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RESUMO 

 

Durante a vivência na maternidade pode-se observar o sofrimento vivenciado pelas mães com 

filhos na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). A partir da integralização ao Núcleo 

de Pesquisa Qualitativa Translacional em Emoções e Espiritualidade na Saúde (QUALITEES) 

e a realização da disciplina optativa de Espiritualidade no campo da saúde foi evidenciado que 

a equipe de saúde deve propiciar uma assistência global, atendendo as necessidades 

biopsicossociais e espirituais para melhorar a qualidade de vida dessa clientela, porém, para 

isso é necessário entendê-las. O objetivo geral do presente trabalho consiste em desvelar os 

sentimentos enfrentados e estratégias ao cuidado no bem-estar espiritual percebidos pelas 

mães em UTIN através das seguintes questões de pesquisa: Qual a percepção da mãe, em sua 

vivência, com filho internado na UTIN? e como o enfermeiro tem atuado no bem-estar 

espiritual dessa mãe? Com relação a metodologia trata-se de uma pesquisa qualitativa 

fenomenológica, realizada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital 

universitário na Metropolitana II do Rio de Janeiro, com quinze mães em UTIN, tendo como 

critérios de inclusão: mães com idade acima de 18 anos e com filhos hospitalizados desde o 

primeiro dia de nascido e critérios de exclusão: mães que não falam os idiomas: português ou 

inglês, mentalmente debilitadas e com PCR positivo para Covid-19 nos 15 dias anteriores a 

pesquisa. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aprovado com número 

de parecer 3.843.088 e CAAE: 25840819.0.0000.5243. Mediante a entrevista semiestruturada, 
os dados foram analisados através de Análise de Amedeo Giorgi, e interpretados a partir da 

Fenomenologia da Percepção de Merleau-Ponty. Resultados: Os resultados da análise 

apontaram quatro categorias que emergiram das falas, e desvelaram a percepção da mãe na 

UTIN: O sonho e a realidade: o confronto de sentimentos sob uma análise merleaupontiana; A 

ligação com o exterior: percepções do mundo ao seu redor; A manutenção da esperança e da 

qualidade de vida; e, Interface do cuidado no bem-estar espiritual da mãe na UTIN. Como 

conclusão pode-se destacar que, apesar da vivência na UTIN ser considerada um momento 

das mães e recém-nascidos com grandes desafios, tem-se a Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal como um local de manifestar acolhimento, fé, amor e cuidado e o enfermeiro é o 

profissional totalmente capacitado para intervir diante esse processo, especialmente no 

cuidado espiritual. 
 

Descritores: Percepção; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Bem-estar materno; 

Cuidados de Enfermagem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

During the maternity experience, it is possible to observe the suffering experienced by 

mothers with children in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). From joining the 

Translational Qualitative Research Center on Emotions and Spirituality in Health 

(QUALITEES) and the completion of the optional discipline of Spirituality in the field of 

health, it was evident that the health team must provide global assistance, meeting the 

biopsychosocial and spiritual needs, to improve the quality of life of this clientele, however, 

for that it is necessary to understand them. The general objective of the present work is to 

reveal the feelings faced and strategies for care in spiritual well-being perceived by mothers in 

the NICU through the following research questions: What is the mother's perception, in her 

experience, with a child hospitalized in the NICU? and how has the nurse acted on this 

mother's spiritual well-being? Regarding the methodology, it is a phenomenological 

qualitative research, carried out in the Neonatal Intensive Care Unit of a university hospital in 

Metropolitan II of Rio de Janeiro, with fifteen mothers in the NICU, with the inclusion 

criteria: mothers over the age of 18 years old and with children hospitalized from the first day 

of birth and exclusion criteria: mothers who do not speak the languages: Portuguese or 

English, mentally impaired and with positive PCR for Covid-19 in the 15 days prior to the 

research . The work was submitted to the Research Ethics Committee and approved with 

opinion number 3,843,088 and CAAE: 25840819.0.0000.5243. By signing the semi-

structured interview, the dates were analyzed through Amedeo Giorgi's Analysis, and 

interpreted from Merleau Ponty's Phenomenology of Perception. Results: The results of the 

analysis showed four categories that emerged from the statements and revealed the mother's 

perception in the NICU: The dream and reality: the confrontation of feelings under a 

Merleaupontian analysis; The connection with the outside: perceptions of the world around 

you; The maintenance of hope and quality of life; and Interface of care in the mother's 

spiritual well-being in the NICU. As a conclusion, it can be highlighted that, despite the 

experience in the NICU being considered a moment of mothers and newborns with great 

challenges, there is the Neonatal Intensive Care Unit as a place to express welcoming, faith, 

love and care and a nurse is a professional fully qualified to intervene in the face of this 

process, especially in spiritual care. 

 

Descriptors: Perception; Neonatal Intensive Care Unit; Maternal well-being; Nursing care. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Durante o ensino teórico prático (ETP) na maternidade pode-se observar o 

sofrimento psíquico vivenciado pelas pacientes com filhos na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). Diante disso, foi evidenciado que a equipe de saúde deve propiciar uma 

assistência global, atendendo as necessidades biopsicossociais e espirituais, para melhorar a 

qualidade de vida dessa clientela, porém para que isso aconteça o profissional precisa 

entender melhor o momento no qual ela está enfrentando.  

Nesse sentido, convém destacar que a formação acadêmica em Enfermagem na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), desde 2016, oferece a Disciplina optativa de 

Espiritualidade no campo da saúde, em que há aprofundamentos em questões da dimensão 

espiritual a ser dedicada ao cuidado de si e no contexto do cuidado aos pacientes, além da 

realização de produções científicas sobre a temática. 

A universidade também dispõe do Núcleo de Pesquisa Qualitativa Translacional em 

Emoções e Espiritualidade na Saúde (QUALITEES) criado em 2013 pelas professoras 

Doutora Eliane Ramos Pereira e Doutora Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva, onde visa a 

construção de conhecimento científico diante as práticas de enfermagem em dimensões 

afetivas, de bem-estar e biopsicossociais.  

Uma vez concluída disciplina e tendo interação com o grupo de pesquisa 

mencionados notou-se a perspectiva da questão do perdão, aceitação, sofrimento e mudança 

de vida em que uma pessoa pode encontrar-se a partir de uma grande modificação de seus 

planos.  

Pensar em uma mulher gestante, seja ela multípara e primípara, onde antes houve 

uma construção de futuro para seu bebê envolvendo apenas planos positivos, e por questões 

fisiológicas ou não, ocorreu a destruição de seus projetos e ela pôs-se a ver apenas como uma 

telespectadora do crescimento de seu filho na UTIN, faz com que haja uma ruptura de suas 

afirmações de vida.  

Essa mulher passa a se dedicar totalmente a UTIN para tentar ser presente ao 

máximo na vida de seu novo filho deixando as pessoas de seu lar sem sua presença. Ela não se 

perdoa e tem como certeza a culpa. Sofrimento por muitos não entendido, porém por ela 

reservado em seu interior.  

A partir da notória necessidade de um acompanhamento integrado a espiritualidade 

às mães de filhos na UTIN, surgiu a motivação para realização do presente estudo. 
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1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Portaria nº 930, de 10 de maio de 2012 define em suas diretrizes que são 

internados em unidades neonatais os recém-nascido, crianças de 0 a 28 dias, graves ou 

potencialmente graves (BRASIL, 2012). 

Outrossim, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Art. 22. O 

art. 12 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando uma criança permanece em 

internação, seja em unidades neonatais ou não, ela tem total direito de ser acompanhado dos 

pais ou responsáveis (BRASIL, 2016).  

Ademais, sabe-se que os hábitos e práticas das Unidades de Terapia Intensiva 

Neonatal são pautados em sentimentos de dúvidas e incertezas por parte dos adultos que 

acompanham o paciente recém chegado ao mundo e internado (KLOCK; ERDMAN, 2012).  

As mães são afetadas diretamente, pois além de mudanças em sua rotina ainda estão 

em fase puerperal, com mudanças fisiológicas e psíquicas devido a desregulação hormonal. 

Esse é um período complicado onde se faz necessário um plano de cuidados, para que ela se 

adapte melhor a situação (MESQUITA; PAULINO; NOGUEIRA, 2011). 

Dessa forma, ao decorrer da assistência de enfermagem se faz indispensável pensar 

no ser humano em sua singularidade, porém, levando em conta seu meio social, econômico, 

cultural e o espiritual (SALVIANO et al, 2016). 

