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RESUMO 

O enfermeiro atua como mediador na relação entre mãe e recém-nascido, valorizando 
atitudes de acolhimento e humanização e se preocupando com a sensibilidade e 
disponibilidade de ambos. O cuidar, em uma perspectiva filosófica, diz que o ser 
humano, além de atuar no mundo, tem a necessidade de explicar o porquê das suas 
ações, das razões dos seus atos e do cuidar. A percepção sobre os fenômenos é 
diferente para cada pessoa e para o enfermeiro, com sua vivência pessoal e 
profissional. Objetivo geral: compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao 
recém-nascido de alto risco. Objetivos específicos: descrever a vivência do 
enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco. Analisar, compreensivamente, 
as falas dos participantes como resultado para a prática dos cuidados ao recém-
nascido. Metodologia: estudo descritivo fenomenológico de abordagem qualitativa, 
que se apropriou da entrevista como técnica de produção dos dados. Foram 
entrevistados 30 enfermeiros da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma 
instituição pública. Foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro de 
Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade Federal 
Fluminense, sob o protocolo nº 1.151.746, em 17 de julho de 2015, e, na sequência 
aprovado também no Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde 
do Rio de Janeiro/SMS/RJ, sob o protocolo nº 1.193.362, em 28 de agosto de 2015, 
de acordo com resolução 466/2012, como instituição coparticipante.do Resultados: 
Os discursos manifestados nas entrevistas foram analisados à luz do enfoque 
fenomenológico existencial em Maurice Merleau-Ponty, emergindo, assim, três 
categorias: corpo, mundo e tempo vividos do profissional enfermeiro sobre o recém-
nascido de alto risco. Emergindo também subcategorias: Corpo objetivo do recém-
nascido na percepção do enfermeiro como fios intencionais direcionado ao cuidado; 
Corpo subjetivo do recém-nascido (RN) na percepção do Enfermeiro; Mundo da vida 
do adulto no cuidado ao RN de alto risco; Mundo da vida do profissional enfermeiro 
no cuidado ao RN de alto risco; Mundo da vida infantil; Mundo da vida da família do 
RN de alto risco; O tempo do profissional enfermeiro no cuidado ao recém-nascido; O 
tempo do profissional enfermeiro com a família no universo neonatal. Discussão: as 
dimensões fenomenológicas que emergiram, destacaram a percepção do enfermeiro 
ao recém-nascido não só em um corpo fisiológico, mas também em um corpo 
fenomenal. Diante disso, a vida proporcionará ao enfermeiro através da sua vivência 
no mundo, da sua visão em relação as coisas que o circundam e que possibilita a 
abertura de vivenciar o presente, vincular o passado ao presente e com perspectiva 
no futuro. Além disso, no roteiro da entrevista fenomenológica nos dados 
sociodemográficos, foi destacado maior variabilidade do tempo de experiência em UTI 
Neonatal do profissional enfermeiro, que variou de 1 a 27 anos, com média de 11 
anos, em suas atividades na assistência neonatal. Considerações finais: Espera-se 
que esta pesquisa contribua para compreensão e reflexão acerca da percepção do 
enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco e de suas dimensões subjetivas 
e que venham subsidiar prática para as políticas públicas de saúde. Como 
contribuição para a prática, será publicado um livro do capítulo 3, que se refere a 
história da saúde da criança em seus recortes temporais, direcionando profissionais 
que atuam e que desejam atuar na saúde da criança, não só para Enfermagem mais 
também áreas afins. 

Descritores: Enfermagem Neonatal. Cuidado da Criança. Recém-nascido. Risco. 



ABSTRACT 

The nurse acts as a mediator in the relationship between mother and newborn, valuing 
attitudes such as reception and humanization, and caring about sensitivity and 
availability. Caring, in a philosophical perspective, says that the human being, besides 
acting in the world, has the need to explain why it does what it does, the reasons of its 
actions and caring. The perception about the phenomena is different for each person 
and, for the nurse, with their personal and professional experience. Overall objective: 
To understand nurses' perception on high-risk newborn care. Specific objective: To 
describe nurses' experience in the care of high-risk newborns. To analyze 
sympathetically the speeches of participants as a result for the practice of newborn 
care. Methodology: a phenomenological descriptive study with a qualitative approach 
that adopted the phenomenological interview as a technique for producing the data. 
Nurses from the Neonatal Intensive Care Unit of a public institution were interviewed. 
Results: The speeches expressed in the interviews were analyzed in the light of the 
existential phenomenological focus of Maurice Merleau-Ponty, thus emerging three 
categories: lived body of the nurse professional about the high-risk newborn; lived 
experience of the nurse professionla about the high-risk newborn; lived time of the 
nurse professional about high-risk newborn. Also emerging subcategories: Objective 
body (physiological) of the newborn in the nurse's perception, as intentional threads 
directed to the care; Subjective body (phenomenal) of the newborn in the nurse's 
perception; Adult life world in the care of high-risk newborns; Nurse professional life 
world in the care of high-risk newborns; Child life world; High-risk newborns Family 
life's world; The time of the professional nurse time in care of newborns; The time of 
the professional nurse with the family in the neonatal universe. Discussion: the 
phenomenological dimensions that emerged highlight the nurse's perception on the 
newborn, not only in a physiological body, but also in a phenomenal body. In face of 
this, life will provide the nurse through their experience in the world and their view of 
the things that surround them. It is what makes this perception in the world and allows 
the opening for experiencing the present, linking the past to the DEpresente with 
perspective in the future. In addition, in the phenomenological interview script, in 
sociodemographic data, participants in the 40-year-old age group who were active in 
their neonatal care activities were highlited. These particiants were able to expand the 
practical theoretical knowledge to beginner professionals who are present there with 
less experience in an attitude of intersubjectivity. Final considerations: This research 
is expected to contribute to the understanding and reflection about nurses' perception 
about high-risk newborn care and their high expectations in the art of caring and its 
subjective dimensions, and that might subsidize practice for health public policies. As 
a contribution to the practice, it will be published a book of chapter 3, that refers to the 
history of children's health in their temporal cuts, directing professionals who act or 
wish to act in child health, not only for nursing but also related areas. 
 
Keywords: Neonatal Nursing. Child Care. Newborn. Risk. 
 



RESUMEN 

El enfermero actúa como mediador en la relación entre madre y recién nacido 
valorizando actitudes de acogida y humanización y preocupándose por la sensibilidad 
y disponibilidad. El cuidar en una perspectiva filosófica, dice que el ser humano, 
además de actuar en el mundo, tiene la necesidad de explicar el por qué de sus 
acciones, de las razones de sus actos y del cuidar. La percepción sobre los fenómenos 
es diferente para cada persona y, para el enfermero, con su vivencia personal y 
profesional. Objetivo general: Comprender la percepción del enfermero en el cuidado 
al recién nacido de alto riesgo. Objetivo específico: Describir la vivencia del enfermero 
en el cuidado al recién nacido de alto riesgo. Analizando comprensivamente las 
palabras de los participantes como resultado para la práctica de los cuidados al recién 
nacido. Metodología: estudio descriptivo fenomenológico de abordaje cualitativo que 
se apropió de la entrevista fenomenológica como técnica de producción de los datos. 
Se entrevistaron a enfermeros de la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal de una 
institución pública. Resultados: Los discursos manifestados en las entrevistas fueron 
analizados a la luz del enfoque fenomenológico existencial en Maurice Merleau-Ponty, 
emergiendo así, tres categorías: cuerpo vivido del profesional enfermero sobre el 
recién nacido de alto riesgo; el mundo vivido del profesional enfermero sobre el recién 
nacido de alto riesgo; tiempo vivido del profesional enfermero sobre el recién nacido 
de alto riesgo. Emergiendo también subcategorías: Cuerpo objetivo (fisiológico) del 
recién nacido en la percepción del enfermero como hilos intencionales dirigidos al 
cuidado; Cuerpo subjetivo (fenomenal) del recién nacido en la percepción del 
enfermero; Mundo de la vida del adulto en el cuidado a la RN de alto riesgo; Mundo 
de la vida del profesional enfermero en el cuidado a la RN de alto riesgo; Mundo de la 
vida infantil; Mundo de la vida de la familia de RN de alto riesgo; El tiempo del 
profesional enfermero en el cuidado al recién nacido; El tiempo del profesional 
enfermero con la familia en el universo neonatal. Discusión: las dimensiones 
fenomenológicas que emergieron, destaca la percepción del enfermero al recién 
nacido no sólo en un cuerpo fisiológico, sino también en un cuerpo fenomenal. Por 
eso, la vida proporcionará al enfermero a través de su vivencia en el mundo, de su 
visión en relación a las cosas que lo circundan. Es lo que hace esa percepción en el 
mundo y que posibilita la apertura de vivenciar el presente, vincular el pasado al 
presente y con perspectiva en el futuro. Además, en el guión de la entrevista 
fenomenológica en los datos sociodemográficos fueron destacados participantes en 
el grupo de edad de los cuarenta años de edad activos en sus actividades en la 
asistencia neonatal capaces de expandir el conocimiento teórico práctico para 
profesionales principiantes y que allí están presentes con menos tiempo de 
experiencia en una actitud de intersubjetividad. Consideraciones finales: Se espera 
que esta investigación contribuya a la comprensión y reflexión acerca de la percepción 
del enfermero en el cuidado al recién nacido de alto riesgo y sus grandes expectativas 
en el arte del cuidar y de sus dimensiones subjetivas y que vengan subsidiar prácticas 
para las políticas públicas de salud. Como contribución a la práctica se publicará un 
libro del capítulo 3 que se refiere a la historia de la salud del niño en sus recortes 
temporales, dirigiendo profesionales que actúan y que desean actuar en la salud del 
niño, no sólo para enfermería más también áreas afines. 
 
Descriptores: Enfermería Neonatal. Cuidado del Niño. Recién nacido. Riesgo. 
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CAPÍTULO 1 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS DA PESQUISA 

1.1 Contextualizando o cuidado da criança 

Neste capítulo, descreveremos a contextualização do cuidado de risco da 

criança a nível internacional e nacional, do profissional enfermeiro, e o interesse pela 

temática e vivências. 

A Organização Nacional das Nações Unidas (ONU) informou em 11 de 

fevereiro de 2017, que estaria criando uma rede de saúde em nove países situados 

na Ásia e na África, para reduzir pela metade o número de mortes maternas e de 

recém-nascidos até 2022 (UNESCO, 2017). De acordo com dados das Nações 

Unidas, anualmente cerca de 303 mil mulheres em todo o mundo morrem durante a 

gravidez e o parto, e cerca de 2,7 milhões de bebês morrem durante o primeiro mês 

de vida. A nova rede de saúde – que funcionará em Bangladesh, Costa do Marfim, 

Etiópia, Gana, Índia, Malauí, Nigéria, Tanzânia e Uganda – ajudará os países a 

melhorar a qualidade dos cuidados que as mães e bebês recebem em unidades de 

saúde e a proteger os direitos dos pacientes (UNESCO, 2017). 

Dando continuidade, em 2000, as nações unidas, redigiram os objetivos de 

Desenvolvimento do milênio como plano de ação, e com isso grupos materno-infantil 

se uniram e buscaram formas de diminuir a mortalidade materna e infantil. Em agosto 

de 2010, o conselho de Enfermeiros Neonatos Internacionais de Obstetras e 

Ginecologistas, a Confederação Internacional de Parteiras, a Associação Intrnacional 

de Pediatria, o “Salve as crianças”, especialmente seu programa “Salvando vidas de 

recém-nascidos e a Aliança da Fita Branca emitiram um comunicado sobre “Como os 

governos podem acelerar o progresso na saúde para mulheres, crianças e recém-

nascidos até 2015” (KENNER; BOYKOVA; EKLUND, 2011). 

Uma das estratégias deste relatório é garantir a união de profissionais de saúde 

que estejam disponíveis para fornecer uma continuidade de cuidados, sendo os 

enfermeiros a chave para alcançar uma melhor saúde para mães e recém-nascidos. 

O conselho fornece formas para enfermeiros perinatal e neonatal se envolverem na 

agenda global e nas mudanças da política, prática e educação. Esse envolvimento é 

crítico, se o papel da “invisibilidade da enfermagem neonatal” em alcançar as metas 

dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio for alterado. 
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Diante disso, os enfermeiros são a linha de frente para a implantação dos 

planos de cuidado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, avaliando, planejando, 

fornecendo intervenções a recém-nascidos e suas famílias, com o intuito de fornecer 

um ambiente apropriado de desenvolvimento, cuidado físico, alimentação, e apoio aos 

pais. A prática de enfermagem neonatal consiste em pelo menos três componentes: 

implementar o cuidado de enfermagem, intervir com cuidado e interagir com demais 

profisisonais de saúde. Lembrando, que a inter-relação desses três componentes se 

centra na melhora ou manutenção da saúde neonatal e da família (BARBOSA, 2013, 

5-25). 

No entanto, podemos pensar que aquilo que se mostra esteja ligado ao mundo 

físico diante de nós. Sabemos, porém, que não são apenas coisas físicas, mas 

também as abstratas. As coisas que se mostram tratamos como fenômenos que 

conseguimos compreender o sentido. O grande problema da filosofia é buscar o 

sentido das coisas, tanto de ordem física quanto de caráter cultural, religioso etc, que 

se mostram a nós (BELLO, 2006, p.18). 

Nessa perspectiva, o ato de perceber não é apenas o fisiológico, está além 

disso, é estar olhando com o seu ser, com seus sentimentos, ou seja, perceber não é 

só ação fisiológica é também uma ontologia (SILVA, 2016)1. Com isso, as várias 

inquietações que emergem no meu dia a dia, têm me norteado nas muitas reflexões 

que faço sobre a percepção do cuidado. 

Corroborando com a linha de pensamento em relação ao cuidado, segundo 

Savieto e Leão (2016), a autora Margaret Jean Watson desenvolveu a Teoria do 

Cuidado Humano, que considera o cuidado efetivo por meio do relacionamento 

transpessoal, ou seja, o cuidado que transcende tempo, espaço e matéria de paciente 

e profissional para que formem um único elemento em sintonia, além do momento 

pontual da interação, de maneira a favorecer a restauração. Muitas vezes, na 

dimensão física, com a execução de procedimentos técnicos, em um nível mais 

avançado do cuidado, a enfermagem é capaz de acessar os aspectos emocionais e 

subjetivos, de forma a objetivar a transpessoalidade, por meio da comunicação e da 

empatia, que podem desenvolver e manter a harmonia e a confiança necessárias para 

este processo (SAVIETO; LEÃO, 2016, p.199). 

                                                 
1 Aula ministrada pela Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, em junho de 2016 na Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Federal Fluminense. 
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Nesse sentido, o cuidado é um fenômeno existencial, relacional e contextual. 

Existencial, porque faz parte do ser, lhe confere a condição de humanidade; relacional, 

porque tem relação com o outro ser, se revela na coexistência com outros seres; 

contextual, porque assumem variações, intensidades, diferenças nas maneiras e 

expressões de cuidar conforme o meio em que ocorre (WALDOW, 2008, 85-96). 

Entretanto, os profissionais de enfermagem, em destaque o enfermeiro, atuam 

como mediadores nas relações entre mãe e recém-nascido (RN), porém esta relação 

não pode ser mecânica e impessoal, requer um cuidado especial para a demanda de 

cada binômio, é preciso sensibilidade e disponibilidade (COSTA; LOCKS; KOCK, 

2012, 349-353). 

Com base nas ideias acima expostas, o recém-nascido de alto risco merece 

ainda maior destaque, pois, além da necessidade de cuidados pela equipe da atenção 

básica de saúde, com muita frequência, demanda atendimento especializado por 

profissionais habilitados. Essas crianças devem ser seguidas preferencialmente nos 

ambulatórios de acompanhamento do RN de alto risco, além do acompanhamento 

pela atenção básica, conforme a rede de atenção regionalizada (BRASIL, 2012). 

É fundamental obter das mães informações relacionadas à sua saúde e às 

condições da gestação, para melhor avaliar o risco de problemas no nascimento. A 

seguir, serão listadas as principais informações para classificar o risco ao nascer: 

Gestação a termo? Líquido amniótico claro? Houve ruptura prematura de 

membranas? Há quanto tempo? A mãe teve febre? A mãe teve doenças durante a 

gravidez, como Torchs (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes, HIV, sífilis), 

hipertensão, infecção urinária, diabetes ou doença sistêmica grave? O RN necessitou 

de procedimentos de reanimação? (BRASIL, 2012). 

Dando sequência, deve-se observar a cor, respiração, choro, vitalidade, 

anomalias congênitas, sinais de infecção intrauterina, de Toxoplasmose, Rubéola, 

Citomegalovírus, Herpes, HIV, Sífilis (Torchs), microcefalia, petéquias, equimoses, 

catarata, hepatomegalia, esplenomegalia e lesões graves decorrentes do parto. 

Determinar as medidas mais adequadas a serem adotadas em relação ao RN: peso 

e idade gestacional, temperatura axilar e frequência respiratória (BRASIL, 2012). 

Medidas a serem tomadas em caso de risco ao RN: encaminhar urgentemente 

para um hospital de acordo com as normas de estabilização e transporte; favorecer o 

contato pele a pele quando as condições da criança e da mãe permitirem iniciar a 
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amamentação, exceto se mãe for portadora do vírus HIV,  manter o RN aquecido se 

a ruptura prematura de membranas tiver ocorrido mais de 12h antes do parto, iniciar 

a primeira dose dos antibióticos recomendados, verificar o cumprimento dos cuidados 

de rotina em sala de parto; orientar a mãe sobre os motivos da transferência (BRASIL, 

2012). 

Apesar das mudanças propostas em novos modelos concernentes ao 

atendimento em saúde da criança, a estrutura física das unidades não acompanha a 

demanda das necessidades no que se refere ao desenvolvimento da criança, em 

ambiente acolhedor e interativo, inclusive para o familiar. Sendo o trabalho em equipe 

um facilitador no atendimento, há necessidade de investimentos em infraestrutura, 

capacitação de profissionais e políticas públicas que garantam integralidade do 

cuidado e maior articulação entre diferentes setores da sociedade, no intuito de 

fortalecimento das famílias para o desenvolvimento infantil (REFRANDE; SILVA; 

PEREIRA, 2012). 

Assim, neste contexto, diante da necessidade das técnicas realizadas com o 

recém-nascido e manipulações de máquinas e equipamentos complexos, viu-se a 

necessidade de promover capacitação e captação de profissionais para essa área de 

atuação. É relevante o profissional dessa área específica desenvolver habilidades de 

relacionamento, para que desenvolvam e planejem uma assistência pautada nos 

fundamentos da humanização e da integralidade, proporcionando um ambiente 

acolhedor para o RN e sua família (OLIVEIRA; SILVA; JÚNIOR; COSTA; 

NASCIMENTO; SOUZA, 2013, p.491). 

 De acordo com Organização Mundial da Saúde (OMS), Anthony Costello.  

“Todas as mães merecem receber a mais alta qualidade de cuidados quando acessam 

os serviços de saúde em suas comunidades”, disse o diretor do Departamento de 

Saúde Materna. 

Com o apoio da OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

e de parceiros, a rede utilizará um sistema online para construir uma comunidade de 

profissionais de saúde, desenvolver uma estratégia para melhorar a qualidade dos 

serviços e coletar informações e experiências. 

A rede também usará os oito novos padrões das agências da ONU para 

melhorar a qualidade dos serviços maternos e neonatais em estabelecimentos de 

saúde. Essas diretrizes incluem, por exemplo, profissionais de saúde competentes e 
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motivados, acesso à água potável e equipamentos, bem como a garantia da 

privacidade e confidencialidade dos pacientes. 

“Os nascimentos nas unidades de saúde têm aumentado na última década”, 

disse Costello. “A atenção está agora mudando do acesso a cuidados de saúde para 

a melhoria da qualidade dos serviços, de modo que os países possam alcançar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e por fim às mortes maternas, de recém-

nascidos e de crianças”, completou (UNESCO, 2017). 

No Brasil, a mortalidade neonatal (entre zero e 27 dias de vida) representa 

cerca de 60% a 70% da mortalidade infantil e, portanto, maiores avanços na saúde da 

criança brasileira requerem maior atenção à saúde do RN (BRASIL, 2012). 

A Lei 8069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), 

enfatiza que a criança e o adolescente têm direito á proteção à vida e à saúde, 

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

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. As 

contribuições, previstas por esta lei, norteiam toda a sociedade em busca da 

adequação, sensibilização e, primordialmente, a visualização de melhorias nas 

políticas públicas na saúde em relação ao crescimento e desenvolvimento da criança 

e adolescente (BRASIL, 2015). 

A tecnologia veio proporcionar o adiamento da morte, entretanto, situações de 

limites confrontam o domínio tecnológico, tornando-o incapaz e sem sucesso, no que 

concerne à continuidade da vida. Entretanto, este desenvolvimento pode levar a um 

impasse quando se trata de buscar a cura e salvar uma vida com todo o empenho 

possível, num contexto de missão impossível: manter uma vida na qual a morte já está 

presente (SILVA et a.l, 2013). 

Um dos estudos reforça que os avanços tecnológicos presentes na unidade de 

terapia intensiva neonatal (UTIN), contribui para uma mudança significativa nos 

cuidados neonatais, dando uma garantia de sobrevida ao recém-nascido. O ambiente 

neonatal também é gerador de desconforto, desgaste físico e emocional por conta da 

natureza do trabalho e características do setor. Apesar da maioria dos profissionais 

de enfermagem sentirem prazer em cuidar de seres tão frágeis, vivenciam momentos 

de angústia de procedimentos complexos e dolorosos no momento tão delicado que 

é a vida e morte desse ser (OLIVEIRA et al., 2013). 
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Nesse sentido, quando um recém-nascido está enfrentando uma doença 

delicada, muitos acreditam que não há questionamento para o fato de que a vida deve 

ser preservada a todo custo. Isso é um fato, principalmente na sociedade americana, 

na qual existe uma crença em uma forma de vitalismo: a ideia de que uma vida longa 

e saudável, sobretudo desejável, é um direito de cada indivíduo, moralmente 

habilitado a viver o máximo possível e a ser o mais saudável. Por isso, os RNs 

recebem cuidados de alta qualidade, e em muitos casos têm suas vidas salvas. 

Mesmo se compararmos há apenas uma década atrás, menos recém-nascidos estão 

morrendo (COSTA; LOCKS; KOCK, 2012). 

E assim, é oferecida aos envolvidos com o cuidado de enfermagem neonatal 

uma tecnologia avançada, como por exemplo, a ventilação mecânica assistida. 

Atualmente, é possível manter as crianças com maior risco e prematuridade extrema 

hospitalizadas por períodos prolongados de tempo. O resultado desse tratamento é 

que a morte talvez seja adiada ou a criança talvez sobreviva debilitada e com sequelas 

motoras e neurológicas. Esse tipo de cuidado criou um grupo único de pacientes de 

neonatal, os quais sobrevivem, mas são vulneráveis e dependentes da tecnologia 

(BARNUM, 2009). 

Ao mesmo tempo em que existem avanços tecnológicos em uma UTIN, existe 

também certa preocupação no que condiz com esses avanços. Debates éticos e 

morais sobre o tratamento excessivo; o limiar da viabilidade, futilidade, iniciação 

versus a retirada de cuidado; os interesses da criança; direitos dos pais; e justiça são 

frequentemente vistos no cenário clínico e na literatura. Ao longo do tempo, o cuidado 

intensivo neonatal tem entrado em confronto e, de alguma maneira, reorganizando 

nossa consciência (BARNUM, 2009). 

1.1.1 O interesse pela temática e vivências 

Passei a compreender em toda minha vivência pessoal e profissional, que nada 

foi por acaso, tudo estava imbricado. Procurando uma resposta para minhas 

inquietações acerca do cuidado ao recém-nascido de alto risco, deparo-me com 

minhas satisfações em relação à minha vivência e motivações intelectuais.  

Entretanto, remetendo ao passado, é de suma importância retornar à minha 

infância, na qual, dos seis irmãos sou a quarta filha. Em toda minha infância o meu 

corpo foi acometido por doenças infantis, com algumas hospitalizações. Parte dela, 
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até a adolescência, fui educada por freiras de uma Escola Doméstica das irmãs 

franciscanas de Nossa Senhora do Amparo, situada na cidade de Petrópolis, no 

Estado do Rio de Janeiro, região serrana, que está vinculada aos franciscanos do 

convento do Sagrado Coração de Jesus, onde fui interna por nove anos. 

Desde a sua iniciação a Petrópolis, os franciscanos procuram pela assistência 

espiritual como capelães, professores, conferencistas, dando suporte à realização da 

obra inspirada do Padre João Francisco Siqueira Andrade, até atualmente, 

considerado um dos institutos mais prestigiados da cidade imperial. Padre Siqueira, 

como era chamado carinhosamente, sabendo que naquela cidade moravam as 

influências do país, e, mais facilmente chegaria ao Imperador, e que por caminhos 

humanos, aliás, seriam penosos, realizaria o plano de Deus. Na história da igreja, 

Deus suscita Moisés, que, em nome dele, vão aos grandes recordar-lhes os deveres, 

fazendo, assim, surgir novas realidades (BAGGIO, 1987, p.29). 

Nesse sentido, em contato com a realidade histórica, o plano foi direcionado 

em uma forma mais definida: “Educar as meninas desvalidas de proteção e amparo 

que pudessem, no futuro, viver honestamente de seu trabalho, quer como boas mães 

de família, quer como empregadas domésticas, quer como representantes do 

magistério, conforme as suas inclinações e aptidões naturais”. Porém, existia, 

menores abandonadas, e com isso vislumbrava a solução: educá-las, que era para 

ele a forma totalizante da formação de mulheres capazes de assumir seu papel na 

história da humanidade, num pedaço tão carente do globo, como era o Brasil. O que 

seria do Brasil de amanhã com uma juventude abandonada pelas escuras esquinas 

da história? (BAGGIO, 1987, 29). 

Em uma edição mais atualizada, escritos, crônicas e outros testemunhos do 

Padre Siqueira compõem os capítulos escritos com muito carinho e dedicação, 

enfatizando a figura carismática e profética do Padre Siqueira no final do império no 

Brasil (DEUS; SILVA, 2014, p. 98-99). 

Além disso, Padre Siqueira se destacou pela sua sabedoria com conhecimento 

da sociedade brasileira, dos costumes, religião, mesmo sendo ameaçada pelas ideias 

vindas da Europa. Tinha ciência da realidade social, da pobreza no Brasil, 

principalmente dos adolescentes desamparados, com principal preocupação pela 

educação das meninas desamparadas (DEUS; SILVA, 2014). 
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Dando sequência, em seus projetos de vida, a prioridade era sempre o pobre 

com sua educação. Tinha em mente em educar as crianças pobres, meninos e 

meninas, porém, com a Lei do Ventre Livre, com a abolição da escravatura e 

precebendo que o Estado não tinha interesse na educação das mulheres, achou que 

deveria adiar a educação dos meninos para se dedicar a educação das meninas 

(DEUS; SILVA, 2014, p.98-99). 

Diante disso, durante toda trajetória de vida do Padre Siqueira, dedicado a 

religião, se preocupando com o ser humano como um todo, realizando movimentos 

com a sociedade, com intuito de proporcionar uma vida digna às crianças carentes, 

ele nos deixou um legado, ao qual freiras franciscanas até hoje, se dedicam com fé, 

amor, e uma vida religiosa com altruísmo, não somente as crianças, mais também a 

todo ser humano.  

Com isso, fui uma criança acolhida, educada dentro da religião e cresci com 

princípios e valores de vida, que carrego até hoje. Durante esse período, interagi, 

brinquei, estudei, realizei atividades domésticas e religiosas, dividi dormitório, 

lavatório, banheiros com mais noventa e nove meninas, que, assim como eu, ficavam 

doentes, e dividimos também a enfermaria. 

Dando sequência, após idas e vindas na enfermaria, senti a necessidade de 

cuidar das minhas colegas. O meu interesse foi tão grande, que passei a ser a 

ajudante da freira responsável pela enfermaria. Realizava curativos, distribuía os 

medicamentos por via oral prescritos pelo pediatra, sob a supervisão da freira, enfim, 

sentia-me feliz e realizada contribuindo com o bem-estar de minhas colegas, 

acolhendo-as no momento muito delicado de uma criança. 

Mais tarde, já com meus 17 anos, em 1987, resolvi iniciar o curso técnico de 

enfermagem simultaneamente ao segundo grau e aos plantões como atendente de 

enfermagem. Após terminar o curso, trabalhei em várias instituições de saúde e senti 

a necessidade de continuar minha vida acadêmica, então ingressei na faculdade de 

enfermagem, concluindo a graduação em 1996. 

Durante as aulas da disciplina de Neonatologia, participei das discussões sobre 

o universo neonatal com a docente Elisa Ribeiro Fraga, que tinha toda uma vivência 

na saúde da criança, levando-me ao encantamento do cuidar da Neonatologia. 

Anterior à graduação de enfermagem, atuava como técnica de enfermagem na saúde 

da criança, especificamente nos setores de Pediatria, Cirurgia Pediátrica e UTIN, 
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reforçando minha paixão na graduação e incentivo da docente, que era um exemplo 

de profissional competente, dedicada ao cuidado à criança. 

Foram momentos de muita reflexão acerca de toda minha trajetória de vida 

profissional como enfermeira especialista em Neonatologia, observando e me 

inquietando em relação ao enfermeiro na arte de cuidar e suas percepções ao recém-

nascido na unidade de terapia intensiva neonatal. Instigada pelo interesse na área de 

saúde da criança, concluí minha especialização em neonatologia no ano de 1998.  

Atrelado a isso, a formação como especialista reforçou uma prática 

desenvolvida desde 1997 no campo da saúde da criança, pois me norteou a 

compreender a percepção em relação aos cuidados neonatais desenvolvidos, 

gerenciados pelo enfermeiro em uma clientela complexa, ou seja, de risco, que tem 

motivado a busca de conhecimentos, estratégias e contribuições para uma adequada 

assistência ao RN de alto risco, visando ao aprimoramento de técnicas, atitudes éticas 

com toda equipe e familiares. 

Adicionou-se a isso, em 2011, meu ingresso no Mestrado em Ensino na Saúde, 

formação docente interdisciplinar para o Sistema Único de Saúde (SUS), e a 

oportunidade de participar dos Núcleos de Pesquisa: Filosofia, Saúde e Educação 

humanizada e Pesquisa Qualitativa Translacional em Inovação, Emoções e 

Espiritualidade na Saúde, do Departamento de Enfermagem em Médico-

Cirúrgica/UFF, coordenados pelas professoras doutoras Rose Mary Costa Rosa 

Andrade Silva e Eliane Ramos Pereira. 

Entretanto, sob orientação da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

e coorientação da Profa. Dra. Eliane Ramos Pereira, no período de 2011 a 2013 

desenvolvi um projeto de pesquisa cujo objetivo geral era compreender a vivência dos 

discentes de enfermagem nos campos da prática clínica em saúde da criança, e cujos 

objetivos específicos eram: descrever a percepção (significado vivido) de discentes 

do último ano do curso de enfermagem sobre o cuidar da criança hospitalizada; 

construir tecnologia educacional com ênfase na capacitação de profissionais de saúde 

e docentes que atuassem na área da saúde da criança.  

O cenário do estudo foi no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior 

matriculados na Universidade Salgado de Oliveira. Por se tratar de Mestrado 

Profissional, o estudo gerou um produto, no caso um vídeo vivencial. A relevância da 

construção de um vídeo vivencial com ex-alunas do curso de enfermagem constituiu-
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se de uma estratégia de capacitação de profissionais para atuarem na área de saúde 

da criança, que pode ser direcionada tanto a graduandos quanto a professores e 

supervisores de enfermagem do campo prático. A construção dessa ferramenta 

tecnológica educacional serviu como instrumento para melhor acolher os acadêmicos 

de enfermagem na disciplina de Pediatria e Neonatologia. Cumpre dizer que o vídeo 

vivencial foi elaborado mediante a contratação de um profissional. 

Considerando o interesse pela temática supracitada, e com a intenção de 

ampliar o olhar sobre cuidados realizados na saúde da criança, buscamos também 

identificar as estratégias que se destacaram para o ensino em enfermagem, no 

período do estudo, no que se refere à formação do enfermeiro e também na prática 

educativa profissional a partir de estratégias calcadas nas atuais demandas da saúde 

integral da criança. Os resultados deste estudo foram publicados no artigo 

“Estratégias em saúde da criança: contribuições ao ensino em enfermagem a partir 

do pensar Merleaupontiano” (REFRANDE et al., 2012).  

O conjunto de resultados do projeto de pesquisa desenvolvido integram a 

Dissertação de Mestrado “O Mundo da Vida dos acadêmicos de enfermagem no 

cuidar da criança hospitalizada: um enfoque fenomenológico em Merleau-Ponty” 

(REFRANDE, 2013) e mais dois artigos (REFRANDE et al., 2012; SILVA et al., 2013). 

Como produto do Mestrado resultou em um vídeo vivencial de quatro veteranos 

de enfermagem os quais narram as suas vivências passadas e atuais no cuidar da 

criança, sendo dividido em quatro etapas: a importância da residência em 

enfermagem; a promoção da saúde como foco à saúde da criança; cuidados à criança 

hospitalizada; a Política Nacional de Humanização. 

Diante de tantas questões discutidas nos núcleos de pesquisa, senti a 

necessidade de aprofundar conhecimentos, refletir e pesquisar no campo do cuidado 

de alto risco, visto que me inquietava compreender a percepção do enfermeiro ao 

recém-nascido de alto risco, vivenciado no mundo da unidade de internação em 

neonatologia. 

Dando continuidade às atividades acadêmicas, após participar da seleção do 

Doutorado na EEAAC/UFF, fui aprovada e contemplada com uma Bolsa de Estudos 

da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), em que 

iniciei esta nova fase em 2014, e a escolha pelo tema se direcionou pela minha 

vivência profissional. 



28 

 

Diante disso, se estou no mundo, é no mundo que me conheço. O homem se 

conhece, habita, se comunica e interage. Nesse sentido, a partir do dogmatismo do 

senso comum ou do dogmatismo da ciência, encontro não um foco de verdade 

intrínseco, mas um sujeito consagrado ao mundo (MERLEAU-PONTY, 2015). A 

percepção é desenvolvida de maneiras e formas diferentes em cada pessoa. Por isso, 

compreendo que, somente estando no seu ambiente onde habita e com toda sua 

vivência pessoal e profissional, o enfermeiro pensa e pensará de formas e maneiras 

diferentes de cada profissional que ali encontra-se. 

