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RESUMO 

 

O nascimento prematuro representa um fator de risco para a sobrevivência do recém-

nascido e demanda cuidados intensivos, ofertados pelas unidades de terapia intensiva 

neonatais (UTINs). Estes locais são necessários para a preservação da vida e para a promoção 

da melhora clínica do paciente, porém, a necessidade da internação e as características do 

local podem provocar impactos psíquicos nos cuidadores (pai e mãe) dos bebês internados, o 

que exige atenção profissional especializada. Este estudo teve como objetivo, investigar a 

percepção dos cuidadores (pai e mãe) de bebês internados em UTINs sobre a sua vivência na 

unidade, e sobre o modelo de assistência psicológica utilizado durante a internação. Para 

alcançar este objetivo, foi conduzido um estudo de natureza qualitativa e exploratória, do qual 

participaram 12 cuidadores de bebês internados na UTIN, sendo 11 mães e 1 pai. Os 

instrumentos utilizados foram: um questionário sociodemográfico e uma entrevista 

semiestruturada, com questões que abordaram as emoções e impressões dos participantes ao 

longo da internação. As entrevistas foram analisadas através da técnica da análise de 

conteúdo, a partir da qual foram levantadas as seguintes categorias temáticas: 1) Ser cuidador 

de um bebê de UTIN: uma mistura de sensações; 2) Modificação de sentimentos durante a 

internação; 3) Rede de apoio psicológico e sua influência para os bebês. Os resultados 

demonstraram a preponderância de sentimentos como medo, angústia, tristeza e desespero, 

acentuados nos momentos subsequentes à admissão. Paralelamente, também foram 

evidenciados sentimentos como alegria, felicidade, esperança e sensação de alívio, 

relacionados ao fato de o bebê estar recebendo o tratamento necessário, através da internação. 

Mudanças nas impressões dos cuidadores ao longo do processo foram observadas, sobretudo 

nas situações em que houve melhora clínica do paciente. Nesses casos, a sensação de 

confiança dos participantes ficou evidenciada. O estudo apontou o predomínio da percepção 

positiva acerca do cuidado prestado pela equipe de saúde da UTIN, o que colaborou para a 

estabilidade emocional dos entrevistados. O acompanhamento psicológico oferecido na 

unidade, embasado no modelo desenvolvido para este estudo, foi considerado um elemento 

promotor de apoio e acolhimento, que auxiliou na redução das tensões emocionais narradas 

pelos cuidadores. Evidenciou-se que os atendimentos foram relevantes para alcançar 

melhorias na experiência dos acompanhantes dos recém-nascidos da UTIN e para fortalecer a 

segurança e confiança destes sujeitos no tratamento dispensado. Esta pesquisa mostra-se 

relevante por oferecer contribuições ao campo de estudo, devido à escassez de material 

publicado no Brasil, referente a esta temática; pelas reflexões levantadas e por possibilitar 

intervenções psicológicas com vistas à promoção da saúde psíquica de cuidadores (pai e mãe) 

de neonatos prematuros hospitalizados. 

 

Palavras-chaves: prematuridade, guia de orientação psicológico, UTI neonatal. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Preterm birth represents a risk factor for the survival of the newborn and demands 

intensive care, offered by neonatal intensive care units (NICUs). These places are necessary 

for the preservation of life and for the promotion of the clinical improvement of the patient, 

however, the need for hospitalization and the characteristics of the place can cause 

psychological impacts on the caregivers (father and mother) of the hospitalized babies, which 

demands professional attention specialized. This study aimed to investigate the perception of 

caregivers (father and mother) of babies hospitalized in NICUs about their experience in the 

unit, and about the psychological assistance model used during hospitalization. To achieve 

this objective, a qualitative and exploratory study was conducted, in which 12 caregivers of 

babies hospitalized in the NICU participated, being 11 mothers and 1 father. The instruments 

used were: a sociodemographic questionnaire and a semi-structured interview, with questions 

that addressed the emotions and impressions of the participants during hospitalization. The 

interviews were analyzed using the content analysis technique, from which the following 

thematic categories were raised: 1) Being a caretaker of a NICU baby: a mixture of 

sensations; 2) Changes in feelings during hospitalization; 3) Psychological support network 

and its influence on babies. The results showed the preponderance of feelings such as fear, 

anguish, sadness and despair, accentuated in the moments following admission. At the same 

time, feelings such as joy, happiness, hope and a sense of relief were also evidenced, related 

to the fact that the baby was receiving the necessary treatment through hospitalization. 

Changes in caregivers' impressions throughout the process were observed, especially in 

situations where there was clinical improvement of the patient. In these cases, the participants' 

sense of confidence was evident. The study showed the predominance of a positive perception 

about the care provided by the NICU health team, which contributed to the emotional stability 

of the interviewees. The psychological support offered at the unit, based on the model 

developed for this study, was considered a promoting element of support and reception, which 

helped to reduce the emotional tensions narrated by caregivers. It was evidenced that the 

consultations were relevant to achieve improvements in the experience of the companions of 

the newborns at the NICU and to strengthen the safety and confidence of these subjects in the 

treatment provided. This research proves to be relevant for offering contributions to the field 

of study, due to the scarcity of material published in Brazil, referring to this theme; for the 

reflections raised and for enabling psychological interventions with a view to promoting the 

psychological health of caregivers (father and mother) of hospitalized premature neonates. 

