversas demandas do plano terapêutico é considerado 

essencial para o cuidado do bebê. Além disso, o plano terapêutico precisa ser construído e 

reconstruído em conjunto, de acordo com cada etapa do processo saúde-doença e com as 

interações que vão ocorrendo. 
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Quando a equipe de enfermagem consegue comunicar-se com a família, ela passa a 

interagir com o mesmo, possibilitando uma maior integração enfermagem-cliente, isto é, 

proporcionando uma relação social com o indivíduo que esta fora do seu ambiente social e 

poderá diminuir o estresse, a angústia, a ansiedade, o medo, a tristeza e a depressão. 

(SANTOS; SHIRATORI, 2005) 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão integrativa da produção científica de enfermagem nacional 

sobre a comunicação da equipe de enfermagem com a família do RN na UTIN. 

A revisão integrativa consiste na construção de uma análise ampla da literatura, 

contribuindo para discussões sobre métodos e resultados de pesquisas, assim como reflexões 

sobre a realização de futuros estudos. O propósito inicial deste método de pesquisa é obter um 

profundo entendimento de um determinado fenômeno baseado em estudos anteriores. 

(MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008) 

Para a elaboração deste estudo foi seguido uma linha metodológica estruturada para 

uma compreensão da pesquisa como um todo desde a sua construção até os resultados. Para a 

construção desta revisão integrativa seguimos o processo estruturado em seis etapas de Mendes 

et al (2008) que são: 

 

Primeira etapa: Estabelecimento da hipótese ou questão de pesquisa 

 

Esta etapa se deu através de formulações de hipótese ou questão que tivessem 

relevância para a saúde e para a enfermagem. 

 

Segunda etapa: Amostragem ou busca na literatura 

 

Nessa fase determinamos os critérios de inclusão e exclusão dos artigos a serem 

incluídos na revisão, sendo um processo criterioso e transparente. 

 

Terceira etapa: Categorização dos estudos 

 

O objetivo desta etapa é organizar e sumarizar as informações de maneira concisa, 

formando um banco de dados de fácil acesso e manejo, contendo informações como amostra 

do estudo (sujeitos), a metodologia empregada, resultados e as principais conclusões de cada 

estudo. 
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Quarta etapa: Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa 

 

Esta etapa prevê a análise dos dados extraídos, que foram feitas de forma crítica.  

 

Quinta etapa: Interpretação dos resultados 

 

Esta etapa foi através dos resultados no qual aprofundamos e ampliamos o tema 

estudado, contribuindo para um novo entendimento, com implicações na prática, pesquisa.  

 

Sexta etapa: Apresentação da revisão/ ou síntese do conhecimento 

 

Nessa etapa será realizada a apresentação da revisão integrativa que deverá contemplar 

informações de cada artigo revisado, a pertinência dos procedimentos empregados, bem como 

os aspectos relativos ao tema abordado.  

Esta etapa consiste na elaboração do documento que deve contemplar a descrição das etapas 

percorridas pelo revisor e os principais resultados evidencia dos da análise dos artigos 

incluídos.  

 Desse modo, para a realização da busca de artigos científicos foram consultadas bases 

de dados LILACS, e BDENF do portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS – BIREME), 

bem como a biblioteca SciELO.  

BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da 

Saúde) é um Centro Especializado da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) 

estabelecido no Brasil desde 1967, em colaboração com Ministério de Saúde, Ministério da 

Educação, Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo e Universidade Federal de São Paulo. 

LILACS é uma base de dados cooperativa do sistema BIREME que compreende a 

literatura relativa às ciências da saúde, publicada nos paises da região Latino-Americana e do 

Caribe, desde 1982. 

A base de dados BDENF constitui uma base de dados especializada na área da 

Enfermagem, utilizando publicações do LILACS, através do sistema BIREME. 

O SciELO é uma biblioteca virtual piloto que abrange uma coleção selecionada de 

periódicos científicos brasileiros com base hospedada na Fapesp (Fundação de amparo à 

pesquisa do estado de São Paulo). Apresenta textos completos de artigos nas áreas de ciências 

sociais, biologia, veterinária e microbiologia. 



27 

 

A escolha dos descritores deu-se através da busca na Biblioteca Virtual em Saúde dos 

Descritores em Ciências da Saúde DECS/MESH (Medline/Pubmed) e assim foram escolhidos 

quatro descritores: enfermagem, terapia intensiva neonatal, família e comunicação. 

 

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 Artigos publicados no idioma português; 

 Artigos encontrados na íntegra para leitura on-line; 

 Artigos publicados no período entre 2000 a 2013. 

 

Em relação ao recorte temporal definido entre 2000 a 2013 pelo fato do destaque 

maior dado à inserção da família na UTIN através da Norma de Atenção Humanizada ao 

Recém-Nascido de Baixo Peso (Método Canguru), por meio da Portaria nº 693 GM/MS no 

ano de 2000. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 Teses e dissertações; 

 Artigos de revisão integrativa, sistemática, literatura e bibliográfica; 

 Artigos em outros idiomas que não português; 

 Artigos fora do período entre 2000 a 2013; 

 Artigos em duplicidade em mais de uma base. 

 

3.3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Durante a busca nas bases de dados foi utilizado os descritores: “enfermagem”; 

“UTIN”; “família” e “comunicação”. Além disso, com objetivo de abranger o maior número 

de artigos relacionados ao assunto foi utilizada também a palavra-chave: “relações 

interpessoais”. Assim, a partir do uso do operador booleano “and’ foi feita as seguintes 

combinações: “utin” and “enfermagem” and “comunicação”; “utin” and “enfermagem”  and 

“família”; “utin” and “família” and “comunicação”; “utin” and “enfermagem” and “relações 

interpessoais”; “utin” and “enfermagem”; “utin” and “família”. 

Diante das combinações dos descritores nas bases de dados, foram obtidos os 

seguintes resultados, apresentados a seguir no quadro I. 
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Quadro I: Quantitativo de artigos em cada base de dados de acordo com os descritores e 

as palavras chaves 

 

Descritores Resultados 

SciELO LILACS BDENF 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM” and 

“COMUNICAÇÃO 

 
0 

 
07 

 
02 

 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM”  and 

“FAMÍLIA” 

 
11 

 
49 

 
13 

“UTIN” and “FAMÍLIA” 
and “COMUNICAÇÃO” 

 
0 

 
06 

 
04 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM” and 

“RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS” 

 
01 

 
02 

 
03 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM” 

 
41 

 
90 

 
61 

“UTIN” and “FAMÍLIA” 11 33 20 

TOTAL 64 187 103 

 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão na seleção dos artigos nas bases 

de dados no decorrer da busca, foram encontrados os seguintes resultados demonstrado no 

quadro II. 
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Quadro II: Quantitativo de artigos encontrados nas bases de dados após inclusão dos 

critérios elegíveis 

 

Descritores Resultados 

SciELO LILACS BDENF 

“UTIN” and 

“ENFERMAGEM” and 

“COMUNICAÇÃO 

 

0 

 

05                                 

 

0 

 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM”  and 

“FAMÍLIA” 

 
02 

 
01 

 
0 

“UTIN” and 
“FAMÍLIA” and 

“COMUNICAÇÃO” 

 
0 

 
0 

 
0 

 
“UTIN” and 

“ENFERMAGEM” and 
“RELAÇÕES 

INTERPESSOAIS” 

 
 

01 

 
 

01 

 
 

0 

“UTIN” and 
“ENFERMAGEM” 

 
03 

 
02 

 
0 

“UTIN” and 
“FAMÍLIA” 

0 01 01 

TOTAL 06 10 01 

 

 

Aplicando-se os critérios de inclusão e exclusão do estudo teve-se a exclusão de 58 

artigos no SciELO, 177 artigos no LILACS e 102 artigos no BDENF, totalizando 337 artigos 

excluídos, dos 354 artigos encontrados. Sendo assim, permaneceram no estudo 17 artigos. 