1.2 Situação do estudo 

Várias atividades desenvolvidas pelos enfermeiros, habilidades interacionais e 

a preocupação que se aflora em cada um deles, principalmente em momentos tão 

difíceis que requerem conhecimento e destreza na prática, e os momentos delicados 

entre altos e baixos na saúde do recém-nascido, levam a reflexões no cuidado ao RN. 

Setor tão complexo, que assusta e amedronta, e onde toda uma equipe interdisciplinar 

atua em prol do cuidado ao recém-nascido de alto risco. 

Nesse cenário, surgiram muitas inquietações relacionadas ao enfermeiro, como 

sobrecarga de trabalho, exigências de uma passagem de plantão sem pendências, 

dimensionamento de pessoal, cumprimento de protocolos estabelecidos pela 

instituição, solicitações e esclarecimento aos familiares quanto aos cuidados 

realizados ao recém-nascido, manutenção da unidade neonatal limpa e organizada, 

supervisão das atividades realizadas pelos auxiliares de enfermagem e tantas outras. 

Com tudo isso, consideramos o profissional enfermeiro de grande importância no 

cuidado de enfermagem acerca do recém-nascido, interagindo com uma equipe 

interdisciplinar, funcionários, pós-graduandos de enfermagem e áreas afins.  

Como enfermeira em neonatologia, em um momento da minha existência, 

desnaturalizei, ou seja, retirei o manto do natural e passei a notar que o enfermeiro 

não percebe aquele RN apenas levando em consideração os aparatos teóricos, aquilo 

que ele aprendeu na faculdade ao cuidar do RN, não apenas amparado na percepção 

fisiológica, mas também no cuidar da criança a partir de todas as dimensões.  

O mundo da enfermagem não é feito somente com a questão do teórico, 

científico, tem a ver com algo que é da ordem subjetiva, da ordem da vivência, da 

ordem da percepção, e essa percepção tem a ver com o modo de acolher. É o mundo 
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no qual o enfermeiro cuida a partir da subjetividade, da vivência, do mundo da vida, 

da corporalidade, da historicidade, da espacialidade, da temporalidade. O cuidado é 

muito mais amplo do que possa parecer, não só no cuidado, mas aquele que cuida a 

partir do ser. Então, o fenômeno é alcançar a grandeza dessa percepção, a grandeza 

de alguém que está lá na prática, mas que está cuidando a partir da dimensão do ser 

e não apenas a partir da ciência, do que o enfermeiro conhece da neonatologia, de 

maquinaria, de procedimentos. 

Portanto, toda a trajetória da minha vida profissional vivenciei momentos do 

cuidado direcionado ao recém-nascido e sua família. Um cuidado singular, um cuidado 

que transcende em todos os aspectos como psíquico, espiritual, dentre outros. 

1.2.1 Questão de pesquisa  

Com base nos argumentos expostos, destaca-se a seguinte questão 

norteadora: “Qual sua percepção no cuidado ao recém-nascido de alto risco?” 

1.2.2 Objeto de estudo 

Com base nesta linha de raciocínio, a pesquisa tem como objeto de estudo a 

percepção do enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco numa perspectiva 

merleaupontiana.  

A percepção não é uma ciência do mundo, não é nem mesmo um ato, uma 
tomada de posição deliberada; ela é o fundo sobre o qual todos os atos se 
destacam e ela é pressuposta por eles. O mundo não é um objeto do qual 
possuo comigo a lei de constituição; ele é o meio natural e o campo de todos 
os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A 
verdade não "habita" apenas o "homem interior", ou, antes, não existe homem 
interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. 
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 6). 

Nesse sentido, o cuidar sob uma perspectiva filosófica, diz que o ser humano, 

além de atuar no mundo, sente a necessidade de explicar o porquê de suas ações, a 

razão de seus atos, e pensar as razões de cuidar, assim como justificar tal atividade 

(WALDOW, 2008). Não obstante a compreensão de todas as atribuições e ações que 

devem ser desenvolvidas pelo enfermeiro, também se deve sobrelevar a percepção 

do enfermeiro que emerge durante o processo do cuidar.  

Tendo em vista a problemática já exposta, foram delimitados os seguintes 

objetivos:  
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1.2.3 Objetivo geral 

- Compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco. 

1.2.4 Objetivos específicos 

- Descrever a vivência do enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco. 

- Analisar compreensivamente as falas dos participantes como resultado para a 

prática dos cuidados ao recém-nascido. 

1.2.5  Justificativa  

Vale ressaltar que os cuidados de saúde à população infantil estão entre as 

ações consideradas como essenciais pelo Ministério da Saúde (MS), que criou 

programas e políticas públicas diferenciadas com o objetivo de promover um 

atendimento mais humanizado e de melhor qualidade para este segmento 

populacional (BRASIL, 2004). 

Em situações com alto teor de estresse, as pessoas podem utilizar o 

enfrentamento concentrado em problemas associado ao enfrentamento concentrado 

em emoções. Isso porque a pessoa, sob efeito do estresse, obtém informações e 

articula atitudes para transformar as situações e para regular as emoções ligadas a 

ele (WALDOW, 2008). 

Os enfermeiros tendem a experimentar o estresse emocional, quando se 

percebem sobrecarregados para realizar assistência de enfermagem ao recém-

nascido, sob o olhar de toda uma equipe interdisciplinar e, por se tratardo atendimento 

à criança, também sob o olhar aflito do familiar. 

Com isso, ser profissional da UTIN exige características como competência, 

compromisso e bom relacionamento interpessoal e qualificação profissional, tendo em 

vista que o trabalhador lida com a vida e com iminência de morte, com um futuro 

incerto ao recém-nascido e com anseios da família e equipe de saúde na expectativa 

de erros e acertos (OLIVEIRA et al., 2013). 

O profissional de enfermagem possui caraterísticas próprias como atividades 

que envolvem riscos psicossociais decorrentes das prolongadas jornadas de trabalho, 

tarefas que exigem um ritmo acelerado, ações repetitivas, insuficiência de pessoal e 

material, turnos diversos, enfim, entre outros (OLIVEIRA et al., 2013). 
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Com todas essas características, acaba-se intensificando o desgaste físico e 

emocional do trabalhador, resultando em fator desencadeante de estresse, o que 

contribui para aparecimento de transtornos como ansiedade, depressão e 

somatização (OLIVEIRA et al., 2013). 

Diante da importância das atitudes e decisões que devem tomadas pelo 

enfermeiro no setor de neonatologia com relação às práticas cuidadoras ao recém-

nascido de alto risco, ele deve se ater às suas responsabilidades e deveres presentes 

no código de ética dos profissionais de enfermagem, reformulado pela resolução 

311/2007 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), citados nos artigos 14 e 17, 

quais sejam: o aprimoramento dos conhecimentos técnicos, científicos, éticos e 

culturais, em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da 

profissão, não deixando de prestar adequadas informações à pessoa, família e 

coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da 

assistência de enfermagem (COFEN, 2007). 

1.2.6 Relevância e contribuições 

Considerando que o universo neonatal é um ambiente complexo, com várias 

mudanças de protocolos em relação ao cuidado intensivo,  é relevante destacar que 

os enfermeiros são a linha de frente para a implantação dos planos de cuidado na 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, avaliando, planejando, fornecendo 

intervenções a recém-nascidos e suas famílias, com o intuito de fornecer um ambiente 

apropriado de desenvolvimento, cuidado físico, alimentação, e apoio aos pais, calcado 

nas políticas públicas de saúde. 

Vale ainda acrescentar que este estudo atual e relevante, discutido na 2ª 

Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CNTIS), um dos 

eixos de discussão da conferência foi a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa 

em Saúde (ANPPS), foram aprovadas, votadas e remetidas aos Conselhos Estaduais 

de Saúde, resultando em vários temas de pesquisa, com destaque a saúde da criança 

e adolescente e até nas políticas de saúde (BRASIL, 2015). 

Assim, neste contexto, no período perinatal e primeiro ano de vida, essa 

conferência ressalta determinantes como a condição de vida e do desenvolvimento 

da criança, com ênfase nos aspectos ambientais, familiares, biológicos, nutricionais e 

psicossociais; pontua também prevalência das doenças orais, periorais, deformidades 
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craniofaciais e perdas auditivas e tendo como evidência elaboração de rotinas de 

diagnóstico e terapêutica das doenças e agravos decorrentes da prematuridade 

(BRASIL, 2015). 

Consideramos, portanto, que o estabelecimento da interação é primordial no 

primeiro contato com o recém-nascido. Assim, é imprescindível uma abordagem que 

promova a empatia mútua, dê segurança ao enfermeiro e, por consequência, promova 

qualidade na assistência à criança. 

Merleau-Ponty (2015) afirma que o lidar com a criança exige maior zelo, e que 

é preciso: 

ouvir as crianças e acolhê-las em seus pontos de vista-algo aparentemente 
despojado, quase ingênuo; chamo a isso um tipo de atitude de 
“agachamento” (de modo a ir para perto do chão, onde a criança habita): 
atitude que foi, talvez, descartada ou banalizada pelo viés de técnica e do 
conhecimento especializado (MACHADO, 2010, p. 12-13). 

Nota-se que, não obstante o avanço das tecnologias e dos estudos 

relacionados à saúde da criança, a abordagem e os cuidados com esta clientela 

devem ser baseados na escuta, na sinceridade, no diálogo explicativo e na 

disponibilidade. 

Dentre as considerações relevantes, o enfermeiro, a despeito de ter um 

embasamento prático, percebe esse recém-nascido não somente com os olhos, mas 

a partir de um referencial, que leva em consideração a vivência de todas essas 

dimensões do ser, de todas essas facetas que desembocam no próprio ser que são: 

a corporalidade, a temporalidade, a historicidade, a espacialidade, mundo da vida e a 

percepção. 

No entanto, a pesquisa enfatiza a qualificação e aprimoramento em educação 

e saúde aos profissionais de enfermagem, que necessitam renovar os cuidados 

prestados ao recém-nascido de alto risco, assim como aos profissionais iniciantes em 

uma atitude de intersubjetividade com todos os membros da equipe multiprofissional.  

Como contribuição para a prática, será publicado um livro do capítulo 3, que se 

refere à história da saúde da criança em seus recortes temporais, direcionando 

profissionais que atuam e que desejam atuar na saúde da criança, não só para 

enfermagem mais também áreas afins. 

Defendo a tese de que, a partir do caminho da fenomenologia, é possível 

compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco na 
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perspectiva merleaupontiana, e, além disso, a vivência dos enfermeiros atuantes no 

complexo Neonatal vai além das intervenções do cuidado realizadas ao recém-

nascido. A perspectiva merleaupontiana fortalece as percepções desse profissional 

enfermeiro, dando espaço para compreensão desse cuidado, para que a subjetividade 

seja aflorada. O cuidar desse enfermeiro inclui a disponibilidade de qualificação 

profissional, aprimorando o cuidado ao recém-nascido com abertura ao novo, 

colaborando, assim, em perspectivas do cuidar diferenciado, dando importância às 

práticas objetivas e enfatizando a subjetividade. 

Diante disso, o cuidado ao recém-nascido de alto risco realizado pelo 

profissional enfermeiro transcende o processo do cuidado objetivo, ou seja, o cuidado 

subjetivo em todas as dimensões como corpo, mundo e tempo vividos do profissional 

em toda sua vivência pessoal e profissional. Esse processo do corpo, mundo e tempo, 

transcende em questões relacionais, psíquicas e espirituais e que também estão 

envolvidos neste processo. 
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CAPÍTULO 2 

2 ESTADO DA ARTE 

Devido ao espaço temporal entre a qualificação e a defesa da tese, como 

contribuições da Banca, houve a necessidade de ser realizada uma nova revisão da 

literatura mais atualizada em mais uma base de dados, mudança de descritores com 

retirada e acréscimo, em bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e 

Bases Internacionais em um recorte temporal nos últimos cinco anos, quais sejam: 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Base de 

Dados de Enfermagem (BDENF), Índice Bibliográfico de Ciências de Saúde (IBECS), 

Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), (SCOPUS) e 

(MEDLINE). Como termos de busca, foram incluídos novos descritores como: 

“enfermagem neonatal”, “recém-nascido” e “risco”, excluído o descritor “enfermagem” 

e mantido o descritor: “cuidado da criança”.  Incluíram-se na revisão artigos nacionais 

e internacionais nos idiomas português, espanhol e inglês, publicados em periódicos 

de enfermagem e medicina. Foram excluídos os artigos que não abordavam a 

temática deste estudo, os repetidos, os que não estavam disponíveis para leitura, fora 

do recorte temporal, em meio eletrônico. A busca foi realizada entre 19 de novembro 

a 26 de novembro de 2017. 

A busca das publicações na LILACS se deu inicialmente por meio do uso dos 

descritores “enfermagem neonatal”, “recém-nascido”, “cuidado da criança” e “risco” 

resultando em 37 artigos em um recorte temporal de 2013 a 2017. Na base BDENF, 

a busca com os descritores “enfermagem neonatal”, “recém-nascido”, “cuidado da 

criança” e “risco” resultou em 32 artigos, também em um recorte temporal de 2013 a 

2017. Na base IBECS, totalizaram-se 00 publicações com os mesmos descritores. 

Nas bases internacionais CINAHL, a busca utilizando os descritores “neonatal 

nursing”, “child care”, “newborn” e “risk” resultou em 19 artigos e na SCOPUS 

(Elsevier), utilizando os mesmos descritores, totalizou 40 artigos. Na base MEDLINE 

via PUBMED, totalizaram-se 45 artigos. Após refinamento das publicações com total 

de 173 artigos e exclusão de redundâncias, indisponíveis para leitura, fora da temática 

e duplicidade, foram selecionados 157 artigos, a amostra final foi constituída por 16 

artigos, os quais foram lidos na íntegra e analisados à luz da proposta deste estudo. 
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Além disso, foi realizado uma busca com o termo “fenomenologia”, do filósofo 

Maurice Merleu-Ponty na biblioteca digital da Universidade de São Paulo (USP), 

resultando em 03 (três) teses de doutorado, 01 (uma) tese no ano de 2007 e 02 (duas) 

teses no ano de 2008. Vale ressaltar que as teses destacadas não referenciaram o 

enfermeiro no cuidado neonatal, mas nortearam a pesquisa no referencial teórico 

filosófico metodológico. 

Quadro 1. Seleção de artigos encontrados em Revisão Integrativa (2013-2017), descritores: 
“Enfermagem Neonatal”; “Cuidado da criança”; “Recém-nascido”; “Risco”; “Neonatal Nursing”; 

“Child Care”; “Newborn”; “Risk 

BASE ARTIGOS EXCLUSÃO INCLUSÃO 

LILACS 37 35 02 

BDENF 32 31 01 

IBECS 00 00 00 

*CINAHL 19 17 02 

*SCOPUS 40  32 08  

MEDLINE 45 42 03 

TOTAL 173 157 16 

Fonte: elaborado pela autora 

Figura 1. Fluxograma de artigos encontrados em Revisão Integrativa (2013-2017), 
descritores: “Enfermagem Neonatal”; “Cuidado da criança”; “Recém-nascido”; “Risco”; 
“Neonatal Nursing”; Child Care”; “Newborn”; “Risk” 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Alguns fatores foram destacados em uma pesquisa na localidade de Santa 

Maria, Rio Grande do Sul, como a prematuridade, que foi o principal fator de risco, e 

representou o maior índice de óbito. Os achados demonstraram também o maior 

tempo de hospitalização devido a prematuridade, e evidenciou o sexo masculino 

(ARRUÉ et al., 2013). 

O motivo da internação destacou o desconforto respiratório e a prematuridade. 

As internações prolongadas e o uso de tecnologias avançadas e invasivas estiveram 

relacionados com as morbidades desenvolvidas com as internações, dentre elas: 

distúrbios respiratórios, hematológicos e as infecções neonatais. Com isso, pode-se 

observar que a prematuridade evolui para óbito e para as internações prolongadas, 

refletindo assim para a qualidade de assistência realizada na UTIN, possibilitando 

então sequelas na qualidade de vida desse recém-nascido no pós-alta hospitalar 

(ARRUÉ et al., 2013, p.90-91). 

A pesquisa destaca ainda a necessidade de investimentos de uma equipe 

multidisciplinar, envolvida na admissão desse recém-nascido que é um momento 

muito delicado, repercutindo em sua vida futura (ARRUÉ et al., 2013, p.90-91). 

Fatores de risco se destacam em outro estudo, sendo a ocorrência de infecção 

maior nos recém-nascidos de muito baixo peso, como em virtude de fatores de risco 

intrínsecos relacionados com a imaturidade do desenvolvimento imunológico e as 

barreiras de proteção de pele e mucosas ineficazes (MEDEIROS et al., 2016). 

Os fatores de risco extrínsecos que é a manipulação ao prematuro de muito 

baixo peso por profissionais de saúde, o ambiente hospitalar, antibióticos, nutrição 

parenteral e dispositivos invasivos, porém, existe uma necessidade de mais rigor nas 

técnicas realizadas nos procedimentos ao prematuro, o quantitativo de pessoal, maior 

atenção nas realizações das técnicas assépticas (MEDEIROS et al., 2016, p.576). 

Uma das importantes técnicas assépticas realizadas com o recém-nascido 

prematuro é com a pele dessa clientela. A pele é o maior órgão vital, protegendo todo 

nosso corpo com um sistema integumentário íntegro, contribuindo na termoregulação, 

sensação tátil, no isolamento e no armazenamento de gorduras; provê barreiras 

contra infecções, toxinas, perdas de fluidos eletrolíticos, promovendo, assim, o 

envolvimento entre enfermeiro, familiar, no contato pele a pele com o recém-nascido 

(DOLACK et al., 2013, p. 06). 
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Um dos artigos nos mostra que a maior parte dos profissionais em Neonatologia 

é de dedicação exclusiva; apenas uma pequena parte é especialista em Neonatologia 

e destacam o interesse em participar de procedimentos como a instalação do Cateter 

Central de Inserção Periférica e participação das discussões com a equipe 

multiprofissional e grande parte de assistência de enfermagem no Brasil (DIAS, 

CABRAL, WALT, 2016) 

O enfermeiro se vê assumindo funções que antes eram de técnicos e auxiliares, 

saindo do papel de supervisão e gerenciamento para executar as tarefas no cuidado 

ao paciente. A partir de 2011, os cuidados de enfermagem aos recém-nascidos no 

setor de neonatologia, antes realizados por técnicos, vem sendo realizados por 

profissionais graduados (DIAS, CABRAL, WALT, 2016). 

Por isso, enquanto temos um corpo e através dele atuamos no mundo, o 

espaço e o tempo não são uma soma de pontos sobrepostos, nem tampouco uma 

infinidade de relações das quais nossa consciência exerceria a síntese e em que ela 

implicaria nosso corpo, não estamos no espaço e no tempo, não pensamos o espaço 

e o tempo; nós somos no espaço e no tempo, nosso corpo aplica-se a eles e os 

envolve. Nosso corpo tem seu mundo ou compreende seu mundo sem precisar passar 

por “representações”, sem subordinar-se a uma “função simbólica” ou “objetivante” 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 195). 

Além disso, para nós a síntese perceptiva é uma síntese temporial; a 

subjetividade, no plano da percepção, não é senão a temporalidade, e é isso que nos 

permite preservar no sujeito da percepção a sua opacidade e sua historicidade. 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p.321) 
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CAPÍTULO 3 

3 CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CUIDADOS COM O RECÉM-NASCIDO DE ALTO 

RISCO NOS DIVERSOS ESPAÇOS TEMPORAIS 

3.1 Historicidade da saúde da criança em alguns momentos da Bíblia 

Neste capítulo, descreveremos a contextualização da história da criança em 

espaços temporais, enfatizando o cuidado integralizado. 

Um dos artigos que emergiram da busca na BVS mostra a história da criança 

em alguns momentos descritos na Bíblia, destacando, assim, no Novo Testamento, 

que a Bíblia descreve no evangelho de Mateus (2:16-18), o “massacre dos inocentes”, 

onde o rei Herodes ordenou a execução dos jovens meninos com menos de 2 anos 

de idade em Belém, porque ele pensava que dentre aquelas crianças estaria “o 

escolhido”, o rei dos judeus. Aquelas crianças pertenciam ao rei, o qual tomava 

decisões sobre suas vidas ou morte de acordo com suas necessidades. Por essa 

razão, Jesus assumia proteção às crianças.  

Entretanto, a verdade é que a infância tem estado em um desconfortável hiato 

entre o nascimento e a fase adulta por séculos (SOUZA; ARAÚJO, 2011).  

Corroborando, os cidadãos na Grécia Antiga pertenciam ao Estado desde o 

nascimento até o túmulo. Todos os recém-nascidos eram examinados por um grupo 

de idosos que determinavam se a criança viveria ou morreria, de acordo com a 

condição mental do recém-nascido. As meninas tinham que fazer o teste de fertilidade, 

que consistia em engravidar de um homem escravo e, depois do nascimento, ambos 

eram mortos, o escravo e o bebê. Eram necessários somente para confirmar a 

capacidade da menina de engravidar e conceber bebês saudáveis. 

Neste sentido, no decorrer da história da criança, ela passou a ser 

desvalorizada, desprezada e conhecida como um “adulto em miniatura”, comparando 

com a atualidade de um ser humano em fase de crescimento e desenvolvimento com 

especificidades biopsicossociais, necessitando de atenção integralizada.  

Com isso, estudos iconográficos2 realizados por Aries em 1981, indicam que a 

criança não era representada pela arte medieval, e quando era, a imagem retratava 

                                                 
2 iconografia- estuda a origem e a formação das imagens, é uma forma de linguagem visual que utiliza 
imagens para representar determinado tema. 
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um pequeno adulto, com imagens de crianças reproduzindo homens miniatura, o que 

demonstrava a posição que ocupava na sociedade (ARIÈS, 2006). 

Nesse sentido, trata-se, pois, de considerar que o termo Infância é uma 

construção cultural da sociedade, que estará sempre aberta as ocorrências de 

importantes transformações sociais. Assim, o autor enfatiza que a infância começa a 

ser enxergada como categoria histórica e cultural ligada ao contexto histórico social, 

em que se insere participando ativamente na construção da sua própria história.  

Os relatos na História Antiga que obtivemos sobre a história social da criança 

começam no Império Romano, por volta do século I a.C. Naquela época, considerava 

que o nascimento de uma criança não era apenas um fato biológico, mas também um 

evento determinado socialmente, politicamente e culturalmente. Os recém-nascidos 

só vinham ao mundo e seriam recebidos na sociedade, em virtude de uma decisão do 

chefe de família; a contracepção, o aborto, o enjeitamento das crianças de nascimento 

livre e o infanticídio do filho de uma escrava eram, portanto, práticas usuais e 

perfeitamente legais. Também era comum o enjeitamento ou afogamento de crianças 

malformadas, pois era preciso “separar o que é bom do que não pode servir para nada 

(ARIÈS, 2006). 

Na idade média, na civilização asteca, século XIV d.C., durante os primeiros 

anos, a educação da criança ficava a cargo da família. A criança demonstrou uma 

participação maior na sociedade. Elas viviam e trabalhavam junto com os pais e com 

isso, testemunhavam os atos públicos da sociedade, como festas, guerras, execuções 

etc. Naquela época, a criança era considerada como um ser em transição para vida 

adulta, ou seja, visava-se o futuro da criança, mas não a própria criança (ARIÈS, 

2006). 

Dando sequência, a infância se encerrava após o desmame na Idade Média, 

entre 6 a 7 anos e as crianças passavam a acompanhar os adultos em suas 

atividades. As crianças eram consideradas miniaturas com pouca importância social 

ou reconhecimento. O primogênito, preferencialmente o homem, mesmo em famílias 

ricas ou pobres, em cada decisão, era classificado como o único a ser considerado. 

Durante a Renascença, a criança era vista como alguém que tornava nossa 

própria humanidade eterna. A criança era um ser humano cheio de capacidades, que 

deviam ser cuidadas e desenvolvidas. A mulher foi reabilitada, pelo menos na arte, 

retratada a partir de sua imagem, e a beleza feminina era quase divina. 
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As crianças tiveram seu reconhecimento, tinham seu próprio espaço para 

brincar, a família se tornou um núcleo, o qual desencadeou o contato mais próximo 

com seus filhos, o que fortaleceu seus sentimentos uns com os outros. No Iluminismo, 

foi o começo da “geração dos direitos” (SOUZA; ARAÚJO, 2011). 

As crianças participavam da vida da sociedade sem cuidados especiais às suas 

necessidades. Como não havia uma preocupação maior com essa fase da vida, o 

período era marcado pelo alto índice de mortalidade. Na Revolução Industrial, no 

século XVIII, a criança teve compreensão como valor econômico para a emergência 

do meio urbano (ARIÈS, 2006).  

A burguesia viu a necessidade de preparar os seus filhos para dar continuidade 

aos negócios da família, queriam que eles fossem instrumentalizados. A criança 

continuava a ser desrespeitada e desvalorizada, sendo entendida como “um adulto 

em miniatura”, que precisava ter a compreensão igual a de um adulto. Essa era a 

concepção predominante de criança desta época (ARIÈS, 2006). 

Nesse mesmo período, as crianças começaram a ser reconhecidas não no 

sentido real de suas especificidades, mas sim por precisarem aprender a ler e 

escrever, tornando-se uma pessoa que a cultura letrada exigia (ARIÈS, 2006). 

Nesse contexto, os jovens já não eram mais vistos como adultos em miniatura, 

mas como adultos ainda não formados. A infância era constituída pela frequência da 

criança à escola. A infância tornou-se uma categoria social e intelectual, com estágios 

de desenvolvimento visíveis (ARIÈS, 2006). 

Ao mesmo tempo, surgem, devido à precariedade com que a criança era 

tratada, proposta de assistência social para as crianças pobres e abandonadas. Essas 

propostas contribuíram para o crescimento de instituições semi filantrópicas – 

denominadas “Casa dos Expostos” – que albergavam essas crianças, ou pagavam 

para que elas fossem criadas. Depois dos sete anos, essas crianças eram adotadas 

ou encaminhadas ao Arsenal de Marinha ou ao Recolhimento das Órfãs (ARIÈS, 

2006). 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, com o 

objetivo de proteger o trabalhador e defender as crianças de abuso em locais de 

trabalho. Durante a Revolução Industrial, apesar do reconhecimento social, as 

crianças trabalhadoras tinham os mesmos deveres que os adultos e com direitos 

diferentes. No início do século XX, em vários lugares do mundo, as crianças eram 
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vistas como vulneráveis, criando assim o manifesto intitulado “Declaração dos Direitos 

da Criança”. Em 1924, a Assembleia Geral da Liga das Nações Unidas, conhecida 

também como “Declaração de Genebra”, afirmava que, independentemente de idade, 

cor ou crença, os seguintes direitos da criança deveriam ser acolhidos, 

a criança deve ser alimentada, tratada, auxiliada e reeducada; o órfão e o 

abandonado devem ser recolhidos. Em tempos de infortúnio, a criança deve 
ser a primeira a receber socorros. A criança deve ser colocada em condições 
de, no momento oportuno, ganhar a sua vida, deve ser protegida contra 
qualquer exploração e deve ser educada no sentimento de que as suas 
melhores qualidades devem ser postas ao serviço do próximo. (SOUZA; 
ARAÚJO, 2011, p. 141-144).  

3.2 Historicidade da saúde da criança no contexto social no mundo e no Brasil 

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram estabelecidos no 

ano 2000 e incluem 08 objetivos de combate à pobreza a ser alcançados até o final 

de 2015. Porém, progressos foram realizados em relação à pobreza mundial que 

permanece em diminuição, com isso, mais crianças inseridas na escola primária e 

óbitos infantis com quedas drásticas. A acessibilidade a água potável em expansão e 

o combate a malária, a aids e a tuberculose superaram as metas salvando milhões de 

pessoas (UNESCO, 2015). 

Diante disso, as metas mostram que funcionam, mas a pobreza não foi 

erradicada por completo. Sendo assim, as nações unidas definiram os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) como parte de uma nova agenda de 

desenvolvimento sustentável finalizando assim, o trabalho dos (ODM) (UNESCO, 

2015). 

A agenda reflete os novos desafios de desenvolvimento e está ligada ao 

resultado da Rio + 20, a Conferência da ONU sobre desenvolvimento sustentável que 

foi realizada em julho de 2012 no Rio de Janeiro, Brasil. Houve inúmeras contribuições 

para a agenda propostas por um grupo de trabalho da assembleia geral, através de 

um relatório do convite intergovernamental de especialistas em financiamento para o 

desenvolvimento sustentável, de diálogos sobre facilitação tecnológica e muitos 

outros. 

Em dezembro de 2014, o secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, lançou seu 

relatório de síntese, onde resume essas contribuições e apresenta sua visão para a 

agenda de desenvolvimento sustentável pós 2015. 
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A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), fundada no final da Segunda Guerra Mundial, com sede em Paris, na 

França, atua em 112 países, com o objetivo de contribuir para a paz e segurança no 

mundo, por meio da educação, da ciência, da cultura e das comunicações. (UNESCO, 

2015). Foram adotados 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), para 

transformar nosso mundo, sendo argumentado na 70ª Sessão da Assembleia Geral 

das Nações Unidas, que reuniu Chefes de Estado, líderes governamentais e 

representantes de alto nível da Organização das Nações Unidas (ONU) e da 

sociedade civil, em setembro de 2015. Esses objetivos representam uma agenda 

universal, ambiciosa e sustentável, uma agenda das pessoas, feita pelas pessoas e 

para as pessoas, construída com o envolvimento ativo da UNESCO. As metas e os 

17 objetivos globais visam estimular ações para os próximos 15 anos, com foco em 

cinco princípios iniciados com a letra “P”, que são de suma importância: pessoas, 

planeta, prosperidade, paz e parceria, (UNESCO, 2015). 

Diante dos 17 objetivos destacados mundialmente, 06 estão relacionados com 

a criança mundialmente sendo que a pobreza em países subdesenvolvidos ainda se 

revelam em altos índices, resultando em peso e estatura inadequados para idade, ou 

seja, desnutrição infantil sobressalente. A deficiência de uma alimentação adequada 

prejudica o crescimento da criança, contribuindo com o índice de mortalidade infantil. 

Com isso, muitas doenças são provenientes da água e do saneamento básico 

inadequados, e um dos objetivos da UNESCO enfatiza saneamento básico para 

todos, uma gestão sustentável da água.  

Além disso, outros objetivos destacam a inclusão de uma educação de 

qualidade, promovendo oportunidades de aprendizagem para todas as crianças, não 

deixando de destacar a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres e 

meninas. 

Apesar das metas e ações argumentadas pela UNESCO no que diz respeito a 

criança, muito tem que ser feito ainda, com envolvimento de profissionais e pessoas 

engajadas com toda essa evolução, já que durante muito tempo a criança não foi 

valorizada como deveria ser, fato esse constatado em vários relatos históricos. 

A historicidade da Saúde da Criança e Aleitamento Materno, como se 

apresenta hoje, foi assim denominada em 1998, e vem sendo construída há décadas, 

passando por uma série de transformações, principalmente em nível de gestão. 



43 

 

Atualmente, a área é subordinada ao Departamento de Ações Programáticas 

Estratégicas (DAPES), da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), do MS (BRASIL, 

2011). 

O primeiro programa estatal de proteção à maternidade, à infância e à 

adolescência de que se tem notícia foi instituído durante o Estado Novo (1937/1945). 

As atividades desse programa eram desenvolvidas pelo Departamento Nacional de 

Saúde do Ministério da Educação e Saúde (MES), por intermédio da Divisão de 

Amparo à Maternidade e à Infância. Em 1940, essas atividades foram delegadas ao 

Departamento Nacional da Criança (DNCr), criado pelo presidente Getúlio Vargas, 

com a assinatura do Decreto-Lei nº 2.024, de 17 de fevereiro. Com a implantação nas 

esferas estadual e municipal, foram delegadas atribuições (BRASIL, 2011). 

Através do DNCr, foram realizados estudos relativos à situação, como 

problema social e proteção da maternidade, da infância e da adolescência, visando 

estimular, orientar, fiscalizar e promover a organização de estabelecimentos públicos 

destinados à maternidade, à infância e adolescência. O Departamento tinha como 

foco: Programa Alimentar, Programa Educativo, Programa de Formação de Pessoal 

e Programa de Imunização (BRASIL, 2010). 

Com o desmembramento do Ministério da Educação e Saúde, foi instituído, em 

25 de julho de 1953, o MS, que incorporou e assumiu as ações até então de 

responsabilidade do DNCr. Com a extinção do DNCr, em 1969, foi criada, em 1970, a 

Coordenação de Proteção Materno-Infantil (CPMI). Em 1975, foi criado o Programa 

Nacional de Saúde Materno-Infantil, cujo propósito era contribuir para a redução da 

morbidade e da mortalidade da mulher e da criança (BRASIL, 2010). 

Em 1983, o MS, por meio da DINSAMI, elaborou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher e da Criança (PAISMC). O objetivo era melhorar as 

condições de saúde da mulher e da criança, incrementando a cobertura e a 

capacidade resolutiva da rede pública de serviços de saúde. No ano seguinte, o 

PAISMC deu lugar a dois programas específicos para a saúde da mulher e da criança, 

que funcionavam de forma integrada (BRASIL, 2010). 

O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que propõe 

ações voltadas à sua integralidade, equidade e abordagem global em todas as fases 

do seu ciclo vital e o Programa de Assistência Integral à Saúde da Criança (PAISC), 

visam reduzir a mortalidade da criança, favorecendo um nascimento saudável, 
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realização da triagem neonatal, onde será decidido quais os testes devem ser 

realizados, definir cuidados do RN e da mãe na unidade de saúde, acompanhar o 

crescimento e o desenvolvimento, priorizando sempre a importância da imunização e 

criar uma rotina de cumprimento de um calendário mínimo para cada idade até os 

cinco anos (BRASIL, 2010). 