 

Keywords: prematurity, psychological guidance guide, neonatal ICU. 
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO ESTUDO 

 

A Organização Mundial de Saúde compreende a prematuridade como a condição em 

que a gravidez termina antes da 37ª semana (Who, 2018) e o baixo peso ao nascer como 

aquele igual ou inferior a 2500 gramas (Who, 1961). O nascimento de uma criança com essas 

características é considerado de risco e recebe indicação para o internamento em unidades 

especializadas, as Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs). Estes espaços são 

caracterizados pelo emprego de alta tecnologia e pela urgência e precisão das ações, 

objetivando a manutenção da vida e a gradativa melhoria quanto à evolução das condições 

clínicas do bebê (Baltazar, Gomes, & Cardoso 2010). 

Apesar de representarem uma contribuição valorosa e de se constituírem como o 

recurso que permite a sobrevivência de grande parte dos bebês pré-termo, a necessidade de 

internação do recém-nascido em uma UTIN contraria todas as expectativas do que 

normalmente se espera de uma gestação: que ela transcorra sem grandes intercorrências e que 

culmine no nascimento de um bebê saudável, com destino ao lar e aos cuidados oferecidos 

primordialmente pelos seus pais. Este desvio no percurso almejado, que distancia os genitores 

da criança que foi idealizada durante a gravidez e os confronta com esse filho real, frágil e 

dependente de cuidados intensivos para a sua sobrevivência, pode lhes provocar impactos de 

ordem psíquica, que demandam atenção profissional durante o período de internação do 

recém-nascido (Baseggio, Dias, Brusque, Donelli, & Mendes 2017). 

A vivência dos cuidadores (pai e mãe) no ambiente das UTINs pode ser marcada por 

uma série de impactos e eventos estressores, pelo contexto de gravidade que envolve a 

internação da criança e pelas próprias características deste lugar.  A percepção mais comum 

que se tem sobre este ambiente é a de um local inóspito, frio, relacionado à dor da separação e 

à ideia de finitude (Santos, Silva, Santana, & Santos, 2012). 

Quando inseridos nestes espaços, ao se defrontarem com a imagem do filho 

hospitalizado, monitorado por aparelhos e sendo cuidado essencialmente por pessoas 

desconhecidas, é natural que os genitores apresentem reações de choque e insegurança, 

motivadas pelas incertezas quanto à vida e ao prognóstico do filho.  Entre as condições mais 

comuns observadas, encontram-se os estados de estresse e sintomas relacionados aos quadros 

de ansiedade e depressão (Favaro, Peres, & Santos, 2012). São numerosas as situações 

vivenciadas nas UTINs, que podem produzir nos genitores dificuldades emocionais e 

necessidade de enfrentamento. A condição de prematuridade e baixo peso do filho demandam 
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dos pais o trato com a instabilidade orgânica do bebê e a sua inevitável exposição às 

intervenções, muitas vezes dolorosas, que são necessárias e que compõem o rol de cuidados 

dispensados na Unidade. Essa situação comumente provoca sentimentos de tristeza e angústia, 

que podem elevar os níveis de ansiedade frente ao nascimento prematuro (Padovani, Linhares, 

Carvalho, Duarte, & Martinez, 2004).  

No espaço das UTINs, a premência dos cuidados físicos ao bebê tende a relegar ao 

segundo plano as necessidades emocionais da tríade (mãe-pai-bebê). A aparelhagem que 

mantém o recém-nascido monitorado (incubadora, tubos e fios) representa um obstáculo ao 

contato físico entre os entes, dificultando o processo de vinculação e formação do apego, 

sobretudo entre mãe e filho (Guimarães & Monticelli, 2007). Isso pode prejudicar a 

capacidade de maternagem da mulher e consequentemente, afetar o processo de constituição 

psíquica do bebê, influenciando no seu prognóstico e na atitude da mãe diante da 

hospitalização.  Essa situação propicia o surgimento de sentimentos como culpa, sensação de 

incompetência e vivência de luto pela perda do filho idealizado (Setúbal, 2009). 

As implicações que a hospitalização provoca na família e no processo contínuo de 

assistência que o bebê prematuro recebe durante o internamento nas UTINs, levou o 

Ministério da Saúde a elaborar, na década de 1990, a Norma de Atenção Humanizada ao 

Neonato de Baixo Peso, que se traduz no Método Canguru. Trata-se de um modelo de atenção 

perinatal, voltado para a melhoria da qualidade do cuidado, que parte dos princípios de 

atenção humanizada e “associa todas as correntes mais modernas de atenção ao recém-

nascido, incluindo necessariamente os requisitos de atenção biológica, dos cuidados técnicos 

especializados, com igual ênfase à atenção psicoafetiva à mãe, à criança e à família” (Brasil, 

2011, p.14). Esta política propõe minimizar os agravos decorrentes dos procedimentos 

médicos e busca estreitar o vínculo familiar nessa circunstância tão específica, em que os pais 

se encontram fragilizados pela hospitalização do seu filho.  