O bem-estar espiritual vem sincronizado ao cenário da saúde, pois a compreensão de 

bem-estar para uma pessoa se faz através de superação de desafios e objetivos da vida 

(LEIRIA, 2018 apud LEE; SALMAN, 2016) ponto crucial à mãe em situação de UTIN.  

 

1.2 OBJETO  

 

O objeto de estudo do presente trabalho é a percepção vivenciada pela mãe com filho 

internado na UTIN e estratégias de cuidado de enfermagem para o bem-estar espiritual. 

 

1.3 SITUAÇÃO DE ESTUDO  

 

Um momento de estresse para família surge quando o recém-nascido é deixado na 

UTIN, onde são necessárias novas adaptações, decorrentes de alteração em sua dinâmica de 

funcionamento e reorganização de papéis socialmente executados (SANTOS et al, 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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A culpa e o luto são sentimentos gerados a partir do distanciamento com o recém-

nascido (RN) e a sensação de que algo foi perdido (OLIVEIRA et al, 2013). 

Aos pais, essa situação causa sofrimento, ansiedade e em principal para as mães que 

se mostram com um nível exacerbado de expectativa com relação ao tratamento de seu filho 

(CARTAXO et al, 2014). 

Com isso, sabe-se que o enfermeiro é o profissional que tem a observação como 

ferramenta de trabalho, ele observa toda sua área em volta, desde a organização até os 

acompanhantes dos pacientes. O enfermeiro usa como recurso uma linguagem clara e objetiva 

para obter dados concretos e assim implementar cuidados, baseando-se nas evidências 

apresentadas e no quadro clínico do paciente, buscando sempre obter resultados com 

eficiência, e alcançar o objetivo principal, que é a evolução do paciente e um bom 

funcionamento do setor.  

Por conseguinte, destacam as seguintes questões de pesquisa: Qual a percepção da 

mãe, em sua vivência, com filho internado na UTIN? e como o enfermeiro tem atuado no 

bem-estar espiritual dessa mãe? 

 

1.4 OBJETIVOS  

 

No alcance do aprofundamento do objeto do estudo, tem-se como objetivo geral 

desvelar os sentimentos enfrentados e estratégias ao cuidado no bem-estar espiritual 

percebidos pelas mães em UTIN.  

 Dessa maneira, tem como objetivos específicos: Identificar o perfil das mães com 

filhos na UTIN, descrever a percepção das mães durante o período de internação do filho na 

UTIN e discutir o cuidado do enfermeiro frente ao bem-estar espiritual através da ótica 

materna.  

 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

Frente às mudanças e impactos familiares com neonato em UTIN e o papel do 

enfermeiro, justificou-se o presente trabalho por ser um assunto de alta relevância e prioridade 

de pesquisa por se tratar de transtornos mentais pós-parto e da qualidade de vida e 

humanização na atenção de acordo com a Agência Nacional de Prioridades de Pesquisa em 

Saúde (BRASIL, 2015).  Quando se trata da atuação do enfermeiro frente ao sofrimento das 
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mães com filhos da UTIN, é fundamental compreender como elas percebem suas experiências 

na unidade.  

Segundo a Portaria N° 930, de 10 de maio de 2012, Art. 3º, VI parágrafo do 

Ministério da Saúde é imprescindível o estímulo à participação e ao protagonismo da mãe e 

do pai nos cuidados ao recém-nascido internados em Unidade de Terapia Intensiva para que 

seja garantido a humanização na assistência (BRASIL, 2012). 

A mãe em UTIN está extremamente vulnerável emocionalmente. O impacto da 

internação está intimamente ligado ao sofrimento e tristeza a partir do restrito contato direto e 

imediato, dificultando a aproximação com o filho (NAIDON et al, 2018). 

Com tudo, é indispensável que a enfermagem compreenda as vivências das mães de 

UTIN e veja a necessidade de uma intervenção voltado a elas, planejando um cuidado 

flexível, baseado na colaboração e que valorize a presença da família e seu sofrimento, não 

menosprezando seus sentimentos e dores (SANTOS et al, 2013). 

O apoio eficiente às mães em UTIN vindo de fontes diferenciadas, dentre elas a 

enfermagem, aparece como fator fundamental na superação do binômio em um momento tão 

crucial da formação do vínculo afetivo (OLIVEIRA et al, 2013). 

O estudo tem como contribuição nas diferentes vertentes profissionais e acadêmicas 

através da promoção do cuidado espiritual de qualidade às mães, além de vir como abertura 

para novos estudos. Poderá também contribuir para o ensino do cuidado neste âmbito visando 

a formação qualificada do enfermeiro junto às mães de filhos em UTIN.  
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2. ESTADO DA ARTE  

 

Com a finalidade de lapidar o presente trabalho foi realizado uma revisão integrativa 

para entender o cenário científico contemporâneo envolvendo a temática abordada.  

A revisão integrativa associa sínteses de resultados por meio da investigação afim de 

gerar informações e consequentemente traçar um panorama do quadro científico de respectivo 

tema pesquisado (SOARES et al, 2014).  

Para gerar a revisão integrativa etapas foram seguidas: 1º) formulação da questão de 

pesquisa através da estratégia PICO, 2º) identificação das obras no meio científico, 3º) 

categorização das obras, 4º) reconhecimento do assunto 5º) exploração dos temas. 

(JOVENTINO, 2011). 

Em primeiro momento a estratégia PICO foi utilizada para a elaboração da questão 

de pesquisa como evidenciado no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 – Utilização da estratégia PICO 

Sigla  Descrição (inglês e português)  Etapas da Pergunta  

P Population/ População Mães 

I Intervention/ Intervenção Sentimentos e Emoções 

C Comparison/ Comparação UTI Neonatal 

O Outcome/ Resultado Equilíbrio em todas as dimensões de bem-estar 

Fonte: GALVÃO; PEREIRA, 2014 

 

Posterior a essa divisão foi gerada a seguinte questão de pesquisa: Como são 

relatadas as mães em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal em confronto com seus 

sentimentos e emoções na literatura atual?  

Foi realizado uma busca na Biblioteca virtual em saúde (BVS) com os descritores de 

acordo com o DeCS (Descritores em Ciência da Saúde): “Emoções AND Mãe AND  

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal” sendo 30 obras encontradas, ao aplicar os critérios 

de inclusão: período de publicação de 2015 a 2020, idiomas português, inglês e espanhol e 

bases de dados BDENF, LILACS E MEDLINE e critérios de exclusão: obras pagas e 

incompletas na plataforma restaram 14 artigos, porém 07 responderam a questão da pesquisa 

(Figura 1).  
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Figura 1 – Fluxograma da coleta de obras na BVS 

 

Fonte: Elaboração do autor 

Essa coleta de dados ocasionou no compilado de informações e delineados sobre 

cada obra achada, sendo dividida em sobrenome dos autores, título, ano, objetivo e conclusão 

das obras. (Quadro 2) 

 

Quadro 2 – Tabela com descrição das obras encontradas na BVS  

Sobrenome Título Ano Objetivo Conclusão 

Medina;  

Sola; 

Rodríguez; 

Padilla; 

Lasserrotte; 

Molina 

Barriers to 

Providing Mother's 

Own Milk to 

Extremely Preterm 

Infants in the 

NICU 

 

2019 “Descrever e 

entender as 

experiencias das 

mães de recém 

nascidos prematuros 

extremos ao fornecer 

leite próprio na 

UTIN” (MEDINA et 

al, 2019).  

“Para proporcionar 

bem-estar e segurança 

as mães é necessário 

acolhimento 

informativo e prático 

por meio da equipe de 

enfermagem” 

(MEDINA et al, 2019). 
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Welch; 

Halperin; 

Austin; 

Stark; 

Hofer; 

Hane; 

Myers.  

Depression and 

anxiety symptoms 

of mothers of 

preterm infants are 

decreased at 4 

months corrected 

agr with Family 

Nurture 

Intervention in the 

NICU 

2016 “Verificar a redução 

dos sintomas de 

ansiedade em mães a 

partir da intervenção 

familiar” (WELCH et 

al, 2016). 

“Redução dos sintomas 

de ansiedade a partir 

dos 4 meses das mães 

que tem seus filhos 

internados na UTIN 

com ajuda da rede de 

apoio” (WELCH et al, 

2016). 

Falck; 

Moorthy; 

Gardner 

Perceptions 

of Palliative 

Care in the NICU 

2016 “Examinar o 

fornecimento do 

cuidado paliativo de 

acordo com as mães 

e profissionais de 

saúde” (FALCK; 

MOORTHY; 

GARDNER, 2016). 