Além disso, outras ações estratégicas dentro do eixo de crescimento e 

desenvolvimento são desenvolvidas, como a disponibilização da "Caderneta de 

Saúde da Criança", com atualização periódica de seu conteúdo; a qualificação do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da primeira infância pela 

Atenção Básica à Saúde; o Comitê de Especialistas e de Mobilização Social para o 

Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS); o apoio à implementação do Plano Nacional pela Primeira Infância (BRASIL, 

2015). 

Durante a infância, ocorrem as maiores modificações fisiológicas e emocionais, 

caracterizando o crescimento e desenvolvimento infantil, tendo a necessidade de 

serem acompanhados mais de perto. As principais ações relativas ao PAISM e PAISC 

podem assim ser resumidas: assistência pré-natal; prevenção da mortalidade 

materna; doenças sexualmente transmissíveis; assistência ao parto e puerpério; 

planejamento familiar; controle do câncer ginecológico e mamário; promoção ao parto 

normal. Dando sequência, o crescimento e desenvolvimento; controle das diarreias e 

desidratação; controle das infecções respiratórias agudas (IRA); prevenção e manejo 

do RN de baixo peso; prevenção de acidentes e intoxicações; assistência ao RN 

(BRASIL, 2010). 

Em 1990, a Divisão Nacional de Saúde Materno Infantil (DINSAMI) passou a 

ser denominada Coordenação de Saúde Materno-Infantil (CORSAMI), que tinha como 

objetivo garantir as condições favoráveis à reprodução sadia e ao crescimento e 

desenvolvimento do ser humano. Ainda em 1990, foi criado o ECA, que dispõe sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes (BRASIL, 2010). 

Dentre os compromissos internacionais dos quais o Brasil é signatário, 

destacam-se especialmente as metas quatro e cinco dos objetivos do 

desenvolvimento do milênio: o impacto na redução da morbimortalidade infantil, no 

crescimento, desenvolvimento e prevenção de doenças na infância e idade adulta; 
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garantia de ações e serviços de saúde às crianças com deficiências, indígenas, 

negras, quilombolas, residentes nas águas e nas florestas e crianças em situação de 

rua e de violência; articulando as ações de saúde em todos os níveis de atenção, 

alinhando com a definição das condições estruturais necessárias para a 

implementação em todas as esferas de gestão do SUS (BRASIL, 2010). 

Em 2001, é aprovado a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 

acidentes e violências, instituindo assim a gratuidade da Caderneta de Saúde da 

Criança, e em 2006, é regulamentada a comercialização de alimentos para lactentes 

e crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura, não deixando 

de destacar também, em 2009, a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos saudáveis, 

que cria o comitê técnico consultivo para a sua implementação (BRASIL, 2010). 

Em 2010, são estabelecidas diretrizes para a organização da Rede de Atenção 

à Saúde (RAS) no âmbito do SUS, posteriormente, em 2011, é aprovado a Política 

Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

organização da atenção básica, para a Estratégia Saúde da família (ESF), e o 

Programa de Agente Comunitário de Saúde (PACS) (BRASIL, 2010). 

Corroborando as portarias acima citadas, em 2012, definem-se as diretrizes e 

objetivos para a organização da atenção integral e humanizada ao RN grave ou 

potencialmente grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade 

Neonatal no âmbito do SUS, instituindo também o Comitê de Especialistas e de 

Mobilização Social (CEMS) para o Desenvolvimento Integral da Primeira Infância 

(DIPI) (BRASIL, 2015). 

Dando sequência, em 13 de março de 2013 são estabelecidas diretrizes para 

o atendimento às vítimas de violência sexual, pelos profissionais de segurança pública 

e da rede de atendimento do SUS. Seis meses após, é instituída a estratégia nacional 

para promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável no 

SUS, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) (BRASIL, 2016). 

Além disso, em 1º de abril de 2014, é redefinido o funcionamento do Serviço 

de Atenção às Pessoas em Situação de Violência Sexual no âmbito do SUS. No mês 

seguinte, 22 de maio, redefinem-se os critérios de habilitação da Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (IHAC), como estratégia de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e à saúde integral da criança e da mulher. Em novembro de 2014, 

também é redefinida a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e em 7 de 
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maio, são instituídas diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada 

no SUS (BRASIL, 2016). 

Na 8ª reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), em 11 de dezembro 

de 2014, fica pactuada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 

(PNAISC), a qual foi instituída, no âmbito do SUS, em 05 de agosto de 2015, pela 

Portaria nº 1.130. 

Art. 18. O financiamento da PNAISC é de responsabilidade tripartite, de acordo 

com pactuação nas instâncias colegiadas de gestão do SUS. 

Art. 19. O processo de monitoramento e avaliação da PNAISC ocorrerá de 

acordo com as pactuações realizadas nas instâncias colegiadas de gestão do SUS. 

Parágrafo único. O monitoramento e a avaliação deverão considerar os 

indicadores de atenção à saúde da criança, estabelecidos nos instrumentos de gestão 

do SUS, em âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015). 

Apesar dos programas e políticas públicas de saúde direcionadas a saúde da 

criança em todas as esferas federal, estadual e municipal, a monitorização e avaliação 

devem ser constantes, considerando os indicadores de atenção à saúde 

discriminadas na Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da Criança. 

3.2.1 Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) Portaria 

Nº 1.130, 05 de agosto de 2015 

Essa é uma política que se encontra vigente e dividida em sete eixos 

estratégicos e ações estratégicas, que estão atreladas a outras políticas corroborando 

a saúde da mulher e da criança em âmbito de todas as esferas. 

Tem o objetivo de dromover e proteger a saúde da criança e o aleitamento 

materno, mediante atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos nove 

anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior 

vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à 

vida com condições dignas de existência e pleno desenvolvimento (BRASIL, 2015). 

Além disso, tem como princípios o direito à vida e à saúde; prioridade absoluta 

da criança; acesso universal à saúde; integralidade do cuidado; equidade em saúde; 

ambiente facilitador à vida; humanização da atenção e gestão participativa e controle 

social. Nessa sequência, são destacadas as diretrizes, sendo elas: gestão 
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interfederativa das ações de saúde da criança; organização das ações e serviços na 

rede de atenção; promoção da saúde; fomento à autonomia do cuidado e da 

corresponsabilidade da família; qualificação da força de trabalho do SUS; 

planejamento e desenvolvimento de ações; incentivo à pesquisa e à produção de 

conhecimento; monitoramento e avaliação; e intersetorialidade (BRASIL, 2015). 

A PNAISC se estrutura em 7 (sete) eixos estratégicos, com a finalidade de 

orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, 

considerando os determinantes sociais e condicionantes para garantir o direito à vida 

e à saúde, visando à efetivação de medidas que permitam o nascimento e o pleno 

desenvolvimento na infância, de forma saudável e harmoniosa, bem como a redução 

das vulnerabilidades e riscos para o adoecimento e outros agravos, a prevenção das 

doenças crônicas na vida adulta e da morte prematura de crianças, a seguir 

relacionados: 

1. Atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao nascimento e ao 

RN. Consiste na melhoria do acesso, cobertura, qualidade e humanização da atenção 

obstétrica e neonatal, integrando as ações do pré-natal e acompanhamento da criança 

na atenção básica com aquelas desenvolvidas nas maternidades, conformando-se 

uma rede articulada de atenção. 

2. Aleitamento materno e alimentação complementar saudável, estratégia 

ancorada na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, iniciando na 

gestação, considerando-se as vantagens da amamentação para a criança, a mãe, a 

família e a sociedade, bem como a importância de estabelecimento de hábitos 

alimentares saudáveis. 

3. Promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento 

integral: consistem na vigilância e estímulo do pleno crescimento e desenvolvimento 

da criança, em especial do "Desenvolvimento na Primeira Infância (DPI)", pela 

atenção básica à saúde, conforme as orientações da "Caderneta de Saúde da 

Criança", incluindo ações de apoio às famílias para o fortalecimento de vínculos 

familiares. 

4. Atenção integral a crianças com agravos prevalentes na infância e com 

doenças crônicas: consiste em estratégia para o diagnóstico precoce e a qualificação 

do manejo de doenças prevalentes na infância e ações de prevenção de doenças 
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crônicas e de cuidado dos casos diagnosticados, com o fomento da atenção e 

internação domiciliar sempre que possível. 

5. Atenção integral à criança em situação de violências, prevenção de acidentes 

e promoção da cultura de paz: consiste em articular um conjunto de ações e 

estratégias da rede de saúde para a prevenção de violências, acidentes e promoção 

da cultura de paz, além de organizar metodologias de apoio aos serviços 

especializados e processos formativos para a qualificação da atenção à criança em 

situação de violência de natureza sexual, física e psicológica, negligência e/ou 

abandono, visando à implementação de linhas de cuidado na Rede de Atenção à 

Saúde e na rede de proteção social no território. 

6. Atenção à saúde de crianças com deficiência ou em situações específicas e 

de vulnerabilidade: consiste na articulação de um conjunto de estratégias 

intrassetoriais e intersetoriais, para inclusão dessas crianças nas redes temáticas de 

atenção à saúde, mediante a identificação de situação de vulnerabilidade e risco de 

agravos e adoecimento, reconhecendo as especificidades deste público para uma 

atenção resolutiva. 

7. Vigilância e prevenção do óbito infantil, fetal e materno: consiste na 

contribuição para o monitoramento e investigação da mortalidade infantil e fetal e 

possibilita a avaliação das medidas necessárias para a prevenção de óbitos evitáveis 

(PNAISC, 2015). 

A PNAISC se organiza a partir da Redes de Atenção à Saúde (RAS) e de seus 

eixos estratégicos, mediante a articulação das ações e serviços de saúde disponíveis 

nas redes temáticas, em especial aquelas desenvolvidas na rede de saúde materna 

neonatal e infantil e na atenção básica, esta como coordenadora do cuidado no 

território (PNAISC, 2015). 

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio 

de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade 

do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 – portaria nº 4.279, de 30/12/2010). 

A implementação das RAS aponta para uma maior eficácia na produção de 

saúde, melhoria na eficiência da gestão do sistema de saúde no espaço regional, e 

contribui para o avanço do processo de efetivação do SUS. A transição entre o ideário 

de um sistema integrado de saúde conformado em redes e a sua concretização 
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passam pela construção permanente nos territórios, que permite conhecer o real valor 

de uma proposta de inovação na organização e na gestão do sistema de saúde. 

3.2.2 Universo neonatal 

A Neonatologia é o campo da medicina que se ocupa da saúde e do 

desenvolvimento dos RNs com suas doenças, seus diagnósticos e seus tratamentos, 

prestando cuidados médicos e preventivos desde o nascimento até o 28º dia de vida 

da criança. Em 1960, foi inserida como área de atuação específica da pediatria, 

tornando-se um ramo da medicina intensiva nas décadas de 1970 e 1980. No caso da 

medicina neonatal, são RNs prematuros e/ou com patologias congênitas (RIBEIRO, 

2005). 

A unidade de terapia intensiva neonatal é um ambiente único, que funciona 

como uma comunidade independente, com sua própria cultura médica, pessoal, 

equipamento, terminologia e políticas. Contudo, a aproximação transdisciplinar da 

prestação do serviço é baseada na perspectiva de que a criança deve ser entendida 

como uma pessoa em um contexto ambiental, que requer uma aproximação 

integrativa. A aproximação transdisciplinar é uma “sondagem deliberativa e troca de 

informação, conhecimento, e habilidades, cruzando e recruzando fronteiras 

disciplinares tradicionais por vários membros da equipe” (BARBOSA, 2013, p.5-25). 

A neonatologia é uma especialidade na qual a tecnologia médica tem feito 

grandes avanços, mas como resultados desse sucesso, crianças estão sobrevivendo 

ao parto com necessidades complexas de saúde e, consequentemente, tendo um 

prognóstico ruim. O Conselho de Nuffield, recomendou que toda a equipe de neonatal 

deva ser capacitada nos princípios básicos do cuidado paliativo, e treinada com as 

habilidades, confiança e conhecimento para oferecer uma assistência de qualidade 

para as crianças e suas famílias (MANCINI, 2011). 

Diante disso, avanços na ciência e pesquisas com RNs permitem novas 

intervenções terapêuticas (como ventilação mecânica, o uso de surfactante) para 

serem utilizados para ajudar RNs enfermos ou prematuros a sobreviverem e terem 

uma melhor qualidade de vida (CARVALHO, 1991). 

Dando sequência a esse universo neonatal, são pontuadas atividades 

assistenciais realizadas por toda equipe interdisciplinar, que presta um cuidado 
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humanizado ao RN e sua patologia, com intuito de melhor acolher esse ser, no âmbito 

fisiológico e existencial. 

São considerados fatores de risco ao nascer 

▪ Residência em área de risco. 

▪ Baixo peso ao nascer (<2.500 g). 

▪ Prematuridade (<37 semanas de idade gestacional). 

▪ Asfixia grave (Apgar <5 no quinto minuto). 

▪ Necessidade de internação ou intercorrências na maternidade ou em 

▪ unidade de assistência ao RN. 

▪ Necessidade de orientações especiais no momento da alta da maternidade 

/ unidade de cuidados do RN. 

▪ Mãe adolescente. 

▪ Mãe com baixa instrução (<8 anos de estudo). 

▪ História de morte de crianças com menos de 5 anos na família 

 

Pacientes de neonatologia requerem uma grande quantidade de prestações de 

complexidade, com recursos humanos mais qualificados, e dependem de tecnologias 

avançadas e insumos farmacêuticos de alto custo (DE LEO et al., 2013) 

A sobrevida dos recém-nascidos prematuros aumentou devido à 

disponibilidade e à acessibilidade de novas tecnologias, e o uso dessas ferramentas 

provocou um aumento nos custos de atenção, em desafio muito importante na hora 

de assinar recursos a intervenções eficazes seguras e sobretudo custo-efetivo (DE 

LEO et al., 2013). 

Um dos estudos analisados apontou que o tipo de cuidado de enfermagem 

requerido por pacientes numa unidade de cuidado intensivo pode necessitar o uso de 

uma aproximação analítica, por conta da complexidade das decisões, da dinâmica do 

ambiente clínico, da complexidade de trabalhar com outras especialidades, do 

aumento de complexidades do paciente, da tecnologia sofisticada, dos recursos 

decadentes, do tempo limitados para tomar decisão, e do nível de estresse vivenciado 

por enfermeiros, com isso, todos esses fatores podem adversamente afetar a 

qualidade da tomada de decisão clínica (JOHNSON; SCOTT; KIMBERLY, 2011). 

Além disso, os fatores discutidos e destacados incluem recursos físicos e 

humanos, situação do paciente, grande quantidade de trabalho, relações 
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interpessoais e crenças dentro da equipe de saúde, diretrizes dentro do programa e 

restrições temporais, tornando-se barreiras e problemas para os enfermeiros ao tomar 

a decisão no cuidado crítico (JOHNSON; SCOTT; KIMBERLY, 2011). 

Diante disso, a tomada de decisões clínicas é complexa e influenciada por 

vários fatores que são encontrados na UTIN. E para aprimorar o uso de práticas e 

criar educação eficaz para os enfermeiros, a cultura pessoal, histórica, social e 

política, na qual o conhecimento será utilizado, devem ser consideradas (JOHNSON; 

SCOTT; KIMBERLY, 2011). 

Diante de tantas tecnologias na área da saúde da criança, especificamente em 

neonatal, a complexidade de decisões, tempo limitado para tomada de decisões, nível 

de estresse vivenciado pelo profissional enfermeiro, dentre outros fatores, podem 

afetar a qualidade de intervenções relacionado ao recém-nascido de risco. 

3.2.3 Sistematização da Assistência de Enfermagem com avanços, aplicada a saúde 

da criança 

O COFEN, em sua resolução nº 358/2009, dispõe sobre a sistematização da 

assistência de enfermagem e a implementação do processo de enfermagem em 

ambientes públicos ou privados, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem, 

e descreve as cinco etapas desse processo: 

O cuidado profissional ocorre de uma forma mais eficaz quando o enfermeiro 

consegue realizá-lo seguindo todas as etapas, com o apoio de toda equipe de 

enfermagem, do êxito da implementação na instituição. Com isso, se destacam os 

passos a serem seguidos com o intuito de uma melhor assistência de enfermagem a 

uma clientela considerada específica que é a criança.  

Nesse sentido, a coleta de dados ou o histórico de enfermagem é um processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas 

variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família 

ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo 

saúde e doença (COFEN, 2009). 

Dando sequência, o diagnóstico de enfermagem que tem como conceito o 

processo de interpretação e agrupamento dos dados coletados na primeira etapa, 

culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos de enfermagem 

que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, família ou coletividade 
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humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que constituem a base 

para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar os 

resultados esperados (COFEN, 2009). 

Atrelado a isso, após a interpretação e agrupamento dos dados coletados e a 

tomada de decisão sobre os conceitos diagnósticos, o planejamento de enfermagem 

determina os resultados que se espera alcançar; e as ações ou intervenções de 

enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou 

coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem (COFEN, 2009). 

Assim, na implementação são realizadas ações ou intervenções determinadas 

na etapa de planejamento de enfermagem. O COFEN enfatiza que após essa etapa, 

para finalizar, a avaliação de enfermagem é realizada como processo deliberado, 

sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família 

ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde doença, para 

determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado 

esperado; e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas 

do processo de enfermagem (COFEN, 2009). 

Além disso, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) constitui, 

assim, um meio de buscar novas formas de praticar a enfermagem e repensar suas 

ações com o respaldo de conhecimento científico, o que requer profissional 

capacitado e atualizado para realizar os procedimentos de maneira mais segura e 

eficiente (COFEN, 2009). 

Dando sequência, as habilidades para avaliação física do paciente fazem parte 

do seu campo de ação, considerado como um instrumento que enriquece a 

informação e fundamenta a assistência de enfermagem. Executar os passos do 

exame físico é uma tarefa fácil, porém relacionar os sinais encontrados com um 

processo de tomada de decisão é algo que exige conhecimento, experiência e um 

treinamento rigoroso (COFEN, 2009). 

Para realização do exame físico no recém-nascido, a comunicação é de acordo 

com a faixa etária da criança, sendo verbal ou não, com um ambiente tranquilo, alegre, 

temperatura adequada, para que a criança se sinta confortável. Dessa forma, 

ARAÚJO e REIS, (2014) destacam que o recém-nascido apresenta uma série de 
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alterações fisiológicas, principalmente entre as primeiras horas de vida. Ao final da 

primeira semana, cerca de 10% do peso do recém-nascido é perdido.  

O profissional enfermeiro deve reconhecer achados de normalidade e 

anormalidade no recém-nascido, com o intuito de proporcionar uma melhor adaptação 

ao recém-nascido na vida extrauterina, reconhecendo sinais de alerta essenciais, e 

orientando os pais dos sinais encontrados. Além disso, esses sinais devem ser 

observados quando realizados numa avaliação completa, ou seja, no momento em 

que o recém-nascido estiver tranquilo, e que descanse do estresse do parto, de 12 a 

24 horas após o nascimento (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Diante disso, na busca de uma observação mais detalhada, inicia-se a 

inspeção, cuja finalidade é descobrir características significativas como: cor, textura, 

localização, posição, temperatura, tamanho, sinais vitais (temperatura, frequência 

cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial) e medidas antropométricas (peso, 

estatura, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal). Além disso, as 

autoras destacam também a postura, comportamento geral, sistema respiratório, 

vigília, genitália, buscando anomalias evidentes em pele, face, cabelo, boca, narina, 

ouvido, pescoço tórax, abdome (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Dando continuidade, nos prematuros com menos de 30 semanas de gestação, 

o exame físico será diferenciado, respeitando o protocolo de toque mínimo nas 

primeiras 96 horas que se inicia na sala de parto, dando continuidade na UTI Neonatal 

e seguir as 96 horas após o nascimento, com a finalidade de minimizar alterações no 

fluxo sanguíneo cerebral, causando a hipertensão intracraniana, comprometendo o 

desenvolvimento neuropsicomotor do prematuro extremo (TAMEZ, 2013, p.40-43). 

Diante disso, na prática, vários procedimentos são realizados nesses prematuros, com 

o intuito de proporcionar um atendimento imediato, acolhedor, humanizado, mas, em 

alguns momentos, passa despercebido devido a inúmeros procedimentos realizados, 

o cuidado com o toque mínimo.  

Entretanto, nos recém-nascidos acima de 30 semanas poderá ser realizado o 

exame físico após sua estabilidade. Após a observação geral realizada no recém-

nascido citado anteriormente, as etapas seguintes serão realizadas como: palpação, 

percussão e ausculta. É aconselhável realizar a ausculta antes da palpação e 

percussão, para não alterar os ruídos, sons que são detectados na ausculta.  
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Assim, a busca das primeiras informações importantes que se diz respeito ao 

RN, é realizada no período que precede o seu nascimento. O guia para os 

profissionais de saúde destaca que existe o risco de que nem todas as informações 

necessárias sejam oferecidas adequadamente por parte da mãe, que pode estar 

completamente envolvida com o trabalho de parto (BRASIL, 2014, p.55). 

Diante ao exposto, devem-se respeitar as condições da criança e atentar para 

as oportunidades apresentadas para se obter as informações. Como regra, o RN, 

como um todo ou em seus segmentos corporais, admite um exame que vai do externo 

para o interno e no sentido crânio-caudal. Inspeção, palpação, percussão e ausculta 

devem ser aplicadas nos diversos segmentos examinados. Se a criança estiver 

dormindo, essa é uma excelente condição para se aferir as frequências respiratória e 

cardíaca, sem interromper seu sono. Essas avaliações, se obtidas com o RN 

chorando, terão seu significado clínico prejudicado (BRASIL, 2014, p.58). 

Dando sequência, a palpação do abdome também é mais bem executada com 

o RN dormindo, e torna-se muito difícil, se não impossível, com ele chorando. Quando 

a criança abre os olhos, podem-se examiná-los sem forçar sua abertura; o mesmo se 

aplica quando abre a boca. Dessa forma, o exame físico será feito em uma sequência 

de oportunidades, que devem ser aproveitadas à medida que se apresentem. Por 

outro lado, é importante que o registro do exame seja completo no atendimento ao 

protocolo proposto, seguindo a sequência do geral para o especial e crânio-caudal, 

inclusive para se evitar o esquecimento do registro de algum detalhe. Por vezes, é 

necessário complementar o exame em outro momento, por exemplo, quando não foi 

possível a palpação cuidadosa do abdome em um bebê que chorava muito no exame 

(BRASIL, 2014, p. 58). 

Portanto, o processo de enfermagem é uma maneira sistemática e dinâmica de 

prestar os cuidados de enfermagem, o que possibilita identificar, compreender, 

descrever, explicar e predizer como nossa clientela responde aos problemas de saúde 

ou aos processos vitais, assim como determinar que aspectos dessas respostas 

necessitam de nosso cuidado profissional, para alcançar resultados pelos quais 

somos responsáveis (ALFARO-LEFEVRE, 2005). 
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3.2.4 Admissão do recém-nascido no setor de neonatologia 

Um dos cuidados ao recém-nascido encontra-se entre os sete eixos 

estratégicos da atenção humanizada e qualificada à gestação, ao parto, ao 

nascimento e ao recém-nascido, tendo como ações estratégicas: a prevenção da 

transmissão vertical do HIV e da sífilis; a atenção humanizada e qualificada ao parto 

e ao recém-nascido no momento do nascimento, com capacitação dos profissionais 

de enfermagem e médicos para prevenção da asfixia neonatal e das parteiras 

tradicionais (BRASIL, 2015). 

A atenção humanizada ao recém-nascido prematuro e de baixo peso, com a 

utilização do "Método Canguru"; a qualificação da atenção neonatal na rede de saúde 

materna, neonatal e infantil, com especial atenção aos recém-nascidos graves ou 

potencialmente graves, internados em Unidade Neonatal, com cuidado progressivo 

entre a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), a Unidade de Cuidado 

Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo) e a Unidade de Cuidado Intermediário 

Neonatal Canguru (UCINCa) (BRASIL, 2015). 

A alta qualificada do recém-nascido da maternidade, com vinculação da dupla 

mãe-bebê à Atenção Básica, de forma precoce, para continuidade do cuidado, a 

exemplo da estratégia do "5º Dia de Saúde Integral", que se traduz em um conjunto 

de ações de saúde essenciais a serem ofertadas para a mãe e bebê pela Atenção 

Básica à Saúde no primeiro contato após a alta da maternidade; o seguimento do 

recém-nascido de risco, após a alta da maternidade, de forma compartilhada entre a 

Atenção Especializada e a Atenção Básica; e as triagens neonatais universais 

(BRASIL, 2015). 

Com isso, na admissão ao RN na UTIN são detalhados o exame físico e a 

manutenção do ambiente termoneutro. Após o nascimento, deve-se imediatamente 

verificar o estado de saúde do RN com base no boletim de Apgar, que é um dos 

parâmetros utilizados para avaliar a viabilidade do neonato à vida extrauterina 

(RIBEIRO; PACHECO; AGUIAR, 2014). 

O boletim de APGAR compreende: ACTIVITY- tônus muscular; PULSE - 

frequência cardíaca; GRIMACE – prontidão reflexa; APPEARANCE – coloração da 

pele; RESPIRATION – respiração, ou seja, baseia-se na observação de frequência 

cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. O sinal mais 

importante é o batimento cardíaco, e o de menor relevância é a cor da pele, porque 
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sofre influência da temperatura ambiental; mesmo um RN vigoroso pode apresentar 

acrocianose em virtude da hipotermia. Para cada item atribuem-se notas de 0 a 2. A 

pontuação máxima será 10 e a mínima 0 (morte aparente) (RIBEIRO; PACHECO; 

AGUIAR, 2014). 

A observação é feita no primeiro e no quinto minuto após o nascimento. Caso 

o RN necessite de manobras de reanimação, elas serão realizadas antes mesmo do 

primeiro minuto de vida. Se o escore é inferior a 5 no quinto minuto, recomenda-se 

aplicação a cada 5 minutos, até o vigésimo minuto. O boletim de Apgar não deve ser 

utilizado para determinar o início da reanimação, nem as manobras a serem instituídas 

no decorrer do procedimento (RIBEIRO; PACHECO; AGUIAR, 2014). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2006), o nascimento 

prematuro equivale a 28% das causas de mortalidade neonatal. Com os avanços da 

neonatologia e o incremento de avanços tecnológicos de ponta nas UTIN, a sobrevida 

desse grupo tem aumentado consideravelmente (ARAÚJO; REIS, 2014). 

A prematuridade é a condição que considera o nascimento precoce do bebê, 

anterior a 37 semanas de gestação. O RN de baixo peso (RNBP) é aquele que, 

independentemente da idade gestacional, apresenta peso de nascimento inferior a 

2.500 gramas (ARAÚJO; REIS, 2014). 

De acordo com (RICCI, 2008), a classificação do recém-nascido quanto ao 

peso se divide em Baixo peso (2.500g); Muito baixo peso (1.500g); Extremo baixo 

peso (1.000g). 

O enfermeiro prepara a unidade para admissão do prematuro na unidade de 

terapia intensiva neonatal (UTIN), sabendo da necessidade de ter o conhecimento da 

idade gestacional, para uma adequada assistência de acordo com sua classificação: 

prematuros limítrofes (de 37 a 38 semanas); moderadamente prematuros (de 31 a 36 

semanas); prematuros extremos (entre 24 a 30 semanas). Outro parâmetro 

considerado importante é o peso do prematuro de muito baixo peso, ≤ 1.500 gramas); 

prematuros com extremo baixo peso apresentam ao nascer ≤ 1.000 gramas 

(ARAÚJO; REIS, 2014). 

Não obstante, as características físicas são consideradas importantes para 

realização do exame físico e detecção de anormalidades o quanto antes, pois, a partir 

desses sinais, o plano de cuidados são elaborados pelo enfermeiro e que, assim, se 

destacam no passo a passo das autoras: postura mais hipotônica, flácida, pela 
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imaturidade neuromuscular; pouca gordura subcutânea e pele gelatinosa (delgada, 

fina, podendo ser transparente pela pouca quantidade de tecido adiposo adjacente, 

podendo até evidenciar vasos sanguíneos); poucas pregas plantares ou ausência das 

mesmas; pálpebras fundidas; cabelo escasso e emaranhado; mamilos pouco visíveis 

ou discretamente presentes; pouco vérnix caseoso; presença de lanugem (pelo 

sedoso e macio) em face, braços e dorso; pouca rugosidade em bolsa escrotal; 

testículos impalpáveis; fimose em meninos; e grandes lábios e clitóris proeminente em 

meninas (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Além dos dados discutidos anteriormente em relação ao prematuro, os fatores 

relacionados tem suas especificidades como as baixas condições socioeconômicas; 

desnutrição; gestação de risco: < 14 e > 35 anos; excesso de trabalho na gestação; 

tabagismo; doenças maternas agudas ou crônicas (pulmonar e cardíaca); problemas 

ligados à gestação; gestação múltipla; prematuridade anterior; problemas ligados à 

gestação, como a pré-eclâmpsia, oligoidramnia, incompetência istmocervical, 

Descolamento Prematuro de Placenta (DPP); Ruptura Prematura de Membranas 

Ovulares (RPMO); indicação inadequada de cesárea (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Diante disso, a prematuridade tem seus principais problemas. Os RNs são 

vulneráveis à ocorrência de determinados distúrbios, devido à imaturidade anatômica 

e funcional de vários órgãos e sistemas. Sendo assim, estão mais vulneráveis a 

infecções, por imaturidade do sistema imunológico, problemas do trato respiratório, 

danos neurológicos, auditivos, dentre outros. 

O adequado atendimento do RNPT requer uma equipe interdisciplinar com 

destaque à enfermagem, que permanece mais tempo dentro de uma UTIN, capaz de 

prevenir intercorrências, com seu conhecimento e treinamento no manejo dos 

dispositivos empregados no tratamento sobre o tema (RIBEIRO; PACHECO; 

AGUIAR, 2014). 

A Doença Membrana Hialiana (DMH) recebeu várias denominações; Síndrome 

da Angústia Respiratória Idiopática (SARI); Síndrome da Angústia Respiratória (SAR); 

Síndrome da Deficiência do Surfactante e Doença da Membrana Hialina e mais 

recentemente como Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR), (RIBEIRO; 

PACHECO; AGUIAR, 2014). 

A insuficiência respiratória pode advir de inúmeras doenças por meio de 

diversos mecanismos fisiopatológicos. A estratégia ventilatória ideal deve levar em 
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conta a fisiopatologia, a evolução temporal esperada e as vulnerabilidades específicas 

do paciente. A SAR é causada por deficiência de surfactante, que resulta em 

diminuição marcante da complacência (pulmão duro). Isso induz colapso alveolar 

difuso com desigualdade de razão ventilação-perfusão (CLOHERTY et al., 2010). 

A causa primária da DMH é a deficiência de surfactante pulmonar, que é 

composto primariamente de fosfolipídios (75%), proteínas (10%) e carboidratos. A 

partir da 20ª semana de gestação, o feto humano acumula surfactante dentro das 

células alveolares tipo II, ocorrendo aumento gradativo até o termo (pico em torno de 

35 semanas) (ARAÚJO; REIS 2014). 

O surfactante tem como finalidades: diminuir a tensão superficial na interface 

ar-líquido alveolar e manter a estabilidade alveolar, impedindo seu colapso no final da 

expiração (atelectasia). No RNPT, a dificuldade de respirar pode ser resultado da 

elevada tensão superficial do líquido pulmonar fetal e da musculatura frágil, além da 

própria imaturidade estrutural pulmonar e perfusão anormal da vasculatura pulmonar, 

que contribuem para deteriorar as trocas gasosas (ARAÚJO; REIS 2012). 

Diante disso, no nascimento, quando o RN realiza os primeiros movimentos 

respiratórios, há entrada de ar nos pulmões e saída de fluido pulmonar, que, intraútero, 

preenchia os pulmões.  A interrupção ou o atraso na remoção do líquido dos pulmões 

fetais resulta no edema pulmonar transitório, que caracteriza a Taquipneia Transitória 

do Recém-Nascido (TTRN). A compressão das vias respiratórias complacentes pelo 

líquido acumulado no interstício pode levar à obstrução das vias respiratórias, 

retenção de ar e desequilíbrio ventilação-perfusão (CLOHERTY et al., 2010). 

3.2.5 Assistência de enfermagem ao recém-nascido com quadro de sepse neonatal  

Definição de IRAS em Neonatologia – o Brasil até 2008 não tinha uma 

uniformidade de critérios utilizados no monitoramento das infecções ocorridas no 

período neonatal. Alguns serviços seguiam a definição do Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC), de 1988, e outros a Portaria nº 2616 do Ministério da Saúde 

do Brasil de 1988. De acordo com o CDC, todas as infecções no período neonatal são 

consideradas Infecção Hospitalar (IH), com exceção das transmitidas por via 

transplacentária, as quais são consideradas infecções comunitárias. Dentro desse 

contexto, são consideradas IH de origem materna as infecções cuja manifestação 

clínica ocorra até 48 horas de vida. As IH com manifestação clínica a partir de 48 horas 
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são consideradas IH adquiridas na unidade neonatal. Essa definição do CDC é uma 

das definições seguidas por muitos serviços de controle de IH no Brasil (APECIH, 

2011). 

Diferente desta infecção do CDC, a portaria 2616 do MS considera infecção 

comunitária as infecções de RNs associadas com bolsa rota superior a 24 horas. 

Alguns serviços no Brasil não seguem esta definição, por observar que gestantes com 

bolsa rota acima de 24 horas geralmente evoluem para trabalho de parto prematuro e 

são internadas nas enfermarias de obstetrícia, podendo ser colonizadas por bactérias 

de ambiente hospitalar (APECIH, 2011). 

Em algumas regiões do Brasil, onde existe uma grande dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, muitas vezes a gestante pode ter a sua bolsa amniótica 

rompida prematuramente e chegar aos hospitais com a criança nascida ou próxima 

ao parto. Com isso, se a criança apresentar sinais de infecção precocemente, esta 

por sua vez não tem relação com a microbiota hospitalar ou a assistência prestada no 

hospital e, portanto, a definição de infecção comunitária seria mais apropriada dentro 

desta realidade (APECIH, 2011). 

Sendo assim, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em 2007, 

montou um grupo de estudos composto por técnicos daquela agência e por médicos 

e enfermeiros das diferentes regiões do país.  A missão foi a criação de um sistema 

de vigilância ativa e padronizada que, ao ser utilizado por todos os serviços do país, 

pudesse fornecer dados confiáveis e passíveis de comparação entre as diversas 

instituições nacionais e, portanto, servir de ferramenta para elaborar adequadamente 

estratégias de prevenção e controle das infecções em RNs, priorizando aqueles de 

alto risco (APECIH, 2011). 