Os artigos que se repetiram nas bases de dados LILACS E BDENF foram excluídos já 

que a primeira base de dados a ser pesquisada foi a base SciELO. 
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4. RESULTADOS 

 

Os artigos selecionados foram encontrados em diferentes bases de dados. Dos 17 

artigos selecionados, 10 artigos (59%) foram selecionados na base de dados LILACS, 06 

artigos (35%) na SciELO, 01 artigo (6%) na BDENF, ilustrados no gráfico 1. 
 

Gráfico 1: Distribuição dos artigos encontrados de acordo com a base de dados 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

De acordo com a abordagem metodológica os 17 artigos selecionados foram assim 

identificados: 16 artigos (94%) qualitativos e 01 artigo (6%) quantitativo, conforme mostra o 

gráfico 2. 

 
Grafico 2: Distribuição dos artigos selecionados de acordo com a abordagem metodológica 
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Quanto a publicação no período de 2000 a 2013 foi possível observar um aumento 

gradativo de artigos publicados, sendo registrado no período de 2000-2002 a publicação de 0 

artigos; de 2003-2005, 02 artigos (12%); de 2006-2008, 02 artigos (12%); 2009-2011, 04 

artigos (23%) e de 2012-2013, 09 artigos (53%). Foi possível observar maior produção nos 

anos de 2009 a 2013 com destaque para os anos de 2012 a 2013 de acordo com o gráfico 3. 

 
 

Gráfico 3: Distribuição dos estudos de acordo com a publicação anual, no período de 2000 a 2013 
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Quanto as regiões do Brasil, apresentaram diferenças entre si. A maior produção 

ocorreu na região Sul (47%), seguida da região Sudeste (35%) e região Nordeste (18%). 

A região Sul apresentou 08 artigos (47%) nos estados do Paraná (03), Rio Grande do 

Sul (03) e Santa Catarina (02), de origem da Revista de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro com 02 artigos, a Revista Texto e Contexto de 

Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina com 01 artigo; a Revista de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro com 01 artigo; a Revista 

Eletrônica de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás com 01 artigo; a Revista 

Gaúcha de Enfermagem com 01 artigo; a Revista Ciência, Cuidado e Saúde com 01 artigo e a 

Revista Brasileira de Enfermagem - Associação Brasileira de Enfermagem de Brasília com 01 

artigo. 



32 

 

A região Sudeste apresentou 06 artigos (35%) destacando o estado do Rio de Janeiro com 

05 artigos sendo 01 na Revista Brasileira de Enfermagem, 03 na Revista de Enfermagem da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 01 na Revista de Enfermagem Anna Nery da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seguido do estado de Minas Gerais com 01 artigo na 

Revista de Enfermagem do Centro Oeste Mineiro. 

A região Nordeste apresentou 03 artigos (18%), sendo 02 no estado do Ceará e 01 no 

Maranhão, 02 artigos na Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste e 01 artigo na Revista 

Enfermagem em Foco. 

Não foram encontradas publicações das regiões Norte e Centro-Oeste. 

 
 

 

Gráfico 4: Distribuição dos estudos de acordo com a região de publicação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

47%

35%

18%

0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

Região
Sul

Região
Sudeste

Região
Nordeste

Região
Norte

Região
Centro-
Oeste

Região Sul
Região Sudeste
Região Nordeste
Região Norte
Região Centro-Oeste



33 

 

 

 

 

Quadro III com as informações sobre ano de publicação, principais resultados e conclusão 
TÍTULO AUTORES OBJETIVOS TIPO DE 

PESQUISA 
SUJEITOS RESULTADOS/ 

CONCLUSÃO 
ANO BASE DE 

DADOS 
A experiência vivida pelas 
famílias de crianças 
hospitalizadas em uma 
unidade de terapia 
intensiva neonatal 

Maria de Lourdes Centa 
Elaine Cristhine 
Moreira 
Magda Nanuck de 
Godoy Holffling Ribas 
Pinto 

Identificar a 
experiência 
vivida pelos 
familiares de 

crianças 
internadas 

em Unidade de 
Terapia 

Intensiva 
Neonatal num 

hospital de 
Curitiba. 

 
 

Qualitativa 

 
 

Familiares 

Apesar do atendimento prestado 
pela equipe multiprofissional, 
eles sentem necessidade de mais 
informações, orientações, 
aconselhamento e apoio. 

 
 
 

2004 

 
 

SciELO, 
LILACS E 

BDENF 
 

Necessidades de mães 
adolescentes que 
acompanham seus filhos 
internados na unidade 
neonatal 

Andréa Farias Lourenço 
Célia Antunes 
Crysóstomo de Sousa 

Identificar as 
necessidades 
sentidas por 

mães 
adolescentes 

que 
acompanham 
seus filhos em 

unidade 
neonatal 

hospitalar. 

 
 

Qualitativa 

 
 

Mães 

Primordial maior integração e 
comunicação entre as 
adolescentes e a equipe de 
enfermagem. 

 
 

2004 

 
 

LILACS 

O dialogo entre a equipe de 
saúde e mães de bebes 
prematuros: uma análise 
freireana 

Bárbara Bertolossi 
Marta de Araújo 
Benedita Maria Rêgo 
Deusdará Rodrigues 
Elisa da Conceição 
Rodrigues 

Analisar a 
prática de 
educação 

adotada pela 
equipe de 

saúde junto às 
mães de recém-

 
 
 
 

Qualitativa 

 
 
 
 

Mães 

A concepção bancária, presente 
na prática educativa entre 
profissionais e clientes, mistifica 
a realidade da unidade neonatal, 
negando às mães a sua vocação 
ontológica e histórica de 
humanizar-se, o que exige sua 

 
 
 
 

2008 

 
 
 
 

LILACS 
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nascidos 
internados na 
Unidade de 
Tratamento 
Intensivo 
Neonatal. 

revisão. 

Recem-nascido na unidade 
de internação neonatal: o 
olhar da mãe 

Antonia do carmo 
soares campos 
Maria helena ribeiro 
odísio 
Márcia maria coelho 
oliveira 
Cinthia maria gomes da 
costa escoto esteche 

Identificar o 
significado, 

para a mãe, da 
internação de 

um filho 
recém-nascido 

em uma 
Unidade de 
Internação 
Neonatal. 

 
 
 
 

Qualitativa 

 
 
 
 

Mães 

 
É pertinente um canal de 
comunicação efetivo com essas 
mães, durante o período de 
internação, para amenizar os 
sentimentos oriundos dessa 
experiência. 