Dada a importância da assistência psicológica para os familiares com bebês internados 

em UTINs, que esse estudo se fundamenta. Diante de tantas incertezas, medos e angústias, e 

ainda imersos em um ambiente hostil, o psicólogo possui papel fundamental, oferecendo uma 

assistência que tenha como objetivo a diminuição da ansiedade, do estresse e que contribua 

para o desenvolvimento do vínculo materno.  A autora principal dessa pesquisa atuou como 

psicóloga na UTIN do hospital onde o estudo foi realizado. Mesmo o local já seguindo as 

diretrizes propostas pelo Método Canguru, através de algumas ações e rotinas relevantes com 

relação ao aspecto da humanização, tais como: Auxílio no processo de subjetivação do bebê; 
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Acesso irrestrito dos pais à UTIN; Incentivo à amamentação; Incentivo à prática da posição 

canguru; Incentivo aos pais para que ofereçam os cuidados possíveis ao filho(a) internado(a); 

Possibilidade de visitação de avós e irmãos à unidade; Oferta de suporte psicológico às mães, 

e em casos específicos, a outro membro da família, quando detectada a necessidade, ainda 

assim, não há um modelo sistematizado para assistência psicológica nesses espaços.  

Do ponto de vista da literatura, há escassez de estudos conduzidos no contexto 

brasileiro, que abordem especificamente modelos sistematizados para assistência psicológica 

em UTINs. Com base em revisão de literatura, foram encontradas pesquisas relacionadas à 

prematuridade e às internações neonatais, sob cinco temas predominantes: 

O primeiro deles é o Método Canguru, que foi abordado sob duas perspectivas 

distintas: enquanto posição canguru, e a relação desta com o desenvolvimento da auto-eficácia 

materna e com a continuidade do aleitamento materno após o período de internação (Sphear 

& Seidl, 2013). O contato pele a pele também foi estudado e percebido como estratégia 

efetiva de manejo preventivo da dor nos bebês prematuros (Lotto & Linhares, 2018). Sob 

outra perspectiva, o Método foi abordado enquanto política de assistência e proposta de 

atenção humanizada, em um estudo realizado com profissionais de saúde (Souza & Ferreira, 

2010). Neste, foram apontados impedimentos para a oferta da assistência humanizada, tais 

como a falta de recursos materiais e humanos. Contudo, o estudo revelou que, embora existam 

obstáculos, os profissionais criam estratégias para atender ao que foi preconizado na Política 

Nacional de Humanização do Ministério da Saúde. 

O segundo tema prevalente no levantamento trata da avaliação dos aspectos 

subjetivos que costumam estar presentes no contexto das UTINs. As pesquisas foram 

realizadas primordialmente com mães de bebês pré-termo, e apontaram para a presença de 

sintomatologia referente a estados de ansiedade e depressão nessas mulheres, no contexto das 

internações neonatais (Fontoura, Cardoso, Rodrigues, Almeida, & Carvalho, 2018; Padovani 

et al., 2004). Foram avaliadas as relações entre apoio social e sintomas depressivos (Dantas 

Araújo, Paulino & Maia, 2012); o impacto da prematuridade na saúde mental das genitoras 

(Favaro et al., 2012); os estados emocionais e estratégias de enfrentamento (Loss, Caprini, 

Rigoni, & Andrade, 2015) e estados de estresse em mães de bebês pré-termo (Viera, Bugs, 

Fonseca, Guimarães, & Machinesk, 2018). De maneira geral, os estudos concluíram que a 

prematuridade tende a impactar negativamente a saúde mental da mãe que vivencia essa 

situação e indicam o suporte psicológico como estratégia de enfrentamento durante a 

internação do bebê. 
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O terceiro tema trata da formação de vínculo entre os pais e o bebê pré-termo. Os 

estudos reforçaram o que a literatura já sinaliza: a importância deste elemento para a 

estabilidade clínica e o desenvolvimento adequado do nascituro, além de contribuir também 

para o equilíbrio emocional dos pais, especialmente da mãe (Morsh & Braga, 2007; 

Scortegagna, et al, 2005; Zani, Silva, & Parada, 2017; Martínez, Fonseca, & Scochi, 2007).  

O quarto tema refere-se aos impactos psicológicos provocados pelo ambiente das 

UTINs, sendo que os principais estão relacionados às circunstâncias envolvidas com a 

prematuridade, como a fragilidade do bebê pré-termo, as patologias prevalentes associadas a 

esta condição e ao risco de morte do nascituro. Os estudos demonstram que esses aspectos 

provocam nos familiares, especialmente nos pais do bebê, sentimentos como angústia, 

impotência, medo e insegurança, podendo gerar reações emocionais e psíquicas como 

afastamento, dificuldade de formação de vínculo com o bebê, dentre outras (Raad, Cruz, & 

Nascimento, 2006; Carvalho & Pereira, 2017; Soares, 2018; Pergher, Cardoso, & Jacob, 

2014). 