Diante disso, esse grupo revisou a literatura sobre o assunto, e após passar 

por consulta pública, foi publicado em 2008 e revisado em 2010. Neste documento, o 

conceito de infecção hospitalar desaparece e passa a ser utilizado o termo infecção 

relacionada à assistência em neonatologia. O termo IRAS em Neonatologia contempla 

tanto as infecções relacionadas à assistência, como aquelas relacionadas à falha na 

assistência, quanto à prevenção, diagnóstico e tratamento, a exemplo das infecções 

transplacentárias e infecção precoce neonatal de origem materna (APECIH, 2011). 
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De acordo com estes critérios, as infecções no período neonatal foram divididas 

em três pilares de notificação: infecção congênita, infecção precoce e infecção tardia, 

relacionada à assistência (APECIH, 2011). 

Infecção congênita: origem transplacentária; Infecção precoce: manifestação 

clínica ≤ 48 horas com fator de risco materno para infecção. Nos casos sem fator de 

risco materno, e RN submetido a procedimento invasivo, considerar como origem 

hospitalar e classificar como infecção precoce. Infecção tardia: manifestação clínica > 

48 horas, sendo considerada de provável origem hospitalar (APECIH, 2011). 

As infecções no período neonatal são responsáveis por elevados índices de 

morbimortalidade nessa faixa etária, podendo sofrer impacto favorável quando a 

assistência durante o período pré-natal e neonatal for eficiente. Refere-se a qualquer 

infecção do neonato ocorrida até o 28º dia de vida, desde que a via de aquisição não 

seja a transplacentária ou bolsa rota inferior a 24 horas (APECIH, 2011). 

A IH no RN, por vezes, é difícil de diagnosticar, seus sintomas são inespecíficos 

e semelhantes às doenças relacionadas com condições próprias da idade: queda no 

estado geral, hipotermia, hipertermia, resíduo gástrico, hiperglicemia, apneia, 

complicações respiratórias, choque, entre outros (RIBEIRO; PACHECO; AGUIAR, 

2014). 

A Sepse, possivelmente devida à liberação reduzida de insulina, às citocinas 

ou às endotoxinas, resulta em menor utilização de glicose. Os hormônios de estresse, 

como o cortisol, e as catecolaminas, estão elevados na sepse. Em um RN que tem 

glicemia normal e, então, torna-se hiperglicêmico sem carga excessiva de glicose, a 

sepse deve ser a principal hipótese (CLOHERTY et al., 2010). A sepse grave parece 

aumentar o risco de hemorragia pulmonar, provavelmente em decorrência da maior 

permeabilidade capilar pulmonar e potencialmente exarcebada pela trombocitopenia 

e coagulopatia associadas. 

Sepse e meningite bacterianas – ainda são causas importantes de morbidade 

e mortalidade de RNs, sobretudo dos prematuros. Embora os avanços na terapia 

intensiva neonatal tenham reduzido o impacto da Sepse de Início Precoce (SIP) em 

neonatos a termo, os neonatos pré-termo ainda correm risco de SIP e suas sequelas. 

Sepse de início tardio - é definida por sua ocorrência entre 8 e 90 dias de vida. 

Divide-se em duas entidades distintas: a doença que acomete neonatos a termo de 

outro modo sadios na comunidade e a doença que afeta neonatos prematuros na 
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UTIN. A última é frequentemente chamada de sepse hospitalar, pois os fatores de 

risco de Sepse de Início Tardio (SIT) em neonatos prematuros estão relacionados com 

as necessidades de sua assistência (p. ex., cateteres centrais), e as bactérias que 

causam SIT muitas vezes são contraídas na UTIN. Para fins epidemiológicos, as 

infecções de SIT em neonatos de Muito Baixo Peso (MBP) na UTIN são definidas 

como aquelas que ocorrem com mais de 72 horas de vida (CLOHERTY et al., 2010). 

As Infecções Relacionadas com a Assistência à Saúde (IRAS) voltada para o 

RN abrangem aquelas que acometem os períodos pré-natal, perinatal e neonatal. 

Cerca de 60% da mortalidade infantil brasileira acontece no período neonatal, sendo 

causadas principalmente por sepse (ANVISA, 2008).  

A ocorrência das infecções neonatais correlaciona-se, principalmente, com 

peso ao nascimento, uso de cateteres venosos centrais e tempo prolongado de 

ventilação mecânica. Muitos outros fatores também podem ter forte correlação com a 

incidência de infecções, como falta de treinamento de pessoal, pequeno contingente 

de profissionais na unidade assistencial, uso inadequado de antimicrobianos e 

ausência de vigilância (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Causas de infecções relacionadas com a assistência à saúde no período 

neonatal – via transplacentária – são causadas a partir das vias transplacentárias, 

adquiridas ainda intraútero. Como exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, sífilis, hepatite B e Vírus da Imunodeficiência Humana Adquirida 

(HIV) (ARAÚJO; REIS, 2014). 

IRAS precoce/provável – origem materna – identifica-se nas primeiras 48 horas 

de vida, na presença de fatores maternos de risco para infecção: 

Bolsa rota > 18 horas; cerclagem; febre amarela; colonização por estreptococo 

B; trabalho de parto em gestação abaixo de 35 semanas; infecção de trato urinário 

sem tratamento ou sendo tratada há menos de 72 horas; corioamnionite. 

IRAS tardia/provável origem hospitalar – a infecção é identificada após 48 horas 

de vida, de forma clínica, laboratorial ou microbiológica, enquanto o RN estiver 

internado em unidade neonatal. Caso o RN apresente sinais clínicos precoces, sem a 

presença de fatores maternos que justifiquem a infecção, o quadro deve ser 

considerado como infecção hospitalar precoce (ARAÚJO; REIS, 2014). 

As principais causas de infecções em unidades neonatais são: mãos e 

equipamentos contaminados; soluções contaminadas administradas por via enteral 
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(leite) e parenteral (hemoderivados, medicamentos, nutrição parenteral); vírus 

influenza e adenovírus transmitidos pela via respiratória; presença de flora 

multirresistente selecionada por uso excessivo de antimicrobianos nas unidades 

neonatais (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Os RN são vulneráveis a infecções, principalmente por algumas características 

inerentes ao período neonatal e à condição de prematuridade – quanto menor o peso, 

maior o risco de infecções; a defesa imunológica é diminuída nos RN. Quanto mais 

prematuro, mais imunoincompetente; apresentam, frequentemente, necessidade de 

procedimentos invasivos quando internados em UTI neonatal; são colonizados por 

germes hospitalares agressivos e altamente virulentos (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Fatores de risco que podem colaborar com o aumento da epidemiologia das 

Iras Neonatais – superlotação local, inadequação do número de profissionais de 

saúde para o atendimento dos RN, nas relações ideais. 

Fatores de risco – aqueles com peso de nascimento < 1.500g; em uso de 

assistência ventilatória; em uso de Cateter Vascular Central (CVC); em pós-

operatório; na presença de quadro infeccioso grave (ARAÚJO; REIS, 2014). 

A (ANVISA, 2008), destaca indicadores para monitorização de infecções em 

unidades neonatais: 

Indicadores epidemiológicos – nas infecções em Neonatologia, utilizam-se os 

termos indicadores de: processo, resultados, estrutura. 

Indicadores de processo: consumo de produtos para higienização das mãos 

por RN/dia; acompanhamento de Inserção de Cateter Vascular Central (IPCS). 

Indicadores de resultado – densidade de infecção de Pneumonia Associada à 

Ventilação Mecânica (PAVM). 

Indicadores de estrutura – relação de profissional de enfermagem/neonato; 

relação de técnico de enfermagem/RN (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Vale ressaltar que sinais clínicos devem ser observados, como queda do 

estado geral, hipoatividade; instabilidade térmica/distermias (temperatura < 36º C e > 

37,5º C); hiperglicemia (acima de 125 mg/dl, sangue total) e (145 mg/dl plasma); 

apneia (pausa com duração superior a 20 segundos ou com duração menor), 

associada à frequência cardíaca <100 bpm; desconforto respiratório; intolerância 

alimentar; sangramentos; instabilidade hemodinâmica ou choque. 
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Como diagnóstico laboratorial, exames complementares são realizados para 

um diagnóstico mais fidedigno, que são eles: hemograma com contagem de 

plaquetas. Nas primeiras 72 horas de vida, pode apresentar alteração, mas sem valor 

específico para infecção. Atentar caso ocorra leucocitose/leucopenia; 

neutrofilia/neutropenia; elevação de neutrófilos imaturos; razão de neutrófilos imaturos 

sobre segmentados > 0,3; alterações degenerativas de neutrófilos; plaquetopenia 

(<150.000/mm3); proteína C reativa – aumenta em 24 horas de evolução de um 

processo infeccioso, atinge o pico em 2 a 3 dias e permanece elevada até 5 a 10 dias 

após tratamento da infecção; culturas; hemoculturas; cultura de líquor/líquido 

cefalorraquidiano (LCR); urocultura. 

Entretanto, sempre priorizar a prevenção como medidas eficazes, em uma 

educação permanente, envolvendo todos os profissionais engajados em minimizar a 

infecção neonatal. As autoras destacam etapas que são consideradas necessárias e 

não devem ser excluídas como: treinamento adequado, com especial atenção à 

lavagem das mãos; área física adequada e pia em número suficiente; utilização 

racional de antimicrobianos; rastreamento de doenças infectocontagiosas; internação 

criteriosa; vigilância durante visitas de familiares; usar solução de clorexidina 

degermante na entrada de unidades neonatais, em substituição ao sabão comum 

(ARAÚJO; REIS, 2014). 

Dando sequência às medidas necessárias, são destacadas as específicas de 

acordo com o sítio/procedimento – na prevenção de infecções respiratórias (evite 

extubação acidental com uso de fixação adequada, descarte condensados líquidos do 

circuito do respirador com uso de luvas); cateteres periféricos (limpeza local e 

antissepsia adequada de pele, realize lavagem das mãos e técnica asséptica para 

inserção do cateter); cateteres venosos centrais (não insira próximo a locais de lesão, 

idealmente mantenha instalação em veias cavas superior ou inferior por profissional 

experiente); infecção urinária (use técnica asséptica na instalação, mantenha sistema 

fechado); infecção em pequenos procedimentos cirúrgicos, instalação de drenos 

torácicos, punções de alívio (utilize campo estéril e instrumentos esterilizados, utilize 

paramentação completa) (ARAÚJO, REIS, 2014). 

Diante disso, o tratamento dependerá da fase em que sejam detectadas – 

precoce ou tardia-, do conhecimento de antibiogramas e do perfil microbiológico de 

cada unidade. O uso de esquemas empíricos é proposto da seguinte maneira: 
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infecções de origem materna (ampicilina e amicacina); infecções tardias (oxacilina e 

amicacina); infecções por estreptococo do grupo B (penicilina cristalina); as 

cefalosporinas de terceira e quarta geração são utilizadas para casos de meningite, 

na insuficiência renal e infecções por bactérias multirresistentes. A comissão de 

controle de infecção hospitalar deve manter vigilância e discutir os casos na unidade, 

a fim de propor o esquema mais adequado para cada uso (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Não devemos deixar de destacar as intervenções de enfermagem, que são de 

suma importância para uma adequada assistência  ao recém-nascido: manter unhas 

curtas, cabelos presos e retorar relógio, anéis, aliança e pulseiras antes de entrar na 

unidade neonatal; procede a lavagem das mãos ao entrar, bem como antes e após 

manipular o paciente (mesmo com uso de luva); usar álcool gel ou glicerinado a 2% 

em substituição à lavagem das mãos, em situações emergenciais, procedimentos de 

baixo risco e quando não houver sujidade aparente; evitar contato de profissionais 

adoecidos ou quadro infeccioso agudo vigente com o RN (infecções cutâneas, 

respiratórias e diarreia); usar barreira  máxima em procedimentos invasivos (punção 

lombar, instalação de cateter central); utilizar técnica asséptica para aspiração de tubo 

orotraqueal, punções venosas, sondagens; usar material individual para cada paciente 

(termômetro, estetoscópio); fazer desinfecção de piso e superfícies regularmente, 

sempre que necessário e na lata do paciente; evitar comer e beber na UTI; fazer 

desinfecção de incubadoras a cada RN e a cada 7 dias; trocar filtro de incubadora a 

cada 3 meses; trocar frascos e conexões de aspiração a cada 24 horas; trocar frascos 

de drenagem torácica a cada 24 horas; trocar sonda gástrica a cada 7 dias (ARAÚJO; 

REIS, 2012). 

Corroborando as intervenções eficazes, podemos destacar a simples lavagem 

das mãos, que é considerado um procedimento único e mais importante na prevenção 

de disseminação das infecções, sendo considerado no ambiente hospitalar infecções 

nosocomiais. A Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou a iniciativa “Mãos 

limpas, Salvam vidas” e como primeiro desafio desse programa “Uma atenção limpa 

é uma atenção segura”. O objetivo dessa iniciativa é promover a consciência em 

relação às repercussões das enfermidades infecciosas e alcançar que os paíse se 

comprometam a priorizar a diminuição das infecções nosocomiais (REYES, 

PAGUADA, ESPINOZA, PADGETT et al, 2011, p. 23). 
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3.2.6 Assistência de enfermagem na avaliação e manejo da dor do recém-nascido 

A percepção da dor é uma qualidade inerente à vida, no entanto, a capacidade 

para a percepção de uma condição dolorosa não depende de uma experiência 

anterior, pois é uma sensação primária própria, assim como o tato, a visão e a audição, 

essenciais para o crescimento e o desenvolvimento do indivíduo. 

A dor e suas repercussões no recém-nascido – a dor envolve uma sensação 

pessoal e particular de sofrimento físico, expressa por padrão de respostas que atua 

para proteger o organismo contra algum dano. Pode ser classificada em: 

Dor aguda: habitualmente é descrita como dor de curta duração, que se 

prolonga desde alguns segundos até semanas. A dor pode resultar de traumatismo, 

cirurgia ou doença. 

Dor crônica: dura meses, anos ou a vida toda. Pode haver ocorrências 

intermitentes de dor crônica, que se caracterizam por períodos de dor, intercalados 

com períodos isentos de dor. A dor crônica também pode ser constante, persistir e 

piorar progressivamente, apesar do tratamento. 

Dor fantasma: indivíduo sente como se o incômodo tivesse origem em uma 

parte do organismo que já não existe mais. 

Dor intratável: é a consequência da incapacidade de controlar ou aliviar a dor, 

apesar dos diversos esquemas terapêuticos. 

O limiar de percepção da dor é o ponto em que a intensidade da estimulação 

nociva faz com que a pessoa sinta e refira estar sentindo dor. Esse limiar, devido à 

influência de fatores físicos e psicossociais, varia de um indivíduo para o outro, e em 

um mesmo indivíduo varia conforme a ocasião. A reposta à dor inclui manifestações 

fisiológicas e comportamentais: 

Respostas fisiológicas: ação voluntária, reflexo de retração autônoma, órgãos 

e glândulas internos. Envolvem dilatação das pupilas, tensão nos músculos, 

perspiração e aumento da pressão sanguínea, do pulso e da respiração. 

Respostas comportamentais: o estado emocional, os antecedentes culturais, o 

treinamento na infância e as experiências anteriores do indivíduo com a dor são 

apenas alguns dos fatores que influenciam a maneira como a pessoa responde à dor. 

Esses valores são incluídos na infância e influenciam por toda a vida. 

Acreditava-se que o RN, incluindo o prematuro, não sentia dor em decorrência 

da imaturidade de seu sistema nervoso central (SNC), especialmente pela falta de 
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mielinização e ausência de memória da dor. Estudos de neurofisiologia efetuados nas 

últimas décadas demonstraram que as vias nociceptivas e as respostas 

neurofisiológicas a estímulos estão presentes desde a 24ª semana de gestação. 

3.2.7 Avaliação da dor do recém-nascido: “pistas” e escalas 

A maior dificuldade na avaliação da dor do RN é a ausência de comunicação 

verbal, tornando a mensuração da dor subjetiva nessa clientela; por isso, conhecer a 

“linguagem” do neonato frente ao estímulo doloroso é um passo importante para a 

avaliação da dor. O choro é considerado o método primário de comunicação dos RNs. 

A comunicação da presença de estresse pelo choro mobiliza o adulto (ARAÚJO; 

REIS, 2014). 

Vale ressaltar que a mímica facial de neonatos é expressiva e fornece ricas 

informações sobre o estado emocional da criança, além de ser um método não 

invasivo. Existem expressões faciais específicas da dor tais como: fronte saliente, 

fenda palpebral estreitada, sulco nasolabial aprofundado, lábios entreabertos, boca 

estirada no sentido horizontal ou vertical, língua tensa e tremor de queixo (ARAÚJO; 

REIS, 2014). 

Com isso, estratégias e intervenções para minimizar e tratar a dor do recém-

nascido são desenvolvidas com medidas terapêuticas farmacológicas e não 

farmacológicas. 

As intervenções não farmacológicas estão presentes no cotidiano do enfermeiro, 

não necessitando a comunicação do peditra de plantão, agilizando assim o cuidado 

imediato como evitar a desorganização, reduzir o estímulo adverso do ambiente, 

diminuir o estresse e prevenir agitação desnecessária. A sucção não-nutritiva, embora 

não seja um analgésico propriamente dito, tem a ação de inibir a hiperatividade e 

modular o desconforto do RN, ajudando a criança se organizar após o estímulo 

agressivo, minimizando as reações fisiológicas e comportamentais (ARAÚJO; REIS, 

2014). 

Dando sequência, a administração de glicose, com ou sem sucção nutritiva, tem 

sido frequentemente usada como intervenção não farmacológica para o alívio da dor 

em procedimentos dolorosos em neonatos, já que reduz a duração do choro, a 

frequência cardíaca e a expressão facial. A glicose combinada com a sucção não 

nutritiva, aproximadamente 2 minutos antes do estímulo doloroso em RN a termo e 
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prematuro, tem se mostrado eficaz. Estudos evidenciaram a eficácia da sacarose para 

o alívio da dor em neonatos e recomendam como rotina durante procedimentos 

invasivos e dolorosos. A dose de 2ml de solução de glicose a 25%, utilizada 2 minutos 

antes do procedimento na parte anterior da língua, tem demonstrado efeito de redução 

significativa nas respostas de dor (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Dentre as estratégias comportamentais, contenção e posicionamento do RN são 

maneiras de limitar e manter a posição fetal. A contenção por meio de “ninho” promove 

a organização comportamental. 

A contenção facilitada – foi descrita como um método de conforto efetivo, em 

que se atenua a resposta psicológica e comportamental da dor em prematuros, 

promovendo o posicionamento fetal. 

A amamentação – é uma alternativa viável enquanto se realizam procedimentos 

dolorosos. O choro, a mímica facial e a frequência cardíaca diminuem. Funciona como 

potente analgésico durante a coleta de sangue (ARAÚJO; REIS, 2014). 

Entretanto, nas intervenções farmacológicas, a intervenção do profissional 

pediatra é necessária para prescrição dos medicamentos, sendo assim, as autoras 

destacam que a utilização de agentes farmacológicos deve ser considerada em todos 

aqueles RNs portadores de doenças potencialmente dolorosas e em RNs submetidos 

a procedimentos invasivos dolorosos, cirúrgicos ou não. São prescritas pela equipe 

médica e discutidas por toda equipe multiprofissional. Dentre os fármacos utilizados 

para a dor na fase neonatal, temos os analgésicos não opióides e o opióides. O 

paracetamol é o fármaco mais seguro para uso no período neonatal. Os analgésicos 

opióides mais utilizados na fase neonatal são a morfina e o citrato de fentanila. Devem 

ser administrados com bastante critério, devido aos efeitos colaterais tais como: 

náuseas, vômitos, íleo paralítico, sonolência, retenção urinária e depressão 

respiratória, rigidez torácica, além de sedação e dependência física. Devem estar sob 

monitoramento cardiorrespiratório e vigilância contínua da equipe de enfermagem 

(ARAÚJO; REIS, 2014). 

A morfina é um opióide natural que atua estimulando os receptores opióides 

supraespinais. O citrato de fentanila é um opióide sintético considerado muito mais 

potente que a morfina, apresenta início de ação mais rápido que a morfina, e duração 

mais curta. O naloxone é um antagonista da morfina e do citrato de fentanila, e pode 
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ser usado quando se deseja minimizar ou reverter os efeitos dessas drogas (ARAÚJO; 

REIS, 2014). 

É de grande relevância ressaltar que, tão importante quanto o tratamento da 

dor do neonato, é a sua prevenção. As instituições de saúde devem desenvolver e 

implementar cuidados de prevenção à dor e ao estresse do RN, utilizando-se, para 

isso, de programas educacionais que sensibilizem os profissionais quanto à utilização 

de estratégias e cuidado individualizado (REIS; ARAÚJO, 2014). 

Apesar de tanta tecnologia e aparatos que contribuem para uma assistência 

adequada ao RN de alto risco, toda equipe envolvida deverá se empenhar em 

atualizações, capacitações que contribuam com a prevenção, promoção e 

recuperação da criança, protagonista de todo o universo neonatal. 

Portanto, pesquisas identificaram que educação e informações atualizadas no 

cuidado paliativo, e privações são essenciais para aprimorar a confiança de 

enfermeiros no cuidado das crianças e suas famílias. Um treinamento compreensivo 

leva os profissionais a refletirem e aprenderem, a partir de suas experiências, a 

acessar informações e serviços, os quais os capacitam a apoiar os demais à sua volta. 

Neonatologias, obstetras, pediatras, parteiras, enfermeiros de pediatria e neonatal 

precisam de uma educação contínua e guia de como realizar um cuidado paliativo 

ideal, e estarem cientes de quais serviços e recursos estão disponíveis e como 

acessá-los (MANCINI, 2011). 

3.3 Direitos da criança 

No Brasil, existe uma preocupação com a infância e a adolescência 

manifestada em toda legislação pertinente, bem como uma cultura cada vez mais 

desenvolvida de valorização e proteção dessa faixa etária como sinal de respeito pela 

autonomia e direitos das crianças. Existe também uma rede de serviços de saúde 

direcionados para a criança, na qual se destacam educação, serviço social, marcos 

fundamentais e legais como o ECA, as Leis Orgânicas da Saúde e a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB), o Censo de Educação Infantil, o Programa de Saúde da 

Família (PSF), o Programa Nacional de Imunizações (PNI) e outros programas 

voltados para essa faixa etária. Dispõe de entidades médicas como a Sociedade 

Brasileira de Pediatria e ramificações estaduais com seus comitês e departamentos 

dos direitos da criança e do adolescente. A Sociedade Brasileira de Pediatria conta 
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com Departamento de Bioética e de grande importância são os Conselhos Tutelares 

como guardiões da integralidade (SCHRAMM; BRAZ, 2005). 

A declaração universal dos direitos humanos exprime que o ser humano é 

possuidor de direitos básicos. Atualmente, os “direitos das crianças” estão também 

em discussão. Diariamente somos confrontados pela mídia com todos os tipos de 

atrocidades cometidas contra elas, e questionamos se a nossa sociedade está se 

tornando altamente violenta contra as crianças (SOUSA; ARAÚJO, 2011). 

Dando continuidade aos direitos das crianças, está garantido na Constituição 

Federal, em seu artigo 22,  

como dever da família, da sociedade e do Estado, tornar garantido à criança 
e ao adolescente, com prioridade absoluta, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (SCHRAMM; BRAZ, 2005, p. 71-
72). 

O ECA foi aprovado em 1990, a partir de então, crianças e adolescentes tiveram 

seus direitos garantidos em uma doutrina sociojurídica de proteção integral, 

preconizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tendo o Brasil como seu 

servidor. Instituído pela Lei Federal número 8.069/90 é um dos instrumentos 

fundamentais para a defesa e para o atendimento dos direitos dessa população. O 

objetivo é que suas normas sejam implementadas e que as crianças e adolescentes 

sejam capazes de se tornar sujeitos de seu próprio destino (BORGES; TELLES, 

2005). 

3.3.1 O aleitamento materno do recém-nascido no contexto brasileiro 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve 

interação mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua 

habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento 

cognitivo e emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe 

(BRASIL, 2009). 

O aleitamento materno pertence a um dos sete eixos da Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC), destando  ações estratégicas: 

iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC); estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS - Estratégia 
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Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB); a Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA); 

a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano; a implementação da Norma Brasileira 

de Comercialização de Alimentos (NBCAL) para lactentes, para crianças de rimeira 

infância, bicos chupetas e mamadeiras; e a mobilização social em aleitamento 

materno (BRASIL, 2015). 

Porém, a implementação das ações de proteção e promoção do aleitamento 

materno e da adequada alimentação complementar depende de esforços coletivos 

intersetoriais e constitui enorme desafio para o sistema de saúde, numa perspectiva 

de abordagem integral e humanizada (BRASIL, 2014). 

A seguir são destacados os tipos de aleitamento que melhor se adequam às 

lactantes, conciliando com seu cotidiano, com outros filhos, afazeres domésticos e 

jornada de trabalho. 

Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite 

materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros 

líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos. 

Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite 

materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos 

de frutas e fluidos rituais. 

Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama 

ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos. 

Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do leite 

materno, qualquer alimento sólido ou semi-sólido com a finalidade de complementá-

lo, e não de substituí-lo. Nesssa categoria a criança pode receber, além do leite 

materno, outro tipo de leite, mas este não é considerado alimento complementar. 

Aleitamento materno misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno 

e outros tipos de leite (BRASIL, 2014) 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, 

proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade infantil. Permite ainda um grandioso 

impacto na promoção da saúde integral da dupla mãe/bebê e regozijo de toda a 

sociedade. Se a manutenção do aleitamento materno é vital, a introdução de 

alimentos seguros, acessíveis e culturalmente aceitos na dieta da criança, em época 
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oportuna e de forma adequada, é de notória importância para o desenvolvimento 

sustentável e equitativo de uma nação, para a promoção da alimentação saudável em 

consonância com os direitos humanos fundamentais e para a prevenção de distúrbios 

nutricionais de grande impacto em Saúde Pública (BRASIL, 2014). 

Baseado no Ministério da Saúde, a proteção e a promoção são importantes nos 

distúrbios nutricionais, evitando-se assim: a diarreia, que são fortes evidências de que 

o leite materno protege contra a diarreia, principalmente em crianças mais pobres; a 

infecção respiratória, que assim como na diarreia, a proteção é maior quando a 

amamentação é exclusiva nos primeiros seis meses de vida, com prevenção também 

das otites (BRASIL, 2014). 

Nessa perspectiva, minimiza o risco de alergia à proteína do leite de vaca, de 

dermatite atópica e de outros tipos de alergia, incluindo asma e sibilos recorrentes; o 

risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes (benefício em longo prazo), tanto para 

quem é amamentado como para quem amamenta; reduz a chance de obesidade 

(quanto maior o tempo de amamentação) menor será a chance de 

sobrepeso/obesidade (BRASIL, 2014). 

Porém, outros benefícios são destacados como melhor nutrição (contém todos 

os nutrientes essenciais para o crescimento e o desevolvimento ótimos da criança 

pequena), além de ser mais bem digerido, quando comparado com leites de outras 

espécies; efeito positivo na inteligência (contribui para o desenvolvimento cognitivo); 

melhor desenvolvimento da cavidade bucal (o exercício que a criança faz para retirar 

o leite da mama é muito importante para o desenvolvimento adequado de sua 

cavidade oral), propiciando uma melhor conformação do palato duro, o que é 

fundamental para o alinhamento correto dos dentes e uma boa oclusão dentária 

(BRASIL, 2014). 

Dando sequência, a proteção contra o câncer de mama (redução na 

prevalência de câncer de mama), independe de idade, etnia, paridade e presença ou 

não de menopausa; evita nova gravidez (a ovulação nos primeiros seis meses após o 

parto está relacionada com o número de mamadas); assim, as mulheres que ovulam 

antes do sexto mês após o parto em geral amamentam menos vezes por dia que as 

demais (BRASIL, 2014). 

Com isso, menos custos financeiros (não amamentar pode significar sacrifícios 

para uma família com pouca renda). Ao gasto com leites artificiais devem-se 
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acrescentar custos com mamadeiras, bicos e gás de cozinha, além de eventuais 

gastos decorrentes de doenças, que são mais comuns em crianças não amamentadas 

(BRASIL, 2014). 

Diante disso, não basta somente o profissional de saúde ter conhecimentos 

básicos e habilidades em aleitamento materno. Ele precisa ter também competência 

para se comunicar com eficiência, o que se consegue mais facilmente usando a 

técnica do aconselhamento em amamentação. O seguinte recurso é muito utilizado 

no aconselhamento, não só em amamentação, mas em diversas circunstâncias: 

praticar a comunicação não verbal (gestos, expressão facial) (BRASIL, 2014). 

A seguir alguns exemplos, sorrir, como sinal de acolhimento; balançar a cabeça 

afirmativamente como sinal de interesse; tocar na mulher ou no bebê, quando 

apropriado, como sinal de empatia; remover barreiras como mesa, papéis, 

promovendo uma maior aproximação entre a mulher e o profissional de saúde; usar 

linguagem simples acessível a quem está ouvindo; dar espaço para mulher falar. Para 

isso, é preciso se dedicar a escuta, no significado das palavras da mãe, fazendo 

perguntas abertas, dando sugestões e não dando ordens (BRASIL, 2014).  

3.3.2 Agenda da criança 

A promoção da saúde integral da criança e o desenvolvimento das ações de 

prevenção de agravos e assistência são objetivos que, para além da redução da 

mortalidade infantil, apontam para o compromisso de se prover qualidade de vida para 

a criança, ou seja, que esta possa crescer e desenvolver todo o seu potencial 

(BRASIL, 2004). 

A finalidade deste documento é apoiar a organização da assistência à 

população infantil e possibilitar que os gestores e profissionais de saúde identifiquem 

as ações prioritárias para a saúde da criança. Propõe a definição de diretrizes para 

identificação das linhas de cuidado integral que devem constar no cardápio básico 

para o funcionamento adequado dos serviços e de toda a rede de ações de saúde da 

criança em nível local, de maneira a prover respostas mais satisfatórias para esta 

população (BRASIL, 2004). 

Deve-se basear nos princípios já garantidos na Constituição Federal, no 

Estatuto da Criança e no SUS, como o direito de acesso aos serviços de saúde, 

hierarquizados e com enfoque na integralidade do indivíduo e da assistência, que 
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garantam a resolubilidade adequada e promovam a equidade. Deve incorporar a 

organização do processo de trabalho integrado entre os agentes comunitários de 

saúde, equipes de saúde da família, equipes de apoio, unidades básicas de saúde, 

atenção especializada, serviços de urgências, ações complementares de assistência 

(assistência farmacêutica, apoio diagnóstico) e atenção hospitalar, além das ações 

intersetoriais que envolvam a criança e a família.  

Assumindo o desafio da conformação de uma rede única integrada de 

assistência à criança, é apresentada a linha de cuidado integral da saúde da criança, 

com a identificação das ações prioritárias e as estratégias que devem nortear a ação 

das unidades de saúde e da rede como um todo, visando ao cumprimento dos 

objetivos de promover a saúde e reduzir a morbimortalidade para níveis aceitáveis 

(BRASIL, 2004). 

3.3.3 Princípios norteadores do cuidado na saúde da criança 

Planejamento e desenvolvimento de ações intersetoriais – a intersetorialidade 

pressupõe a definição de objetivos comuns para os quais cada setor contribui com as 

suas especificidades, articulando ou produzindo novas ações. Nesse aspecto, a saúde 

do escolar (saúde bucal, mental, triagem auditiva e oftalmológica) e a educação infantil 

(creches, pré-escola) devem estar contempladas (BRASIL, 2004). 

Acesso universal – deve ser entendido como o direito de toda criança receber 

assistência de saúde e a responsabilidade da unidade de saúde em receber todos os 

que procuram a unidade, propiciando uma escuta de suas demandas ou problemas 

de saúde e avaliação qualificada de cada situação. 

Acolhimento – receber toda criança que procura o serviço de saúde com escuta 

qualificada, estabelecendo uma relação cidadã e humanizada, definindo o 

encaminhamento mais adequado para a resolução das demandas identificadas. 

Responsabilização – definição da população sob a responsabilidade da equipe, 

estabelecimento de vínculo entre o profissional de saúde e o usuário, garantindo a 

continuidade da assistência até sua completa resolução. 

Assistência integral – abordagem global da criança, contemplando todas as 

ações de saúde adequadas para prover resposta satisfatória na produção do cuidado, 

não se restringindo apenas às demandas apresentadas. Compreende, ainda, a 

integração entre todos os serviços de saúde, da atenção básica à atenção 
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especializada, apoio diagnóstico e terapêutico até a atenção hospitalar de maior 

complexidade, com o acompanhamento de toda a trajetória da criança pela atenção 

básica. 

Assistência resolutiva – promover a articulação necessária para disponibilizar 

os diversos saberes e recursos adequados à necessidade apresentada, em todos os 

níveis de atenção. O cuidado não deve ser dispensado pontualmente e de forma 

fragmentada, devendo-se garantir a continuidade da assistência até a completa 

resolução do problema. 

Equidade – com a definição das prioridades para atuação no processo de 

organização da assistência à saúde da criança, com maior alocação dos recursos 

onde é maior a necessidade. 

Atuação em equipe – articulando os diversos saberes e intervenções dos 

profissionais da unidade de saúde, efetivando-se o trabalho solidário e compartilhado, 

e produzindo resposta qualificada às necessidades em saúde da criança. 

Desenvolvimento de ações coletivas com ênfase nas ações de promoção da 

saúde – com estruturação de ações educativas nas escolas, creches, pré-escolas e 

unidades de saúde, com abordagem das ações de promoção de saúde, com o 

entendimento das interferências necessárias sobre o ambiente e hábitos de vida, 

buscando-se uma qualidade de vida saudável (BRASIL, 2004). 

Participação da família/controle social na gestão local – incentivo à participação 

da família em toda a atenção à criança, envolvendo-a com a informação sobre os 

cuidados e problemas de saúde, bem como nas propostas de abordagem e 

intervenções necessárias, entendidas como direito de cada cidadão e potencial de 

qualificação e humanização da assistência (BRASIL, 2004). 