 
 
 

2008 

 
 
 
 

LILACS 

Tecnologia, ambiente e 
interações na promoção da 
saúde ao recém-nascido e 
sua família 

Márcia Maria Coelho 
Oliveira 
Andréa Lopes Barbosa 
Marli Teresinha 
Gimeniz Galvão 
Maria Vera Lúcia 
Moreira Leitão Cardoso 

Analisar os 
cuidados 

ambientais e as 
interações entre 

a equipe de 
enfermagem, o 
recém-nascido 

(RN) 
prematuro 

internado e sua 
família como 

estratégias para 
a promoção da 

saúde em 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal 

 
 
 
 
 
 

Qualitativa 

Equipe de 
enfermagem, 

o recém-
nascido 
(RN) 

prematuro 
internado e 
sua família 

Neste ambiente, exige-se que o 
profissional esteja em 
consonância com o bebê, com a 
mãe e a equipe hospitalar. Por 
sua vez, a evolução tecnológica 
influencia o ambiente e o saber 
fazer do profissional, sendo 
possível realizar práticas de 
promoção da saúde nas unidades 
críticas, ao propiciar uma 
atenção de qualidade, humana e 
individualizada aos recém-
nascidos e seus familiares. 

 
 
 
 
 
 

2009 

 
 
 
 
 
 

LILACS E 
BDENF 
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(UTIN). 
Representações de mães 
sobre hospitalização do 
filho prematuro 

Nilba Lima de Souza 
Ana Cristina Pinheiro 
Fernandes Araújo  
Íris do Céu Clara Costa 
Jovanka Bittencourt 
Leite de Carvalho Maria 
de Lourdes Costa da 
Silva 

Conhecer as 
representações 
de mães sobre 

a 
hospitalização 

do filho 
prematuro na 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal 
(UTIN). 

 
 
 

Qualitativa 

 
 
 

Mães 

Observa-se que os profissionais 
de saúde atuantes em UTIN, 
precisam agir com 
sensibilidades, ter 
disponibilidade para escuta e 
possibilitar o diálogo com a 
família de prematuros e, 
principalmente com as mães, de 
forma a favorecer a adequação 
progressiva da mãe à realidade 
do nascimento e hospitalização 
de um filho prematuro. 

 
 
 

2009 

 
 
 
 

SciELO, 
LILACS  

Percepção das mães sobre o 
processo comunicacional 
na unidade de tratamento 
intensivo neonatal 

Tarciany F. Fraga 
Lúcia Nazareth Amante 
Jane Cristina Anders 
Maria Itayra Coelho de 
Souza Padilha 
Luizita Henckemaeir 
Roberta Costa 
Lisnéia Fabiani Bock 

 
 

Compreender a 
percepção da 
mãe sobre o 

processo 
comunicacional 

entre esta e a 
equipe de 

enfermagem na 
internação do 
recém-nascido 
na Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal. 

 
 
 
 

Qualitativa 

 
 
 
 

Mãe 

A necessidade de preparar os 
profissionais de enfermagem 
sobre o atendimento a família e 
o uso da comunicação 
terapêutica, incluindo o seu 
ensino na graduação e na 
educação em serviço. Cabe 
ressaltar dois pontos essenciais 
para o cuidado das mães nas 
unidades assistenciais de saúde: 
oferta periódica de momentos 
educativos para a equipe de 
saúde sobre os temas 
comunicação e família e a 
inclusão dos temas família e 
comunicação na formação dos 
profissionais com o intuito de 
prepará-los para as situações 
desafiadoras no cuidado às 
famílias. 

 
 
 
 

2009 

 
 
 
 

LILACS 
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A relação entre 
enfermeiros, mães e recém-
nascidos em Unidades de 
Tratamento Intensivo 
Neonatal 

Fernanda Rocha 
Gorgulho 
Benedita Maria Rêgo 
Deusdará Rodrigues 

 
Compreender o 
significado da 

ação do 
enfermeiro na 
aproximação 
mãe/recém-
nascido na 

UTIN. 

 
 
 
 

Qualitativa 

 
 
 
 

Enfermeiro 

A presença das mães na UTIN é 
considerada natural para os 
enfermeiros, apesar de ainda não 
estar completamente esclarecido 
como inseri-las no cotidiano da 
unidade. O fato é que elas fazem 
parte desse ambiente e que 
precisa haver uma convivência 
harmoniosa entre todos. 
 

 
 
 

2010 

 
 
 

BDENF 
LILACS 

Acolhimento na unidade 
neonatal: percepção da 
Equipe de enfermagem 

Roberta Costa 
Patrícia Klock  
Melissa Orlandi 
Honorio Locks 

 
Conhecer como 

ocorre o 
acolhimento 
aos pais na 

percepção da 
equipe de 

enfermagem 
neonatal. 

 
 
 

Qualitativa 

 
 
 

Pais 

Apontam para a necessidade de 
capacitação dos profissionais das 
unidades neonatais, promovendo 
não somente aprimoramento 
técnico, mas também 
sensibilizando-os para um 
cuidado individualizado e 
humanizado. 

 
 
 

2012 

 
 

 
BDENF 
LILACS 

  
 
 

Descrevendo necessidades 
de familiares de crianças 
internadas em unidades de 
terapia intensiva neonatal 

Fernanda Santos 
Pacheco Ribeiro  
Marinese Hermínia 
Santos 
Francisca Georgina 
Macedo Sousa 
Ewaldo Éder Carvalho 
Santana  
Sabrina Furtado Cunha 
Araújo  
Cynthia Griselda Castro 
Viegas  
Lorena Carvalho Braga  

 
Identificar as 
necessidades 
dos familiares 

segundo as 
dimensoes 
seguranca, 

informacao, 
proximidade, 

conforto e 
suporte. 

 
 

Quantitativa 

 
 

Familiares 

100% dos familiares avaliaram 
como importantíssimo as 
necessidades das dimensoes 
suporte, seguranca, proximidade 
e informacao, atribuindo menor 
importancia a dimensao 
conforto. 

 
 

2012 

 
 

BDENF 

A primeira visita ao filho 
internado na unidade de 

Kayna Trombini 
Schmidt 

 
 

 
 

 
 

Ampliam a compreensão dos 
sentimentos e das necessidades 

 
 

 
SciELO, 
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terapia intensiva neonatal: 
percepção dos pais 
 
 
 

Ieda Harumi Higarashi 
Anelize Helena Sassá 
Sonia Silva Marcon 
Marly Veronez 

Identificar os 
sentimentos, 

experiências e 
expectativas 

dos pais 
durante a 

primeira visita 
ao filho 

internado na 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal 
(UTIN). 

Qualitativa Pais dos pais na primeira visita ao 
filho internado na UTIN e 
possibilitaram a reflexão sobre 
intervenções de enfermagem que 
possam amenizar as implicações 
negativas desse período 
situacional do ciclo de vida. 
 

 
 
 

2012 
 
 

LILACS E 
BDENF 

 
 

 

O sentido do ser mãe que 
tem a possibilidade de 
tocar o filho prematuro na 
unidade intensiva: 
contribuições para a 
enfermagem neonatal 

Rita de Cássia de Jesus 
Melo 
Ivis Emília de Oliveira 
Souza 
Cristiane Cardoso de 
Paula 

 
Desvelar o 

sentido do ser-
mãe que tem a 
possibilidade 

de tocar o filho 
prematuro na 

UTIN. 

 
 

Qualitativa 

 
 

Mães 

A partir dessa compreensão vaga 
e mediana, foi possível constituir 
o conceito de ser-mãe-que-tem-
apossibilidade- de-tocar-seu-
filho-prematuro-na-UTIN, que 
mostra o movimento existencial 
a ser desvelado pela análise 
hermenêutica. 