O quinto e último tema trata das propostas de intervenção psicológica nas UTINs. 

Os artigos elencam uma série de práticas que podem ser desenvolvidas pelos psicólogos nas 

unidades neonatais, tais como: promoção da aproximação entre os pais e o bebê prematuro; 

realização de entrevista regular com os responsáveis pelo paciente internado na UTIN; 

promoção de atendimentos em grupo com os pais; estímulo à presença dos avós e irmãos na 

unidade; estímulo a amamentação, manejo do luto (Baltazar et al, 2010; Valansi & Morsh, 

2004; Arrais & Mourão, 2013). Um artigo trata da importância de se desenvolver ações 

específicas voltadas para o pai, tais como acolhimento e escuta psicológica individual ou em 

grupo. O objetivo é acolher o seu sofrimento e inseri-lo na cena de cuidado, juntamente com a 

mãe (Pinto & Baêta, 2014). 

Dessa forma, mesmo com muitos estudos que abordem o cuidado ao bebê em UTINs, 

percebe-se a escassez de pesquisas conduzidas no contexto brasileiro, que utilizem modelos 

sistematizados de assistência psicológica. Somado a isso, a prática profissional da autora da 

presente dissertação com esse público, foi o que impulsionou o interesse pelo tema. O 

presente trabalho teve como objetivo central investigar a percepção dos cuidadores (pai e 

mãe) de bebês internados em UTINs sobre a sua vivência na unidade, e sobre o modelo de 

assistência psicológica utilizado durante o internamento. 

Essa dissertação, após a introdução e justificativa, se estrutura em quatro capítulos. O 

primeiro traz uma breve revisão sobre as temáticas que contribuem para o aprofundamento do 
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estudo, sendo eles: (1) delimitação e caracterização das UTINs; (2) Percepções, medos e 

sentimentos dos cuidadores com relação ao ambiente da UTINs; (3) Percepções dos 

cuidadores com relação à assistência recebida pela equipe multiprofissional; (4) estudos que 

tenham como foco as intervenções do psicólogo em UTINs. O segundo capítulo apresenta os 

objetivos, método e delineamento do estudo. O terceiro capítulo apresenta o artigo I, que 

propõe uma revisão integrativa da literatura sobre a atuação do psicólogo nas UTINs. Essa 

revisão contribuiu para a construção de um guia de atenção aos cuidadores de bebês 

internados em UTIs Neonatais, que se encontra disponível no apêndice F. A revisão também 

embasou a elaboração do modelo de assistência psicológica (Apêndice E) que orientou os 

participantes durante a pesquisa. 

No quarto capítulo, o artigo II apresenta os resultados da análise sobre a percepção dos 

cuidadores quanto à vivência no ambiente da UTINs, bem como sobre a assistência 

psicológica recebida. Por fim, serão apresentadas as conclusões do trabalho e suas limitações. 
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2 CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Delimitação e Caracterização das UTINS 

 

A Portaria GM/MS nº 930/2012, que define as diretrizes e objetivos para a 

organização da atenção integral e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente 

grave e os critérios de classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, caracteriza as UTINs como serviços hospitalares voltados para o 

atendimento de recém-nascido grave ou com risco de morte, sejam eles: recém-nascidos de 

qualquer idade gestacional que necessitem de ventilação mecânica ou em fase aguda de 

insuficiência respiratória; recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou 

com peso de nascimento menor de 1.000 gramas; recém-nascidos que necessitem de cirurgias 

de grande porte ou pós-operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte;  recém-

nascidos que necessitem de nutrição parenteral; e recém-nascidos que necessitem de cuidados 

especializados, tais como uso de cateter venoso central, drogas vasoativas, uso de antibióticos 

para tratamento de infecção grave, uso de ventilação mecânica, ou transfusão de 

hemoderivados por quadros hemolíticos agudos ou distúrbios de coagulação (Brasil, 2012).  

A equipe mínima nestas unidades é composta por neonatologistas, pediatras, 

enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas, segundo a Portaria GM/MS nº 

930/2012. Outras categorias profissionais podem oferecer suporte a estes espaços e contribuir 

com a especificidade da sua área de atuação, tais como a terapia ocupacional, psicologia, 

fonoaudiologia e serviço social.  

O espaço físico nas UTINs é caracterizado pela utilização de tecnologia ostensiva e 

aparelhagem bastante específica, indispensável para o fornecimento do suporte necessário à 

vida do nascituro vulnerável,  como incubadoras - que mantém a estabilidade térmica do bebê; 

monitores cardíacos, que verificam e informam qualquer alteração relacionada à frequência 

cardíaca; monitores respiratórios, que sinalizam sobre a capacidade respiratória e bombas de 

infusão, para administração contínua e controlada de fluidos, como medicações e nutrientes. 