Avaliação permanente e sistematizada da assistência prestada – ação a ser 

permanentemente desenvolvida pela unidade de saúde ou pela equipe de saúde da 

família, de maneira a contribuir para que os problemas prioritários sejam identificados 

e os ajustes e ações necessárias sejam realizados, de modo a prover resultados mais 

satisfatórios para a população (BRASIL, 2004).  
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3.3.4 Atenção integrada às doenças prevalentes da infância (AIDPI) – Módulo de 

atenção ao período neonatal  

O RN de alto risco merece ainda maior destaque, pois, além da necessidade 

de cuidados pela equipe da atenção básica de saúde, com muita frequência, demanda 

atendimento especializado por profissionais habilitados. Essas crianças devem ser 

seguidas preferencialmente nos ambulatórios de acompanhamento do RN de alto 

risco, além do acompanhamento pela atenção básica, conforme a rede de atenção 

regionalizada (BRASIL, 2012, p. 21). 

Com isso, deve-se ater as ações estratégicas do eixo de atenção integral a 

crianças com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas: atenção 

Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI); a construção de diretrizes de 

atenção e linhas de cuidado; e o fomento da atenção e internação domiciliar. 

Pacto pela vida – Redução da mortalidade infantil (BRASIL, 2005). O pacto pela 

vida é o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. 

Objetivos e metas para a redução da mortalidade infantil – reduzir a mortalidade 

neonatal em 5%, em 2006; reduzir em 50% os óbitos por doença diarreica a 20% por 

pneumonia, em 2006; apoiar a elaboração de propostas de intervenção para a 

qualificação da atenção às doenças prevalentes; criação de comitês de vigilância do 

óbito em 80% dos municípios com população acima de 80.000 habitantes, em 2006. 

Apesar da mortalidade infantil estar diminuindo progressivamente em toda região, as 

alterações na mortalidade neonatal têm sido mínimas. Aproximadamente dois terços 

dos RNs morrem na primeira semana de vida em decorrência de causas perinatais, 

manejo inadequado dos problemas durante o parto e da asfixia. Melhoria na qualidade 

dos sistemas de informação permite estimativas mais acuradas das taxas de 

mortalidade infantil e na infância. A mortalidade pós-neonatal (de 28 a 364 dias de 

vida) foi o componente que mais contribuiu para a queda da mortalidade infantil 

(BRASIL, 2010). 

No Brasil, em 2008, a média de mortalidade infantil foi de 17 por 1.000 nascidos 

vivos, ou seja, morrem anualmente mais de 76.000 crianças antes de completarem o 

primeiro ano de vida. Dessas mortes, o número de óbitos no período neonatal é 

superior a 60%.  
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A redução da mortalidade perinatal e neonatal tem sido mais difícil e lenta do 

que a diminuição da mortalidade pós-neonatal. A mortalidade infantil é reconhecida 

como um indicador de condições de vida e de saúde de uma população; a mortalidade 

perinatal é uma sensível indicador da assistência obstétrica e neonatal adequada e 

do impacto de programas de intervenções na área. 

Enquanto que as crianças maiores, mais de 70% morrem de pneumonia, 

diarreia e desnutrição, as crianças menores de dois meses de idade, morrem 

principalmente de infecções (32%), asfixia (29%), baixo peso e prematuridade (24%); 

mortes que podem ser evitadas com políticas simples de promoção e atenção integral 

à saúde. 

Com base em conhecimentos técnicos atualizados, elaborou-se uma descrição 

da forma a atender as crianças desde o nascimento até os 2 meses de idade, 

mediante uma série de normas específicas para cada doença, complementando com 

materiais de capacitação, para ensinar os profissionais de saúde que atendem a 

criança, no processo de atenção integrada. Os profissionais de saúde geralmente têm 

experiência no tratamento das doenças que as crianças apresentam desde o 

nascimento até 2 meses de idade, mas a capacitação recebida frequentemente utiliza 

normas específicas para cada doença (por exemplo, para o tratamento da 

hipoglicemia ou icterícia). Isso pode apresentar dificuldade, quando é necessário 

associar diferentes normas para tratar uma criança que tem mais de um problema de 

saúde ao mesmo tempo, o que requer do profissional de saúde saber priorizar qual o 

problema tem mais importância para decidir o tratamento. 

Quando não se dispõe de muito tempo ou medicamentos suficientes, o pessoal 

de saúde pode encontrar dificuldade para diagnosticar e tratar todos os problemas de 

saúde da criança, para os quais se devem levar em consideração as relações entre 

as doenças. Por exemplo, a asfixia no nascimento pode produzir hipoglicemia, que 

pode ser agravada por períodos de hipotermia. Objetivamente, para atendermos às 

necessidades de cada caso de forma eficaz, é necessário considerar todos os 

sintomas e sinais apresentados pela criança. 

As normas de atenção de casos incluem modelos atuais da Organização Pan-

Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS), relativos ao 

tratamento de cada doença e à vacinação. 
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3.3.5 Norma de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso  

A norma de atenção humanizada ao RN de baixo peso reúne conhecimento 

acerca das particularidades físicas e biológicas e das necessidades especiais de 

cuidados técnicos e psicológicos do casal grávido, da gestante, da mãe, do pai, do 

RN de baixo peso e de toda a sua família. Abrange também a equipe de profissionais 

responsáveis por esse atendimento, buscando motivá-la para mudanças importantes 

em suas ações como cuidadores. 

Resultado de trabalho intenso realizado pelo MS, com o apoio de consultores, 

este manual demonstra que é possível prestar uma atenção perinatal segura, de 

elevada qualidade e, ao mesmo tempo, solidária e humanizada. 

O elevado número de neonatos de baixo peso ao nascimento (peso inferior a 

2.500g, sem considerar a idade gestacional) constitui um importante problema de 

saúde e representa um alto percentual na morbimortalidade neonatal. Além disso, tem 

graves consequências médicas e sociais. 

O atendimento perinatal tem sido foco prioritário do MS, já que no componente 

neonatal reside o maior desafio para a redução da mortalidade infantil nas diferentes 

regiões brasileiras. 

Um conjunto de ações tem sido desencadeadas, procurando elevar o padrão 

não só do atendimento técnico à nossa população, mas também propondo uma 

abordagem por parte dos profissionais de saúde que seja fundamentada na 

integridade do cuidado obstétrico e neonatal. 

Nesse contexto, o método canguru, introduzido em algumas unidades de saúde 

brasileiras na década de 90, foi incorporado às políticas de saúde no campo perinatal. 

O método canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da 

qualidade do cuidado, desenvolvido em três etapas conforme portaria GM/MS que 

parte dos princípios da atenção humanizada; reduz o tempo de separação entre mãe 

e recém-nascido e favorece o vínculo; permite um controle térmico; contribui para a 

redução do risco de infecção hospitalar; reduz o estresse e a dor do RN; aumenta as 

taxas de aleitamento; melhora a qualidade do desnvolvimento neurocomportamental 

e psico-afetivo do RN; propicia um melhor relacionamento da família com a equipe de 

saúde; possibilita maior competência e confiança dos pais no cuidado do seu filho, 

inclusive após a alta hospitalar; reduz o número de reinternações e contribui para a 
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otimização dos leitos de unidades de terapia intensiva e de cuidados intermediários 

neonatais (BRASIL, 2011). 

O cuidado canguru foi desenvolvido no País da Colômbia, nos anos 70 com a 

intenção de manter a temperatura corporal do neonato. A posição usada no cuidado 

é similar a dos bebês cangurus com suas mães de forma que o bebê humano tenha 

contato pele a pele, sendo posicionado entre a roupa e a pele da mãe (CHO; KIM; 

KWON; JUN; LEE, 2016). 

O cuidado canguru leva ao aumento do desenvolvimento de prematuros e 

maior estabilidade fisiológica e comportamental, através do contato positivo e 

consistente da técnica pele a pele, pode ser efetivo na redução de possíveis 

complicações em prematuros. 

3.3.6 Bioética e autonomia na saúde da criança 

Diante de tantas diversidades em relação a valores morais presentes na 

sociedade, dificultou-se encontrar soluções harmoniosas de assuntos voltados para a 

saúde, a vida e a morte. Com isso, houve a necessidade do surgimento de soluções 

para resolver conflitos de caráter ético, como forma de estudo e análise para solução 

de problemas, surgindo, assim, quatro princípios de beneficência, não-maleficência, 

autonomia e justiça, descritos a seguir: 

Beneficência – obrigação ética de fazer o bem, maximizando os benefícios e 

minimizando danos e prejuízos; Não-maleficência – preconiza não fazer o mal e 

proíbe infligir danos; Autonomia – a pessoa é livre para fazer suas escolhas, desde 

que esclarecida; Justiça – dar a cada pessoa o que lhe é devido, tratando cada pessoa 

corretamente ou adequadamente de acordo com a situação (COUTINHO, 2005). 

Além disso, a criança deverá ser vista do ponto de vista holístico, considerando 

seu desenvolvimento, sua capacidade de entender e de tomar decisões e não 

somente a sua faixa etária. A simples aplicação de um dispositivo legal pode levar a 

anulação de uma vontade, já fidedigna, por ocorrência de uma capacidade de 

discernimento já presente na criança e no adolescente, na maior parte. A autonomia 

não deve ser absoluta em se tratando de situações em que constate risco iminente de 

vida, procurando preservar o bem maior. A prática desse princípio proporcionará a 

profilaxia da violência e dos abusos contra a criança e adolescente (COUTINHO, 

2005). 



79 

 

Dando sequência, a tomada de decisões por lactentes e crianças deve seguir 

os mesmos métodos dos pacientes que são incapazes de tomar uma decisão de si 

mesmo. O conceito de John Dewey sobre a ética, é a integração das crenças sobre o 

mundo, com as crenças sobre os valores e objetivos que devem direcionar o 

comportamento humano. John Dewey escreveu que “a vida é um assunto em 

movimento no qual a verdade antiga perde a verdade” (BOYLE, FLETCHER, apud 

2007, p. 08). 

Com isso, realizar avaliações em novas situações pode desencadear a 

mudanças nas crenças e práticas básicas. Desde o aparecimento da atual assistência 

neonatal na década de 1960, com os avanços da tecnologia e a assistência agressiva 

dos neonatos e mais enfermos chamaram a atenção tanto positiva quanto negativa 

de filósofos, teólogos, profissionais, advogados, consumidores da mídia para o uso da 

tecnologia e os processos de decisões nas decisões de vida ou morte dos recém-

nascidos (BOYLE, FLETCHER, apud 2007, p. 08). 

3.3.7 Bioética e autonomia na neonatologia 

Nossa sociedade é baseada no princípio da autonomia, ou seja, as pessoas 

são livres para fazer as escolhas que determinam o curso de suas vidas, porém, no 

caso da medicina intensiva neonatal, os RNs não são capazes de tomar decisões em 

relação a sua vida. O certo a ser seguido é decidir a respeito do melhor interesse do 

paciente, ou seja, o tratamento deve ser provido nos casos em que sua vida poderá 

conter mais benefícios do que cargas. Nessa área, a autonomia é secundária em 

relação ao imperativo da beneficência e da não-maleficência (RIBEIRO, 2005). 

Além disso, os profissionais neonatologistas, enfermeiros, pais de recém-

nascidos modernos sustentam-se na experiência moral cumulativa do passdo. Esse 

processo atual é mais compartilhado entre clínicos e pais do que no passado. No 

entanto, jamais estará isento de confusões, principalmente quando as crenças 

culturais e a medicina se colidem. Os profissionais estão mais treinados a identificar 

as questões éticas, compartilhando as decisões com os pais, procurando ser 

empáticos, imparciais ao apresentar um prognóstico incerto e reservado a pais 

ansiosos ((BOYLE, FLETCHER, apud 2007, p. 08). 

Portanto, as decisões dentro do universo neonatal em relação a vida do recém-

nascido ainda são questionadas, principalmente quando se depara com fatores 
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culturais, crenças, religião. Com isso, os profissionais estão qualificados em identificar 

as questões éticas, acolhendo e compartilhando com os responsáveis do recém-

nascido intervenções relacionadas ao cuidado, interagindo com a equipe 

multiprofissional. 



81 

 

CAPÍTULO 4 

4 A FENOMENOLOGIA DE MAURICE MERLEAU-PONTY 

Neste capítulo, descreveremos uma exposição mais aprofundada acerca do 

filósofo Maurice Merleau-Ponty e apresento de forma breve o itinerário de minha 

aproximação com o referido pensador e sua filosofia. 

A fenomenologia é uma escola filosófica iniciada na Alemanha, no final do 

século IX e na metade do século XX, por Edmund Husserl, pai e mestre. A 

fenomenologia é formada de duas partes originadas de palavras gregas: “fenômeno”: 

aquilo que se mostra, não somente aquilo que aparece e parece - na linguagem 

religiosa utilizamos o termo epifania para falar de algo que se manifesta, que se mostra 

-, e “logia” derivada da palavra logos, que, para os gregos, tinha muitos significados: 

palavra, pensamento, ou seja, capacidade de refletir (BELLO, 2004). 

Convém destacar que a Fenomenologia é a reflexão sobre um fenômeno ou 

sobre aquilo que se mostra. E qual o nosso problema? O que se mostra e como se 

mostra? E se alguma coisa se mostra, ela se mostra no ser humano, e que em toda a 

história da filosofia sempre se deu muita importância ao ser humano, em quem o 

fenômeno se mostra (BELLO, 2006). 

Antes de fazer uma exposição mais aprofundada acerca do filósofo Merleau-

Ponty, apresentamos de forma breve o itinerário de minha aproximação com o referido 

pensador e sua filosofia. 

Ainda no mestrado, fui em busca do referencial teórico sobre o qual iria 

desenvolver e construir o meu projeto. Durante esse processo, fui apresentada aos 

estudos do filósofo Maurice Merleau-Ponty por minha orientadora, a qual indicou a 

leitura do livro (nascido da tese de doutoramento) de Marina Marcondes Machado 

(MACHADO, 2010) e posteriormente a Fenomenologia da Percepção, tese de 

doutoramento do filósofo. 

Machado (2010) descreve os apontamentos realizados na Universidade 

Sorbonne pelos alunos de Merleau-Ponty e nos convida a dialogar com sua obra e a 

pensar a criança sob o enfoque fenomenológico, e não a partir de teorias sobre ela. 

Fiquei fascinada, pois, assim como a autora, mergulhei no pensamento filosófico da 

fenomenologia da infância, proposta por Merleau-Ponty. 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961) é muito menos conhecido, especialmente 

nos países de língua inglesa, do que o contemporâneo Jean-Paul Sartre, seu amigo 
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em certa época, conhecido em função de seus romances, peças, contos e ensaios até 

por muitas pessoas que nunca estudaram sua filosofia, e também porque foi por 

muitos anos uma figura pública de proa na sociedade francesa de meados do século 

passado. Merleau-Ponty não escreveu romances ou peças e, embora como a maioria 

dos intelectuais franceses, tenha participado ativamente da vida cultural de seu país, 

seguiu em geral uma típica carreira acadêmica. Merleau-Ponty não é de um professor 

no claustro, algo que interessa apenas a outros profissionais. Muitos diriam que ele é 

um pensador ao menos tão importante e relevante quanto Sartre e, talvez, mais 

original e profundo. Como a maioria dos filósofos (inclusive Sartre), ele saiu de moda 

após a morte, embora muitos psicólogos continuassem a encontrar estímulo em suas 

ideias (MATTHEWS, 2010). 

Por isso, Merleau-Ponty teve uma boa base em história da filosofia ocidental, 

tal como eles a interpretavam, mas também em seus desdobramentos 

contemporâneos. Assistiu, em especial, as aulas de Gurvitch sobre a fenomenologia 

de Husserl e provavelmente a palestra do próprio Husserl, quando este esteve em 

Paris em 1929. 

Maurice Merleau-Ponty é considerado um dos mais importantes filósofos 

franceses do século XX, nascido em 1908. Ao término de sua graduação, lecionou em 

escolas secundárias (liceus) e fez uma pesquisa sobre percepção, e logo assumiu 

como professor assistente na referida escola. Em 1942, concluiu sua tese de 

doutoramento, A Estrutura do Comportamento, tendo como principal influência em 

suas anotações, a Escola de Gestalt de Psicologia, que destacava a natureza gerada 

da experiência humana (MATTHEWS, 2010).  

Em Paris, no final dos anos 30, teve outras influências, como a da palestra do 

russo Alexandre Kojève sobre a Fenomenologia do Espírito, de Hegel. Fez parte, na 

década de 1930, de uma juventude que transformou a tradição filosófica na França: 

uma “geração de descontentes” com a tradição do ensino de Filosofia e que propunha 

que o conhecimento filosófico falasse do mundo “em carne e osso”; configurou-se, 

assim, o existencialismo francês. 

Merleau-Ponty foi responsável pela cátedra de Psicologia da Criança e 

Pedagogia na Universidade Sorbonne, em Paris, entre o final da década de 1940 e o 

início da década de 1950, e foi justamente a reflexão do filósofo acerca da criança e 
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da infância o ponto de partida para que Marina Marcondes Machado trabalhasse com 

a fenomenologia da primeira infância inspirada em Merleau-Ponty (MACHADO, 2010). 

Na Bélgica, o filósofo estudou os arquivos de Husserl, filósofo alemão fundador 

da fenomenologia que, antes de morrer, deixou mais de 45 mil páginas de manuscritos 

estenografados no sistema Gabelsberger, um antigo sistema alemão que adaptou 

para incluir termos de Filosofia. 

Merleau-Ponty publicou sua tese de doutoramento em 1942, intitulado A 

Estrutura do Comportamento. Suas preocupações filosóficas perpassam todo o 

tempo, questões psicológicas importantes discutidas em O primado da percepção e 

suas consequências filosóficas e na obra mais conhecida do grande público, 

Fenomenologia da Percepção, sua tese de doutoramento em 1945. 

Ao lado de Jean-Paul Sartre, Merleau-Ponty fundou a revista Tempos 

Modernos, em 1945. Em 1947, publicou sua mais importante obra em filosofia política, 

Humanismo e Terror. Tornou-se professor na Universidade de Lyon em 1945 e 

catedrático de Filosofia no Collège de France, em 1952, pronunciando como aula 

inaugural o ensaio: Elogio da Filosofia.  

Nessa ocasião, a amizade com Sartre e com Simone de Beauvoir passou por 

uma crise, ocasionada pela análise da posição de Sartre em As Aventuras da 

Dialética. A análise de Merleau-Ponty provocou uma polêmica que não cessou até a 

morte do filósofo, ocorrida subitamente a 03 de maio de 1961, vítima de embolia 

pulmonar. É nesse meio tempo que realiza seus Cursos na Sorbonne sobre Psicologia 

e Pedagogia, entre 1949 e 1952 (MACHADO, 2010). 

É possível afirmar com segurança que Merleau-Ponty é um pensador de suma 

importância para o educador que pretende interpretar a criança e suas relações com 

o mundo, consigo mesma e com o outro; o filósofo foi o único fenomenólogo que 

deixou uma contribuição focada na criança e na primeira infância. 

A fenomenologia como ciência de rigor: Citando o prefácio de Merleau-Ponty 

do seu livro "fenomenologia da percepção", 

Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido, e se queremos 
pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido e seu 
alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo da 
qual ela é expressão segunda (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 3). 

De volta às coisas mesmas e a intencionalidade da consciência, conforme 

interpretação de Merleau-Ponty, 
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retornar às coisas mesmas é retornar a esse mundo anterior ao conhecimento 

do qual o conhecimento sempre fala, e em relação ao qual toda determinação 
científica é abstrata, significativa e dependente, como a geometria com 
relação à paisagem – primeiramente aprendemos o que é uma floresta, um 
prado ou um riacho (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 4). 

Da atitude natural à atitude fenomenológica. Dartigues (2002, p. 24) define da 

seguinte maneira a atitude natural: 

Atitude natural, que é tanto a do cientista como a do homem na rua, consistem 
em pensar que o sujeito está no mundo como algo que o contém ou como 
uma coisa entre outras coisas, perdido sobre uma terra, sob um céu, entre 
objetos e outros seres vivos ou consciente e, até mesmo entre ideias, que 
encontrou ‘já aí’ independente de si próprio (DARTIGUES, 2002, p. 24) 

Epoqué, redução transcendental e redução eidética  

a essência se definirá, segundo Husserl, pela análise mental como uma 
consciência da impossibilidade, ou seja, como aquilo que é impossível pensar 
de outro modo. Identifica-se este invariante através das diferenças, definindo 
a essência dos objetos dessa espécie, ou seja, definindo aquilo sem o qual 
seria impensável. Esse procedimento Husserl chamou de variação eidética 
(MERLEAU-PONTY, 2015, p.65). 

Ego transcendental e intersubjetividade transcendental: para Merleau-Ponty, 

que é crítico desse tipo de abordagem de uma fenomenologia idealista, no sentido 

de reduzir o mundo à atividade da consciência:  

(...) não existe questão à qual ele (Husserl) não tenha mais frequentemente 

retomado, já que a ‘problemática da redução’ ocupa nos inéditos um lugar 
importante”. Durante muito tempo, e até em textos recentes, a redução era 
apresentada como um retorno a uma consciência transcendental diante da 
qual o mundo se desdobra em uma transparência absoluta, animado do 
começo ao fim por uma série de percepções que caberia ao filósofo 
reconstituir a partir de seu resultado MERLEAU-PONTY, 2015, p. 280). 

Para Merleau-Ponty (2015), a redução fenomenológica é chegar ao senso 

comum, livre de teorias, conceitos e até da própria ciência. 

(...) Seria, portanto, a apreensão de uma certa hylé como significando um 
fenômeno de grau superior (...), a operação ativa de significação, que definiria 
a consciência, e o mundo não seria nada de distinto da ‘significação do 
mundo’, a redução fenomenológica seria idealista, no sentido de um 
idealismo transcendental que trata o mundo como unidade de valor indiviso 
entre Paulo e Pedro, na qual suas perspectivas se recobrem, e que faz a 
‘consciência de Pedro’ e a ‘consciência de Paulo’ se comunicarem porque a 
percepção do mundo ‘por Pedro’ não é feito de Pedro, nem a percepção de 
mundo ‘por Paulo’ um feito de Paulo, mas em cada um deles um feito de 
consciências pré-pessoais cuja comunicação não apresenta problema, sendo 
exigida pela própria definição da consciência, do sentido ou da verdade 
(MERLEAU-PONTY, 2015, p.01). 
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A fenomenologia compreensiva buscará, portanto, interpretar essa existência 

pré-dada, esse pensamento situado do outro. Sua tarefa será tentar colocar de modo 

claro as estruturas dessa vivência, buscar captar sua significação, e, assim, revelar o 

sentido profundo do comportamento. 

A fenomenologia só poderá proceder com rigor caso reconheça que a 

compreensão envolve um apreender atual, que se dá na historicidade do próprio 

pesquisador. Desse modo, o sentido do fenômeno não corresponde a uma 

intencionalidade intemporal, mas emerge, no plano da reflexão, como unidade de 

experiências e consciências reais, como uma síntese ou confrontação de significações 

estranhas, a partir do qual o pesquisador é capaz de alcançar a compreensão de 

experiências que, a rigor, poderá nunca ter vivido, e com a qual é capaz de entender 

a significação do comportamento do outro. 

A maneira fenomenológica de pensar compreendida por Merleau-Ponty (2015) 

revela o nosso envolvimento pessoal com o mundo. Para ele, a ciência é empírica, 

fundamentada na experiência humana e esta é sempre a de seres humanos 

envolvidos com o mundo, pois nele vivem e habitam. Assim, as experiências de todo 

ser humano são experiências do mundo, e é o mundo que oferece sentido às suas 

experiências. O ser humano é um ser no mundo (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Ver e observar de uma perspectiva fenomenológica é ver e observar a partir do 

espaço e do tempo, buscando a subjetividade do outro. Não se busca na entrevista 

induzir as respostas ou restrição da fala, utilizando-se dessa forma, uma única 

questão norteadora aberta (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Para o filósofo, a coisa nunca pode ser separada de alguém que a perceba, 

nunca pode ser efetivamente em si, porque suas articulações são as mesmas de 

nossa existência, e porque ela se põe na extremidade de um olhar ou ao termo de 

uma investigação sensorial, que a investe de humanidade. Nessa medida, toda 

percepção é uma comunicação ou uma comunhão, a retomada ou o acabamento, por 

nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a realização, no exterior, de nossas 

potências perceptivas e como um acasalamento de nosso corpo com as coisas. Se 

não houve essa percepção mais cedo, foi porque os prejuízos do pensamento objetivo 

tornavam difícil a tomada de consciência do mundo percebido (MERLEAU-PONTY, 

2015). 
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Nós acreditamos saber muito bem o que é "ver", "ouvir", "sentir", porque há 

muito tempo a percepção nos deu objetos coloridos ou sonoros. Quando queremos 

analisá-los, transportamos esses objetos para a consciência. Cometemos o que os 

psicólogos chamam de "experience error", quer dizer, supomos de um só golpe em 

nossa consciência das coisas aquilo que sabemos estar nas coisas. Construímos a 

percepção com o percebido. E, como o próprio percebido só é evidentemente 

acessível por meio da percepção, não compreendemos finalmente nem um nem outro. 

Estamos presos ao mundo, e não chegamos a nos destacar dele para passar à 

consciência do mundo. Se nós o fizéssemos, veríamos que a qualidade nunca é 

experimentada imediatamente, e que toda consciência é consciência de algo.  

Diante disso, este "algo", aliás, não é necessariamente um objeto identificável. 

Existem duas maneiras de se enganar sobre a qualidade: uma é fazer dela um 

elemento da consciência, quando ela é objeto para a consciência, tratá-la como uma 

impressão muda quando ela tem sempre um sentido; a outra é acreditar que este 

sentido e esse objeto, no plano da qualidade, sejam plenos e determinados. E o 

segundo erro, assim como o primeiro, provém do prejuízo do mundo (MERLEAU-

PONTY, 2015). 

O mundo é aquilo que eu vivo e não aquilo que eu penso, comunico-me com o 

mundo e estou aberto a ele, sendo ele inesgotável. Podemos ter uma noção de 

intencionalidade citada como conquista principal da Fenomenologia, enquanto é 

compreensível pela redução.  

Na Crítica do Juízo, Kant mostra que existe uma unidade entre a imaginação e 

o entendimento, entre os sujeitos antes do objeto e a experiência do belo, entre o 

sensível e o conceito. Se existe uma natureza do sujeito, então a arte escondida da 

imaginação deve condicionar a atividade categorial; não apenas o juízo estético, mas 

também o conhecimento repousa nela, é ela que funda a unidade da consciência e 

das consciências (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Husserl citado por Merleu´Ponty (2015) fala de uma teleologia da consciência 

e não de duplicação da consciência humana, reconhecendo, assim, a consciência 

como projeto do mundo que a consciência não possui, mas em direção a qual ela não 

deixa de se dirigir. O autor distingue entre a intencionalidade do ato, aquela de nossos 

juízos e de tomadas de posição voluntárias, e a intencionalidade operante, aquela que 

forma a unidade natural que aparece em nossos desejos, nossas avaliações, mas do 
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que no conhecimento objetivo, fornecendo o texto que nossos conhecimentos 

procuram ser a tradução em linguagem exata (MERLEAU-PONTY, 2015, p.15). 

Segundo Dupond (2010), a dimensionalidade é “essa propriedade primordial 

que a carne tem de, estando aqui e agora, irradiar por toda parte e para sempre, de, 

sendo indivíduo, também por dimensão e universal”. Com isso, a dimensão pertence 

indivisivelmente ao sentido de ser do corpo que percebe e fala. Temos nossos 

sentidos, a capacidade de entender a fala e de falar, somos mensuradores para o 

SER, ou seja, Merleau-Ponty (2015) propõe substituir as noções de conceito, ideias, 

espírito, representação pelas noções de dimensões, articulação, nível. 

A percepção é ambígua, caminhando do extremo subjetividade ao extremo 

objetividade. A racionalidade é exatamente proporcional às experiências nas quais ela 

se revela. Existe racionalidade, quer dizer, as perspectivas se confrontam, as 

percepções se confirmam, um sentido aparece. Mas ele não deve ser posto à parte, 

transformado em espírito absoluto ou em mundo no sentido realista,  

O mundo fenomenológico é não o ser puro, mas o sentido que transparece 

na intersecção de minhas experiências, e na intersecção de minhas 
experiências com aquelas do outro, pela engrenagem de umas nas outras; 
ele é, portanto, inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que 
formam sua unidade pela retomada de minhas experiências passadas em 
minhas experiências presentes, da experiência do outro na minha 
(MERLEAU-PONTY, 2015, p.18). 

Nossa conexão com o passado inscreve-se numa “memória do mundo”, em 

que se fundamenta “a verdade do passado” e a verdade da historiografia, e não é 

separável de uma práxis que é a história fazendo-se: “não somos espectadores de 

uma história acabada, somos atores numa história aberta”. O sujeito da história 

entendida como práxis é o homem como produtividade, como aquele que quer dar 

forma à vida, o homem no exercício de sua liberdade (DUPOND, 2010, p. 39). 

Na Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty (2015) distingue o corpo 

objetivo, fisiológico e o corpo vivido, mas reforça que não podem ser interpretados 

como duas entidades diferentes no ser e sim como um único corpo. Na percepção, os 

sentidos interagem, possibilitando assim comparecer este mundo, compreendendo e 

encontrando um significado (MURAMATSU, 2001). 

Merleau-Ponty (2015) distingue o espaço existencial, antropológico ou vivido, 

que é também o espaço da noite ou o espaço do mito, e o espaço “natural” ou o 

espaço claro da percepção, que se torna, por idealização geométrica, o espaço 
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“verdadeiro, único e objetivo”. O espaço existencial funda o espaço “natural”. Apesar 

dessa fundação cruzada, a última palavra é a objetividade, que é ao mesmo tempo o 

solo de toda espacialidade e o sentido verdadeiro do espaço geometrizado. O espaço 

existencial, ou seja, espaço de envolvimento, aproxima o homem e o mundo numa 

significação ontológica (DUPOND, 2010, p. 22-23). O espaço não é o ambiente (real 

ou lógico) em que as coisas se dispõem, mas o meio pelo qual a posição das coisas 

se torna possível, ou seja, o espaço da vivência (MERLEAU-PONTY, 2015). 

A distinção entre mundo e universo é o que Merleau-Ponty (2015) destaca. Em 

relação ao universo, a ciência constrói uma totalidade acabada, onde as relações 

sejam de determinação recíproca. Agora, o mundo de nossa vida, de nossa 

experiência e de nossa ação, é de uma multiplicidade aberta e indefinida onde as 

relações são de implicação recíproca. O mundo é o conjunto de nossa experiência do 

ser sensível e dos homens, é o ser permanente. Merleau-Ponty (2015) enfatiza dois 

aspectos do sentido de ser do mundo. O primeiro é a facticidade, não há pensamento 

que supere o fato do mundo e o mundo é um indivíduo que abarca tudo (DUPOND, 

2010). 

A temporalidade é o ápice da Fenomenologia da Percepção, é o vínculo entre 

o sujeito e o mundo, a alma e o corpo, o ego e o alter ego, é o campo de presença, 

ou seja, dimensão do mundo e dimensão do sujeito. Merleau-Ponty (2015) não separa 

o tempo natural do tempo histórico (DUPOND, 2010). 

O sujeito, ou seja, o ser humano, tem uma significação que é singular dentro 

do tempo vivido e que não pode ser explicada pelas leis da ciência. Quando alguém 

se movimenta, não se pode deduzir o que determinou o seu movimento, pode ser para 

alcançar algum propósito ou simplesmente apenas para exercitar-se. Diante disso, 

prova que o ser humano é movido por razões e desejos que não se atribui à ciência 

moderna (MATTHEWS, 2010). 

Portanto, os seres humanos são essencialmente corporificados, incorporados 

e identificados ao nosso corpo, somo criaturas corpóreas, somos tanto objetos quanto 

sujeitos. Além disso, os seres humanos têm características próprias de outros seres 

biológicos, podendo ser dirigidos internamente pelos seus desejos e razões, com 

ações sobre o mundo ao redor. Com isso, os seres humanos deixam de ser objetos e 

tornam-se sujeitos com a intencionalidade de seu corpo (MATTHEWS, 2010). 
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CAPÍTULO 5 

5 PERCEBENDO E DESCREVENDO O ITINERÁRIO DA PESQUISA 

Toda redução, diz Husserl, ao mesmo tempo em que é transcendental, é 
necessariamente eidética. Isso significa que não podemos submeter nossa 
percepção do mundo ao olhar filosófico sem deixarmos de nos unir a essa 
tese do mundo, a esse interesse pelo mundo que nos define, sem recuarmos 
para aquém de nosso engajamento para fazer com que ele mesmo apareça 
como espetáculo, sem passarmos do fato de nossa existência à natureza de 
nossa existência, do Dasein ao Wesen (MERLEAU-PONTY, 2015, p.12). 

Trazendo como objetivo geral da pesquisa o compreender a percepção do 

enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco e, como objetivos específicos, descrever a 

vivência do enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco e analisar compreensivamente 

as falas dos participantes como resultado para a prática dos cuidados ao recém-

nascido, o método utilizado para análise e interpretação dos dados foi de Amedeo 

Giorgi, e para interpretação fenomenológica foi utilizado o referencial metodológico 

filosófico de Maurice Merleau-Ponty. 

5.1 Caracterização da pesquisa 

Trata-se de um estudo descritivo, cujo método é descrever a totalidade da 

experiência vivida, incluindo o sentido que essas experiências têm para os indivíduos 

que delas pertencem. A pesquisa possui abordagem qualitativa, que corresponde 

àquela que “trabalha com a subjetividade dos sujeitos”, e possui caráter descritivo por 

“descrever as características de uma determinada população ou fenômeno” (COSTA; 

COSTA, 2001). 

A pesquisa qualitativa 

se preocupa nas ciências sociais, com nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 2001, p.99). 

O pesquisador, neste tipo de pesquisa, procura reduzir a distância entre a teoria 

e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da analise fenomenológica, 

isto é, da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação. As 

experiências pessoais do pesquisador são elementos importantes da análise e 

compreensão dos fenômenos estudados.  
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A pesquisa qualitativa, que geralmente emprega mais de uma fonte de dados, 

conferindo-lhe bastante flexibilidade, apresenta as seguintes características 

(TEIXEIRA, 2007, p. 82). 