 
 

2012 

 
SciELO, 
LILACS 

Percepções e sentimentos 
da família na interação 
com a equipe de 
enfermagem na UTI 
neonatal 

Nara Marilene Oliveira 
Girardon-Perlini 
Ângela Aparecida 
Fornari Viana 
Isabel Cristina Pacheco 
Vand der Sand 
Bruna Vanessa Costa da 
Rosa 
Margrid Beuter 

 
Conhecer os 

sentimentos da 
família quando 
da internação 

do recém-
nascido em 

unidade 
de terapia 
intensiva 
neonatal 
(UTIN) e 

 
 
 
 

Qualitativa 

 
 
 
 

Família 

Apontam os sentimentos de ter 
um filho internado em uma 
UTIN e as percepções 
relacionadas à interação com a 
enfermagem, a qual pode 
constituir-se em fonte de 
segurança, tranquilidade e apoio, 
condições que facilitam a 
experiência, ou em fonte de 
insegurança e desconforto, 
fatores que tornam a experiência 
mais traumática. Por estar em 

 
 
 
 

2012 

 
 
 
 

LILACS 
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descrever as 
percepções 

sobre a 
interação da 

família com a 
equipe de 

enfermagem. 

constante contato com os pais, a 
equipe de enfermagem pode 
favorecer a formação de vínculo 
dos pais com o recém-nascido e 
minimizar o sofrimento da 
família como um todo. 

A mãe acompanhante na 
unidade de terapia 
intensiva neonatal: 
Desafios para a equipe 
assistencial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élen Fátima Marinho 
Santana 
Lélia Maria Madeira 

 
Conhecer 

a percepção de 
médicas e 

enfermeiras 
neonatólogas 

acerca da 
presença da 

mãe na 
Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal 
(UTIN) e 
analisar os 

fatores 
facilitadores e 
dificultadores 
das relações 

entre 
profissionais de 

saúde e as 
mães dos bebês 
internados na 

UTIN. 

 
 

 
Qualitativa 

 
 

 
Médicos e 
enfermeiro 

A percepção dos profissionais 
sobre a importância da presença 
dos pais na UTIN, especialmente 
os benefícios da presença 
materna, para a recuperação do 
recém-nascido. A comunicação 
efetiva entre as mães e a equipe 
assistencial foi apontada como 
principal estratégia a ser 
utilizada, sendo determinante 
para a minimização dos 
conflitos. A importância do 
trabalho multiprofissional é 
ressaltada, além do 
reconhecimento dos aspectos 
emocionais das mães e a 
interação com a família, a fim de 
proporcionar segurança, 
afetividade e atendimento 
qualificado. 

 
 
 

2013 

 
 
 

BDENF 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vivências de familiares no 

Kézia de Oliveira 
Marly Veronez 

 
Conhecer a 

 
 

 
 

 
Evidenciou a importância de 

 
 

 
SciELO, 
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processo de nascimento e 
internação de seus filhos 
em UTI neonatal 

Ieda Harumi Higarashi 
Darci Aparecida 
Martins Corrêa 

vivência de 
pais que 

tiveram seu 
bebê internado 
na Unidade de 

Terapia 
Intensiva 
Neonatal 

(UTIN) desde o 
nascimento. 

Qualitativa Mães envolver a família no processo 
assistencial como fator precursor 
da qualidade da atenção 
humanizada. 

2013 LILACS E  
BDENF 

Percepção da equipe de 
enfermagem sobre 
humanização em unidade 
de tratamento intensivo 
neonatal e pediátrica 

Laís Silva dos reis 
Eveline Franco da silva 
Roberta waterkemperc 
Elisiane lorenzini 
Fátima Helena 
cecchetto 

 
Identificar a 
percepção da 

equipe de 
enfermagem 

sobre a 
humanização 

no cuidado em 
uma unidade de 

terapia 
intensiva 
neonatal e 
pediátrica. 

 
 

 
Qualitativa 

 
 

 
Equipe de 

enfermagem 

A compreensão da equipe de 
enfermagem sobre humanização 
pauta-se na própria ciência do 
cuidado de enfermagem, e não 
especificamente na Política 
Nacional de Humanização. 

 
 

 
2013 

 
 
 

LILACS 
 
 
 

Enfermagem neonatal: o 
sentido existencial do 
cuidado na unidade de 
terapia intensiva 

Rita de Cássia de Jesus 
Melo 
Ívis Emília de Oliveira 
Souza 
Cristiane Cardoso de 
Paula 

 
Desvelar o 

sentido 
existencial do 

cuidado as 
maes de 
bebes 

prematuros 
internados em 

UTIN. 

 
 
 

Qualitativa 

 
 
 

Mães 

Desvelou que o ser-mae, ao ser-
com-o-filho, tambem se sente 
cuidada pelos profissionais que 
propiciam que enfrente esse 
momento existencial de maneira 
mais segura. 

 
 

 
2013 

 
 
 

LILACS 
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5. DISCUSSÃO 

 

Os artigos selecionados foram analisados e categorizados com o objetivo de facilitar o 

levantamento dos resultados e sintetizar os dados relevantes e contribuintes para o estudo. 

Foram encontradas seis categorias: 1) A comunicação efetiva no cuidado ao RN internado 

na UTIN, 2) A comunicação não efetiva no cuidado ao RN internado na UTIN, 3) 

Desejo/necessidade de informação da família sobre o RN internado na UTIN, 4) O papel 

do profissional na comunicação junto à família do RN na UTIN, 5) Comunicação como 

forma de cuidado e 6) Obstáculos para a comunicação. 

 

Categoria 1: A comunicação efetiva no cuidado ao RN internado na UTIN 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que abordam de alguma forma o processo da 

comunicação eficiente entre a equipe de enfermagem e a família no cuidado ao RN que se 

encontra internado na UTIN. Os estudos destacaram temas relevantes como: A informação 

como forma de aproximação e envolvimento da família no cuidado ao RN; a comunicação 

efetiva diminui a ansiedade e os medos proporcionado maior motivação para o cuidado; a 

comunicação deve atender as necessidades da família; o acolhimento, a comunicação 

adequada, a sensibilidade e o diálogo com a família ameniza os conflitos e as incertezas 

quanto a sobrevivência do filho e a internação; o processo de comunicação ocorre quando há 

troca entre os sujeitos, a informação deve ser repassada de forma clara, não verticalizada. 

O enfermeiro deve promover a aproximação e o envolvimento dos familiares com o 

cuidado prestado à criança. Para que isso ocorra, os profissionais de enfermagem que atuam 

em UTIN devem oferecer apoio, informando e orientando sobre o estado do RN, como 

realizar o cuidado, significado dos equipamentos, sua importância para o tratamento. Esta é 

uma estratégia de se promover uma assistência humanizada em um ambiente que predomina a 
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atenção à máquina, minimizando desta forma as inseguranças. (CENTA; MOREIRA; PINTO; 

2004, LOURENÇO; SOUZA, 2004; OLIVEIRA; BARBOSA; GALVÃO; CARDOSO, 2009) 

Os enfermeiros não devem preocupar-se somente com o estado de saúde do RN mas também 

com sua família, procurando minimizar medos, ansiedade, tristeza e dificuldades, pois eles 

são atores importantes no processo de cura e de desenvolvimento e crescimento do RN. Para 

isso devem abrir canais de comunicação mais efetivos com os familiares, principalmente nos 

primeiros dias da internação, informando inclusive protocolos de tratamento e resultados 

esperados. Isso fará com que os familiares se sintam menos ansiosos e temerários em relação 

à saúde de seus filhos; proporcionará maior interação entre equipe e família, motivando a 

participarem do cuidado. (CENTA; MOREIRA; PINTO, 2004; ARAUJO; RODRIGUES, 

2008; CAMPOS; ODÍSIO; OLIVEIRA; ESTECHE, 2008; SOUZA; et al, 2009; FRAGA; et 

al, 2009; OLIVEIRA; et al, 2013) 

Foi citado também a importância de uma melhor interação entre os familiares e o 

pessoal da equipe de enfermagem para a manutenção de um canal aberto de comunicação com 

a finalidade de sintonizar o atendimento às reais necessidades e expectativas da família. A 

escuta e o diálogo entre a equipe e família pode ser capaz de construir uma relação de 

confiança. (LOURENÇO; SOUZA, 2004; SANTANA; MADEIRA, 2013) 

Foi salientada a importância do acolhimento inicial. O profissional deve se apresentar 

à família, dizendo seu nome e função, acompanhando-a até próximo ao RN. Estes aspectos 

são apontados como estratégias para um bom relacionamento com a família, procurando 

reduzir os medos, favorecendo a aproximação e estimulando o contato e vínculo afetivo. 