Dessa forma, as UTINs apresentam-se como locais de equipamentos sofisticados, 

equipe técnica extremamente qualificada e em constante atividade, que lança mão de 

procedimentos complexos, muitas vezes invasivos, com a finalidade maior de garantir a 

sobrevivência do paciente. É inegável a importância deste dispositivo, que possibilita a 

manutenção da vida de grande número de recém-nascidos. Contudo, as características do 
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lugar, seu caráter de precisão e urgência, envolvem numerosas exigências ao paciente, à sua 

família e à própria equipe (Valansi & Morsh, 2004). 

 

2.2 Percepções, Medos e Sentimentos dos Cuidadores (pai e mãe) de bebês internados 

com Relação ao Ambiente das UTINs  

 

As peculiaridades das UTINs - suas características físicas e a gravidade das demandas 

que acolhe - geralmente provoca reações nos cuidadores dos bebês internados, tais como 

medo, estresse e ansiedade. Especificamente entre as mulheres, o contexto puerperal por si só 

já representa um fator de risco para o desenvolvimento de psicopatologias como a depressão, 

por exemplo, devido às transformações físicas, psíquicas e sociais inerentes ao período 

(Angerami-Camon, 2010).  

Estudos empíricos internacionais identificaram altos níveis de ansiedade e depressão 

em mães de prematuros, indicando a relevância da rede de apoio e do suporte psicológico 

mediante esta situação (Beck, 2003; Feldman, 2007; Macdonald, 2007). Estudos 

internacionais também verificaram relatos de sintomas de estresse pós-traumático entre 6% e 

41% das mães de prematuros (Pierrehumbert et al, 2003). 

As implicações do adoecimento psíquico no contexto puerperal apontam para a 

importância de se assistir a saúde mental dos familiares dos bebês internados, especialmente 

as mães, por constituírem grupo de risco (vulnerabilidade inerente ao puerpério, aliada ao 

sofrimento pela condição do filho). Comumente estas mulheres necessitam de suporte 

psicológico durante o período que compreende o nascimento do bebê pré-termo e a alta 

hospitalar. Esse cuidado representa um fator protetivo do vínculo pais-bebê, preservando a 

saúde e bem-estar da criança. 

Os pais constituem as figuras mais importantes no processo de desenvolvimento 

infantil.  A ligação afetiva que se estabelece entre a criança e sua família - mais precisamente, 

entre ela e sua mãe - é fundamental para assegurar que as bases de formação psicológica do 

futuro adulto se mantenham intactas. Contudo, diversas situações podem levar à privação da 

criança do seu convívio familiar, sendo uma delas a hospitalização (Oliveira & Collet, 1999).  

Especialmente no período neonatal, momento em que os laços afetivos entre mãe e 

recém-nascido ainda estão se estruturando, a internação hospitalar, as rotinas impostas pela 

instituição e as condições clínicas da mãe e da própria criança podem comprometer a 

formação do vínculo afetivo entre a díade (Tronchin & Tsunechiro, 2006). 
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A separação que este processo impõe provoca uma quebra no curso - natural e 

essencial - da vinculação entre mãe e filho, logo no início da vida do infante. Mesmo quando 

é permitido o livre acesso da família na UTIN, a separação física é instaurada, visto que a 

criança muitas vezes encontra-se ligada a fios para monitoramento, com acesso venoso, em 

utilização de sonda, acoplada a respiradores ou outros aparelhos e, na maioria das vezes, na 

incubadora. Esses fatores diminuem a possibilidade do toque afetivo e podem ser impactantes 

para as mães de bebês sob estas condições (Costa, Arantes, & Brito, 2010). 

Desta forma, mesmo com a mãe, ou outro cuidador fisicamente presente na unidade, o 

contato físico com o bebê é dificultado pela frieza e hostilidade que caracterizam o ambiente. 

Esta é uma experiência que costuma ser descrita pela família como sendo de sofrimento, 

insegurança, preocupação, frustração, desapontamento, ansiedade e falta de confiança na 

capacidade de cuidar do bebê (Rodrigues, Jorge & Morais, 2005; Eleutério, Rolim, Campos, 

Frota, & Oliveira, 2008). Estas percepções foram corroboradas por estudos de Agman, Druon, 

& Frichet (1999) - em que são descritas as fantasias das mães durante o internamento do filho 

na UTIN. A maior dificuldade relatada por estas mulheres, nas entrevistas realizadas, refere-

se ao temor de não se sentir mãe enquanto o bebê está no serviço de neonatologia. 

Em outro estudo em que os pais são entrevistados, Druon (1999), conclui que os 

homens também apresentam dificuldades em assumir seu papel durante o internamento do 

filho. Dentre as mais relatadas, encontram-se: o dever de sentirem-se pais de uma criança 

doente, o que não fazia parte do imaginário paterno durante a gravidez; a impossibilidade de 

carregar o filho, enquanto estranhos cuidam dele; e o dever de investir no bebê tal como ele é, 

sem, entretanto, levar muito longe esse investimento, para se protegerem de um luto muito 

cruel, se a criança vier a falecer.  