“Há importância no 

apoio psicossocial para 

o sofrimento emocional 

materno durante a 

hospitalização longe e 

estressante da UTIN” 

(FALCK; MOORTHY; 

GARDNER, 2016). 

Fermino; 

Mattos; 

Emidio; 

Castillo; 

Carmona  

Sentimentos 

paternos acerca da 

hospitalização do 

filho em Unidade 

de Internação 

Neonatal 

2019 “Descrever como e 

quais são os 

sentimentos dos pais 

de UTIN” 

(FERMINO et al, 

2019). 

“O cuidado aos pais 

poderá atenuar 

sentimentos negativos e 

favorecer os positivos 

como amor, alegria e 

gratidão” (FERMINO et 

al, 2019). 

Luz; 

Trindade; 

Clima; 

Climaco; 

Ferraz; 

Teixeira; 

Silva 

Importância da 

presença dos pais 

durante o 

internamento 

neonatal 

2019 “Entender se os pais 

sabem a importância 

da presença deles na 

UTIN” (LUZ et al, 

2019). 

“Mostrou a importância 

de a educação em saúde 

para os pais entenderem 

a necessidade de suas 

presenças na UTIN” 

(LUZ et al, 2019). 

Magalhães; 

Queiroz; 

Brasil  

Sentimentos 

maternos, 

favorecimento de 

vínculo com bebês 

e aproximação 

com o cuidado 

2016 “Compreender os 

sentimentos das mães 

de UTIN” 

(MAGALHÃES; 

QUEIROZ; BRASIL, 

2016). 

“Educação em saúde 

com a finalidade de 

superação de 

sentimentos negativos” 

(MAGALHÃES; 

QUEIROZ; BRASIL, 

2016). 

Spinelli; 

Frigerio; 

Montali; 

Fasolo; 

Spada; 

Mangili  

I still have 

difficulties feeling 

like a mother’: The 

transition to 

motherhood of 

preterm infants’ 

mothers 

2016 “Analisar a 

experiência de 

transição para a 

maternidade de mães 

de bebês prematuros” 

(SPINELLI et al, 

2016).  

“Revelaram dificuldade 

em se considerar mãe 

quando o recém-nascido 

está na UTIN” 

(SPINELLI et al, 2016). 

Fonte: Elaboração do autor  
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A partir da pesquisa, pode-se notar que ainda há uma escassez de movimentação em 

direção aos cuidados voltados as mães que estão em fase de UTI neonatal. Porém, evidencia-

se também o predomínio de trabalhos de natureza qualitativa quando se estuda os 

sentimentos. 

Grande parte das coletas de dados, dentre os artigos citados, foram através de 

entrevistas para entender a real situação dessas mulheres, porquanto os autores acreditam que 

ao extrair informações das falas o contemplar de seu objetivo será maior e mais eficiente.  

Em análise posterior, constata-se o real valor na presença do profissional da saúde em 

falas ao decorrer das entrevistas nos artigos pesquisados, devido à importância no 

desenvolvimento da solidez nos sentimentos das mães de UTIN.  

Os sete artigos citados foram categorizados em três subtópicos de acordo com 

objetivos, resultados e conclusões: As mães de UTIN – a necessidade de uma rede de apoio; 

As mães de UTIN – a premência da superação de sentimentos; As mães de UTIN – educação 

em saúde por meio de profissionais.  

 

As mães de UTIN – a necessidade de uma rede de apoio  

 

Em consoante com o exposto anteriormente, o artigo dois traz a vulnerabilidade da 

mãe com o RN internado na UTIN quando a mesma não tem uma rede de apoio de qualidade 

para amenizar suas ansiedades e medos (WELCH et al, 2016). 

Da mesma forma, o artigo sete mostra a importância de uma rede de apoio para que a 

mãe se sinta parte do cuidado integral ao seu filho, uma vez que mediante a internação elas 

apontam a ruptura de elo como fator de sofrimento (SPINELLI et al, 2016). 

 

As mães de UTIN – a premência na superação de sentimentos 

 

Muito se especula a despeito da superação de sentimentos por parte das mães com os 

filhos em UTI neonatal. A passagem por todos os estágios, que envolvem os sentimentos, se 

faz necessário, uma vez que é a partir disso que se tem suporte para continuar.  

De acordo com tal, o artigo quatro mostra claramente que os sentimentos vividos na 

UTI neonatal podem ser tanto amenizados, quando referenciado aos negativos, quanto 

acentuado quando são os de alegria, amor, gratidão e esperança, a partir da ajuda profissional 

(FERMINO et al, 2019). 
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A assistência profissional pode ser mencionada em muitas vertentes, uma delas é a 

educação, onde o profissional colabora com as mães de UTIN para que as mesmas entendam 

os sentimos vivenciados e assim, supere-os (MAGALHÃES; QUEIROZ; BRASIL, 2016). 

 

As mães de UTIN – educação em saúde por meio dos profissionais.  

 

O posto anterior faz menção a educação, e o enfermeiro, por ser o responsável em 

ajudar, orientar e nortear os pacientes em determinada doença ou promoção a saúde é um 

educador nato (MAIA, 2012).  

Tal premissa pode ser vista nos artigos 1, 3 e 5 onde a educação em saúde é colocada 

em discussão para pleitear uma assistência de qualidade e integral para quem necessita, neste 

caso as mães em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  

  

A partir disso, pode-se concluir que a literatura científica atual traz as mães de UTIN 

como mulheres que carecem de apoio de ordem social, sentimental e profissional, além da 

necessidade de serem ouvidas sem julgamentos e estigmas de todos a sua volta.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

No momento em que o RN apresenta risco de morbidade e mortalidade superior à 

média, independentemente da idade gestacional ou peso que nasceu, ele é classificado como 

recém-nascido de alto risco e assim é encaminhado a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

Segundo Brasil (2012), a UTIN cuida de forma integral ao RN com todo o aparato 

necessário, tanto físico quanto de recursos humanos.  

“O Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil vem construindo ao longo dos últimos 

anos uma sólida base jurídica e um conjunto de políticas públicas para garantir os direitos da 

gestante e do bebê” (BRASIL, 2011). 

O livre acesso e permanência da mãe ou pai, permitir que a família faça visitas 

programadas e garantir informações sobre o quadro do RN para a família são princípios de 

humanização que as UTINs precisam seguir (BRASIL, 2012). 

Contudo, a participação da família durante o período de internação do RN não é 

considerada, mas entendida como espectadora da atenção oferecida (SANTOS et al, 2013).  

Diante do posto, alguns pais podem ter insegurança ao primeiro contato com o RN, 

porém quando há a incapacidade dos pais em dar atenção ao RN isso pode sinalizar para a 

equipe que esses estão passando por um processo muito comum dentro da UTIN, onde são 

colocados todos os sentimentos de culpa, desamparo, raiva, incapacidade e ansiedade em 

confronto com a realidade. Neste momento é indispensável uma intervenção do enfermeiro 

(HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

 

3.1.MÃE EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 

Durante a internação do recém-nascido na UTIN, as mães ainda estão em fase 

puerperal, um fator que pode dificultar ainda mais o laço com o filho. O puerpério é contado 

do momento da dequitação até a volta do corpo ao período pré-gestacional e pode ser dividido 

em imediato que ocorre entre o 1º e o 10º dia, tardio do 11º ao 42º dia e remoto a partir do 43º 

dia (CABAR, 2016). 

Segundo Cabar (2016), é comum cerca de 25% das puérperas apresentarem indícios 

de dificuldade na adaptação e 20 a 40% das mães serem diagnosticadas com distúrbios 

psíquicos não psicóticos após o parto.  Sintomas mais frequentes são: fadiga, ansiedade 

excessiva, tensão e irritabilidade.  
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Ademais, a internação do RN na UTIN traz consigo sentimentos de estresse, 

frustação, insegurança, incertezas, medo e culpa (SANTOS et al, 2013). 

Dessa forma, a mãe em UTIN, ainda puérpera, demanda de necessidades especiais e 

a partir disso precisa ser analisado aspectos emocionais e sociais de suas vivências e oferecer 

suporte na criação de vínculo do binômio mãe-filho (CARTAXO et al, 2014). 

O ambiente da UTIN proporciona para as mães sentimentos tênues de vida e morte, 

bom e ruim, separação, dor e sofrimento. Ao mesmo tempo em que ela enxerga como algo 

que vai melhorar a saúde de seu filho ela vê como risco de vida para ele (CARTAXO et al, 

2014). 