▪ O pesquisador observa os fatos sob a ótica de alguém interno à 

organização; 

▪ A pesquisa busca uma profunda compreensão do contexto da situação; 

▪ A pesquisa enfatiza o processo dos acontecimentos, isto é, a sequência 

dos fatos ao longo do tempo; 

▪ O enfoque da pesquisa é mais desestruturado, não há hipóteses fortes 

no início da pesquisa. 

A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial (GIL, 2007, p. 42). 

o estabelecimento de relações entre variáveis. Uma de suas características 
mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Algumas pesquisas descritivas vão além da simples identificação da existência 

de relações entre variáveis, e pretendem determinar a natureza dessa relação. 

A pesquisa descritiva é realizada em campo para se observar diretamente o 

comportamento das pessoas. O pesquisador utiliza esse tipo de pesquisa quando 

deseja se aproximar das pessoas estudadas de modo a compreender uma situação, 

a partir de seu cenário natural, sem uma estrutura ou controle por ele imposto, sendo 

que o mesmo objeto de estudo serve como fonte de informação para o pesquisador 

(POLIT; HUNGLER, 1985, p. 171). A pesquisa descritiva explora uma vivência real, 

identificando suas características, suas mudanças ou regularidades. 

A caracterização desta pesquisa quanto à utilização de resultados e níveis de 

investigação baseia-se na pesquisa aplicada ou ativa, na qual  

o investigador está movido pela necessidade de resolver ou contribuir com os 
problemas concretos. A finalidade de contribuir com o conhecimento científico 
é secundária.  Este tipo de pesquisa procura resolver um problema de cada 
vez e, com isso, é provável que seus resultados não tenham uma aplicação 
geral (LEOPARDI, 2001, p. 138). 

No que se refere aos procedimentos de coleta de dados, esta pesquisa se 

caracteriza como não experimental. “Uma vez que nessa caracterização não há 

controle das variáveis e os métodos são necessários para localizar um ponto 

específico da realidade que se deseja conhecer” (LEOPARDI, 2001, p.138). 
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Segundo as fontes de informações, caracteriza-se como pesquisa de campo, 

que “consiste na observação espontânea de fatos ou fenômenos, geralmente no 

próprio local onde ocorrem tais fenômenos” (FIGUEIREDO, 2005, p.78-79). As 

pesquisas de campo “são aquelas desenvolvidas geralmente em cenários naturais”, 

por isso, incluem hospitais, unidades especializadas (LEOPARDI, 2001, p.138). 

Foi utilizado, portanto, o método fenomenológico, tendo em vista que, e acordo 

com Cappi (2004, p. 8), a fenomenologia "é um rigoroso olhar metodológico a respeito 

do real, é uma opção radical de percepção" a fim de desvelar significados, criar valores 

e assumir responsabilidades. Tudo que se oferece ao conhecimento humano pode ser 

chamado de realidade fenomênica (ANDRADE; HOLANDA, 2010). 

Merleau-Ponty (2015) via a fenomenologia como uma maneira ou estilo. 

Entretanto, esta maneira de pensar já era possível ser encontrada antes que Husserl 

a considerasse como um método de fazer filosofia. A fenomenologia foi explicitada em 

pensadores como Hegel, Kierkerjard, Marx, Nietzshe e Freud (MERLEAU-PONTY, 

2015; MATTEWS, 2010). 

5.2 Técnica da coleta de dados 

Antes de iniciar as entrevistas, realizamos uma ambientação para apresentação 

como pesquisadora em todos os plantões diurno, noturno e diaristas. Visto que muitos 

profissionais enfermeiros ainda não nos conheciam pessoalmente e sim pela escala 

de plantões, visualizada no ambiente que trabalhamos. Após uma apresentação 

informal, informando sobre a pesquisa que seria realizada no cenário onde 

trabalhamos, o aceite foi de 100%. 

Com isso, como instrumentos da pesquisa foi apresentado o termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), entrevistas com abordagem de 

investigação fenomenológica, roteiro de entrevista fenomenológica com o enfermeiro 

no setor de neonatologia, com uma questão norteadora seguida de sete perguntas 

que nortearam as entrevistas, formulário com o perfil sociodemográfico com as 

seguintes perguntas:  ano de graduação, tempo de graduação, tempo de experiência 

em terapia intensiva neonatal, curso de atualização, turno de trabalho. 

Alguns desafios foram encontrados durante as entrevistas: dentro da unidade, 

conversas paralelas, ruídos, alarmes de equipamentos, interrupções, agendamentos 

cancelados, sendo preciso novos agendamentos, saídas tardes após as entrevistas 
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devido a demanda da unidade, que é considerada muita grande por ser um hospital 

com emergência 24 horas de atendimento e pela alta complexidade. Apesar disso, as 

dificuldades foram superadas e as entrevistas tiveram êxito, emergindo assim 

fenômenos. 

Como técnica de coleta de dados, foi utilizada a técnica de entrevista 

fenomenológica, a qual oferece flexibilidade na coleta de informações sobre o sujeito 

da pesquisa, e  

é caracterizada por não existir uma sequência de perguntas, a pesquisa 
inicia-se com algumas perguntas feitas pelo pesquisador e os “respondentes” 
ou “informantes” contam suas histórias de uma forma narrativa, obtendo-se 
dados através da continuidade da conversação (MINAYO,2001, p. 99). 

O método fenomenológico, segundo Holanda (ANDRADE; HOLANDA, 2010), 

deve buscar acessar a essência do fenômeno estudado, o que pode ser alcançado a 

partir dos três elementos fundamentais da fenomenologia. O primeiro elemento é a 

redução fenomenológica, que possibilita acessar a verdade do sujeito. O segundo 

elemento é a intersubjetividade, que é a relação estabelecida entre o sujeito-

pesquisador e o sujeito-pesquisado - duas histórias próprias que se encontram para 

compreender um fenômeno. O terceiro elemento é o retorno ao vivido, no qual o 

sujeito-pesquisado retoma sua história. 

O método fenomenológico é baseado em fenômenos revelados através da 

entrevista fenomenológica livre de teorias e hipóteses.  

O método fenomenológico da filosofia é voltado ao fenômeno; em qualquer 
sentido que se pense a Fenomenologia, ela se propõe a ser um estudo direto 
dos fenômenos, tais como são dados ao próprio fenomenólogo, sem 
intermediários de qualquer tipo. É um método “pessoal”, em que o dado é 
apreendido direta e unicamente pelo fenomenólogo, que então se liberta de 
teorias, pressuposições ou hipóteses explicativas. A apreensão do fenômeno 
deve dar-se em primeira mão (MOREIRA, 2004, p.103). 

Em geral, na pesquisa de inspiração fenomenológica, quem vive a experiência 

não é o pesquisador, mas sim o participante da pesquisa. A experiência é para o 

participante uma situação por ele vivenciada, que para o pesquisador será 

apresentada, descrita e compreendida. 

“Qualquer que seja o procedimento que irá resultar na coleta dos dados 

referentes à experiência vivida, o pesquisador deve obtê-los - ou pelo menos uma 

grande parte deles – de segunda mão, por alguma forma de relato” do participante da 
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pesquisa, ou discorrendo numa entrevista, ou expondo de forma escrita (MOREIRA, 

2004, p.12). 

5.3 No âmbito da pesquisa 

Depois de eleger o fenômeno da pesquisa e traçar os objetivos propostos, 

escolhi por enriquecê-la no Hospital Maternidade Fernando Magalhães, na cidade do 

Rio de Janeiro, pelo seguinte motivo: sentir a necessidade de realizar esta tese do 

doutorado no meu ambiente de trabalho, o qual eu habito e compartilho com pessoas 

com as quais desenvolvo atividades assistenciais à criança para melhor compreensão 

do cuidado. 

A verdade não "habita" apenas o "homem interior", ou, antes, não existe homem 

interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. Quando volto a 

mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência, encontro 

não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo 

(MERLEAU-PONTY, 2015). 

Apesar de estar na instituição na qual trabalho há cinco anos e sete meses, 

atuo na área há vinte anos, entre instituições públicas e privadas na área assistencial 

e há quatorze anos simultaneamente com a docência, procurei fortalecer a minha 

existência como pesquisadora no setor de Neonatologia, onde desenvolvo minhas 

atividades assistenciais concomitantemente com as atividades do doutorado. 

Inicialmente, foi realizada a aproximação e ambientação no cenário de pesquisa, com 

olhar diferenciado como pesquisadora. Com isso, foi necessário acompanhar alguns 

turnos, diurnos e noturnos, para conhecer e fazer-me conhecer pelos colegas, como 

pesquisadora. 

5.3.1 Cenário de pesquisa 

O cenário escolhido para a realização desta pesquisa foi o setor de 

neonatologia em um hospital municipal, localizado no estado do Rio de Janeiro, 

referência para gestantes e RNs de alto risco. A atual unidade hospitalar Hospital 

Maternidade Fernando Magalhães foi idealizada pelo Dr. Ari de Oliveira Lima, 

secretário de saúde e assistência do Distrito Federal, no encerramento da Semana 

Paulista-Carioca de Obstetrícia e Ginecologia, em 1944. 
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Por sugestão do Dr. Ivan de Oliveira Figueiredo, foi determinada a localização 

da referida maternidade onde funcionava o 6º Distrito de Puericultura, nas esquinas 

das ruas General José Cristino com General Argolo, em São Cristóvão. Em 6 de julho 

de 1955, foi inaugurada a Maternidade de São Cristóvão, funcionando com 54 leitos 

e os corpos técnico e administrativo foram integrados por profissionais oriundos da 

extinta Maternidade Henrique Batista. À época, o prefeito do Distrito Federal era o Dr. 

Alim Pedro. 

Paulatinamente, foram acrescentados diversificados setores da maternidade e 

seu quadro funcional. Em 2 de julho de 1958 a Maternidade foi intitulada Maternidade 

Fernando Magalhães em consagração ao emérito professor de obstetrícia. Em 18 de 

setembro de 1963, o Governador do Estado da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda, o 

integrou à rede hospitalar da SUSEME, como hospital especializado com a 

denominação de Maternidade Estadual Fernando Magalhães. 

Em 22 de janeiro de 1965, foi publicada uma ordem de serviço sobre 

atendimento dos prematuros que dizia: “os prematuros nascidos nos diversos serviços 

de obstetrícia dos hospitais gerais deverão ser removidos para a Maternidade 

Estadual Fernando Magalhães, mediante prévio entendimento com o pediatra de 

plantão”. Devida à associação do Estado da Guanabara com o Estado do Rio de 

Janeiro, em 1975, a Maternidade Estadual Fernando Magalhães passou a ser 

designada Maternidade Municipal Fernando Magalhães e em 1985 fechada para 

realização de uma grande reforma da sua estrutura física.  

Em 7 de janeiro de 1987, foi reinaugurada com o nome de Instituto Municipal 

da Mulher Fernando Magalhães, com perfil caracterizado para atendimento de 

gestantes de alto risco, sendo referência na cidade do Rio de Janeiro, e para cirurgias 

ginecológicas. Em 2007, pelo Decreto nº 28.452 de 19 de setembro, que dispõe sobre 

a alteração da estrutura organizacional da secretaria municipal de Saúde – SMS, 

possui o nome modificado para Hospital Maternidade Fernando Magalhães.  

Em junho de 2013, a Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal é 

reinaugurada, tornando o espaço mais adequado e confortável aos RNs internados. 

É referência nacional para o método Canguru, com acompanhamento ambulatorial 

dos egressos da Neonatal no Núcleo de Atenção Integral ao Recém-nato de Risco 

(MENEZES, 2014) 
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Atualmente, com 166 leitos em toda maternidade, que incluem: 18 leitos de 

UTIN, 24 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional e 06 

leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru, com equipes 

subdivididas em três serviços diurnos e três serviços noturnos de enfermeiros e 

auxiliares de enfermagem. Compõem também sua estrutura os enfermeiros e toda 

equipe interdisciplinar em serviço diário (MENEZES, 2014). 

A maternidade é composta, ainda, por uma emergência 24 horas com 

atendimento voltado para o projeto Cegonha Carioca, ambulatório com enfermeiros 

especialistas em ginecologia e obstetrícia realizando pré-natal; banco de leite, 

alojamento conjunto, enfermaria de gestantes de alto risco, unidade de terapia 

intensiva materna, centro cirúrgico, sala de parto com atendimento humanizado, 

partos realizados pelos enfermeiros obstetras. 

O Cegonha Carioca, projeto pioneiro no Brasil, implantado em 2011, foi lançado 

inicialmente em duas regiões – Rocinha e a área de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba 

– e chegou em 2012 a toda a cidade. No total, 19 maternidades fazem parte do 

programa (municipais, estaduais, federais e universitárias). Com cuidado humanizado 

para mãe e bebê, tem como principais objetivos humanizar e garantir o melhor cuidado 

para mãe e para o bebê – desde o pré-natal até o parto, com intuito de reduzir a 

mortalidade materno-infantil e incentivar a realização de exames pré-natais. 

Por meio do programa, todas as gestantes que fazem o pré-natal em uma 

unidade pública de saúde no município do Rio de Janeiro ficam sabendo, antes do 

parto, em qual maternidade terão seus bebês e têm a oportunidade de visitar o local. 

Além de conhecer a maternidade, a futura mamãe, junto com um acompanhante, 

participa de ações educativas e, ao final da visita, recebe de presente o Enxoval 

Cegonha. A visita da gestante à maternidade é agendada no 3º trimestre (entre o 7º, 

8º e 9º meses) da gestação. 

Quando chega a hora do parto, o Cegonha Carioca também está presente: a 

futura mamãe conta com o transporte cegonha, com ambulância exclusiva que a 

busca em casa e a leva até a maternidade. O acionamento de ambulâncias para 

atender as gestantes do programa Cegonha Carioca é feito do Centro de Operações 

Rio e garante agilidade e conforto para as futuras mamães. O programa conta com 

dez ambulâncias especializadas. 



96 

 

Na hora de ter o bebê na maternidade, a gestante é recebida por uma equipe 

treinada e acolhedora, que a acompanha durante toda a sua permanência na unidade. 

Ela também tem o direito de escolher um acompanhante para ficar ao seu lado durante 

e após o parto. Após o nascimento, as fotos dos RNs nas maternidades municipais 

podem ser acessadas no site da prefeitura. Informações como peso, altura, data e 

horário do nascimento também estão disponíveis (PREFEITURA DO RIO DE 

JANEIRO, 2016). 

5.4 Participantes da pesquisa 

A referida unidade era composta por uma população de 34 enfermeiros, 

abrangendo chefia de enfermagem, plantonistas e diaristas. Para a coleta de dados, 

foram incluídos os enfermeiros diaristas e plantonistas diurnos e noturnos, e também 

a chefe de enfermagem, por atuar no cuidado direto ao RN. Excluem-se os 

enfermeiros licenciados, os de férias no período da coleta de dados e os que possuem 

tempo de trabalho inferior a um ano, totalizando, assim, para a coleta de dados, 30 

enfermeiros e os que por algum motivo não quiseram ou não puderam participar. 

Após a leitura e explicação do TCLE, ocorreu a coleta de dados, sendo 

interrompida mediante a repetição de informações. A captação dos participantes para 

a entrevista foi no próprio local de atuação, e previamente agendada de acordo com 

a disponibilidade dos participantes, possibilitando maior liberdade e o mínimo de 

interferência na realização dos encontros, fatores essenciais na pesquisa 

fenomenológica. Os dados foram coletados após a aprovação no Comitê de Ética em 

Pesquisa e a ambiência da pesquisadora no cenário da investigação, sendo essa 

etapa realizada no segundo semestre de 2015. As entrevistas foram gravadas em 

dispositivo magnético as quais, em conjunto, duraram 250 minutos as falas dos 30 

participantes no período de 31 de outubro de 2015 a 30 de novembro d 2015 e 

seguiram um roteiro totalizando 07(sete) perguntas, destacando assim 01(uma) 

pergunta questionadora, que depois foram transcritas.  

Tendo em vista que a questão norteadora de um questionário deve obter 

informações sobre o problema em si a partir das perguntas suscitadas em seu estudo 

e, que, diante disso, se busca atender aos objetivos propostos pelo estudo, as 

entrevistas foram conduzidas partindo-se da seguinte questão norteadora: Qual sua 

percepção no cuidado ao RN de alto risco? 
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5.5 Aspectos ético-legais 

O presente estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências Médicas do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Universidade 

Federal Fluminense, sob o protocolo nº 1.151.746, em 17 de julho de 2015, de acordo 

com a resolução 466/2012 e, na sequência, aprovado também no Comitê de Ética e 

Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro/SMS/RJ, sob o 

protocolo nº 1.193.362, em 28 de agosto de 2015 como instituição coparticipante. 

Os participantes, enfermeiros contatados que manifestaram desejo em 

participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice A e B), antes de iniciar a entrevista, em duas vias, sendo que uma 

via ficou de posse do pesquisador, e a outra, com o participante do estudo. 

A identidade dos participantes foi preservada, utilizando-se nomes fictícios, 

sendo utilizada a letra E (E1, E2, E3, E4...) inicial da palavra Enfermeiro seguida de 

um número que não correspondeu à sequência da participação na pesquisa e 

atendendo às especificações éticas e legais da Resolução 466/2012. 

5.5.1 Riscos e benefícios 

Foram previstos riscos à dimensão emocional, visto que os pacientes foram 

RNs de alto risco. No entanto, alguns participantes demonstraram cansaço e 

desconforto pelo tempo que envolveu a conversa e por ter de relembrar algumas 

vivências que poderiam ter causado sofrimento. Com isso, a entrevista com alguns 

participantes foi interrompida. Ademais, o estudo não acarretou ônus financeiro para 

os participantes, ficando a cargo do pesquisador as despesas com o desenvolvimento 

do projeto.  

Cabe esclarecer que o material que foi coletado atendeu exclusivamente ao 

propósito da pesquisa e seus resultados serão divulgados e publicados na forma de 

tese, periódicos científicos, exposição em congressos e seminários em eventos na 

área de saúde e educação, sempre com sigilo sobre a identificação dos participantes. 

Os benefícios do estudo serão indiretos, pois as informações fornecerão subsídios 

para a construção de conhecimento em saúde, bem como para novas pesquisas a 

serem desenvolvidas sobre essa temática. Espera-se que esta pesquisa contribua 

para compreensão e reflexão acerca da percepção do enfermeiro no cuidado ao RN 

de alto risco. 
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5.6 Procedimentos de Análise e interpretação dos dados 

Ao término da coleta de dados das falas dos participantes, percorremos as 

etapas sugeridas por Amedeo Giorgi (2009) para executar a análise individual de cada 

fala e, posteriormente, a análise total das falas. 

5.6.1 Método de Amedeo Giorgi  

O método fenomenológico destina-se a empreender pesquisas sobre 

fenômenos humanos, tais como vividos e experienciados. Existem muitos fenômenos 

do dia a dia, como o ciúme, a depressão, a hostilidade e outros, que são 

experienciados e ao mesmo tempo percebidos em outras pessoas. O método de 

Giorgi (2009), um dos mais conceituados fenomenólogos da atualidade, é um dos 

mais conhecidos e utilizados no campo da Psicologia Fenomenológica e contém 

quatro passos: 

▪ Leitura geral da descrição (pode ser uma entrevista transcrita), para ter um 

senso geral de tudo o que foi colocado. 

Comentário: Pouco a dizer. Sentir-se à vontade com o texto e ler quantas vezes 

julgar necessário. A ideia é ter uma boa base para o próximo passo. 

▪ Tendo o sentido do todo, o pesquisador volta ao início do texto e lê novamente, 

com o objetivo de discriminar “unidades de sentido” dentro da perspectiva que 

lhe interessa – sociológica, psicológica, etc. E sempre com o foco no fenômeno 

estudado. 

Comentário: Discriminação de unidades de sentido. Como não se pode analisar 

um texto de uma só vez, ele é quebrado em pedaços. 

As unidades devem ser tomadas com o critério básico (psicológico, sociológico, 

etc.) em mente, ou seja, tematizando determinado aspecto de uma realidade 

complexa trazida pelo mundo do dia a dia. As unidades de sentido são discriminações 

espontaneamente percebidas dentro da descrição do sujeito, tendo o pesquisador a 

postura adequada (psicológica, sociológica) em relação a essa descrição e 

considerando-a como um exemplo do fenômeno em questão. 

Giorgi (2009) diz que as unidades de sentido não necessariamente existem no 

texto, elas existem apenas em relação à atitude do pesquisador. Isso quer dizer que 

as unidades de sentido não são arbitrárias e o esforço de clarificá-las costuma levar à 

autocorreção. 



99 

 

▪ Uma vez delineadas as unidades de sentido, o pesquisador corre por todas as 

essas unidades e expressa o que elas contêm (da perspectiva que lhe 

interessa) de uma forma mais direta; isso vale principalmente para as unidades 

de sentido mais reveladoras do fenômeno sob consideração. 

Comentário: transformação da linguagem do dia a dia do sujeito em linguagem 

apropriada, com ênfase no fenômeno em estudo. Isso é conseguido por um processo 

de reflexão e variação imaginativa.  

Essas transformações são necessárias porque as descrições dos sujeitos 

simples expressam múltiplas realidades, e queremos elucidar os aspectos que nos 

interessam em profundidade adequada para o entendimento dos eventos. 

▪ O pesquisador sintetiza todas as unidades de sentido transformadas em uma 

declaração consistente com relação à experiência do sujeito. Essa declaração 

vai se chamar: “estrutura da experiência”. 

Comentário: síntese das unidades de sentido transformadas em uma 

declaração consistente da estrutura do fenômeno. Giorgi (2009) relembra que 

dificilmente conduziremos uma pesquisa desse tipo com apenas um sujeito. Quanto 

mais sujeitos, mais variações e maior a habilidade de ver o que é essencial. 

5.6.2 A interpretação fenomenológica 

Para efetuar a análise das entrevistas, recorreu-se a procedimentos 

metodológicos definidos pela fenomenologia. Inicialmente, os discursos foram lidos 

de maneira integral e atenta a fim de apreender o sentido global, mas sem interpretar 

ou identificar os atributos neles contidos. Logo depois, foram feitas a identificação e o 

agrupamento das descrições de cada discurso, a presença evidente das 

essencialidades do fenômeno.  

Após a obtenção das unidades de significado, os fragmentos das entrevistas 

que tiveram sentido e responderam à questão norteadora foram identificados, 

destacados, examinados e submetidos à análise temática sob referencial teórico 

merleaupontiano. Segundo Merleau-Ponty (2015): 

o sentido (...) transparece na interseção de minhas experiências com as do 
outro, pela engrenagem de umas sobre as outras; ele é, pois, inseparável da 
subjetividade e da intersubjetividade, que faz sua unidade pela retomada de 
minhas experiências passadas em minhas experiências presentes, da 
experiência do outro na minha. 
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Nossa instalação em um certo ambiente colorido, com a transposição de 
todas as relações de cores que ela acarreta, é uma operação corporal; só 
posso realizá-la entrando na nova atmosfera, porque meu corpo é meu poder 
geral de habitar todos os ambientes do mundo, a chave de todas as 
transposições e de todas as equivalências que o mantêm constante. Assim, 
a iluminação é apenas um momento em uma estrutura complexa cujos outros 
momentos são a organização do campo, tal como nosso corpo a realiza, e a 
coisa iluminada em sua constância (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 417). 

O enfermeiro adquirirá a vivência no momento em que ele se envolver com 

ambiente o qual ele habita, em uma atitude de intersubjetividade com toda equipe 

interdisciplinar, com a família e com o protagonista desse ambiente tão complexo, o 

recém-nascido de alto risco, que necessita de seus cuidados, de seu conhecimento 

teórico prático e ontológica. 

Como resultados, identificou-se que saber curar uma criança doente mobiliza 

as capacidades de observar sinais fisiológicos, medir a temperatura e administrar 

medicamentos. Ademais, requer saberes necessários à identificação de riscos, 

patologias e sintomas, realização de primeiros socorros e desenvolvimento de 

terapias médicas e farmacológicas. É preciso, portanto, enfrentar os dilemas de 

formação atualmente postos, o que pressupõe aproximar o mundo da formação ao 

mundo do trabalho, tendo como baliza de mediação o desenvolvimento de 

competências enquanto instrumentos necessários ao desenvolvimento profissional. 

Dando sequência, os enfermeiros avaliam, planejam, e fornecem intervenções 

a RNs e suas famílias, com o intuito de fornecer um ambiente apropriado de 

desenvolvimento, cuidado físico, alimentação, e apoio aos pais (BARBOZA, 2013). 

Corroborando, os pais e outros membros da família são reconhecidos por serem 

as influências mais importantes e mais consistentes na vida das crianças, o que 

enfatiza a colaboração, e que é amplamente reconhecido como um aspecto essencial 

de cuidado na unidade de terapia intensiva neonatal. Seus papéis como cuidadores 

primários e educadores constantemente precisam ser reconhecidos e reafirmados no 

cenário da unidade de terapia intensiva neonatal. 

5.7 Características sociodemográficas   

5.7.1 Metodologia de Análise Estatística 

Os dados coletados a partir dos instrumentos de pesquisa foram dispostos em 

uma planilha eletrônica do programa Microsoft Excel 2013, construindo assim o banco 

de dados da pesquisa.  O Excel também foi utilizado para construção de alguns 
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gráficos descritivos. Qualquer outra análise estatística dos dados foi feita através do 

programa IBM SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 22.0.  

A análise descritiva dos dados teve como objetivo descrever os perfis 

característicos dos profissionais. A essa análise foi feita baseada na construção de 

gráficos, distribuições de frequências, e cálculo de estatísticas descritivas (proporções 

de interesse para todas as variáveis e cálculo de mínimo, máximo, média, mediana, 

desvio padrão, coeficiente de variação – CV) para as variáveis quantitativas. A 

variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada baixa se CV 

< 0,20, moderada se 0,20 ≤ CV < 0,40 e alta se CV ≥ 0,40. 

A distribuição de frequências em classes de uma variável quantitativa foi 

obtida seguindo a determinação do número de classes pela fórmula de Sturges dada 

por 𝑛𝑐 = 1 + 3,32 𝑙𝑜𝑔𝑛 e amplitude de classes dada por  ℎ =  
𝑅𝑎𝑛𝑔𝑒

𝑛𝑐
.  

5.8 Resultados 

A amostra base desta pesquisa é formada por 30 profissionais, sendo 2 do sexo 

masculino (6,7%) e 28 do sexo feminino (93,3%), conforme mostra distribuição da 

Figura 2.  

Figura 2. Distribuição do sexo dos profissionais. 

 

Dos 30 profissionais, 24 (80,0%) tinham curso de atualização em 

Neonatologia e 6 deles (20,0%) não tinham curso de atualização em Neonatologia, 

Masculino
6,7%

Feminino
93,3%
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conforme mostra a distribuição da Figura 2. A distribuição do tipo de capacitação pode 

ser vista na Figura 3. Além dos tipos de atualização descritos na Figura 4, houve uma 

ocorrência dos seguintes cursos de atualização: a) capacitação pós e, acumputura e 

fisioterapeuta; b) capacitação residência clinica médica cirúrgica e saúde da família e 

c) Residência em Clinica e Cirurgia Geral. 

Figura 3. Distribuição do percentual de enfermeiros que tem Atualização em Neonatologia.  

 

Figura 4. Principais tipos de Atualização em Neonatologia realizados pelos Profissionais. 

 

 

A Tabela 1 mostra a distribuição de frequências das variáveis do perfil dos 

profissionais. Tipicamente o profissional participante desta pesquisa tem de 41 a 47 

anos (36,7% dos casos), é graduado há um tempo de 8 a 13 anos (30,0%), tem um 
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tempo de experiência em UTI neonatal de 1 a 6 anos, e trabalham em plantão diurno 

(50,0%). 

Tabela 1. Características dos profissionais 

Variável 
Global 

F % 

Idade (anos)   

23 | 29  3 10,0% 

29 | 35 4 13,3% 

35 | 41 2 6,7% 

41 | 47 11 36,7% 

47 | 53 6 20,0% 

53 | 59 4 13,3% 
Tempo de Graduação (anos)   

3 |  8  6 20,0% 

8 |  13 9 30,0% 

13 | 18 3 10,0% 

18 | 23  6 20,0% 
Tempo de Experiência em UTI Neonatal    

1 |  6 13 43,3% 

6 |  11 4 13,3% 

11 | 16 3 10,0% 

16 | 21  7 23,3% 

21 | 26 1 3,3% 

26 | 31 3 10,0% 
Turno de Trabalho   

Plantão Diurno 15 50,0% 
Plantão Noturno 11 36,7% 
Diarista 2 6,7% 
Chefia 1 3,3% 
Plantão Diurno e Noturno 1 3,3% 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaborado pela autora). 

 

As principais estatísticas da distribuição de idade, do tempo de graduação e 

tempo de experiência em UTI neonatal dos profissionais são apresentadas na Tabela 

2. Os profissionais tinham idade entre 23 e 57 anos, que resultaram numa média de 

41,9 anos, mediana de 42,5 anos e desvio padrão de 9,1 anos com coeficiente de 

variação igual a 0,22 evidenciando moderada variabilidade entre as idades dos 

profissionais.  Com relação ao tempo de graduação, este tempo variava de 3 a 31 

anos, que resultaram numa média de 14,9 anos de formados, mediana de 13,1 anos 

e desvio padrão de 8,8 anos, com coeficiente de variação igual a 0,59, mostrando que 

o tempo de graduação tinha alta variabilidade entreos profissionais. Maior ainda é a 

variabilidade do tempo de experiência em UTI Neonatal dos profissionais, que variou 
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de 1 a 27 anos, com média de 11 anos, mediana de 10,0 anos e desvio padrão 8,9 

que resultou em um coeficiente de variação igual a 0,81 (variabilidade alta).  

Tabela 2. Principais estatísticas da idade, tempo de formado e tempo de Experiência em 
UTI Neonatal dos profissionais. 

Estatística 
Idade 
(anos) 

Tempo de 
Graduação (anos) 

Tempo de Experiência em UTI 
Neonatal (anos) 

Mínimo 23 3 1 

Máximo 57 31 27 

Média 41,9 14,9 11,0 

Mediana 42,5 13,1 10,0 

Percentil 25 36 8,3 3 

Percentil 75 49 19,3 17 

Desvio Padrão 9,1 8,8 8,9 

Coeficiente de 
Variação 

0,22 0,59 0,81 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaborado pela autora). 

5.8.1 Elucidando os significados da percepção do enfermeiro no cuidado ao recém-

nascido de alto risco 

Dados percentuais das facetas dimensionais 

Tabela 3. Percentual das categorias de acordo com suas dimensões 

Categorias Participantes 

Categoria 1: corpo vivido do profissional 
enfermeiro sobre o recém-nascido de alto 
risco. 

09/30% 

Categoria 2: mundo vivido do profissional 
enfermeiro sobre o recém-nascido de alto 

risco. 
10/33% 

Categoria 3: tempo vivido do profissional 
enfermeiro sobre o recém-nascido de alto 
risco. 

11/37% 

Total 30/100% 

Fonte: Dados da pesquisa (Elaborado pela autora). 

Das categorias acima, a prevalência do tempo vivido teve um maior destaque: 

o tempo vivido, ou seja, tudo está imbricado, um não existe sem o outro, é o sujeito 

indo e vindo o tempo todo. A temporalidade é o ápice da Fenomenologia da 

Percepção, é o vínculo entre o sujeito e o mundo, a alma e o corpo, o ego e o alter 

ego, é o campo de presença, ou seja, dimensão do mundo e dimensão do sujeito. 
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Merleau-Ponty (2015), não separa o tempo natural do tempo histórico (DUPOND, 

2010) 

Quadro 2. Categorização dos resultados 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

1ª - Corpo vivido do profissional enfermeiro 
sobre o recém-nascido de alto risco 

➢ Corpo objetivo (fisiológico) do recém-
nascido na percepção do enfermeiro 
como fios intencionais direcionado ao 
cuidado 

➢ Corpo subjetivo (fenomenal) do recém-
nascido na percepção do Enfermeiro 

2ª - Mundo vivido do profissional enfermeiro 
sobre o recém-nascido de alto risco 

➢ Mundo da vida do adulto no cuidado ao 
RN de alto risco 

➢ Mundo da vida do profissional enfermeiro 
no cuidado ao RN de alto risco 

➢ Mundo da vida infantil 
➢ Mundo da vida da família do RN de alto 

risco 

3ª – Tempo vivido do profissional 
enfermeiro sobre o recém-nascido de alto 
risco 

➢ O tempo do profissional enfermeiro no 
cuidado ao recém-nascido 

➢ O tempo do profissional enfermeiro com a 
família no universo neonatal 

Fonte: Próprio autor. 

  



106 

 

CAPÍTULO 6 

6 CATEGORIA 1: CORPO VIVIDO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO SOBRE O 

RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO. 

Neste capítulo, descrevemos a categoria e subcategorias contextualizadas a 

partir das falas dos enfermeiros que percebem o cuidado ao recém-nascido como um 

corpo vivido, ou seja, o corpo objetivo (fisiológico) e corpo subjetivo (fenomenal). Com 

o desvelamento destas categorias e subcategorias, procuramos discutir pautado no 

referencial teórico, metodológico e filosófico de Maurice Merleau-Ponty (2015). 

Figura 5. Corporalidade do cuidado ao recém-nascido, corpo vivido que pode ser dividido 
em corpo objetivo (fisiológico) e corpo subjetivo (fenomenal) 

 

Fonte: próprio autor 

6.1 Subcategoria: Corpo objetivo (fisiológico) do recém-nascido na percepção 
do enfermeiro como “fios intencionais” direcionado ao cuidado 

O corpo objetivo é apenas um momento na constituição do objeto, o corpo, 

retirando do mundo objetivo, arrastará os fios intencionais que o ligam ao seu 

ambiente e finalmente nos revelará o sujeito que percebe assim como o mundo 

percebido (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 153-154). 

[...] nosso cuidado é necessário, mas ele tem um limite muito fino com a dor do recém-
nascido de alto risco, que acaba sendo mais as crianças prematuras que vem com tantas 
características, com tantas peculiaridades [...] (E19). 