 Essas são descrições comuns aos familiares de bebês internados em UTINs e 

demonstram que, de maneira geral, prevalece a percepção da unidade hospitalar como um 

obstáculo à convivência entre a família e o bebê. Este entendimento pode provocar nos 

cuidadores mecanismos de defesa, tais como o afastamento físico e/ou emocional, além de 

representar risco para o desenvolvimento de quadros psicopatológicos, sobretudo os ansiosos 

e os depressivos (Loss et al., 2015). Da mesma forma, a internação hospitalar também 

representa risco ao processo inicial de vinculação entre os entes, o que pode comprometer a 

constituição do bebê enquanto pessoa e a organização do seu esquema corporal e da sua 

autoimagem (Guimarães & Monticelli, 2007).  
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A fim de minimizar os danos decorrentes do processo de hospitalização neonatal, faz-

se relevante a inserção do acompanhamento psicológico como ação rotineira nas UTINs. O 

suporte oferecido permitirá a compreensão, por parte do profissional, sobre as reações 

psicológicas disfuncionais apresentadas pelos cuidadores perante o neonato de risco, 

favorecendo a ampliação do seu repertório para lidar com a situação estressora, minimizando 

assim o impacto sobre o desenvolvimento global do bebê. 

 

2.3 Percepções dos Cuidadores (pai e mãe) de bebês internados em UTINs com Relação 

à Assistência Recebida pela Equipe Multiprofissional  

 

O sofrimento psíquico provocado pela prematuridade e pela necessidade de 

internamento do bebê em uma UTIN pode desencadear quadros depressivos, estados de 

ansiedade ou fobias nas genitoras e familiares que vivenciam essa situação. Neste contexto, é 

comum o surgimento de sentimentos como tristeza e frustração, que emergem como reflexo 

das circunstâncias adversas e das expectativas não alcançadas quanto ao desenvolvimento 

normal da gestação/ nascimento do filho, idealizado como um bebê a termo e saudável. As 

alterações no curso planejado para o período perinatal, quando culminam num desfecho 

desfavorável, podem abalar as fantasias de uma maternidade plena, impondo limitações às 

suas possibilidades (Anjos et al., 2012).  

Muitas vezes, os aspectos psíquicos associados a essa situação passam despercebidos 

pelos profissionais de saúde que lidam com os recém-nascidos nas UTINs. Para alguns 

autores, esses profissionais se apegam de forma demasiada ao saber técnico e acabam por 

negligenciar os aspectos psicossociais que envolvem a família (Anjos et al., 2012). 

Estudos que buscaram conhecer a percepção de mães em UTINs sobre a assistência 

recebida e sobre o relacionamento com a equipe técnica, muitas vezes revelam que as relações 

entre os trabalhadores da saúde e as usuárias são geradoras de conflitos e obstáculos (Souza et 

al., 2007). Mesmo em unidades que permitem o livre acesso das mães e a sua participação nos 

cuidados com o filho, a conduta focalizada no paciente e centrada nos aspectos técnico-

biológicos da assistência ainda é predominante. A interação da equipe com a família 

normalmente acontece através de uma comunicação formal, verticalizada, informativa e 

marcada por uma linguagem técnica. Os estudos apontam para a inabilidade desses 

profissionais no que se refere à interação afetiva e ao interesse pelos aspectos psicossociais 

que envolvem a família.  (Anjos, et al., 2012; Melo, Souza, & Paula, 2012).  
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Contrapondo-se a esta realidade, as iniciativas de humanização da assistência no 

contexto neonatal têm trazido ao debate a importância de se articular a qualidade técnica da 

atenção dispensada e as tecnologias de acolhimento e suporte aos pacientes e aos seus 

familiares (Souza & Ferreira, 2010). Esta demanda tem incentivado a equipe técnica a 

repensar as ações em saúde e a se envolver em uma assistência integral, promotora de 

segurança ao recém-nascido e de acolhimento a ele e a sua família. Nessa perspectiva, deve-se 

considerar a prestação de cuidado voltada para o desenvolvimento físico e psíquico do 

paciente, além da atenção às ações que favoreçam a preservação do vínculo pais-bebê, durante 

sua permanência no hospital e após a alta (Reichert, Lins, & Collet, 2007).  

Mediante este desafio, a psicologia desempenha uma função estratégica, promovendo 

a mediação das relações entre equipe e família. Neste sentido, compete ao psicólogo 

sensibilizar a equipe para a dimensão subjetiva das mães, famílias e bebês, para além do 

aspecto físico e da história clínica do paciente (Arrais & Mourão, 2013).  