(KOSTA; KLOCK; LOCKS, 2012) 

Os familiares do RN enfermo precisam de tempo e informações a respeito da doença e 

tratamento do mesmo,  para se adaptarem à nova situação. Receber informações sobre seu 

filho deve ser considerado um direito da família. Logo a receptividade e a comunicação são 

grandes estratégias para a promoção da saúde. Considera-se a comunicação alvo principal no 

relacionamento entre as pessoas, é imprescindível aos profissionais tornarem-se capazes de 

entender a família, suas dúvidas, anseios e expectativas mediante uma situação de conflito. 

(OLIVEIRA; BARBOSA; GALVÃO; CARDOSO, 2009; SOUZA et al, 2009; SANTANA; 

MADEIRA, 2013) 
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Qualquer tipo de informação dada a família deve favorecer o diálogo, ou seja, não 

deve ser verticalizada, em que só a família recebe a informação, pois a comunicação ocorre 

quando há troca, quando se permite que essas famílias expressem suas dúvidas, receios e 

esperanças. (GORGULHO; RODRIGUES, 2010) 

As atitudes das enfermeiras devem ser sinceras e verdadeiras mantendo a família 

informada sobre o estado de saúde do seu filho, dando apoio e esclarecendo todas as dúvidas 

com uma linguagem adequada à compreensão dela, fazendo com que ela entenda o que foi 

passado, se sentindo seguras e valorizadas, e inserida no cotidiano de vida e atenção ao RN, 

para que dessa forma não se afastem do filho nesse momento tão significativo. Quando as 

orientações são repassadas de forma clara, a família as compreende melhor, e, desse modo, a 

angústia sentida poderá ser minimizada. (CAMPOS; ODÍSIO; OLIVEIRA; ESTECHE, 2008; 

FRAGA et al, 2009; SCHMIDT; et al, 2012; PERLINI et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2013) 

Souza, Chaves e Silva (2006) concordam com o que foi exposto nos parágrafos 

anteriores quando diz que o fundamento da enfermagem é o cuidado, e remete a sensibilidade 

entre a enfermeira e a família. Isto pode ser efetivamente demonstrado e praticado somente de 

maneira interpessoal. Portanto, este cuidado não pode ser fragmentado, centrado na patologia 

e aparatos tecnológicos, mas visto como um momento de interação com a equipe de 

enfermagem, a fim de se estabelecer uma relação de ajuda e confiança com os familiares. 

Muitas vezes ao entrarem nas unidades hospitalares os familiares se deparam com o paciente 

usando vários equipamentos com os quais a equipe da UTIN está acostumada, porém para 

eles tudo nesta unidade pode ser assustador. 

Estes autores ainda comentam que no decorrer da hospitalização observa-se que 

muitos questionamentos emergem por parte da família, referente a possíveis seqüelas, estado 

geral e possibilidade de morte, a equipe deve estar atenta para mostrarem-se sensíveis às 

necessidades da família nesse momento, buscando caminhos efetivos para atendê-la e 

reconhecendo os diferentes modos que a família responde a essa vivência. Se a intenção for 

cuidar da família em sua singularidade, a ansiedade e ao medo sobre a estrutura física e ao 

ambiente do hospital são aspectos que devem ser considerados, como encontramos nos artigos 

desta revisão. 

Para que esse processo de comunicação seja facilitado sugere-se a criação de um 

espaço onde o profissional da saúde possa trocar experiências, dificuldades e sentimentos 
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despertados a partir da hospitalização, tornando possível o estabelecimento de uma 

comunicação mais afetiva e menos mecânica com as famílias. Corroborando para o 

desenvolvimento deste processo Inaba, Silva e Telles (2005), afirmam que os familiares têm a 

necessidade de alguém da equipe de enfermagem ser sua referência, alguém a quem eles 

possam recorrer para uma conversa, esclarecimento de suas dúvidas e serem tranqüilizados e 

orientados. 

 

Categoria 2: A comunicação não efetiva no cuidado ao RN internado na UTIN 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que demonstram de alguma forma quando o 

processo de comunicação não é eficiente entre a equipe de enfermagem e a família no cuidado 

ao RN que se encontra internado na UTIN. Desses estudos surgiram temas relevantes como: a 

insegurança em relação ao estado de saúde do RN; a comunicação não terapêutica entre 

profissionais e família dificulta a compreensão entre ambos; a falta de atenção e uma escuta 

sensível por parte dos profissionais; linguagem técnica, falta do diálogo, educação 

verticalizada e informação não entendida e sim memorizada; profissionais com uma 

comunicação superficial, incompleta e apressada se detendo à função dos aparelhos; não 

preparo dos profissionais quando as coisas saem do padrão e para dar noticias ruins; a não 

formação do vínculo devido a comunicação não efetiva; a atitude do profissional 

influenciando a forma como a família irá se comportar. 

A família mostra-se insegura quanto ao estado de saúde do RN, devido ao grande 

número de aparelhos ligados a ele, mesmo após um esclarecimento de que seu filho está bem. 

Isto porque há um contraste entre o que o profissional fala e o que essa família percebe, 

através da visualização do filho. Além disso, muitas vezes as famílias e a equipe de 

enfermagem não conseguem compreender suas falas e seus discursos, exigindo de ambos um 

grande esforço para concretizar o processo de comunicação. (FRAGA et al, 2009) 

Em alguns momentos o processo de comunicação não permitiu a interação adequada, 

pois muitas vezes o profissional respondeu ao questionamento das mães sem estar atento para 

o entendimento das suas explicações. Além disso, a equipe de enfermagem algumas vezes 

demonstrou duvidarem da família, julgando sua atitude e não estando sensível a escuta.  