Para as mães o medo do ambiente da UTIN é inevitável, pois muitas acreditam que 

só ficam internadas as crianças que estão em estágio muito grave e sem chances de 

sobrevivência. Algumas relatam que acham os procedimentos feitos em seus filhos cruéis e 

por muitas vezes elas preferem não acompanhar. Em contrapartida, outras relatam que tem o 

desejo de assistir, mas os profissionais não permitem (MELO et al, 2016). 

O tempo em que o RN fica internado as mães passam a viver em uma constante 

busca por informações e conhecimentos, seja sobre a estrutura da instituição ou 

funcionamento da equipe e pelas condições de saúde deus filhos. Por muitas relatado a 

dificuldade de acesso sobre todas as demandas de esclarecimentos (COSTA; ARANTES; 

BRITO, 2010). 

 

3.2. O BEM-ESTAR ESPIRITUAL E SUA RELAÇÃO COM A UTIN  

 

Segundo Lee & Salmant (2016) o bem-estar espiritual também se destaca como um 

indicador de qualidade de vida.   

“A saúde espiritual é um estado dinâmico de ser demonstrado pela extensão em que 

as pessoas vivem em harmonia nos relacionamentos em até quatro domínios do bem-estar 

espiritual” (FISHER, 2016). 

Domínio pessoal: onde diz respeito a relação consigo;  

Domínio comunitário: interligando a relação do ser com o outro;  

Domínio ambiental: trazendo a relação do ser com o mundo e natureza;  

Domínio transcendental: associando a relação do ser com algo externo ao ser 

humano. (FISHER, 2016 apud FISHER, 1998). 

À mãe de UTIN faz-se necessário um olhar cauteloso, pois o desmoronamento de sua 

idealização com o filho perfeito e o contato com a realidade de uma incubadora hospitalar, faz 
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as dimensões citadas sofrerem uma ruptura e perde-se a saúde espiritual. Entender os 

sentimentos que assolam a UTIN, principalmente das mães, é similar a restauração do valor 

pessoal e moral enquanto ser no mundo (CARTAXO et al, 2014). 

 

3.3. ENFERMAGEM NA UTIN  

 

“A enfermagem como profissão preocupa-se com uma abordagem holística para 

melhorar a saúde e o bem-estar geral” (LEE; SALMAN, 2016) 

Saber o que é saúde em seu conceito máximo e como a pôr em prática com 

qualidade, garante estratégias que auxiliam o enfermeiro em sua assistência, indo além do 

movimento banal e tendo uma visão holística do cuidado (CHRIZOSTIMO et al, 2009). 

É complexa a profissão do enfermeiro, pois há a necessidade não só de 

procedimentos assistenciais como também empenho gerencial determinando uma tomada de 

decisão rápida e coerente com cada caso (SANTOS et al, 2013). 

“Assim, o cuidado humano é o desvelo, atenção pelas condições do outro. É o modo 

humano de ser diante das complexidades de existências e ações vitais [...] o cuidado 

ultrapassa o enfoque biologicista e mecanicista da assistência” (ZAGONEL, 1997). 

A enfermagem uma vez que está humanamente voltada para o cuidado se torna uma 

profissão única, auxiliando o paciente no enfrentamento de problemas reais e potenciais com 

autonomia e respaldo de acordo com suas competências (OLIVEIRA, 2018). 

Diante de todos os sentimentos de hostilidade e culpabilidade que envolvem a UTIN 

se faz de suma importância que os trabalhadores da área da saúde tenham também um cuidado 

voltado para a família como apoio diante desse cenário de prática clínica (SANTOS et al, 

2013). 

O cuidado ao RN de alto risco é amplo, sendo necessárias práticas objetivas, 

subjetivas e uma boa interação familiar e profissional (REFRANDE et al, 2019).  

 

O cuidado centrado na família de recém-nascidos de alto risco inclui o 

encorajamento e a facilitação do envolvimento dos pais em vez de isolá-los dos 

cuidados prestados ao filho. Isso deve ser especialmente encorajado às mães. Como 

forma de reduzir os efeitos da separação física, elas devem aproximadas de seus 

filhos o mais precocemente possível (HOCKENBERRY; WILSON, 2014). 

 

O profissional tem como papel deixar a mãe exercer uma participação afetiva 

permitindo livre acesso ao filho e ainda ser sensível quanto a percepção de angústia da mãe 
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para que a partir disso venha motivá-la na criação do vínculo com seu filho (CARTAXO, 

2014) 

Segundo Melo et al (2016), quando uma mãe recebe as informações sobre o estado 

clínico do filho através da equipe de saúde elas se sentem mais confortáveis em confiar na 

equipe e nos cuidados que eles vão prestar aos seus filhos.  
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4. METODOLOGIA  

 

4.1. TIPO DE PESQUISA  

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa fenomenológica. A pesquisa qualitativa 

preocupa-se com a experiência vivenciada pelo ser humano, interpretando o mundo real e se 

preocupando em transladar os textos com as falas (OLIVEIRA, 2008). 

 

4.2. CAMPO DE PESQUISA  

 

Foi realizada na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de um hospital universitário 

na Metropolitana II do Rio de Janeiro.  

A UTIN conta com 8 leitos de Terapia Intensiva, e profissionais de saúde durante 

24horas ininterruptas para a assistência do RN.  

 

4.3. PARTICIPANTES DO ESTUDO  

 

A pesquisa foi realizada com mães que possuíssem filho(s) internado(s) na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal do referido hospital.  

Em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), acometida em 2020, o 

acesso de estudantes dentro da unidade foi restringido durante o período da pesquisa, assim, a 

coleta de dados contou com a participação de 15 (quinze) mães tendo como critérios de 

inclusão:  

• Mães com idade acima de 18 anos; 

• Mães com filhos hospitalizados desde o primeiro dia de nascido.  

 

E critérios de exclusão: 

• Mães que não falam os idiomas: português ou inglês, pois o hospital já 

recebeu mães que falavam outros idiomas; 

• Mães mentalmente debilitadas, pois as perguntas podem acarretar uma piora 

em seu quadro.  

• Mães com PCR (Proteína C-reativa) positivo para COVID-19 nos 15 dias 

anteriores a pesquisa.  
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4.4. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Foi utilizada a entrevista semiestruturada com um formulário sociodemográfico e um 

roteiro de entrevista com perguntas abertas. Para manter a total integridade e sigilo sobre a 

mesma, cada participante recebeu um código e assim foi sua identificação. Esse código é 

composto pela letra E, inicial da palavra “Entrevistada” e uma numeração de acordo com a 

ordem das entrevistas, por exemplo: E1 (para a primeira entrevistada) E2 (para segunda) e 

assim por diante. 

No formulário sociodemográfico foram utilizadas 10 perguntas para entender a 

história de vida, história obstétrica e diagnósticos do RN de forma individual. A partir desses 

dados ficaram evidentes as condições de acesso e limitações até a unidade de terapia intensiva 

do hospital em questão.  

O roteiro de entrevistas contou com sete perguntas abertas envolvendo sentimentos 

conflitantes que as entrevistadas estão passando para a categorização e análise.  

 

4.5. TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS  

 

As entrevistas foram gravadas mediante consentimento e transcritas na íntegra. A 

análise de dados foi realizada através de Análise de Amedeo Giorgi e interpretadas a partir da 

Fenomenologia da Percepção. 

Para Amedeo Giorgi, há quatro passos fundamentais para entender e conseguir 

analisar uma pesquisa depois de coletado os dados.  

O primeiro passo constitui-se na visão geral, para a partir dessa ter um sentido geral 

do que foi obtido. No segundo passo, há a retomada da leitura separando as unidades de 

significado psicológico, com isso verifica-se uma mudança de sentido se comparado com o 

passo 1. O terceiro passo se constitui através da modificação das unidades, linguagem do 

sendo comum, do cotidiano em expressões de significado psicológico. Por fim, o quarto passo 

trata-se da descrição de estruturas psicológicas das experiências vividas pela participante 

através das unidades significadas (GIORGI; SOUSA, 2010). 

A partir da análise, os resultados foram obtidos pela interpretação através de Meleau 

Ponty. Para Merleau Ponty a fenomenologia traz o experimento de descrição da experiência 

tal como ela é, o relato do mundo vivido (LIMA, 2014). “Percepção é o fundo sobre a qual 

todos os atos se destacam” (MERLEAU-PONTY, 2010). Neste sentido, segundo o autor, 
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“para alcançar uma essência de um fenômeno é preciso começar por uma percepção, a qual 

serve de base, de ponto de partida para a essência.” (MERLEAU-PONTY, 2010). 