Considerando-se que a diretriz central da proposta de humanização no contexto  

hospitalar é ampliação do processo comunicacional (Deslandes, 2004), a psicologia tem como 

importante atribuição, ante a relação entre família e equipe, facilitar a comunicação efetiva 

entre os atores envolvidos, principalmente quando os familiares não correspondem às 

solicitações que lhes são feitas pelos profissionais, ou quando estão diante de más notícias, 

como malformações do bebê, prognósticos fechados e óbitos perinatais (Arrais & Mourão, 

2013).  

Essas ações da psicologia possibilitam que a equipe amplie o entendimento acerca das 

suas possibilidades de atuação, favorecendo a atenção efetiva às reais necessidades das 

famílias, não se limitando à oferta de respostas e orientações prontas que compõem o rol da 

rotina de atuação na unidade.  

 

2.4 Intervenções do Psicólogo em UTINs: Estudos no Contexto Brasileiro  

 

As políticas de humanização implantadas na rede hospitalar a partir da década de 90 

promoveram transformações na maneira de se pensar a assistência à saúde nesses espaços.  O 

paciente passou a ser compreendido em sua integralidade e não mais resumido aos aspectos 

biomédicos, relacionados à doença - o que gerou a necessidade de agregação de outros 

campos de conhecimento, além da medicina e enfermagem. Dessa forma, foram convocados 

profissionais da psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e serviço social para contribuir, 
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dentro da sua área de atuação, com as diversas questões que permeiam o internamento 

neonatal (Roseiro & Paula, 2015).    

Segundo o novo modelo, a Psicologia irá atuar no atendimento às demandas 

psicossociais dos bebês internados e das suas famílias, visto que essas, normalmente, são 

carregadas de medo e sofrimento. Dentre as ações desenvolvidas pela categoria, destacam-se 

o acolhimento e a escuta aos pais e familiares. Estas intervenções se justificam e se mostram 

extremamente relevantes no contexto da prematuridade, por se tratar de um evento 

traumático, que pode desencadear nos pais sentimentos como ansiedade, medo ou culpa, e 

provocar reações emocionais de defesa e afastamento da criança, consequentemente, 

prejudicando o desenvolvimento do vínculo entre eles (Souza & Pegoraro, 2017). O 

acolhimento e a escuta aos conteúdos internos deste público permitirão ao psicólogo a 

compreensão sobre a vivência subjetiva da parentalidade e de como isso está implicado com 

as manifestações do bebê (Baltazar et al., 2010).  

Para algumas famílias, o sofrimento vivenciado durante o período de internação 

neonatal é tão intenso que demanda acompanhamento psicológico regular. Dessa forma, 

segundo Valansi e Morsch (2004), é importante que o psicólogo se coloque como profissional 

de referência na UTIN para a família, o que lhes assegurará o recebimento de apoio e amparo. 

As autoras sinalizam outras práticas relacionadas, no que tange ao atendimento familiar, como 

viabilizar a fala sobre o significado do nascimento prematuro para a família, a fim de permitir 

a elaboração desta vivência; favorecer a comunicação pais/bebê, estimulando a leitura das 

expressões, condutas e particularidades do seu filho;  auxiliar os pais na construção da 

subjetivação do bebê;  favorecer a sua participação nos cuidados com o filho, auxiliando-os a 

exercer concretamente a função de pai e mãe; auxiliar na comunicação entre família e equipe, 

mediando possíveis conflitos nessa relação.  

Os atendimentos psicológicos às famílias podem ser realizados em grupo. Esta 

modalidade permite o encontro de pessoas que vivenciam a mesma situação de sofrimento, e 

que podem, no espaço compartilhado, trocar experiências e vivências relativas ao 

internamento do bebê. A homogeneidade do grupo promove identificação entre seus 

membros, favorecendo a aceitação da realidade vivenciada e da condição de cuidador de um 

bebê com necessidades específicas, de maneira menos conflituosa; proporciona envolvimento 

interativo entre os membros; representa um estímulo à socialização; propicia um estímulo às 

capacidades positivas; e representa um reasseguramento aos integrantes de que eles não estão 

sozinhos (Bragheto & Jacob, 2011). 
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O psicólogo atuante em UTIN deverá intervir na ambiência que cerca o paciente 

(Baltazar al, 2010).  As rotinas da unidade acarretam ao bebê superestimulação sensorial, dor, 

estresse e sobretudo, alteração dos ritmos comportamentais, tais como: estados de sonolência 

interrompidos, choro não consolado, posição supina, manuseio rotineiro e excessivo, ruído 

ambiental inadequado, pouca oportunidade de sucção e deficiência de interação com o olhar, 

do toque contingente e da linguagem articulada que nomeia o mundo (Cunha, 2002; Silva, 

2002, Cunha 2012). 