(FRAGA et al, 2009) 
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Alguns membros da equipe despertaram nas famílias receio de expor suas dúvidas e 

anseios, o que significa que a atitude do profissional influenciará na forma de como a família 

irá se comportar. (FRAGA et al, 2009) 

Os profissionais de saúde utilizam muitos termos técnicos durante a prática educativa 

com as famílias, tendo como base uma educação verticalizada e informativa. O processo de 

comunicação tão importante nesta fase não é efetivado, ficando essas famílias desinformadas 

sobre a real situação de seu filho. As famílias mostram também que não entenderam o que o 

profissional falou, apenas memorizou o conteúdo informado. Esse vazio de informações gera 

sentimentos de incerteza, insegurança e ansiedade que poderiam ser minimizados através da 

prática do diálogo entre profissional e família. (CAMPOS et al, 2008; ARAÚJO; 

RODRIGUES, 2008; RIBEIRO et al, 2012; SANTANA; MADEIRA, 2013)  

Em situações em que o RN necessita de internação em UTIN, quase sempre as 

informações à família sobre o que está ocorrendo são escassas ou inexistentes, pois nesse 

momento os profissionais da unidade priorizam o atendimento à criança. Nesse contexto, a 

comunicação, quando ocorre, geralmente é superficial e apressada. (PERLINI et al, 2012) 

As famílias também expressam dúvidas quanto às informações do profissional, por 

serem incompletas, apenas se detendo na função do aparelho e sem explicar o porquê de seu 

uso. Proporcionar visita ao RN enfermo e explicar à família o significado dos equipamentos, 

sua importância para o tratamento, é uma estratégia de se promover uma assistência 

humanizada em um ambiente que predomina a atenção à máquina. (ARAÚJO; RODRIGUES, 

2008; OLIVEIRA et al, 2009) 

Outro dado que surgiu nesta pesquisa se refere ao fato de os profissionais de saúde 

reconhecerem os direitos da família na UTIN, e afirmarem que a relação com ela “é 

tranquila”, porém os casos que saem do padrão incomodam muito, o que leva a reconhecer 

que falta habilidade da equipe para lidar com essas famílias. (SANTANA; MADEIRA, 2013) 

Muitos profissinais da UTIN demonstram um certo despreparo ou temor em dar 

informações sobre o RN, principalmente em se tratando de má notícia, destacando que na 

formação acadêmica desses profissionais de saúde há um distanciamento de temas 

relacionados à má notícia e as perdas. (RIBEIRO et al, 2012) 

Quando os acontecimentos e a comunicação não são efetivos, geram  sentimentos sob 

forma de recusa em permanecer com o bebê, impaciência e afastamento progressivo, 
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ocasionando dificuldades na formação do vínculo afetivo entre família e criança. (OLIVEIRA 

et al, 2009) 

Alguns membros da equipe despertaram nas famílias receio de expor suas dúvidas e 

anseios, o que significa que a atitude do profissional influenciará na forma de como a família 

irá se comportar. (FRAGA et al, 2009) 

Os dados apresentados apontam que os enfermeiros ainda utilizam uma linguagem 

técnica priorizando os equipamentos e todo aparato tecnológico presente na UTIN. Porém, a 

pesquisa de Inaba, Silva e Telles (2005) demonstrou que para os familiares, a equipe de 

enfermagem deveria explicar melhor o que está acontecendo com o paciente, por exemplo, 

explicar o que significa estar “estável” ou edemaciado. Para eles comunicação adequada é 

aquela em que as informações sobre o estado do paciente acontecem nos horários da visita e 

são transmitidas de uma maneira simples, clara e objetiva, sem o uso de termos difíceis, para a 

compreensão até de pessoas com menos escolaridade. 

A incerteza normalmente causa apreensão e ansiedade nos familiares, sabe-se que a 

falta de informação constitui importante fonte de ansiedade em pacientes e em seus familiares 

que esperam aflitos o momento da visita para retirarem as suas dúvidas e, de preferência, 

receberem boas notícias. (MARUITI; GALDEANO, 2007) 

Gaíva e Scochi (2002) concordam com os dados expostos ao afirmarem que a relação 

entre profissionais e família é assimétrica que, mesmo diante da comunicação interpessoal, é 

difícil para a família exteriorizar algo; o máximo que fazem é esboçar movimentos corporais, 

balançando a cabeça afirmativa ou negativamente, não conseguindo manifestar suas dúvidas. 

Algumas vezes, eles buscam esclarecer suas dúvidas com aquele que está numa relação mais 

próxima, em geral auxiliar de enfermagem. 

Quando não há uma comunicação efetiva entre profissionais e família, esta julga saber 

o que é melhor para o RN, por não compreender as condutas do enfermeiro visto que este não 

consegue se expressar de forma que a família o entenda. (PEREIRA; GRAÇAS, 2003) 

Em se tratando da má notícia, Urizzi et al (2008) corroboram e acrescentam 

informações aos dados que emergiram neste estudo pois afirmam que alguns profissionais de 

enfermagem manifestam significativa dificuldade em se expressar e lidar com a morte. Ela 

então é vivenciada por meio da negação, uso de mecanismos para esquecer o acontecido. É 

definida como um fator estressante, aspecto que precisa ser controlado, e em nome do 
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profissionalismo acabam por estimular a impessoalidade, afastando os profissionais da 

realidade de dor e sofrimento. 

Apesar de todos os conhecimentos adquiridos até hoje a morte ainda é vista como um 

tabu. Apesar de ser uma atividade inerente a enfermagem, o morrer continua para o homem 

um assunto problemático, e o enfermeiro ainda não se encontra preparado para assistir o 

familiar nesses momentos. (PEREIRA; GRAÇAS, 2003) 

 

Categoria 3: Desejo/Necessidade de informação da família sobre o RN internado na 

UTIN 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que demonstram o desejo e necessidade das 

famílias em receber as informações da equipe de enfermagem. Desses estudos surgiram temas 

relevantes como: Desejo e necessidade de informação sobre o RN, rotina da unidade, dos 

equipamentos e contribuições para seu restabelecimento; necessidade dos familiares 

receberem informações precisas e claras; a busca da família por informações junto ao 

profissional para compreender o que está acontecendo com o RN. 

Os familiares referem desejo de serem informados sobre o que está acontecendo com o 

RN, orientados a respeito da internação e dos cuidados prestados, manifestando a vontade de 

estarem presentes e acompanharem a evolução do estado de saúde do RN, necessitam obter 

informações precisas e claras, anseiam informações da rotina da unidade, dos equipamentos e 

de tudo que possa contribuir para o restabelecimento da saúde do RN. (SANTANA; 

MADEIRA, 2013; RIBEIRO et al, 2012; CENTA; MOREIRA; PINTO, 2004) 

Embora tivessem recebido algumas informações referentes aos cuidados prestados ao 

bebê e a rotina da unidade durante a primeira visita, alguns pais referiram desejar que outros 

aspectos também fossem abordados. (SCHMIDT et al, 2012) 

Quando as informações não são dadas espontaneamente pela equipe profissional, a 

família aborda os profissionais para tirar dúvidas e saber o que está acontecendo, de acordo 

com o retorno obtido, começam a identificar aqueles com quem podem contar. As famílias 

ressaltam que a carência de orientação depende da comunicação e atenção. (PERLINI et al, 

2012; CENTA; MOREIRA; PINTO, 2004; LOURENÇO; SOUZA; 2004) 
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Pereira e Graças (2003) mostra que freqüentemente as famílias manifestam o desejo de 

conversar com outros profissionais de saúde, a fim de saber sobre os exames e a terapêutica 

mas recorrem aos enfermeiros quando permanecem com dúvidas, pelos limites que têm para 

compreender a linguagem técnica usada pelos profissionais de saúde. 

A equipe de enfermagem algumas vezes, não vê os familiares como colaboradores no 

processo de cuidar, e sim como fiscais de suas atividades devido à forma cmo se comportam, 

e que, por estarem preocupados com os cuidados prestados ao RN, podem ser vistos como 

questionadores ou intrometidos. (ECHER; COGO, 2005) 

 

Categoria 4: O papel do profissional na comunicação junto à família do RN na UTIN 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que mostram como o profissional pode atuar 

junto à família. Desses estudos surgiram temas relevantes como: O médico como fonte de 

informação; o papel do enfermeiro no acolhimento da família e quais informações são de sua 

responsabilidade; o papel do profissional em receber o familiar e explicar como suceder com 

este bebê. 