Ou seja, para que se possa cuidar de uma mãe em UTIN, se faz necessário entender a 

essência do que ela está passando e isso só irá acontecer, segundo Ponty, através da captação 

da percepção de tudo que ela está vivendo, do seu mundo vivido.  

 

4.6. ASPECTOS ÉTICO-LEGAIS  

 

De acordo com a Resolução 466/2012 do CNS, as diretrizes e normas éticas 

precisam ser cumpridas ao longo de todo projeto de pesquisa onde possui participação de 

seres humanos para defender os direitos e dignidade de todos os participantes (BRASIL, 

2012). 

A partir disso, o trabalho foi colocado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro para análise e aprovado com número de parecer 3.843.088 e 

CAAE: 25840819.0.0000.5243.  

Com isso, a entrevista foi iniciada somente com a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido pelas mães. 

O Termo de Consentimento Livre e esclarecido compreende todas as etapas que se 

fazem necessárias para que o entrevistado possa participar de forma consciente, livre, 

esclarecida e autônoma (BRASIL, 2012). 

 

4.7. RISCOS E BENEFÍCIOS  

 

A pesquisa contou com riscos mínimos de desconforto que foram reduzidos mediante 

acolhimento, escuta compreensiva durante a realização da pesquisa e liberdade em 

interromper a pesquisa a qualquer momento. Podendo ser encaminhada para o setor de 

psicologia, caso houvesse necessidade.  

Não houveram benefícios físicos diretos as participantes, entretanto, a mulher pode 

contar com a escuta ativa por parte da pesquisadora durante toda entrevista e a contribuição 

ajudou a melhorar a compreensão acerca das técnicas e dos materiais necessários para um 

melhor cuidado com as mães/filhos em situação de UTIN. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DAS MÃES  

 

A pesquisa se deu a partir da entrevista com as mães que estavam com seus filhos 

internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal no período de 09 de outubro a 06 de 

novembro de 2020, totalizando 15 (quinze) mães.  

A primeira pergunta que iniciou o questionário sociodemográfico e história da 

gravidez foi com relação a idade, em que as respostas podem ser observadas no gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Relação da Idade das mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Criação pessoal 

No gráfico anterior pode-se notar que a idade das entrevistadas varia entre 19 e 41 

anos, tendo seus maiores índices as idades de 21, 31 e 33 anos.  

A pergunta posterior teve relação com a quantidade gestações que as mães tiveram e 

quantos filhos ela possui hoje. Esses valores podem não ser os mesmos devido a fatores como 

morte neonatal e abortos. Na literatura essas informações são descritas com as iniciais “G” de 

quantidade de gestações e “P” que significa para a quantidade de filhos vivos (SOUZA; 

OLIVEIRA; MOREIRA, 2018). 

                                      Gráfico 2 – Relação G P das mães entrevistadas  

 

  

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 
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Ao observar o gráfico anterior contata-se que dentre as mulheres há mães que nunca 

passaram por perdas neonatais e abortos, porém em contrapartida há mães que vivenciaram 

isso mais de uma vez e estão tendo que viver a insegurança de uma internação na UTIN. 

Dentre as mesmas também pode-se notar que houve gravidez gemelar.  

Com a finalidade de captar informações sobre o convívio social dessa mãe, o estado 

civil foi questionado e pode ser verificado no gráfico 3 abaixo. 

 

Gráfico 3- Relação do estado civil das mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

Apesar de ser uma pergunta fechada, com 04 (quatro) opções, todas as mães 

envolvidas eram solteiras ou casadas. Sendo a maioria 73,3% ou 11 das 15 entrevistadas 

casadas com o pai do RN internado.  

Com a finalidade de entender sobre a rede de apoio em que essa mãe estava inserida 

levantou-se o questionamento sobre quem residia junto a ela em seu lar, gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Relação de pessoas que moram com as mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 
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 Trata-se de uma pergunta aberta, então coube mais de uma resposta por mulher. Onde 

a maioria reside com o pai do RN e outros filhos. Porém, também houve a situação dos pais e 

avó.  

Para descrever demograficamente essa mãe fez-se necessário entender em qual 

município do estado do Rio de Janeiro ela mora, Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Relação de municípios das mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

Dentre todas as respostas, os municípios com maior índice entre as mães em UTIN 

foram Niterói e São Gonçalo, porém tendo Maricá, Rio Bonito e Cabo Frio como respostas 

também.  

A fim de compreender quem é essa mãe coube perguntar seu nível de escolaridade e o 

mesmo está evidenciado no gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Relação de escolaridade das mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

As mães tinham 05 (cinco) opções de respostas, porém dentre todas as entrevistadas 

10 (dez) tinham o ensino médio completo e 05 o ensino superior completo.   
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Após a informação da escolaridade, as mães foram questionadas se tinham ou não 

ocupação profissional no momento da internação do RN, gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Relação de mães entrevistadas que possuem ocupação profissional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

Com relação a ocupação profissional quando o RN estava internado a maioria (60%) 

relatou ter e está afastada devido a licença maternidade que é direito legal da mulher.  

Outro questionamento que foi levantado durante a conversa com as mães foi em 

relação a religião, gráfico 8. 

Gráfico 8 – Relação de mães entrevistadas com a religião 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

No momento em que foi feita essa pergunta algumas mães não se sentiram à vontade 

para especificar qual a religião exatamente, mas a maioria possui uma religião definida, 

contrapondo apenas 04 (quatro) sem definição. Nenhuma das 15 (quinze) mulheres relataram 

não ter religião.  

Com relação a história obstétrica atual, a via de parto também foi levantada durante a 

entrevista e fica evidente as respostas no gráfico 9 abaixo.  
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Gráfico 9 – Relação da via de parto das mães entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

As respostas sobre via de parto dos RNs internados na UTIN não tiveram grandes 

diferenças, visto que apenas 1 mulher a mais com o parto normal.  

Sobre os RNs, foi questionado às mães sobre o conhecimento do diagnóstico do seu 

filho internado, gráfico 10. 

 

Gráfico 10 – Relação de Diagnósticos dos RN na perspectiva das mães 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criação pessoal 

A pergunta sobre o diagnóstico dos recém-nascidos era aberta, logo, houve mais de 

uma resposta por mãe. As mães tinham pleno conhecimento sobre o que os filhos possuíam e 

como era o tratamento.  

Dentre todas as respostas, tem-se um perfil de mulheres maiores de idade, algumas são 

mães de primeira viagem, outras já possuem a experiência. A maioria sendo: casada, reside 

em Niterói ou São Gonçalo junto com o pai do RN e outros filhos, com ensino médio ou 

graduação completos, ocupação profissional, religião e que independente da via de parto 

sabem o diagnóstico do filho internado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.  
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5.2. ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 

 

A análise da entrevista com as mães em UTIN se deu após a transcrição de suas falas 

na íntegra. Cada depoimento foi categorizado de acordo com a repetição de assunto entre elas 

para que a partir daí houvesse a discussão dos resultados.  

Os dados obtidos acerca da gestação e da experiência perceptiva em que elas estão 

vivenciando, foram possíveis a partir das informações contidas nos depoimentos que 

afloraram mediante perguntas disparadoras, trazendo profundas revelações acerca da gestação 

e como se sentiam com o seu filho internado na UTIN.  

Os resultados da análise apontaram quatro categorias que emergiram das falas, e 

desvelaram a percepção da mãe na UTIN. As três categorias iniciais foram apresentadas e 

discutidas no Capítulo 6: Desvelando percepções da mãe na UTIN. Assim, a primeira 

Categoria intitulada: “O sonho e a realidade: o confronto de sentimentos sob uma análise 

merleaupontiana”, mostra a dualidade dos sentimentos em comparação da vontade para o que 

está acontecendo.  

A segunda Categoria com o título: “A ligação com o exterior: percepções do mundo ao 

seu redor” mostra a sobrecarga da mãe ao vivenciar a situação do filho na UTIN e os recursos 

por ela utilizados como apoio nesse período. Tal relação foi feita a partir do modo que as 

mães enxergam o tudo ao seu redor a partir do que está sentido e o que tem para ajudá-la a 

superar as dificuldades do momento.  

A terceira Categoria, intitulada: “A manutenção da esperança e da qualidade de vida”, 

na qual se discorre acerca das principais fontes de motivação para o fortalecimento da 

esperança e da qualidade de vida dessa mãe frente à experiência de ter seu filho na UTIN.  