CORPO VIVIDO

CORPO SUBJETIVO (FENOMENAL)CORPO OBJETIVO (FISIOLÓGICO)



107 

 

A minha percepção é que nosso recém-nascido tem que ser visto como um todo. Ele é um 
serzinho individual, você não deve igualá-los, você está num cuidado com um bebê e você 
acha que o outro bebê que você vai cuidar é mesma... o que um está sentindo e o outro 
está sentindo, são perepções diferentes, são mundo diferentes, são corpinhos diferentes, 
são sentimentos diferentes, são fases de internações diferentes, são idades gestacionais 
diferentes [...] (E05). 

Diante disso, o enfermeiro no momento de realizar suas atividades, ou seja, 

procedimentos, cuidados ao recém-nascido, não se atenta a procurar suas mãos, 

seus dedos, músculos, nervos, que eles não são objetos desse espaço objetivo, são 

influências já mobilizadas pela sua percepção com fios intencionais unindo aos 

objetos dados. 

Entretando, na obra Fenomenologia da Percepção, de Merleau-Ponty (2015), 

ele destaca que o corpo humano se assemelha a uma obra de arte, esse corpo, que 

não parece mais que uma coisa entre as outras, é também a sede em que se articulam 

todos os significados. Esse corpo, iluminado discretamente pela subjetividade, 

apresenta-se como tecido de coisas e de espírito e de não sentido, como encontro de 

experiências vivas (MERLEAU-PONTY, 2015). 

[...] se ele (recém-nascido) está sentindo dor, quais são suas características de dor, a face 
dele, se ele está chorando, se você acha que ele está chorando por dor, por fome, acho 
que cada um tem sua parte individual (E05). 

A vivência do profissional enfermeiro é primordial em perceber as 

características do recém-nascido, principalmente no momento em que se antecede 

aos procedimentos, a manipulação excessiva ou desnecessária. O RN revela através 

de sinais como franzir a testa, dor, fome, febre, choro, enfim, demonstra o tempo o 

que está sentindo. E só um profissional com vivência nesse ambiente complexo irá 

perceber. 

Para o filósofo, o corpo objetivo, fisiológico é o que pode ser observado, 

estudado, pesquisado, dividido em partes como tecidos e órgãos com funções 

específicas. O corpo vivido é o condutor do ser e do estar no mundo. O corpo está no 

mundo assim como os nossos órgãos estão no nosso organismo, mantendo o 

espetáculo, dando visibilidade a vida, alimentando-o interiormente formando um 

sistema. O ser ao comunicar-se através do corpo, tem passagem para o mundo, pois 

alcança os que representam a razão de todas as experiências que podem ser vividas 

por meio de um processo perceptivo (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 291). 

Eu sinto que é uma grande responsabilidade, um grande privilégio, a gente não cuida só 
do bebê como também das mães, das famílias, esses bebês que são esperados, às vezes 
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não. E a gente tenta fazer com que essa mãe se vincule a esse bebê, e a gente entende 
que é uma grande responsabilidade[...] (E3) 

[..] por isso a gente fica muito temerosa, às vezes tensa, né? É um ambiente que tem muito 
barulho, luz, que gera muita tensão pra gente, é como a gente trabalhasse mais, como se 
a gente ficasse mais cansada (...) nível de estresse nosso muito elevado, que a gente tem 
que ficar ali atento, e tendo aquela responsabilidade, é como se a gente tivesse com a 
vida da criança em nossas mãos, qualquer erro a gente pode ter uma repercussão muito 
grande (E3). 

Bom, a minha percepção, não sei se vou ser clara nessa pergunta, mais a minha 
percepção no cuidado dessa criança de alto risco é uma criança que precisa de nós, da 
equipe, então a gente faz o quê? Faz o possível e até o impossível para acomodar e 
direcionar um bom cuidado para essa criança (E4). 

 [...] são sensíveis a um toque, as vezes mais bruscos, são sensíveis a um toque as vezes 
mais amoroso e que quando você percebe isso, você centraliza para cuidar dele com mais 
atenção, assim, você respira com mais cuidado para chegar a uma cabeceira desse leito, 
dessa incubadora e cuidar desse serzinho aí que está muito atento, está muito receptivo 
para o que você vai fazer com ele (E18). 

Um resultado de um estudo destaca que os profissionais conhecem a 

importância em humanizar a assistência, por se tratar de um processo que garante a 

melhoria da qualidade da assistência e, consequentemente, da qualidade de vida dos 

neonatos. No entanto, eles não trabalham nesta perspectiva quando caracterizaram 

suas práticas cuidativas (SILVA; ARAÚJO; TEIXEIRA, 2012). 

O corpo do recém-nascido demonstra significados tão importantes para o 

enfermeiro que o faz se preocupar com o não errar momento algum em uma atitude 

de compromisso e responsabilidade com a profissão. E a despeito de cuidar do corpo, 

ele também percebe um “além” do corpo. O corpo que o enfermeiro percebe e não vê, 

é o corpo das vivências, esse corpo da objetividade. É o corpo virtual ou fenomenal, 

aquele que funda o corpo objetivo. 

No momento que antecede aos cuidados, o profissional enfermeiro, se organiza 

dentro do universo neonatal em busca de uma melhor assistência a esse corpo 

fisiológico, que é dividido por partes como tecidos, órgãos, com funções específicas e 

que sempre estará sendo estudado pela ciência. Assim como um dos órgãos 

primordiais, o coração, encontra-se no organismo dando continuidade à vida, o corpo 

vivido é o vínculo do ser e do estar no mundo (MERLEAU-PONTY, 2015). 

[...] eu quando entrei aqui nunca quis trabalhar na Neonatal, entrei assim, no susto pelo 

concurso e aí eu comecei a perceber algumas coisas assim, porque trabalhar com o RN 
de alto risco, eu comecei a perceber que para mim afetava mais do que trabalhar com o 
adulto que não seja alto risco por exemplo[...] (E14). 

[...] primeiro o fato de ser o recém-nato, então, é uma criança que você tem que ter uma 
percepção das habilidades ela não consegue se comunicar com você, então são sinais 
que você vai ter que perceber, vai ter que ter não só o conhecimento técnico científico mas 
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até uma intuição no cuidado, né, dependendo do seu tempo de prática pra poder 
interpretar os sinais que a criança vai trazer pra você, né[...] (E26). 

Bom, a percepção muito ampla né, quando a gente se propõe a trabalhar numa unidade 
Neonatal com bebês de alto risco, a gente tem que ver o nível de complexidade a qual a 
gente está se propondo a trabalhar, é, existem situações de muito desgaste, tanto para 
equipe multidisciplinar quanto para o paciente e a família, então, um paciente que a gente 
tem que ter um olhar muito crítico, que ele necessita da nossa assistência, existe uma 
fragilidade acerca dele (E10). 

Os participantes acima percebem a complexidade do cuidado baseado em sua 

historicidade, das suas vivências no complexo neonatal, carregando o passado, antes 

de estar no presente, ele tem um passado, ou seja, o passado de suas vivências. Com 

isso, compreende o olhar crítico relacionado ao cuidado ao recém-nascido, 

descrevendo uma assistência adequada junto com a equipe multiprofissional, mesmo 

em situações de desgaste físico. 

Foi possível observar, ainda, que os profissionais conseguem compreender 

algumas particularidades do neonato pré-termo, o que faz diferença no cuidado 

prestado, a exemplo da apneia, a alimentação diferenciada, fragilidade da pele, ossos 

e sistema corporal como o imunológico, respiratório, gastrintestinal e nervoso (SILVA; 

ARAÚJO; TEIXEIRA, 2012). 

Crê-se poder dizer que quando o enfermeiro recebe o RN na admissão, eles 

passam a ter uma relação de imbricação, passando quase a ser um: “e porque sendo 

o outro e porque sendo o outro também sem ecceidade, sem lugar e sem corpo, o 

Alter e o Ego são um só no mundo verdadeiro, elo dos espíritos (MERLEAU-PONTY, 

2015, p. 8). 

O enfermeiro tem como preocupação focar o RN como peça importante em 

suas atividades cotidianas dentro do universo neonatal, ou seja, o protagonista 

necessitando do cuidado prestado por um profissional compromissado com uma 

assistência contínua, diferenciada e de alta complexidade. Com isso, Marx diz que a 

história não anda com a cabeça, mas também é verdade que ela não pensa com os 

pés. Ou, antes, nós não devemos ocupar-nos nem de sua "cabeça", nem de seus 

"pés", mas de seu corpo (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 17). 

6.1.1 Subcategoria: Corpo Subjetivo (Fenomenal) na percepção do enfermeiro 

Merleau-Ponty (2015) faz distinção entre corpo objetivo, fisiológico e o corpo 

vivido, mas ressalta que eles não devem ser entendidos como duas entidades 

distintas no ser e sim como um único corpo. Compreende o corpo como um objeto 
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sensível a todos os outros, porque ele ressoa para todos os sons, vibra para todas as 

cores (MURAMATSU, 2001, p. 32-33). 

Ele vai muito mais além do que uma coisa técnica, um cuidado, que um procedimento por 

exemplo. É um cuidado complexo, para começar, e vai muito mais além do que um cuidado 
técnico, né? [...] (E15) 

[...] a criança que tá dependente de droga, de tecnologia, então, isso vai gerar um outro 
olhar também, né, além dela ser criança ela vai ter essa dificuldade nessa percepção dos 
sinais, né, de patológico, ela é uma criança invadida, ela é uma criança lábil, é uma criança 
instável, então, o cuidado dessa criança ela envolve vários fatores, né [...] (E26). 

[...] trazer o melhor para ele porque eu sei que geralmente é um bebê muito prematuro 
onde todos os órgãos são muito prematuros, onde tenho que fazer o melhor para não 
danificar, não lesar nenhum órgão, sentido, nem, assim, que não vai prejudicar nada no 
desenvolvimento desse bebê durante o crescimento [...] (E21). 

Em um ambiente de cuidados, com todo aparato tecnológico como a UTIN, 

podem ser associados aos benefícios da tecnologia leve identificadas como trabalho 

em ação, o acolhimento, atitudes de humanização e as interações junto aos familiares 

do RN com a equipe multidisciplinar de saúde. 

Além disso, o enfermeiro, além de realizar todo o cuidado direcionado ao RN, 

é capaz de pela visão ou pelo toque, conhecer um cristal como um corpo "regular", 

sem ter, nem mesmo tacitamente, contado os seus lados; posso estar familiarizado 

com uma fisionomia sem nunca ter percebido, por ela mesma, a cor dos olhos 

(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 33). 

[...] minha percepção no cuidado do alto risco, já começa no momento que ligam para mim 

do centro cirúrgico e falam para mim que vai descer esse bebê que eu não sei a idade, 
que eu pergunto logo a idade que esse bebê tem, o peso que esse bebê tem, vai chegar 
para mim, para que eu já prepare já o leito e receba esse bebê da melhor forma possível 
e o que eu tento fazer de mim é o melhor, o melhor atendimento dentro de tudo que eu já 
estudei, dentro de tudo que eu já vivi, das minhas experiências, de outros que trabalhei, 
de outros tempos, enfim, e como cuidar desse bebê? [...] (E21). 

[...] é tanto a questão de habilidade técnico profissional, né, que tem ser específica, né, 
não é o enfermeiro que sai diretamente da faculdade e que acha que já pode já cuidar, 
tem que ser pessoas que tem que ter um preparo, uma capacitação importante, um 
treinamento, como também até a própria intuição do profissional de lidar com essa criança 
e muitas das vezes você tem que ter um olhar como um todo [...] (E26). 

[...] a gente tem que perceber mesmo, a criança é muita complexa, em questão do choro, 
as pessoas às vezes não entendem o choro da criança, ah tá chorando de “manha”, não 
tá chorando de dor, de aconchego né, principalmente em Neo, que a criança às vezes não 
sente nunca o colo da mãe, eu pelo menos, tem pessoas que não aceitam, né, mesmo no 
tot, eu acho que deveria ir para o colo[...] (E29). 

[...] a forma que eu os vejo são seres humanos de grande vontade de viver, são guerreiros, 
que me surpreende, dentro da fragilidade dele, mostra uma grande garra de se recuperar 
e de responder ao que é feito a eles assim [...] (E18). 
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Com a tecnologia leve, enfatizando o acolhimento e o atendimento 

humanizado, o enfermeiro neonatologista, busca construir uma estratégia para lidar 

com a tecnologia dura na UTIN, recursos esses que são utilizados como instrumentos 

do trabalho, que se pode minimizar o desgaste do RN prematuro e minimamente 

reproduzir o ambiente materno, para a finalização da fase de crescimento e maturação 

de órgãos e sistemas internos. 

O filósofo mostra a preocupação com o ser humano como corpo sujeito, pois a 

vida concreta é sempre encarnada e não há pensamento que não conte com a 

experiência sensível. Além disso, ele reconhece o corpo (corpo vivido) como essência 

do sujeito pela qual se constrói e se torna mundo individual e está inserido no mundo 

dado, em uma situação de tempo e espaço circunstancial que contribui para a 

constituição da subjetividade e expressividade do sujeito (MERLEAU-PONTY, 2015). 

Dos discursos, emergem o ambiente complexo, um cuidado diferenciado à 

criança diferente do cuidado ao adulto, com envolvimento físico e emocional com o 

RN e toda família envolvida. Mas que também proporciona ao enfermeiro sem a 

prática neonatal oportunidades de aprendizado, aperfeiçoamento e capacitação 

oferecidos dentro de uma perspectiva do cuidar. 

Os homens que vejo de uma janela estão escondidos por seus chapéus e por 

seus casacos, e sua imagem não pode fixar-se em minha retina. Portanto, eu não os 

vejo, eu julgo que eles estão ali. Definida a visão à maneira empirista como a posse 

de uma qualidade inscrita no corpo por um estímulo, a menor ilusão, já que dá ao 

objeto propriedades que ele não tem em minha retina, basta para estabelecer que a 

percepção é um juízo (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 61). 

O enfermeiro especialista em neonatologia idealiza o RN grave baseado na 

comunicação verbal de um outro profissional no momento do nascimento, solicitando 

assim sua admissão no setor neonatal para cuidados intensivos. Dessa forma, o 

enfermeiro julga esse ser de acordo com sua vivência profissional e com sua intuição, 

elaborando um plano de cuidados intensivos neonatais para um melhor acolhimento 

e atenção humanizada. 

Um estudo mostra uma experiência inesperada para os pais quando um bebê 

nasce prematuro, sendo preciso a transferência para uma unidade de terapia intensiva 

neonatal. Todas as expectativas em relação ao nascimento de um bebê idealizado 

pelos pais sem complicações clínicas são rapidamente substituídas por uma realidade 

complexa e desafiadora. Destaca a depressão crônica vivenciada por um casal, pais 
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de gêmeos que precisaram ser transferidos para a UTIN e que apresentaram sinais 

alternados de alegrias e tristezas. Portanto, o enfermeiro pode ajudar esses pais 

ficando atento a esses sinais, oferecendo estratégias de enfrentamento, precisando 

entender antes os sentimentos que poderão enfrentar. Os pais devem receber ainda 

uma educação familiar individualizada e de atendimento empático (VITALE; FALCO, 

2016, p. 248-251). 

E, se tentamos apreender a "sensação" na perspectiva dos fenômenos 

corporais que a preparam, encontramos não um indivíduo psíquico, função 
de certas variáveis conhecidas, mas uma formação já ligada a um conjunto e 
já dotada de um sentido, que só se distingue em grau das percepções mais 
complexas e que, portanto, não nos adianta nada em nossa delimitação do 
sensível puro (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 31). 

Assim, o corpo vivido, a corporeidade, é o corpo experienciado, ou seja, 

vivenciado numa realidade concreta, o enfermeiro envolvido neste mundo, 

relacionando-se com as coisas que o circundam e o habitam. Toda limitação do corpo 

vai além da pele, ou seja, além das sensações, não se trata de uma reunião de órgãos 

sobrepostos, mas de diferentes partes que se relacionam umas com as outras, sendo 

que a posição de cada um dos membros torna-se conhecida por meio do esquema 

corporal, constituindo-se dessa forma o corpo próprio, o ser (MURAMATSU, 2001). 

Com isso, não é nosso corpo objetivo que se movimenta e sim o corpo 

fenomenal, é um enigma, já existia esse corpo, enquanto influências, que se levantava 

em direção aos objetos a buscá-los e que os percebia. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 

359), dá o exemplo de um objeto grande ou pequeno, que se encontra distante ou 

próximo, sem comparação nenhuma, mesmo estando nítido com outro objeto com sua 

grandeza e posição objetiva do nosso próprio corpo, e sim está em relação ao alcance 

de nossos gestos, um poder do corpo fenomenal. 
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CAPÍTULO 7 

7 CATEGORIA 2: MUNDO VIVIDO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO SOBRE O 
RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO 

Neste capítulo, descrevemos a categoria e subcategorias contextualizadas a 

partir do mundo da vida do profissional enfermeiro, da família, do adulto e do mundo 

da vida infantil. Com o desvelamento destas categorias e subcategorias, procuramos 

discutir pautado no referencial teórico, metodológico e filosófico de Maurice Merleau-

Ponty. 

Figura 6. Mundo da vida no cuidado ao recém-nascido de alto risco, pelo profissional, família 
e seu próprio mundo infantil 

 
Fonte:próprio autor 

 

7.1 Subcategoria: Mundo da vida do adulto no cuidado ao recém-nascido de 

alto risco 

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu o sei a partir de uma 
visão minha ou de uma experiência do mundo sem a qual os símbolos da 
ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído 
sobre o mundo vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor, 
apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos primeiramente 
despertar essa experiência do mundo da qual ela é a expressão segunda 
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 3). 
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Diante disso, o que a vida nos proporciona, já proporcionou e irá nos 

proporcionar, adquirimosatravés da nossa vivência no mundo, através da nossa visão 

em relação as coisas que estão no mundo e que nos circundam. 

[...] eu tinha os conhecimentos de terapia intensiva, na parte de adulto e eu procurei 
inicialmente para eu poder entrar aqui, eu tive que adaptar esses conhecimentos, de 
assistência ao paciente grave adulto para concepção de criança, então tudo meu foi 
adaptado na época, então eu procurei ler muito para entender os sinais e sintomas do 
recém-nascido [...] (E9). 

[..] na minha vida de trabalho eu sempre trabalhei mais voltado para o adulto, eu me dizia 
incapaz de cuidar de um recém-nascido, não assim, um recém-nascido com saúde, mais 
um recém-nascido doente né, que precisa de vários outros tipos de cuidados, então, eu 
não me achava capaz eu achava que era uma coisa que eu nunca iria fazer, e aí quando 
eu passei nesse concurso, que eu fui alocada nesse setor de terapia intensiva neonatal, 
eu fui vendo que é um mundo completamente diferente do mundo do adulto [...] (E7). 

Nas falas acima, destaca-se os depoentes vivenciando o universo neonatal, o 

qual desconhecia, em uma atitude de desnaturalizar, despir-se da ciência, chegar ao 

natural para compreender esse universo e no futuro descrevê-lo com sua vivência. 

Com isso, o enfermeiro que atuava com o paciente adulto, e que por algum motivo 

passou a atuar no cuidado ao recém-nascido, e de risco, em uma redução 

fenomenológica, passou a ver e perceber o mundo de uma forma diferente. 

7.2 Subcategoria: Mundo da vida do profissional enfermeiro no cuidado ao 

recém-nascido de alto risco 

A percepção assim empobrecida torna-se uma pura operação de 

conhecimento, um registro progressivo das qualidades e de seu desenrolar mais 

costumeiro, e o sujeito que percebe está diante do mundo como o cientista diante de 

suas experiências (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 50), 

[...] hoje, eu até brinco as vezes, se me oferecerem para trabalhar numa unidade de terapia 

intensiva adulta, e me oferecem para trabalhar ao mesmo tempo assim, para eu escolher 
trabalhar na unidade de terapia intensiva neonatal eu escolheria neonatal, entendeu? Eu 
acho que é bem por aí (E7). 

Bem, eu acho que essa pergunta a gente pode responder em duas partes. A gente pode 
responder desde a época que eu entrei aqui sete anos atrás, a qual minha percepção 
anteriormente quando eu entrei, não tinha experiência nenhuma em UTI Neonatal e eu caí 
no setor de paraquedas, né, então eu tive que ser autodidata em cima dos conhecimentos 
que eu tive na assistência ao recém-nascido [...] (E9). 

Dentro dessa perspectiva, os enfermeiros que passaram a habitar o universo 

neonatal, tanto no campo objetivo como no campo subjetivo, descontruíram e 

construíram experiências e vivências como outros profissionais já inseridos nesse 
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mundo profissional. Porém, as falas de alguns profissionais mostram que não optaram 

pela neonatologia e sua estadia no mundo neonatal é gerada por satisfações, 

expectativas e fortalecimento do conhecimento científico. 

[...] então, a minha percepção tem a ver um olhar para esse neném não como somente 
objeto de cuidado, desempenhar as técnicas que eu aprendi mais relevar muito a questão 
que eu estou provocando nesse neném, né? [...] (E19). 

[...] eu procuro dar o melhor mesmo de mim, né? Tanto em procedimento, tentar fazer a 

técnica correta, né? Se estiver errado perceber que está errado e trocar, de repente é uma 
luva que contaminou, uma coisa assim, vê o que pode prejudicar esse recém-nascido e 
também procurar também a equipe que, sou líder da equipe, e tentar ver como esse 
profissional vai estar cuidando e tentar assim: não é melhor fazer assim? [...] (E17). 

[...] você tem 15, 20 anos de profissão e você ainda diminui o tom de voz para falar com a 
criança e vai lá e fala perto dela com denguinho então, isso me deixa bem emocionada de 
ver, né? [...] (E22). 

Nos discursos abaixo, os profissionais se reportam ao passado com toda sua 

vivência profissional, realizando adaptações em seu conhecimento por meio do 

aprimoramento científico a uma clientela infantil a qual é sua vivência atual. O filósofo 

enfatiza  que o primeiro ato filosófico seria então retornar ao mundo vivido aquém do 

mundo objetivo, já que é nele que poderemos compreender tanto o direito como os 

limites do mundo objetivo, restituir à coisa sua fisionomia concreta, aos organismos 

sua maneira própria de tratar o mundo, à subjetividade sua inerência histórica, 

reencontrar os fenômenos, a camada de experiência viva a partir da qual 

primeiramente o outro e as coisas nos são dados, o sistema "Eu-Outro-as coisas" no 

estado nascente, despertar a percepção e desfazer a astúcia pela qual ela se deixa 

esquecer enquanto fato e enquanto percepção, em benefício do objeto que nos 

entrega e da tradição racional que funda (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 89-90). 

[...] e a gente tem que fazer as coisas tecnicamente, mas sabendo que a gente é humano 
também e é limitado, ai a gente vai entrar no ponto de vista emocional, sim eu trato o meu 
paciente com cuidado e trato com respeito e eu respeito o meu paciente quanto à 
necessidade dele individual no momento em que eu estou prestando o cuidado (E12). 

[...] então a gente tem que ter atenção com isso, né, de fazer um bom trabalho, 
tecnicamente falando, com relação também a conhecimento científico, a gente procurar 
saber, procurar adquirir o conhecimento que a gente não tem acerca do assunto que a 
gente vai lidar, do paciente[...] (E12). 

Bom, eu tenho pouco tempo com o cuidado do RN e o que eu tenho percebido é que é um 
complexo, é uma visão totalmente diferente daquela visão que a gente tem do adulto, 
quem nunca trabalhou, eu também tinha essa visão de que era trabalhar com um adulto 
pequeno. (E13). 

[...] e acho que a gente dá, eu acho que a gente tem profissionais excelentes de qualidade, 
né? Pessoas que são envolvidas, pessoas que são comprometidas, pessoas que querem 
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fazer o melhor para esse bebê, mesmo quando estão numa carga horária cansativa e já 
está dentro da sua exaustão, né? [...] (E22). 

[...] como você sabe, é um prematuro de 26 semanas, e, precisa de um surfactante, então 
tudo você já vai ali, contabilizando seu conhecimento para ver e determinar como você vai 
cuidar desse bebê. Independente de colocar no papel de[...] o pediatra ainda não 
prescreveu isso, não prescreveu aquilo, automaticamente a sua cabeça está voltada 
exatamente para as coisas que tem necessidade naquele momento. Então você já 
esquematiza tudo para que a recepção dessa criança seja menos faltosa possível [...] 
(E28). 

O enfermeiro habita o mundo em uma atitude de intersubjetividade com o RN 

e sua família no deslocamento do corpo objetivo para o subjetivo. “Esse corpo virtual 

desloca o corpo real a tal ponto, que o sujeito não se sente mais no mundo em que 

efetivamente está, e que, em lugar de sentir suas pernas e seus braços verdadeiros, 

ele sente as pernas e os braços que precisaria ter para caminhar e para agir no quarto 

refletido, ele habita o espetáculo” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 337). 

A fala acima, diz que a indagação quanto à patologia do RN, o preparo da 

unidade para uma melhor recepção desse RN, o preparo científico do profissional, 

transcendem, pois, o momento que vai nos dizer como intervir com essa admissão de 

alto risco, ou seja, existe uma reflexão acerca de toda essa operacionalização. 

Em sua última filosofia, Husserl admite que toda reflexão deve começar por retornar à 
descrição do mundo vivido (Lebenswelt). Mas ele acrescenta que, por uma segunda 
"redução", as estruturas do mundo vivido devem, por sua vez, ser recolocadas no fluxo 
transcendental de uma constituição universal, em que todas as obscuridades do mundo 
seriam esclarecidas (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 651). 

Os relatos dos enfermeiros elegem o ambiente neonatal de aquisição de 

equipamentos, aquisição de pessoal e, que apesar de toda maquinaria que compõem 

a unidade neonatal, toda vivência do profissional enfermeiro que circunda esse mundo 

objetivo, a priorização do contato humanizado com a família, a sensibilização e a 

observação aguçada ao corpo fenomenal tem que prevalecer. 

7.3 Subcategoria: Mundo da vida infantil 

No mundo da criança, devemos ter uma atitude de “agachamento”, ou seja, 

compreender a criança no mundo que ela habita. No caso do recém-nascido, a 

atenção é a partir de seus movimentos, expressões que realiza durante o manuseio 

como choro, testa franzida, temperatura corporal baixa ou alta, enfim, dentre outros 

(MERLEAU-PONTY, p. 475, 2015), destaca que a percepção, 
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de outrem e o mundo intersubjetivo só representam problema para os adultos. 

A criança vive em um mundo que ela acredita imediatamente acessível a 
todos aqueles que a circundam, ela não tem nenhuma consciência de si 
mesma, nem tampouco dos outros, como subjetividades privadas, ela não 
suspeita que nós todos e ela mesma estejamos limitados a um certo ponto 
de vista sobre o mundo (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 475). 

[...] como percebo esse recém-nascido, meu cuidado com ele, eu entendo o      recém-
nascido um ser único, cada um tem uma especificidade, né? Você tem aqueles que, 
apesar de serem de alto risco, você tem uns que são potencialmente mais graves até do 
que o outros, né? [...] (E22). 

[...] porque ele está ali, indefeso, não tem como responder que está com dor se não está 
[...], então a gente sempre tem que procurar humanizar quando for puncionar, tentar fazer 
tudo para poder amenizar, né? Tem o sofrimento, mas amenizar esse sofrimento, essa 
dor, né? (E17). 

[...] fico preocupada que a criança tem que estar com oxímetro, a criança tem que estar 
no respirador, eu tenho que ter instalado aquela sonda, todos esses procedimentos e às 
vezes, a gente pensa, vou estar fazendo tudo isso e vou estar dando assistência [...] (E01). 

[...] é um neném extremamente sensível à dor, um recém-nascido muito prematuro de 
muito baixo peso ele tem no seu futuro graves comprometimentos se ele não tiver um 
profissional atento a esse cuidado, né? [...] (E19). 

O profissional Enfermeiro diante de tanta preocupação aos cuidados realizados 

ao recém-nascido, o torna sensível e com sua consciência aguçada a todo esse 

movimento de técnicas realizadas.  

Um estudo aborda as complicações que o recém-nascido prematuro apresenta 

devido a sua imaturidade, como doenças cardiovasculares, respiratórias e oscilações 

da temperatura corporal, além dessas, a hemorragia intracraniana é um possível 

problema para o RN prematuro, podendo deixar sequelas e até o óbito (CHO; KIM; 

KWON; JUN; LEE, 2016). 

Além das complicações que o recém-nascido prematuro apresenta, eles 

também estão expostos a fatores estressores como barulho dos equipamentos, ruídos 

desnecessários, luz intensa (CHO; KIM; KWON; JUN; LEE, 20). 

7.4 Subcategoria: Mundo da vida da família do recém-nascido de alto risco 

Ao circular com os olhos o texto que nos é proposto, não existem percepções 

que despertem representações, mas conjuntos compõem-se atualmente, dotados de 

uma fisionomia típica ou familiar (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 200). 

[...] consigo ficar do lado da família no momento do óbito, mais me desestabilizo no 
momento de consolar a família [...] tem pessoas que se afastam, falta o apoio aos pais [...] 
(E01 
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 [...] eu percebo, em parte, que as pessoas têm direitos e não fazem uso desses direitos, 
ficam, subjugadas, sem questionar, deveriam saber mais, assim, foram sentenciados e 
aceitaram aquela sentença [...] (E01). 

[...] na verdade no final a gente acaba depois que a criança está estabilizada, a gente vai 
para outros procedimentos e a família fica um tanto quanto sem orientações (E1). 

[...] a mãe fica nervosa, então a gente tem que conversar, tentar amenizar essa parte 
também, porque também faz parte do cuidado dele [...] (E17). 

O cuidado destacado nos discursos supracitados, em uma perspectiva 

humanística, é ofertar atendimento de qualidade, articulando os avanços tecnológicos 

com acolhimento, com melhoria dos ambientes de cuidado e das condições de 

trabalho dos profissionais (POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO, 2004, p. 06).  

Não se pode tratar mais de descrever o mundo vivido que ela traz em si como 
um dado opaco, é preciso constituí-lo. A explicitação que tinha posto a nu o 
mundo vivido, aquém do mundo objetivo, prossegue em relação ao próprio 
mundo vivido, e põe a nu, para aquém do campo fenomenal, o campo 
transcendental (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 94) 

[...] hoje um pai me abordou ali para me perguntar de uma criança da unidade intermediária 
e ele me falou assim: é que meu bebê está com uma patologia e eu só queria perguntar 
para médica um detalhe, mas é de uma coisa que está escrito, está no livro. É, porque daí 
eu falei com ele: não pai, mas que cada um é diferente, mesmo que esteja no livro, ele vai 
reagir diferente [...] (E22). 

[...] é o momento dessa família, porque muitas vezes eu achei que quando a mãe chega 
ela não quer botar a mão no filho, porque ela não gosta do filho, isso é uma tendência que 
a gente tem quando a gente chega, né? [...] (E22). 

[...] muito bem elaborada e pensada é eu estar recebendo essas crianças e também ligada 
numa estrutura maior que a maternidade, que recebe essas mães de risco, que se prepara 
tanto para receber mãe de risco como o pai que também faz parte do trinômio, então eu 
consigo me ver isolada dentro desse complexo Neonatal, nesse atendimento desse 
recém-nascido, né? [...] (E24). 

[...] percebo que é um cuidado complexo, né, que envolve não somente o bebê assistido, 
o recém-nascido, mas envolve toda uma rede, a família né, os pais, avós, às vezes tios, 
irmãos, né, e que é um cuidado que exige muito do profissional que executa, né, é, exige 
um conhecimento técnico, exige uma sensibilidade, exige uma observação aguçada, 
porque você além de prestar o cuidado ao recém-nascido, você ainda presta contas à 
família, vamos dizer assim [...] (E28). 

Uma experiência inesperada para os pais ocorre quando um bebê nasce 

prematuro, sendo preciso a transferência para uma unidade de terapia intensiva 

neonatal. Todas as expectativas em relação ao nascimento de um bebê idealizado 

pelos pais sem complicações clínicas são rapidamente substituídas por uma realidade 

complexa e desafiadora (VITALE; FALCO, 2014, p. 248-251).  
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CAPÍTULO 8 

8 CATEGORIA 3: TEMPO VIVIDO DO PROFISSIONAL ENFERMEIRO SOBRE O 
RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO 

Neste capítulo, descrevemos a categoria e subcategorias contextualizadas a 

partir do tempo do profissional enfermeiro no tempo do recém-nascido. Com o 

desvelamento destas categorias e subcategorias, procuramos discutir pautado no 

referencial teórico, metodológico e filosófico de Maurice Merleau-Ponty.  

Mas para nós a síntese perceptiva é uma síntese temporal; a subjetividade, 

no plano da percepção, não é senão a temporalidade, e é isso que nos 
permite preservar no sujeito da percepção a sua opacidade e sua 
historicidade (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 321). 

Figura 7. Temporalidade do cuidado ao recém-nascido de alto risco. 

 

Fonte: Próprio autor 

8.1 Subcategoria: O tempo do profissional enfermeiro no cuidado ao recém-

nascido 

“O tempo (passado, presente e futuro) é o próprio meio de existência do sujeito, 

e como ser ativo, que forma intenções, carrego comigo no presente um senso do que 

passou, assim como a sensação do futuro sobre o presente, assim sendo, o passado, 

o presente e o futuro não têm o mesmo sentido de ser”. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 

94). 



120 

 

[...] às vezes a gente não está num bom momento, muito sobrecarregada de serviço, no 

corre-corre do dia a dia, dentro da UTI, e muitas coisas nos passam desapercebido, e a 
gente tem que parar, dar um tempo, para poder entender tudo que aquela criança está 
querendo nos passar (E08). 

A minha percepção do enfermeiro é que alguns enfermeiros são dedicados, se importam 
com a patologia do RN, com a gravidade do RN. Já outros enfermeiros, eu não sei se por 
conta de muito tempo de experiência, autoconfiança, às vezes o cuidado é um pouco 
banalizado por conta dessa confiança (E2). 

[...] eu acho que na minha percepção, quando você chega para cuidar de um bebezinho 
recém-nascido de alto risco, você vai cuidar daquele RN ali, naquele momento e você vai 
estar ali ajudando ele naquele momento, mas você tem que observá-lo como um todo, né? 
[...] (E5). 