Os familiares consideraram o médico a fonte mais confiável de informações, e que a 

Enfermagem, embora possua conhecimento do caso, muitas vezes não informa, 

encaminhando a família para receber informações do médico. (CENTA; MOREIRA; PINTO, 

2004) 

Já para outras famílas é a enfermeira a pessoa determinada pela equipe para 

receber/acolher na unidade. Ela que orienta as normas e rotinas da unidade, acompanha até o 

RN e fornece algumas informações sobre o quadro clínico. (COSTA; KLOCK; LOCKS, 

2012; SCHMIDT et al, 2012; MELO; SOUZA; PAULA, 2012) 

A interação da família com a equipe de enfermagem inicia no instante em que o RN é 

internado na UTIN. A forma como os pais são acolhidos na unidade predispõe ao 

estabelecimento de um relacionamento interpessoal que poderá ser harmonioso ou não. Uma 

conversa com a família que esclareça as dúvidas mais imediatas, os aparelhos aos quais ele 

está conectado, ajuda no sentido de que cada um, de algum modo, tenha ideia do que está 

acontecendo e se prepare para o encontro com o RN sem surpresas. (PERLINI et al, 2012) 
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Brazy et al  (2001) estudando sobre que tipo de informação as famílias procuram e por 

qual meio de comunicação, seus resultados apontaram que os enfermeiros são a principal 

fonte de apoio e ajuda na compreensão e adaptação ao seu bebê. Além disso, destacam que a 

educação destas famílias é fundamental para o sucesso do cuidado centrado na família. Os 

pais devem ter à sua disposição os mesmos fatos e interpretação dos fatos como os 

profissionais, incluindo informação apresentada em formatos significativos e de fácil 

compreensão.  

Contraponto o dado apresentando de que o profissional médico é a referência da 

família para obter informações, o estudo de Pereira e Graças (2003) apontou que muitos 

enfermeiros percebem-se como fonte de referência para as famílias quando estas querem se 

informar sobre o estado de saúde e o tratamento de seus bebês, uma vez que interagem de 

maneira clara, simples, respeitando o nível cultural de cada pessoa que a eles recorrem. A 

comunicação mostra-se aqui como espaço aberto em que o enfermeiro, devido às suas 

habilidades, vem atuando expressivamente como educador. 

A família pode contribuir muito para a recuperação do paciente, mas para que isso 

aconteça, ela precisa ser orientada sobre as rotinas da UTIN e sobre o que está acontecendo 

com o seu familiar, necessitando sentir-se acolhida, respeitada e, também, cuidada. Por isso, é 

importante permitir sua presença, assegurar-lhe que nós enfermeiros estamos ali para lhe 

ajudar a enfrentar esse momento difícil. Assim, consideramos necessário e fundamental a 

priorização do tempo, de modo a estabelecermos uma relação terapêutica com os pacientes e 

seus familiares. (SILVEIRA et al, 2005) 

 

Categoria 5: Comunicação como forma de cuidado 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que mostram como o profissional pode cuidar 

da família através da comunicação. Desses estudos surgiram temas relevantes como: A 

comunicação é primordial; O acohimento e o não acolhimento influenciará no sentimento da 

família e como ela vê o bebê. 

Os familiares relataram que a equipe de profissionais cuida das famílias através do 

modo como ela se comunica e que essa comunicação é primordial. (CENTA; MOREIRA; 

PINTO, 2004; LOURENÇO; SOUSA, 2004) 
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O acolhimento é a chave inicial para o processo de comunicação entre os pais e os 

profissionais de saúde. A equipe de enfermagem apresenta tanto atitudes acolhedoras como 

não acolhedoras. A atuação solidária de alguns profissionais favoreceu a construção de uma 

ambiente de confiança, e possibilitou a aprendizagem de como viver a situação e se libertar de 

sentimentos de desconfiança, influenciando significativamente toda a internação do recém-

nascido (FRAGA et al, 2009; SCHMIDT et al, 2012; COSTA; KLOCK; LOCKS, 2012) 

A família precisa ser ouvida, apoiada e assistida, considerando, ainda, que, na maioria 

das vezes, o momento da primeira visita coincide também com a primeira vez em que ela têm 

contato com um bebê tão pequeno ou muito doente, com aparência frágil e debilitada, 

causando-lhes um sentimento de luto antecipado. (SCHMIDT et al, 2012) 

Atitudes como o diálogo, a escuta, a presença, o comprometimento, a valorização da 

presença da família são ingredientes básicos para efetivar o acolhimento. Quando a equipe 

acolhe a família de modo satisfatório, passa à perceber como pessoas fundamentais no 

cuidado em UTIN, estabelecem aos poucos uma relação de parceria. (COSTA; KLOCK; 

LOCKS, 2012) 

O cuidado é conceituado como sendo ações facilitadoras de apoio ou de assistência em 

relação ao outro indivíduo ou grupo de necessidades para melhorar uma condição ou estilo de 

vida, podendo ser concebido como presença, saber ouvir, pelo diálogo, por acompanhar, 

envolver-se, comprometer-se, ter preocupação com o outro. (SOUZA et al, 2011) 

Um dos pilares que sustenta ou concede viabilidade à proposta do acolhimento é a 

maneira como se dão as relações entre os diversos atores envolvidos. “Essa proposta de 

acolhimento se apóia no reconhecimento das relações entre as pessoas no momento do 

atendimento como uma das questões-chave, e em especial a relação trabalhador-usuário”. 

(Matumoto, 2002, p.2) 

Este autor também aponta que "na construção das relações entre o serviço e usuários, 

entre trabalhadores e usuários a comunicação é um dos aspectos fundamentais para este 

entendimento de acolhimento". (Matumoto, 2002, p.1). 

E que este tipo de comunicação se refere à capacidade de diálogo entre trabalhadores 

da saúde e destes com os usuários, na intenção de construir, de maneira co-responsável, um 

serviço resolutivo que atenda as necessidades de todos esses atores, bem como relações que 

produzam ou fortaleçam a autonomia dos usuários. (Matumoto, 2002, p.3) 
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Categoria 6: Obstáculos para a comunicação 

 

Esta categoria surgiu a partir de artigos que mostram as dificuldades, o que impedirá 

para se obter uma boa comunicação. Desses estudos surgiram temas relevantes como: Estado 

emocional da família; a família quando fora do cenário tem que confiar na equipe; equipe de 

enfermagem veem as mães como alguem que atrapalha; família ausente como dificultador da 

interação. 