E, finalmente, a quarta Categoria, consta destacada no Capítulo 7 com o título: 

“Interface do cuidado no bem-estar espiritual da mãe na UTIN”, que emergiu ao relatarem 

como enxergavam o cuidado do enfermeiro para com elas. As mulheres ao longo das 

respostas foram explícitas em sua vivência e percepção do auxílio do profissional de saúde, 

articulando-se aos eixos do cuidado espiritual, na dimensão pessoal, na dimensão comunitária, 

ou seja, na relação com o ‘outro’, na dimensão ambiental, isto é, com o ambiente da UTI 

neonatal e com o transcendente, a partir do momento em que todas relataram acreditar em um 

ser superior.  
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6. DESVELANDO PERCEPÇÕES DA MÃE NA UTIN  

 

6.1. O SONHO E A REALIDADE: O CONFRONTO SOBRE A ÓTICA 

MERLEAUPONTIANA 

 

Diante as falas das mães, houve uma notória duplicidade e comparação com o antes do 

nascimento e o vivido pós-parto. Uma contínua e sofrida ruptura de idealizações puseram-se 

sobre o colo das mães ao olhar seu filho dentro de uma incubadora, muitas vezes entubados, 

com acessos profundos e auxílio para alimentação.  

Merleau-Ponty trouxe a consciência do que é a fenomenologia, uma vez que relata ser 

o estudo da essência, seja ela essência da percepção, essência da consciência ou essência da 

própria existência (MERLEAU- PONTY, 1999). 

Mediante ao posto, a compreensão da essência dos sentimentos vivenciados pelas 

mães é de extrema valia para despertar a discussão presente.  

Trazer em evidência a sensação, em que para Merleau-Ponty é como a maneira que se 

é afetado e experienciado um estado de si próprio (MERLEAU-PONTY, 1999). Como as 

mães E5, E6 e E11 que ao serem questionadas sobre como foi a gestação, colocaram as 

sensações que tinham no momento em confronto com a realidade vivenciada.  

 

E5 – “Eu tava grávida de gêmeos e foi complicado, sabe? Aí tive uma 

infecção urinária com 7 meses e quando meus filhos nasceram um 

acabou morrendo. A sensação era que antes eu ia ter dois e por uma 

falha minha só ficou um.” 

 

E6 – “Não tive problemas com a gestação, já sabia que era de risco, 

então me cuidei. Mas é difícil quando se tem outra criança em casa. 

Tinha a sensação de não fazer nunca o melhor para nenhum dos 

dois.”    

 

E11 – “Eu achava que estava tudo bem com a gravidez, mas não foi 

bem o que eu pensava, ne?” 

 

A sensação de não estar correta com sua própria vida, de observar algo fugindo de seu 

controle e lidar com o conflito de ser afetada por uma experiência de seu próprio estado de 
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idealizações traz a realidade da sensação pura para Ponty como um choque indiferenciado, 

instantâneo e pontual (MERLEAU- PONTY, 1999). 

De acordo com Merleau-Ponty (1999), “se admitimos um "sentir" no sentido clássico, 

a significação do sensível só pode consistir em outras sensações presentes ou virtuais”. 

Para as mães em UTIN o sentir limita-se ao que está acontecendo no momento, a 

frustação de seus ideais não permite que os sentimentos se encontrem para além daquele 

momento de dor, como explicitado pelas mães E4 e E15 quando foram questionadas se era o 

primeiro filho da UTIN e como se sentiam diante do cenário.  

 

E4 – “É a primeira vez que fico aqui (na UTIN), é muito ruim. Às 

vezes eu acho que a gente não vai embora nunca [...]” 

 

E15 – “Eu não desejo isso (internação na UTIN) para ninguém, não 

foi assim que eu imaginei e me sinto muito triste por isso, mas tenho 

que continuar ne? Por ela” 

 

Na visão merleaupontianas olhar uma figura é o mesmo que possuir as sensações 

pontuais que são próprias dela. Cada uma permanece da forma que é, pois aprende-se desde 

cedo a lidar com as sensações dessa forma (MERLEAU- PONTY, 1999). 

Com as mães não é diferente, o que elas conseguem enxergar é o ambiente da UTI 

neonatal e seu filho internado, fazendo com que elas sintam apenas o real momento, por vezes 

se perdendo em pensamentos confusos, sem esperança e de comparação com o que antes tinha 

imaginado.  

Ademais, “as "associação de ideias" que traz a experiência passada só pode restituir 

conexões extrínsecas e ela mesma só pode ser uma conexão extrínseca porque a experiência 

originária não comportava outras” (MERLEAU- PONTY, 1999). 

O sonho em comparação com o real se faz presente a todo momento na fala das mães 

em UTIN.  

E1 – “Eu fico triste porque queria muito está com ele no colo toda 

hora, queria que ele não tivesse aqui no hospital, ainda mais com esse 

COVID.” 
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E2 – “Eu fico muito decepcionada, o quartinho dela estava lá (em 

casa), os irmãos estão lá (em casa), mas ela não pode ir ver tudo que 

a gente preparou – pausa e choro – dói bastante.” 

 

E7 – “A gente fica com medo né? Mas ao mesmo tempo fica triste, a 

gente sente muita coisa aqui (na UTIN). Eu só queria levar ele pra 

casa, lá tem tudo só pra ele.” 

 

Tendo em vista a ruptura de relações antigas e a concretização de novas o juiz que 

existe dentro de nós faz sua apuração final. Verdadeira ou falsa é dessa forma que a percepção 

deve ser formada para que uma predicação seja feita (MERLEAU- PONTY, 1999). 

Durante a internação do recém-nascido as mães estão em situação de muita 

vulnerabilidade emocional, projetando em seu momento perspectivas de uma vida toda sem 

ao menos conseguir se desvencilhar de estigmas sociais como o medo que há no ambiente 

hospitalar até mesmo a redução da rede de apoio.  

 

6.2. A LIGAÇÃO COM O EXTERIOR: PERCEPÇÕES DO MUNDO AO SEU REDOR  

 

O exterior dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é visto da janela, 

onde apenas o extrínseco das pessoas é saltado aos olhos de quem procura um sinal de 

“normalidade”, e que por muitas vezes essa busca parte da mãe em UTIN com finalidade de 

acreditar que há vida fora daquele setor e que o momento será vencido.  

As mães ao serem questionadas sobre se sentirem ou não sobrecarregadas com o 

momento atual, são colocadas a buscarem a realidade e expressar o que verdadeiramente estão 

sentindo, como as falas da E3, E5 e E10. 

 

E3 – “Sabe, eu não sei te falar se estou sobrecarregada, mas isso 

tudo desgasta muito. A gente vive apreensiva, parece que não para 

um minuto.”  

 

E5 – “Sim. Eu vou todo dia para casa, não tem como ficar aqui (na 

UTIN), aí eu vejo as crianças brincando na rua fico pensando se um 

dia ele vai ficar bom [...]” 
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E10 – “Não gosto de pensar assim, tenho que estar aqui com ele, mas 

eu queria estar lá fora – risos – hospital é muito ruim.” 

 

Para Merleau-Ponty todos estão presos ao mundo e não há possibilidade de nos 

destacamos dele para mudarmos o pensamento. “Se nós o fizéssemos, veríamos que a 

qualidade nunca é experimentada imediatamente e que toda consciência é consciência de 

algo” e esse “algo” por vezes não é identificado (MERLEAU- PONTY, 1999). 

Ou seja, as mães de UTIN por vezes não sabem o que realmente sentem com relação 

ao mundo exterior ao setor hospitalar, porém querem se integrar a uma sociedade tida como 

normativa, pelo simples fato de não estar internada.  

O amparo externo parte de uma rede de apoio familiar que é vinculada e fortificada 

logo após o diagnóstico que faz a porta da UTIN ser ultrapassada pelo RN. Como dito pelas 

mães E8, E9 e E13 quando questionadas sobre o recurso para apoio.  

 

E8 – “Eu tenho uma família bem estruturada, eles estão comigo 

sempre. Meu marido é fundamental.”   

 

E9 – “Meu marido e minha mãe. É o primeiro neto dela, então ela 

quer saber de tudo toda hora, fica muito preocupada.” 

 

E13 – “[...] minha família me ajuda muito, eu nem sei o que seria de 

mim sem eles.”  