[...] é um pouco difícil aceitar o cuidado com o ser que nasceu sem ao menos saber por 
que está sofrendo, é difícil de aceitar esse sofrimento, a gente precisa ao mesmo tempo 
ter um cuidado bem grande e não deixar se envolver por esse sentimento que comove, 
por ser um ser que você acaba, envolvendo bastante sentimento, e aí vai perdendo a 
capacidade de cuidar desse ser (E6). 

No entanto, se tenho um olhar diferenciado aos cuidados que realizo ao recém-

nascido de alto risco, é através da minha relação com ele, do meu envolvimento com 

ele, é a minha percepção no sentido de se envolver em só golpe todo um futuro de 

um presente que nunca se garante, crer um mundo. É o que torna essa percepção do 

SER no mundo e que possibilita a abertura de vivenciar o presente, vincular o passado 

ao presente e com perspectivas no futuro. 

Nesta perspectiva, Para Merleau-Ponty (2015), abertura significa estar no 

tempo, não conhecer a oriegem e o destino, estar aberto para cada momento, 

contemplar a experiência de um modo consciente. Isso torna cada instante do tempo 

siginificativo, importante e precioso. O tempo não pode ser definido como um processo 

real, eventos que não podem ser registrados. E é no sentido presencial que se torna 

contato com o tempo e se aprende a conhecer o curso do tempo e é nessa 

simultaneidade que se vê o futuro deslizar no presente e no passado. O presente não 

está encerrado em si mesmo, ele transcende em direção a um futuro e a um passado, 

dando sentido ao tempo (MURAMATSU, 2001). 

Dessa forma, segundo Muramatsu (2001), na concepção de Heidegger (1988) 

citado por a abertura significa estar no tempo. A possibilidade de estar no presente, 

aberto para o passado e o futuro, só existe porque o ser tem a possibilidade de 

abertura. Estar no tempo implica estar na disposição, que significa viver na 

inconstância, na angústia, afastando-se e aproximando-se desta abertura tornando 

coisa dada (MURAMATSU, 2001). 
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8.2 Subcategoria: O tempo do profissional enfermeiro com a família no 

universo neonatal 

Merleau-Ponty (2015) dá mais uma vez um novo sentido ao “objetivo” e ao 

“subjetivo”. Para alguém que acredita nos pressupostos objetivistas, que o tempo é 

somente subjetivo, é irreal, é imaginário, uma invenção humana, ele discorda. O 

tempo do passado, do presente e do futuro é subjetivo porque só pode existir se 

houver sujeitos capazes de experimentá-los, dessa forma (MATTHEWS, 2010). 

[...] a minha vivência maior é com o cuidado do adulto, agora que estou há 3 anos 
trabalhando em Uti Neonatal e assim, é muito diferenciado porque o adulto sabe se 
expressar, sabe falar o que está sentindo e a criança não [...] a gente tem que perceber 
através das ações, das feições de dor das emoções que eles nos passam, por isso que 
eu acho que a minha percepção tem que ser um pouco maior [...] (E08). 

[...] então, o que eu acho mais complexo nesse momento é perceber a criança, perceber 
a técnica, perceber a família, perceber a equipe multidisciplinar que nem sempre eu tenho 
e que eu sinto muita falta, nessa hora desse cuidado, é tentar comciliar tudo isso e é [...] 
(E11). 

O enfermeiro, por meio do cuidar imediato ao RN, desenvolve ações acerca 

deste processo, podendo intervir, se necessário, frente às reais necessidades da 

criança, implementando novas formas de cuidar (REFRANDE; SILVA; PEREIRA, 

2012). 

É pela temporalidade que, sem contradição, pode haver ipseidade, sentido e 

razão. Isso se vê até na noção comum do tempo. Nós delimitamos fases ou etapas 

de nossa vida, por exemplo consideramos como fazendo parte de nosso presente 

tudo o que tem uma relação de sentido com nossas ocupações do momento; portanto, 

reconhecemos implicitamente que tempo e sentido são um e o mesmo (MERLEAU-

PONTY, 2015, p. 571).  

[...] eu ficava muito agoniada de trabalhar no primeiro momento com ele, com o recém-

nascido e por você saber que aquilo, assim, o bebê foi muito esperado, eu sei que não por 
todas as mães, mas pela grande maioria, aquele bebezinho [...], ali na hora que ele nasce, 
não ser aquilo que a mãe esperava, então, aquilo me dava um pouco de medo, de receio 
[...] (E16). 

O discurso acima diz que o bebê idealizado pela mãe e que se encontra no 

momento dentro de uma unidade de terapia intensiva, faz emergir sentimentos de 

medo, angústia, apreensão pelo profissional enfermeiro.  

A criança e sua família deverão ser observadas também dentro de um olhar 

fenomenológico: O olhar merleaupontiano para a infância pediria maior delicadeza 
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para com o público infantil, na escola, no teatro, nos buffets e nos espaços públicos, 

nas praias, piscinas, vestiários, nos meios de transporte, nos hospitais (MACHADO, 

2010, p. 11). 

Olha, nós temos muitas variantes neste dia a dia em cada observação, cada cuidado do 
enfermeiro, tanto do enfermeiro como da equipe é um resultado muito grande, a gente 
observa que as crianças têm um resultado assim, o mínimo você faz é diminuir a luz, 
diminuir o ruído, isso faz uma diferença, no conforto, até na recuperação da criança é 
imensa, não dá para comparar do adulto [...] (E20).  

[...] gente! È uma Uti de qualquer forma porque é um setor que eu nunca gostaria de 
trabalhar e estava dentro de uma UTI, mas neonatal. Mas me identifiquei, foi um setor que 
eu me identifiquei muito no início, lógico que era muito sofrimento, né? Foi um mundo 
encantador, para mim foi um mundo assim, foi o lugar que eu me identifiquei e de onde a 
minha trajetória vem até hoje [..] (E23). 

[...] o que percebo do recém-nascido é que é um ser que tá ali, que começou a vida de 
uma forma diferente, foi muitas vezes até retirado do útero, da mãe para o mundo e foi 
jogado nesse mundo que a gente tá, né. E, assim, no começo foi meio difícil, porque eu 
tinha medo até de manipular o bebê e, assim, no começo foi bem difícil por essas questões 
[...] (E25). 

Olha, trabalhar com recém-nascido de alto risco é muito complicado né, porque além da 
gente trabalhar com o bebê a gente tem que trabalhar com a família, então, aquele 
bebezinho significa muito em relação pra família [...] (E27). 

[...] tenho alguns princípios básicos né, que é a prática que a gente consegue aprender no 
dia a dia né, mas como a parte fisiopatológica da criança, a parte psíquica, ela fica 
deficiente né, pela falta de especialização (E30). 

A participante supracitada percebe que o tempo de absorver toda 

responsabilidade e conhecimento de cuidados a uma clientela específica, ou seja, de 

alta complexidade, ainda não se aflorou e permanece na expectativa do seu 

surgimento. 

Dessa forma, o SER temporaliza. SER é tempo, ele faz um movimento cíclico. 

Somos conscientes de nós mesmos com intenções de agir dessa ou daquela forma, 

por exemplo: temos interesse de escrever esta tese, e também de irmos dar uma volta 

quando tivermos terminado de trabalhar nela por hoje. O sujeito é incorporado e ele 

faz parte da natureza. Os processos corpóreos “desdobram-se no tempo natural: o 

fato bem real de sua sucessão é que “projeta em torno do presente um duplo horizonte 

de passado e futuro” (MATTHEWS, 2010, p. 128). 

Dentro da perspectiva do cuidar, o enfermeiro desenvolve sua percepção, 

chegando perto da noção de corporalidade, “Olhar com os olhos”, “cheirar com o 

nariz”, “tocar com as mãos e pés”, saborear com a boca todas as cores da vida infantil, 

perscrutando as relações da criança consigo mesma, com o outro e com o mundo: 
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“somente a análise da situação infantil e da situação adulta pode fundamentar a 

pesquisa fenomenológica” (MACHADO, 2010, p. 42) 

Se, ao contrário, consideramos nossas relações intencionais com o passado e 

o alhures como constitutivas do passado e do alhures, se quero subtrair a consciência 

a toda localidade e a toda temporalidade. Se estamos em todas as partes a que nossa 

percepção e nossa memória nos levam, não podemos habitar nenhum tempo e, com 

a realidade privilegiada que define nosso presente atual, desaparece aquela de 

nossos antigos presentes ou de nossos presentes eventuais (MERLEAU-PONTY, 

2015). 

Um estudo da Coreia demonstra que é de suma importância notar que a 

separação de sua mãe e o ambiente da UTIN se limitam a interação dos sentidos 

visuais, auditivos e táteis entre mães e filhos, causando ansiedade nas mães, o que 

afeta o vínculo materno. Além disso, é uma experiência estressante para as mães. 

Elas sentem-se culpadas por pensarem que o parto prematuro foi por descuido (CHO; 

KIM; KWON; JUN; LEE, 2016). 

As fendas da objetividade encontradas pelo enfermeiro durante sua trajetória 

de vida pessoal e profissional, com o tempo serão sondadas pela subjetividade. O 

Filósofo argumenta que o ideal do conhecimento objetivo é ao mesmo tempo fundado 

e arruinado pela temporalidade. O mundo no sentido pleno da palavra não é um 

objeto, ele tem um invólucro de determinações objetivas, mas também fissuras, 

lacunas, por onde as subjetividades nele se alojam, ou, antes, que são as próprias 

subjetividades” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 447). 

 “Mas minha confiança na reflexão significa finalmente assumir o fato da 

temporalidade, o fato do mundo enquanto quadro invariável de toda ilusão e de toda 

desilusão: só me conheço em minha inerência ao tempo e ao mundo, quer dizer, na 

ambiguidade” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 461). 

 “É preciso compreender o tempo como sujeito e o sujeito como tempo. 

Evidentemente, essa temporalidade originária não é uma justaposição de 

acontecimentos exteriores, já que ela é a potência que os mantém juntos 

distanciando-os uns dos outros” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 566). 

Ao saber compreender o RN e sua família em momentos tão dolorosos, o 

enfermeiro apreende a minimizar tanto sofrimento, iniciando pelo seu, ou seja, em 

uma atitude de intersubjetividade.  
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8.3 O ponto de (re) encontro com a própria tese  

A trajetória do curso do doutorado fori corroborada  com as disciplinas de 

Epistemologia nas Ciências do Cuidado em Saúde, Métodos e Técnicas de Pesquisa 

Avançada, Seminário de tese de doutorado, Estudos do Cuidado em seu Contexto 

Sociocultural, Estágio à Docência do doutorado, Seminário de Políticas Públicas e de 

Saúde e o Contexto do cuidar, Estratégias do cuidar e promoção da saúde, Tópicos 

de atualização programada-Elaboração de artigo, Aplicabilidade de Métodos e 

Técnicas na produção de conhecimento nos programas de Pós-Graduação em 

Enfermagem do Rio de Janeiro, Atenção a Saúde da mulher, da criança na 

perspectiva do cuidar, Psicossomática, Subjetividades, transdisciplinaridade no 

cuidado em saúde. 

Baseado nas disciplinas supracitadas, discussões foram realizadas em rodas 

de conversa, aulas expositivas, dinâmicas, seminários, leituras de livros, artigos, 

incorporação de novos conceitos, estratégias, na perspectiva do cuidar. 

Conhecimento de bases teóricas e metodológicas utilizadas na enfermagem, 

aplicabilidade de diferentes abordagens teóricas e metodológicas, desenvolvimento 

dos aspectos e conceituais da tese de doutorado, articulada com a produção de 

conhecimento dos núcleos de pequisa vinculados a linha de pesquisa.  

Nessa perspectiva, o doutorado em ciências do cuidado em saúde contempla 

aspectos éticos, políticas públicas de saúde, transformação da prática do cuidado em 

saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS), atendendo também a educação 

no campo da saúde. 

Diante desse caminhar fenomenológico, é possível retomar o ponto inicial da 

afirmação pré-reflexiva feita no início do estudo e agora asseverar, como tese, que é 

possível compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco na 

perspectiva merleaupontiana.  

Com efeito, o caminho trilhado da tese como resultado para a prática foi nossa 

pretensão, destacada na justificativa da pesquisa de que a partir da fenomenologia é 

possível compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de 

alto risco na perspectiva merleaupontiana. O caminho que percorremos foi longo, visto 

que várias disciplinas obrigatórias e optativas do Programa Acadêmico em Ciências 

do Cuidado em Saúde (PACCS) foram cursadas durante todo esse período e que 

consolidaram simultaneamente à nossa pesquisa. 
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A subjetividade de cada entrevistado mostrou que a experiência humana da 

fala nessa percepção não é apenas orgânica, mas também do tecido da linguagem e 

da cultura. Cada enfermeiro sofre ou encarna em sua vida as estruturas anônimas da 

instituição social. 

Compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao RN de alto risco, na 

perspectiva merleaupontiana, é perceber que no mundo da vida o que encontramos é 

a imbricação do natural com o transcendental, da essência no fato, do ser no ente. 

Diante desta perspectiva, o mundo natural é o do trabalho, da cultura, da 

família, do hospital, do CTI, enfim, o mundo que habitamos.  

Nós percebemos de maneiras diferentes a percepção, ela não é uma ciência 
do mundo, não é nem mesmo um ato, uma tomada de posição deliberada; 
ela é o fundo sobre o qual todos os atos se destacam e ela é pressuposta por 
eles (MERLEAU-PONTY, 2015, p.06). 

Portanto, o ponto de reencontro da tese não é que tenhamos perdido, mas é 

no sentido de uma retomada, porque a Fenomenologia não trabalha com 

pressupostos ou hipóteses para serem afirmadas ou refutadas no final de uma tese. 
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CAPÍTULO 9 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa nos permitiu compreender e refletir acerca das percepções que 

enfermeiros de uma instituição pública, na qual eu trabalho, demonstram em relação 

ao cuidado ao recém-nascido (RN) de alto risco em uma unidade de tratamento 

intensivo neonatal (UTIN), e suas grandes expectativas relacionadas à tecnologia na 

arte do cuidar em uma atitude de acolhimento e humanização, de acordo com a 

preconização do Ministério da Saúde (MS).  

Além disso, os objetivos foram alcançados e a tese foi comprovada. O processo 

de perceber, de se conhecer, de mudar a mentalidade, as atitudes, fortalece a tese e 

traz repercussões para a assistência, o ensino, gerando tecnologias não só 

relacionado a procedimentos mais também nos aspectos humanos, na questão 

humana. 

O referencial teórico, metodológico e filosófico utilizados favoreceram o 

entendimento, sendo possível identificar três categorias e subcategorias que são elas: 

como primeira categoria, emergiu o corpo vivido do prossional enfermeiro sobre o 

recém-nascido de alto risco e subcategorias -corpo objetivo (fisiológico) do recém-

nascido na percepção do enfermeiro como “fios intencionais” direcionado ao cuidado-

; corpo subjetivo (fenomenal) na percepção do enfermeiro). 

Sobretudo, o enfermeiro em suas atividades realizadas no cotidiano ao recém-

nascido demonstra suas vivências a esse cuidado na intenção de realizá-lo, sem se 

ater as suas mãos e dedos em um corpo fenomenal. Ao cuidar do corpo, ele percebe 

um “além” do corpo, ou seja, é ontológico. Mesmo diante da complexidade do cuidado 

direcionado ao RN, a atitude da intersubjetividade prevalece. 

Na segunda categoria, desvelou o mundo vivido do profissional enfermeiro 

sobre o recém-nascido de alto risco e subcategorias: mundo da vida do adulto no 

cuidado ao recém-nascido de alto risco; mundo da vida do profissional enfermeiro no 

cuidado ao recém-nascido de alto risco; mundo da vida infantil; mundo da vida da 

família do ecém-nascido de alto risco. A vivência no mundo proporcionou uma visão 

em relação às coisas que estão no mundo e que circundam o mundo. 

Em uma redução fenomenológica, os personagens envolvidos nas 

subcategorias passaram a ver e perceber o mundo de uma forma diferente, 

compreendendo o mundo em que cada um habita. 
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Com a imersão da terceira categoria, o tempo vivido do profissional enfermeiro 

sobre o recém-nascido de alto risco e suas subcategorias: o tempo do profissional 

enfermeiro no cuidado ao recém-nascido; o tempo do profissional enfermeiro com a 

família no universo neonatal.  

O enfermeiro tem um olhar diferenciado aos cuidados utilizados ao RN de alto 

risco, através da relação dele com seu envolvimento em um só golpe o futuro no 

presente. Essa percepção do SER no mundo é que possibilita a abertura de vivenciar 

o presente, vincular o passado ao presente e com perspectivas no futuro. Diante disso, 

o presente transcende na direção do futuro a um passado, dando sentido ao tempo. 

Diante disso, o profissional enfermeiro demonstrou conhecimento acerca das 

peculiaridades do recém-nascido de risco e que é possível acolher e humanizar o 

binômio mãe e filho, acrescentando também a família, personagens importantes em 

momento tão crucial nas vidas desse binômio, enfatizando o desafio de redução da 

mortalidade materna e infantil. Além disso, o profissional envolvido com esse cuidado 

complexo, eleva o padrão de atendimento técnico à população, propondo uma 

abordagem fundamentada na integridade do cuidado obstétrico e neonatal. 

Com isso, buscamos compreender, por meio da fenomenologia da percepção, 

a instância de todas as dimensões fenomenológicas, suas existências, suas vivências, 

interpretando-as a partir do pensamento do filósofo Maurice Merleau-Ponty em uma 

atitude de acolhimento, em um cuidado diferenciado, humanizado, interagindo com o 

recém-nascido, a família e os profissionais que circundam todo o universo neonatal. 

Ao analisar atentamente as falas dos enfermeiros, identificamos aspectos 

relevantes tais como: vivências passadas e presentes e o porvir em relação ao recém-

nascido de alto risco em todas as suas dimensçoes: percepções, historicidade, mundo 

da vida, corporalidade, espacialidade, temporalidade. Dessa forma, o corpo que o 

homem não vê e não percebe, ou seja, o corpo das suas vivências, corpo fenomenal. 

Esse corpo funda o corpo objetivo e aplica-se ao espaço e o tempo e os envolve. E 

corpo também tem seu mundo e compreende seu mundo sem funções objetivas. 

 Percebemos a partir da atuação como enfermeira especialista em 

Neonatologia que para compreender as percepções dos enfermeiros atuantes no 

complexo Neonatal vai além das intervenções do cuidado realizadas ao recém-

nascido de alto risco. A perspectiva merleaupontiana fortalece as percepções desse 

profissional enfermeiro, dando espaço para compreensão desse cuidado, para que a 

subjetividade seja aflorada. O cuidar desse enfermeiro inclui a disponibilidade de 
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capacitação profissional, aprimorando o cuidado ao recém-nascido com abertura ao 

novo, colaborando assim, em prespectivas do cuidar diferenciado, dando importância 

às práticas objetivas e enfatizando a subjetividade. 

Crê-se poder dizer que é necessário manter o enfermeiro ciente de sua 

existência, retirando o manto do natural, e que o recém-nascido não deve ser notado 

levando em consideração somente aos aparatos teóricos, o que se aprendeu na 

faculdade ao cuidar do recém-nascido, não apenas amparado na percepção 

fisiológica, mas também no cuidar da criança a partir de todas as suas dimensões. 

Nesse sentido, o mundo da enfermagem não é composto somente do teórico 

prático científico, é de ordem também subjetiva, da vivência, da percepção, do 

acolhimento, da humanização. É nesse mundo que o enfermeiro presta uma 

assistência adequada a partir da subjetividade, da vivência, do mundo, da vida, da 

corporalidade, da temporalidade. O cuidado é mais amplo, é aquele que cuida a partir 

do ser. O fenômeno é alcançar a grandeza dessa percepção, a grandeza de alguém 

que se encontra na prática, cuidando a partir da dimensão do ser e não a partir só de 

procedimentos. 

Dando continuidade, como resultados do roteiro da entrevista fenomenológica, 

nas características sociodemográficas, foi destacado maior variabilidade do tempo de 

experiência em UTI Neonatal do profissional enfermeiro, que variou de 1 a 27 anos, 

com média de 11 anos, em suas atividades na assistência neonatal, capazes de 

expandir o conhecimento teórico prático para profissionais iniciantes e os que ali estão 

presentes com menor tempo de experiência na neonatalogia em uma atitude de 

intersubjetividade, ambiente o qual ele habita, ou seja, frequentar o território 

existencial, habitar com a alma. 

No entanto, a pesquisa enfatiza a qualificação e aprimoramento em educação 

e saúde aos profissionais de enfermagem que necessitam renovar os cuidados 

prestados ao recém-nascido de alto risco, assim como aos profissionais iniciantes em 

uma atitude de intersubjetividade com todos os membros da equipe multiprofissional.  

Esta tese foi o resultado de nossa trajetória de vida pessoal e profissional, 

dividida com pessoas engajadas em nos nortear, desconstruindo e construindo com 

muito carinho e paixão a pesquisa. O interesse de compreender a percepção do 

enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco não finaliza aqui, pois o 

importante é continuar incentivando outras pesquisas acerca do cuidar em todas as 

áreas, não só na saúde da criança. 
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Portanto, como contribuição também para a prática, pretendemos realizar uma 

publicação do capítulo 3, em forma de livro, o que se refere à história da saúde da 

criança em seus recortes temporais, direcionando profissionais que atuam na saúde 

da criança, não só para enfermagem, mas também áreas afins. O livro estará à 

disposição na biblioteca para profissionais e iniciantes da área. Podendo se estender 

a outras universidades públicas e privadas, orientando quanto ao cuidado ao recém-

nascido de alto risco. 
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APÊNDICES 

Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Comitê de Ética em 
Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
Fluminense/FM/UFF/HU 

Título do Projeto: A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO DE 

ALTO RISCO: UMA PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA 

Pesquisador Responsável: * Sueli Maria Refrande. 

Pesquisadora orientadora:** Profª Drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

Departamento/Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ciências do Cuidado em Saúde – 

Doutorado da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/Universidade Federal Fluminense 

Local da aplicação do estudo: Hospital Maternidade Fernando Magalhães da Secretaria Municipal 

de Saúde e Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro  

Telefones para contato:* (021) 99928-0168   e-mail: susurefrande@gmail.com 

     ** (021) 99919-0569 e-mail: roserosauff@gmail.com 

Nome do voluntário: 

_________________________________________________________________________________ 

Idade:________ anos                                  R.G____________________________ 

 

O (A) Sr.(ª) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A percepção do 
enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco: uma perspectiva merleaupontiana”, de 
responsabilidade das pesquisadoras Sueli Maria Refrande e Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva. 

Neste documento, chamado de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, serão fornecidas 
as informações sobre a pesquisa, e explicado o que acontecerá se o Sr(a) quiser participar. Serão 
explicados os riscos ou desconfortos que podem ocorrer e o que esperamos aprender com a pesquisa. 
Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido tem esse nome porque o Sr(a) deverá tomar uma 
decisão voluntária de participar da pesquisa, após ter lido e compreendido tudo o que está escrito. 
Antes de concordar em participar deste estudo, é importante que o Sr(a) leia e compreenda este 
documento. Caso concorde em participar, o(a) Sr(a) receberá uma cópia deste documento, com o 
nome, assinatura e contatos dos pesquisadores responsáveis. Sua participação é voluntária e este 
consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do tratamento. 

O projeto de pesquisa está vinculado ao Programa de Pós-Graduação da Escola de 
Enfermagem da Universidade Federal Fluminense e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro 
como coparticipante. Tem como objetivo geral compreender a percepção do enfermeiro no cuidado ao 
recém-nascido de alto risco e como específico, descrever a vivência do enfermeiro no cuidado ao 
recém-nascido de alto risco.  Os profissionais de enfermagem, em destaque o enfermeiro, atuam como 
mediadores nas relações entre mãe e o recém-nascido, não podendo, portanto que esta relação seja 
mecânica e impessoal, e sim um cuidado especial para cada binômio se preocupando com a 
sensibilidade e disponibilidade. Assim, neste contexto, o próprio ambiente de uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN), desencadeia fortes emoções e percepções acerca da vida e da morte em 
relação ao recém-nascido de alto risco, envolvendo toda uma equipe interdisciplinar, principalmente o 
enfermeiro que dispõe de mais tempo para realizar procedimentos diretos e indiretos que cabem 
exclusivamente a ele, mesmo diante de tanta tecnologia avançada. 

O estudo será realizado no Hospital Maternidade Fernando Magalhães da Secretaria Municipal 
de Saúde e Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro sob a condução da pesquisadora autora Sueli 
Maria Refrande e a supervisão da Profa. Dra. Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, orientadora desta 
pesquisa. 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em participar de uma entrevista (conversa) 
individual gravada em gravador digital em que a pesquisadora fará 07(sete) perguntas seguindo um 
roteiro de entrevista fenomenológica destacando assim 01(uma) pergunta indutora. Caso você não 
deseje, sua vontade será respeitada. A captação dos sujeitos para a entrevista será no próprio local de 
atuação em uma sala previamente agendada ou em algum local da sua escolha. O dia e horário para 
a realização da entrevista serão marcados com você, conforme a sua disponibilidade, sem prejuízo de 
suas atividades profissionais. O tempo de duração da entrevista será conforme você desejar. O que 
você falar será digitado (transcrito) e será guardado por três anos, por determinação ética da pesquisa 

mailto:susurefrande@gmail.com
mailto:roserosauff@gmail.com
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sob a responsabilidade da Profª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora desta pesquisa) 
em seu armário exclusivo para pesquisa, chaveado que está em uma sala em seu departamento. 

Para o(a) Sr(a), os benefícios do estudo serão indiretos, pois as informações coletadas 
fornecerão subsídios para a construção de conhecimento em saúde, bem como para novas pesquisas 
a serem desenvolvidas sobre essa temática. 

Comunico que se preveem riscos à dimensão emocional visto que os pacientes serão recém-
nascidos de alto risco. No entanto, o(a) Sr(a) poderá sentir cansaço e desconforto pelo tempo que 
envolve a conversa e por ter de relembrar algumas vivências que possam ter causado sofrimento. Caso 
isso venha a acontecer, poderei concluir a entrevista e caso precise, uma avaliação psicológica será 
garantida pelo pesquisador. 

Ao final desta pesquisa, os resultados serão divulgados e publicados na forma de tese, artigos 
científicos, exposição em congressos e seminários na área de enfermagem e educação, sempre com 
sigilo sobre a identificação dos participantes. Sendo assim, as informações fornecidas por você terão 
sua privacidade garantida pelas pesquisadoras. A sua identificação será por meio da letra E (E1, E2, 
E3, E4...) inicial da palavra Enfermeiro seguida de um número que não corresponderá à sequência de 
sua participação na pesquisa. Estes resultados estarão disponíveis também aos alunos participantes, 
sempre que requisitados à pesquisadora. 

O(a) Sr(a) não é obrigado(a) a participar do estudo e, caso decida participar, será pedido que 
o(a) Sr(a) assine este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Por favor, caso o(a) Sr(a) não 
entenda alguma palavra ou informação, peça uma melhor explicação à pesquisadora autora do estudo. 

Os participantes da pesquisa, e a comunidade em geral, poderão entrar em contato com o 
comitê de ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 
E-mail: etica@vm.uff.br. Tel/Fax: (21) 2629-9189 
 
Eu, ____________________________________________, RG______________ declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
Rio de Janeiro, _____ de ________________de _________. 
 
 

------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 
  Rubrica pesquisador    Rubrica participante 
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Apêndice B. Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 
Janeiro/SMS/RJ Termo de Consentimento Livre e Esclarecido- Comitê de Ética 
em Pesquisa 

Dados de Identificação 
Título do Projeto: A percepção do enfermeiro no cuidado ao recém-nascido de alto risco: uma 
perspectiva merleaupontiana 
Pesquisador Responsável: Sueli Maria Refrande. 
Pesquisadores orientadores: Profª drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora) e Profª drª 
Eliane Ramos Pereira (coorientadora)  
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 
Costa/Universidade Federal Fluminense 
Nome do voluntário:________________________________________________________________  
 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: “A 
PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO NO CUIDADO AO RECÉM-NASCIDO DE ALTO RISCO: UMA 
PERSPECTIVA MERLEAUPONTIANA”, por possuir conhecimento teórico e prático no cuidado ao 
recém-nascido de alto risco, sob a responsabilidade do pesquisador Sueli Maria Refrande. 

Este projeto tem por objetivos compreender a percepção dos enfermeiros sobre o cuidado ao 
recém-nascido de alto risco e descrever a vivência dos enfermeiros no cuidado ao recém-nascido de 
alto risco. 

Você será submetido à aplicação de uma entrevista individual com uma pergunta norteadora 
pelo pesquisador citado acima. Esta entrevista será gravada em áudio por um dispositivo magnético, 
ouvidas por mim e minha orientadora e serão marcadas com um número de identificação durante a 
gravação e sua identidade será preservada utilizando nome fictício, atendendo às especificações éticas 
e legais da Resolução 466/2012. O documento que contém a informação sobre a correspondência 
entre números e nomes permanecerá trancado em um arquivo e serão utilizados somente para coleta 
de dados. Se você recusar ser gravado em áudio não poderá participar desta pesquisa. 
 

_________________                                                  ___________________ 
 

Rubrica pesquisador                                                    Rubrica participante 
 

Você pode achar que a pergunta realizada incomodará você, porque as informações coletadas 
são sobre suas experiências pessoais e profissionais, podendo assim recusar a responder. A técnica 
da entrevista envolve o estado psíquico do respondente, e se constitui de um aspecto determinante 
para a precisão da análise fenomenológica. Para tanto, a avaliação psicológica será garantida pelo 
pesquisador. 

A sua entrevista contribuirá com a pesquisa, mas não necessariamente para seu benefício e 
sim para a própria instituição em questão. Não serão publicados dados ou informações que possibilitem 
sua identificação. 

Sua participação no estudo não implicará custos adicionais. O(A) Sr(a) não terá qualquer 
despesa com a realização dos procedimentos previstos neste estudo, que serão custeados pelo 
pesquisador. Também não haverá nenhuma forma de pagamento pela sua participação. Assinando 
esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum de seus direitos. Além disso, o(a) senhor(a) 
não libera os investigadores de suas responsabilidades legais e profissionais no caso de alguma 
situação que lhe prejudique. A sua participação é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar 
desta pesquisa, o(a) Sr(a) deverá se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso 
deste, sem que isto afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O pesquisador 
deste estudo também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário 
para o seu bem-estar. 

Serei atendido quanto a esclarecimento de dúvidas de qualquer natureza, acerca dos riscos, 
benefícios, procedimentos e outros assuntos relacionados à pesquisa. Estou livre para abdicar meu 
consentimento em qualquer tempo e recusar a participação da pesquisa, sem que isto me traga 
prejuízo. Será mantida a confiabilidade das minhas informações. Obterei informações atualizadas 
durante a pesquisa e concordo com a divulgação e publicação científica dos resultados do estudo. 

Eu, ____________________________________________, RG nº_____________________. 
Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima 
descrito, assinando este consentimento em duas vias, ficando de posse de uma delas. 
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Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) Sr(a) deverá se reportar ao Comitê 
de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, para obter informações 
específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 
E-mail: cepsms@rio.rj.gov.br ou cepsmsrj@yahoo.com.br     Telefone: (21) 2215-1485 
Pesquisador Responsável: Sueli Maria Refrande (021) 99928-0168   susurefrande@gmail.com 
Profª drª Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva (orientadora) – roserosauff@gmail.com e Profª drª 
Eliane Ramos Pereira (coorientadora) – elianeramos.uff@gmail.com 
Pesquisador:   Nome: _______________________________________________________________ 
                        Data: ________________________________________________________________ 
                        Assinatura:____________________________________________________________ 
 
Participante:   Nome:________________________________________________________________ 
                       Data:_________________________________________________________________ 
                       Assinatura:_____________________________________________________________ 
 

_________________                                                  ___________________ 
Rubrica pesquisador                                                    Rubrica participante 
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Apêndice C. Parte 1 - Formulário sociodemográfico  
 

Falando dos seus dados pessoais: 

 

Entrevista nº______ Data:____/____/____ 

 

1) Ano de graduação:_______ Idade: ___________anos.  Sexo: _________ 

Obs.: Em caso de mais de uma graduação, aquela que se vincula à função desenvolvida no 

hospital. 

2) Tempo de graduação:___________ anos__________ meses. 

3) Tempo de experiência em Terapia Intensiva Neonatal: ___________anos. 

4) Possui algum curso de atualização em Neonatologia? 

(   ) Sim                           (   ) Não 

5) Qual? 

(   ) Curso de Capacitação 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outros 

6) Turno de trabalho: 

(   ) diarista  

(   ) plantão diurno 

(   ) plantão noturno 

(   ) chefia 

 

Pseudônimo utilizado para o entrevistado: (E). 
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Parte 2- Roteiro de entrevista fenomenológica com o enfermeiro no setor de 
neonatologia 
 
Questão norteadora da entrevista fenomenológica: 

Qual sua percepção no cuidado ao recém-nascido de alto risco? 

1) O que mais incomoda, angustia e aflige em relação ao recém-nascido e sua 

família? 

2) O que você sente em uma situação de morte do recém-nascido? 

3) Como você vê a família em relação á perda? 

4) Qual sua reação no quando nasce em um prematuro extremo? 

5) O que você destacaria em relação ao cuidado? 

6) Você tem sugestões, contribuições em relação a melhoria do cuidado do 

recém-nascido? 

7) Você tem algo mais a acrescentar em relação ao cuidado? 

 

  



142 

 

ANEXOS 

Anexo A. Declaração 1 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que os dados gerados nesta pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, em eventos científicos e publicações conforme a resolução 

466/2012 do CNS. 

 
 
 

Niterói, __de _____ de 2016. 

 

 

___________________________________ 

Doutoranda Sueli Maria Refrande 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo B. Declaração 2 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaro que o uso e destinação do material e/ ou dados coletados só serão utilizados 

para fins científicos. 

 

 

Niterói, __de ____ de 2016. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Doutoranda Sueli Maria Refrande 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Anexo C. Parecer consubstanciado do CEP – Faculdade de Medicina da 
Universidade Federal Fluminense/FM/UFF/HU 
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Anexo D. Parecer consubstanciado do CEP - Secretaria Municipal de Saúde do Rio 
de Janeiro/SMS/RJ 
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Anexo E. Autorização da unidade 

 