As famílias relatam como se processam as informações recebidas e falam das 

alterações em seu estado emocional como obstáculo para o entendimento das orientações 

recebidas. Além disso, ao se separarem dos bebês, as famílias se vêem obrigadas a confiar nas 

informações e contar com o apoio dos funcionários da UTIN para poderem participar do 

cuidado do seu filho. (CAMPOS et al, 2008; CENTA; MOREIRA; PINTO, 2004) 

As famílias não estavam se sentindo valorizadas, pois foram excluídas e se percebiam 

como alguém que está ali para atrapalhar, reclamar e até mesmo fiscalizar. Estes aspectos 

apontaram para a necessidade de reflexão na promoção de um adequado relacionamento com 

as mesmas e sobre a busca de aperfeiçoamento para a inserção da equipe de enfermagem no 

contexto do cuidado familiar. (FRAGA et al, 2009) 

Uma característica importante como dificultador, é a “família ausente”, o que pode vir 

a comprometer a participação materna no cuidado ao RN, pode interferir no aleitamento 

materno e, também, refletir negativamente na relação entre a equipe e a família. (SANTANA; 

MADEIRA, 2013) 

Em concordância com os artigos analisados na revisão integrativa,  o estudo de Souza 

et al (2011), mostrou que por vezes o familiar é percebido como um agente que gera 

dificuldades para a realização do trabalho da equipe. Deste modo, aquele que até então era 

compreendido como sujeito e objeto do cuidado, toma uma nova configuração, sendo visto 

como um empecilho para o fazer da equipe de enfermagem. 

Quando “questionam” a assistência prestada ao RN, alguns profissionais demonstram 

sentirem-se incomodados com tantas perguntas, mesmo sendo capazes de perceber que tal 

característica não é comum a todas as famílias. (SANTANA; MADEIRA, 2013; RIBEIRO et 

al, 2012) 
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Para Souza et al (2011) outro fator que também se torna obstáculo são as diferenças 

entre crenças, valores e símbolos/conceitos da família e equipe de enfermagem. Esses fatores 

podem ser geradores de atritos, devendo assim existir o estabelecimento de uma relação de 

respeito às singularidades. Para tanto, é necessário que se construa um vínculo pautado no 

diálogo, negociação e trocas, de modo a minimizar sofrimentos e conflitos. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é um ambiente propício ao estresse e à 

ansiedade, tanto por parte dos profissionais quanto dos pacientes e seus familiares. Destaca-se 

a necessidade de humanização da assistência de enfermagem junto a estes, através de uma 

comunicação eficaz capaz de gerar um vínculo de confiança. 

Diante de minhas inquietações despertadas pela vivência acadêmica, busquei 

responder alguns questionamentos de forma que esta pesquisa objetivou identificar os estudos 

sobre a comunicação entre equipe de enfermagem e a família do recém-nascido e descrever os 

temas mais comuns da comunicação da equipe de enfermagem com a família do recém-

nascido internado na UTIN. 

Este estudo mostrou que entre 2000 e 2008 o percentual de publicação sobre esta 

temática se manteve em 12%. A partir de 2009 houve um crescimento de publicações. 

Podemos atribuir este fato a concretização e a popularização do método mãe-canguru, com 

isso mais hospitais passaram a desenvolver este programa de atenção humanizada ao RN e a 

família passou a ficar mais tempo no ambiente hospitalar junto à criança e equipe, 

demonstrando a necessidade da enfermagem em pesquisar sobre a comunicação entre 

profissionais e família, pois normalmente a enfermagem estuda temas que vem de sua prática 

profissional. 

Nesta revisão integrativa foram encontrados seis categorias relacionadas à 

comunicação entre equipe de enfermagem e a família do RN internado na UTIN. Estas 

categorias mostraram que os temas referentes a comunicação não efetiva tiveram maior 

número de artigos apontando que ainda hoje a comunicação não se dá de forma clara e efetiva 

para que os familiares compreendam o cuidado à criança neste ambiente, pois os profissionais 

continuam utilizando uma linguagem técnica e sem priorizar o diálogo. 

Evidenciou-se que tanto a equipe de enfermagem quanto os familiares ainda 

encontram dificuldades para o desenvolvimento de uma comunicação satisfatória entre si, que 
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seja esclarecedora, com linguagem clara, depreenda atenção e que a mensagem recebida seja 

realmente a que foi enviada. No entanto, essas barreiras podem ser modificadas à medida que 

a relação progride entre eles e aumenta a confiança mútua. 

Ficou explícito a dificuldade encontrada pelos familiares de entender a linguagem 

técnica e por muitas vezes fria dos profissionais da saúde. Por sua vez, esses profissionais 

sentem-se frustrados por não conseguir se fazer entender por estas pessoas. É preciso 

desenvolver sensibilidade e estar atento a todos os sinais intencionais ou não, que sempre nos 

transmitem alguma mensagem. 

Em contrapartida a comunicação se mostrou efetiva quando as informações atendiam 

as necessidades dos familiares, eram repassadas em uma linguagem simples, favorecendo o 

diálogo e o envolvimento da família no cuidado ao RN. A pesquisa mostrou a importância da 

comunicação efetiva como forma de diminuir os medos, anseios, dúvidas, incertezas, 

melhorando o cuidado ao RN e sua família. 

Outro tema relevante estava relacionado a busca da família por informações, quando 

não se sentiam satisfeitos com as informações recebidas iam ao encontro dos profissionais 

para sanar suas necessidades pois os profissionais informavam aquilo que achavam 

importante e não necessariamente o que a família gostaria de saber. 

A pesquisa trouxe um dado relevante ao apontar que o médico é a principal fonte de 

informação. Cabe ao enfermeiro acolher esta família, levá-la ao RN, explicar as normas e 

rotinas da unidade e algumas informações sobre o estado de saúde do RN. 

Como forma de comunicação apareceu o acolhimento como primordial para 

estabelecer uma relação interpessoal entre equipe e família. Quando o acolhimento se dá de 

forma humanizada, sensível e atenta as demandas desta família, contribuirá positivamente na 

internação do RN. 

Dentre os obstáculos encontrados para a comunicação evidenciou-se que o estado 

emocional desta família dificulta o entendimento das informações. A pesquisa mostrou a 

importância da permanência da família junto ao RN pois sua ausência é mais um obstáculo 

para a comunicação. Um dado importante aponta que a equipe de enfermagem ainda hoje 

considera a família como intrusa no ambiente hospitalar, mesmo com os programas de 

humanização que favorecem a permanência da família 24h com o RN. 
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Considerando-se a relevância da humanização da saúde para o exercício da 

enfermagem se fazem necessários novos modelos de cuidar centrados não só na doença e 

aparatos tecnológicos, mas também nos visitantes como unidade de assistência. Nesse 

contexto a valorização da comunicação é ponto crucial para o desenvolvimento dessas metas, 

já que é parte das relações humanas em que estão embasados os princípios de enfermagem. 

Para tanto os profissionais da enfermagem necessitam ampliar sua receptividade e 

disponibilidade para escutar e dialogar com estes indivíduos. Por isso, considera-se 

imprescindível que se designe um espaço para refletir sobre a importância da família como 

participante no processo de reabilitação do doente e se pense em estratégias para melhorar a 

comunicação entre família e enfermagem. 

Assim, é necessário um preparo contínuo com os profissionais que exercem o cuidado 

deixando que a sensibilidade de cada um possa emergir, estabelecendo a empatia, colocando-

os na situação do outro. 

Por ser um assunto tema do enfoque humanístico do cuidado de enfermagem e a 

dificuldade de se obter material sugere-se que sejam realizadas continuamente pesquisas 

abordando todos os aspectos do tema e despertando desde a formação acadêmica esta visão 

humanizada valorizando a comunicação entre a equipe de saúde e família como meio 

terapêutico de recuperação do paciente. 

Por fim fica evidenciado nos trabalhos pesquisados a necessidade de cuidados de 

enfermagem na medida em que suas inquietações e angústias são transferidas para o paciente 

e fazem o ambiente desfavorável para a reabilitação. Cabe então ressaltar a necessidade da 

equipe de enfermagem reconhece-os como objeto do cuidado. 
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