 

No mundo em si, tudo já tem sua determinação. Há situações de confusão em todo o 

processo da vida, mas não é admitida para o externo, apenas para si mesmo (MERLEAU- 

PONTY, 1999). 

Diante disso, as mães em UTIN se encontram obrigadas a admitir essa confusão para 

ter apoio e pode-se constatar que a família, mesmo não tendo liberação para entrar na UTIN, 

devido ao novo coronavírus, se faz presente auxiliando e dando forças a essas mulheres.  

 

6.3. A MANUTENÇÃO DA ESPERANÇA E QUALIDADE DE VIDA  

 

A motivação integra o dia das mães em UTIN, mesmo ao se deparar com a 

dificuldades, a esperança em dias melhores e na vitória diante a guerra permeiam a qualidade 
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de vida. Como as mães E4 e E5 puseram suas motivações para promoção de esperança em 

suas falas.  

 

E4 – “[...] aí chegando aqui e vendo ela assim me dá uma vontade de 

lutar para ela sair logo daqui. Eu faço qualquer coisa para ver minha 

filha bem.”  

 

E5 – “[...] O que me motiva é saber que vamos sair dessa, é só um 

momento mesmo, vai acabar.” 

 

De acordo com Merleau-Ponty (1999), a motivação em seu conceito fenomenológico é 

“fluente” pois é preciso formar se quiser retornar aos fenômenos. “Um fenômeno desencadeia 

um outro, não por uma eficácia objetiva, como a que une os acontecimentos da natureza, mas 

pelo sentido que ele oferece.” 

Assim dizendo, as mães em UTIN possuem um sentimento que as leva a motivação. A 

motivação não vem sem um sentido fixo, mas sim na esperança de sair do ambiente 

hospitalar, de ver o momento se findar por total, de atingir a conclusão desse ciclo com êxito e 

desfrutar de uma qualidade de vida com excelência.  

Ponty, pôs-se a dizer que “se reencontro a origem concreta da recordação, é porque 

esta se recoloca em uma certa corrente de temor e de esperança” (MERLEAU- PONTY, 

1999). Como para as mães E6, E12 e E14 que são confrontadas a todo momento com o medo 

e a vontade de continuar. 

 

E6 – “O que mais me motiva é a minha fé, eu tenho muito medo, mas 

Deus vai tirar ele daqui bem.” 

 

E12 – “Eu acho que a vontade de sair daqui me motiva muito a 

continuar lutando, eu sempre estou conversando com Deus sobre a 

minha vontade de ir embora junto com ele.” 

 

E14 – “Minhas orações, sempre quando eu chego perto a primeira 

coisa que fazemos é orar juntas, assim eu fico mais confiante.”  
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No livro fenomenologia da percepção mostra a relação entre a forma e matéria como 

uma relação de “Fundierung”, ou seja, a função simbólica repousa na visão, não no sentido da 

visão como algo causal, mas sim “porque é este dom da natureza que o Espírito precisava 

utilizar para além de toda esperança do qual, todavia ele tinha necessidade não apenas para se 

encarnar, mas ainda para ser” (MERLEAU- PONTY, 1999). 

Ao analisar Ponty e correlacionar as mães em UTIN, entende-se que o visto por elas é 

diferente do que há em um ambiente de terapia intensiva neonatal, não pelo fato de ver o que 

quer ou alimentar ilusões, mas sim acreditar na existência de um dom advindo do Espírito 

para fortalecer além da esperança, dando um suporte totalmente novo, com a finalidade não 

apenas de encarar o período turbulento, como também continuar tendo um significado para 

sua vida.  
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7. INTERFACES DO CUIDADO NO BEM-ESTAR ESPIRITUAL DAS MÃES 

 

Este capítulo consta a discussão da quarta categoria encontrada que emergiu ao 

relatarem como enxergavam o cuidado do enfermeiro para com elas. Pôde-se capturar uma 

importante articulação aos eixos possíveis do cuidado, nas dimensões da espiritualidade, ou 

seja, a dimensão pessoal, a dimensão comunitária em que se mostra relação com o ‘outro’, a 

dimensão ambiental na UTI neonatal e a dimensão transcendental.  

 

7.1. DIMENSÃO PESSOAL  

 

A dimensão pessoal faz referência aos propósitos e valores que as pessoas possuem 

consigo. Na UTIN, ao serem questionadas sobre a atuação do enfermeiro/a à sua assistência 

nesse período de internação, as mães E2, E5 e E13 enfatizaram o incentivo ao cuidado 

próprio.  

 

E2 – “Todo mundo aqui (na UTIN) ajuda a gente sempre. A 

enfermagem fala bastante para a gente pensar positivo e não se 

culpar.” 

 

E5 – “Ah, eles (a enfermagem) ajudam muito, principalmente para eu 

não achar que ele tá aqui (na UTIN) por minha causa.” 

 

E13 – “Quando me contaram que ela ia ficar aqui (na UTIN) eu 

fiquei achando que foi por causa da minha diabetes. Já tinha perdido 

duas crianças e perder mais uma – pausa – Foi a enfermagem que me 

ajudou a não pensar assim.” 

 

“Para o doente não acontece mais nada, nada adquire sentido e forma em sua vida 

exatamente, ocorrem apenas "agora" sempre semelhantes, a vida reflui sobre si mesma e a 

história se dissolve no tempo natural” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

As mães em UTIN não estão doentes diretamente, mas estão com o emocional 

instável, e consequentemente, não tendo pleno bem-estar espiritual. A culpa é um dos 

principais sentimentos que as acometem e há uma grande dificuldade de sair dessa realidade, 

sendo necessária a ajuda de um profissional.  
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De acordo com as falas das mães, a equipe de enfermagem tem se mostrado de 

genuína valia durante o tratamento na UTIN, não apenas com o RN, mas também 

incentivando e encorajamento as mulheres a lidarem com seu próprio eu.  

 

 

7.2. DIMENSÃO COMUNITÁRIA  

 

A dimensão comunitária traz em notoriedade das relações interpessoais e como elas 

afetam diretamente o bem-estar espiritual de uma pessoa. Fato esse proferido pelas mães E1 e 

E8 quando questionadas sobre o auxílio do enfermeiro/a. 

 

E1 – “[...] a enfermagem me ajuda muito, uma palavra deles já deixa 

a gente melhor.”  

 

E8 – “Eu já fui incentivada a ligar para minha família, a sair um 

pouco para ver se eu fico mais alegrinha.”  

 

“A constituição de outrem não ilumina inteiramente a constituição da sociedade, que 

não é uma existência a dois ou mesmo a três, mas a coexistência com um número indefinido 

de consciências” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Deste modo, as mães em UTIN não constituem uma comunidade sozinhas, mas sim, 

com inúmeros profissionais que estão ali para auxiliá-las e fazer com que o momento seja 

vencido sem esquecer do outrem.  

 

7.3. DIMENSÃO AMBIENTAL  

 

A dimensão ambiental elucida sobre a noção de unidade com o ambiente e como o 

bem-estar em determinado local modifica suas sensações a respeito do todo. Como citado 

pelas mães E7, E9 e E15 quando questionadas sobre o auxílio do enfermeiro/a. 

 

E7 – “Eles ajudam muito, todos! Eu não gosto de ficar aqui não, mas 

eles brincam e deixa mais leve.”  
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E9 – “Hospital é um lugar ruim ne? Mas aqui a gente é muito bem 

tratada” 

 

E15 – “Eu acho esse lugar (a UTI neonatal) muito pesado, são todas 

crianças, mas quando eu vejo o pessoal de branco eu fico mais calma 

porque eles estão aqui para ajudar a gente.”  

 

“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” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

“Mesmo se a forma não é o ambiente no qual, mas o meio pelo qual se põe o 

conteúdo, ela não é o meio suficiente dessa posição” (MERLEAU-PONTY, 1999). 

Ou seja, as mães em UTIN possuem a realidade de um ambiente com acentuados 

procedimentos e aparelhos invasivos, mas que mesmo mediante a essa situação, a 

enfermagem faz com que elas ressignifiquem tal apreensão por meio do cuidado.  

 

7.4. DIMENSÃO TRANSCENDENTAL  

 

A dimensão transcendental manifesta a interação para além do ser humano e como 

isso oscila o bem-estar e confiança. As mães E3, E12 e E14 puseram o cuidado da 

enfermagem diante o transcendental com respeito e ética que a profissão pede.  

 

E3 – “Eu gosto muito de todos, eles falam para a gente acreditar e ter 

fé que vai passar.”  

 

E12 – “[...] eu falo muito com Deus para abençoar a toda a equipe 

pois eles estão ajudando muito a gente.”  

 

E14 – “Sim, tem muita ajuda deles (enfermagem), eu acho que eles 

aumentam a minha fé, eles não me falam palavras tristes, isso me 

deixa com mais esperança.” 

 

“Reciprocamente, o reconhecimento expresso de uma verdade é bem mais do que a 

simples existência, em nós, de uma ideia incontestada, é a fé imediata naquilo que se 

apresenta.” (MERLEAU-PONTY, 1999). 
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Falar de espiritualidade, perpassando pelo Bem-estar espiritual, ainda é algo que se faz 

muito necessário dentro da área da saúde para estimular outras visões além da prática 

biologicista (DIAS et al, 2020).  

Contudo, ao desvelar as percepções das mães em UTIN a partir de Merleau Ponty, 

pode-se notar o respeito e a consideração por parte dessas mulheres aos profissionais da 

equipe de enfermagem, uma vez que são citados como seres que propagam a fé e a esperança 

dos tempos sombrios.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao longo de todo trabalho a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal foi relatada como 

um momento, pois acredita-se por parte das mães, familiares e profissionais que é apenas um 

estágio passageiro que logo terminará.  

Chegar ao final não significa necessariamente suprir todas as necessidades impostas 

pelo consciente ou até mesmo pelo inconsciente, mas sim, ter a garantia de uma etapa 

realizada da melhor forma possível. 

Para as mães em situação de UTIN, não há dia fácil, não há momento de 

despreocupação, porém a força vital de ser mãe faz com que a luta não seja posta de lado, e 

sim encarada da forma mais louvável que se consiga nesse período.  

Conflitos de sentimentos são enfrentados em todos os instantes, a vontade de levar o 

filho para casa sem qualquer resquício de UTI é o que motiva as mães a continuarem 

avançando.  

Por vezes sozinhas, por outras acompanhadas, mas a todo momento espelhando sua fé, 

seja na ciência seja no ser a transcender o espaço físico, assim, a cada nascer do sol renova-se 

as esperanças e a certeza de que aquele será um dia de vitória.  

O cuidado que carece a mãe em UTIN move-se para além remédios e procedimentos, 

está no apoio, na palavra, no incentivo de motivação. E o profissional enfermeiro é totalmente 

capacitado para intervir perante esse desafio. 

O efetivo trabalho apresenta embasamentos para postergar a promoção do cuidado à 

mãe do recém-nascido internado e assim, fomentar novas pesquisas inclusive a inserção de 

rodas de conversas entre as mães em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal para garantir a 

escuta ativa e ampliar a rede de apoio.  

Enfim, pode-se destacar que, apesar da vivência na UTIN ser considerada um 

momento das mães e recém-nascidos com grandes desafios, tem-se a Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal como um local de manifestar acolhimento, fé, amor e cuidado e o 

enfermeiro é o profissional totalmente capacitado para intervir diante esse processo, 

especialmente no cuidado espiritual. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Universidade Federal Fluminense 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

 

Título do Projeto: Percepções das mães em unidade de terapia intensiva neonatal: interfaces 

ao cuidado no bem-estar espiritual 

Pesquisador Responsável: Eliane Ramos Pereira 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa - UFF 

Telefones para contato do Pesquisador: (21)98887-4353 

E-mail do pesquisador: elianeramos.uff@gmail.com 

Nome do participante: ____________________________________________. 

 

 A Sr.ª está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa Percepções das 

mães em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal: interfaces ao cuidado no bem-estar 

espiritual, de responsabilidade do pesquisador Eliane Ramos Pereira. 

Justificado por ser prioridade de pesquisa através dos temas de transtornos mentais 

pós-parto e da qualidade de vida e humanização na atenção de acordo com a Agenda Nacional 

de Prioridades de Pesquisa em Saúde de 2015 e por estimular o laço entre os pais e o recém-

nascido internado na Unidade de Terapia Neonatal, de acordo com a Portaria N° 930, de 10 de 

maio de 2012. O projeto tem como objetivo mostrar quais os sentimentos das mães com filhos 

na UTI Neonatal e como a enfermagem pode ajuda-la. 

Será realizado uma entrevista com 10 perguntas sobre quem é, onde e como vive essa 

mãe e 6 perguntas sobre como está sendo o momento na UTI Neonatal. As respostas serão 

gravadas e transcritas na íntegra para que depois seja analisada pela pesquisadora e 

apresentado seus resultados. 

Cada participante terá um código como identificação para manter o sigilo e assim 

garantir que não haja a possibilidade de qualquer vazamento de dados e informações sobre 

cada participante. Esse código é composto pela letra E, inicial da palavra “Entrevistada” e 

uma numeração de acordo com a ordem das entrevistas, por exemplo: E1 (para a primeira 

entrevistada) E2 (para segunda) e assim por diante. 

mailto:elianeramos.uff@gmail.com
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A pesquisa conta com riscos mínimos de desconforto que serão reduzidos mediante 

acolhimento, escuta compreensiva durante a realização de toda entrevista e liberdade em 

interromper a pesquisa a qualquer momento. Podendo ser encaminhada para o setor de 

psicologia, caso haja necessidade. 

Não haverá benefícios físicos diretos as participantes, porém poderão contar com a 

escuta ativa e a sua contribuição ajudará a melhorar a compreensão acerca das técnicas e dos 

materiais necessários para um melhor cuidado com as mães/filhos em situação de UTI 

Neonatal. 

Para retirar possíveis dúvidas, as mães poderão entrar em contato com o pesquisador 

responsável no telefone (21) 98887-4353, ou por e-mail: elianeramos.uff@gmail.com. 

Também estarão disponíveis os contatos do Comitê de Ética em Pesquisa: e-mail: 

etica@vm.uff.br e Tel/fax: (21) 26299189. 

A participação na pesquisa é totalmente voluntária, sem qualquer custo financeiro e 

este consentimento poderá ser retirado a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do 

tratamento ou qualquer outra penalização. 

Todos os dados e informações contidas serão sigilosos e a privacidade da participante 

será resguardada a todo momento da pesquisa e posterior a mesma. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que todos os 

projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas éticas 

elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios e riscos, 

procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os direitos 

assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os interesses 

dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se este projeto foi 

aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras informações, entre em 

contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP 

FM/UFF), por e. mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08:00       às       17:00       horas:       E. mail: 

etica@vm.uff.br Tel./fax: (21) 26299189 

 

Eu,  , 

declaro ter sido informado e concordo em ser participante, do projeto de pesquisa acima 

descrito. 

                                                                                  Niterói,  de  de 20   

 

 

 

             Assinatura da participante    Assinatura do pesquisador 

 

 

mailto:elianeramos.uff@gmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br


49 
 

APÊNDICE 2 – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Universidade Federal Fluminense 

Hospital Universitário Antônio Pedro 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

Entrevistadora: Ana Beatriz Martins Gomes – Acadêmica de enfermagem UFF 

Orientadora: Dra. Eliane Ramos Pereira – Professora Titular de Enfermagem UFF 

Data: _____/____/______    Código: _______________ 

Formulário sociodemográfico 

1- Idade: _______ 

2- G:_____P_____ 

3- Estado Civil: (    ) Solteira  (     ) Casada (     ) Divorciada (     ) viúva 

4- Com quem reside: __________, ___________, ____________, ________, 

5- Munícipio que mora: _______________ 

6- Escolaridade: (  ) Fundamental completo      (   ) Ensino Médio completo  

                      (   ) Ensino Médio incompleto (   ) Graduação completa 

                      (   ) Graduação incompleta       (   ) Pós Graduação 

7- Ocupação profissional: (     ) SIM (    ) NÃO 

8- Religião: (     ) SIM (    ) NÃO 

9- Via de Parto: (     ) Parto Normal (    ) Parto cirúrgico (cesariana) 

10- Diagnóstico(s) do RN:_______________________________ 

 

Roteiro de entrevista com perguntas abertas 

1- Como foi sua gestação? 

2- É o seu primeiro filho internado na UTIN? 

3- Como você se sente com o seu filho internado na UTIN? 

4- Você se sente sobrecarregada com a situação atual? 

5- Quais recursos você utiliza como apoio nesse período? 

6- O que mais te motiva a ter esperança aqui na UTIN? 

7- Como você enxerga o cuidado do enfermeiro com você?  
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ANEXO 1 – CARTA DE APROVAÇÃO DO CEP/HUAP 

 

 

 