A fim de minimizar os possíveis danos ao desenvolvimento infantil que esta situação 

pode provocar, faz-se relevante que o psicólogo atue realizando atendimentos ao bebê. O 

Manual de Atenção Humanizada ao recém-nascido de baixo peso (Brasil, 2002) sinaliza a 

importância de percebê-lo como sujeito dotado de emoções, que sente dor e que possui sua 

própria individualidade, e que esta precisa ser respeitada. A normativa elenca ações que 

podem ser utilizadas pelos psicólogos para favorecer a humanização no atendimento ao 

recém-nato, dentre elas: conversar com o bebê e orientar a equipe a fazer o mesmo; tratá-lo 

pelo nome, e explicar por que está na UTIN; oferecer conforto através do toque; friccionar as 

mãos para aquecê-las antes de tocá-lo; avisar sempre que for fazer algum procedimento. É 

função do psicólogo estar atento aos sinais de estresse emitidos pelo bebê, auxiliar a equipe 

no reconhecimento desses sinais e intervir de maneira a reduzi-los (Silva, 2002; Cunha, 

2012). A busca pela segurança psíquica da criança deve ser o norteador das práticas 

desenvolvidas pelo psicólogo nas UTINs. (Baltazar et al, 2010). 

 Outra atribuição do psicólogo atuante no contexto neonatal é o acompanhamento de 

visitas de irmãos ao bebê hospitalizado. Esta é uma prática bastante recomendada que objetiva 

facilitar o processo de humanização nos cuidados intensivos neonatais (Morsh & Delamônica, 

2005). Trata-se de uma ação relevante, pois a necessidade do bebê de receber cuidados 

intensivos provoca nos irmãos mais velhos uma reação de estranhamento, assim como 

acontece com os pais. As crianças podem revelar alterações de comportamento, se mostrarem 

mais agressivas, ou apresentar sentimento de culpa pelo internamento do irmãozinho, como se 

as fantasias, comuns durante a gestação, de não aceitação do bebê, se concretizassem, 

determinando a fragilidade ou a doença do recém-nascido (Morsh & Delamônica, 2005). 

 Este acompanhamento oferece aos irmãos mais velhos um espaço de acolhimento à 

ansiedade e demais sentimentos provocados pela hospitalização, e representa um convite à sua 

participação no processo juntamente com os seus pais, reforçando o seu papel como membro 

da família (Valansi & Morsch, 2004). Além disso, permite informar, dentro de uma 
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linguagem acessível à criança, sobre o quadro clínico do bebê, suas necessidades de cuidados 

especializados, oferecendo a ela uma melhor compreensão sobre o que se passa. O 

conhecimento acerca das condições do irmãozinho esclarece dúvidas e auxilia na elaboração 

da vivência (Morsh & Delamônica, 2005). Cabe ressaltar que a intervenção junto aos irmãos 

deve considerar a idade da criança, orientando de forma que sua estrutura cognitiva permita a 

compreensão da situação (Morsch. & Delamonica, 2005). 

Também como parte das atividades do psicólogo está o atendimento ao óbito neonatal. 

A ação do psicólogo deve ser prioritária nos casos em que o prognóstico do bebê é 

desfavorável e a morte passa a ser uma possibilidade reconhecida pela equipe (Valansi & 

Morsh, 2004). Nessas situações, o profissional deve colocar-se disponível para a família 

através da oferta da escuta. Esta ação lhes permitirá expressar os sentimentos relacionados à 

vivência do luto pela perda do filho idealizado, além de favorecer a ressignificação da dor 

pela perda, a elaboração do sofrimento e das dificuldades decorrentes do diagnóstico 

(Machado, 2012).  

 Mediante situações de óbito, é relevante favorecer a aproximação entre a família e o 

paciente, e verificar com os pais como eles desejam proceder: saber se desejam realizar algum 

ritual, e favorecer para que o mesmo possa ser realizado; saber se desejam ter acesso ao 

corpo, ainda na unidade, para se despedirem. O profissional deve considerar as diferenças 

entre as famílias, evitando procedimentos padronizados (Arrais & Mourão, 2013).  

As ações acima descritas corroboram a percepção de Baltazar et al. (2010, p.15), 

quando afirmam que “a inserção do psicólogo na UTI/UI neonatal implica na organização de 

uma proposta de rotina e participação quotidiana nos acontecimentos do serviço, que não se 

restrinja a pareceres psicológicos, mas na abordagem regular das famílias e seus bebês”.  

Assentindo com as autoras, Freitas (2010) considera que a atuação do psicólogo deve 

focalizar a importância do restabelecimento do vínculo entre a família e o bebê, especialmente 

entre ele e sua mãe. A intenção primordial deverá ser a promoção de um espaço de 

interlocução entre o bebê e seus pais, entre o próprio casal, pais e equipe, pais e família 

ampliada, possibilitando assim a construção de uma história relacional (Freitas, 2010). A 

autora sinaliza ainda que intervenções adequadas desses profissionais poderão auxiliar na 

diminuição dos índices de mortalidade neonatal, além de possibilitar a constituição de laços 

afetivos fortes entre os bebês e seus pais, o que irá favorecer o desenvolvimento de indivíduos 

mais sadios tanto no aspecto físico e cognitivo quanto no emocional (Freitas, 2010).  
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É importante ressaltar que, apesar de tratar-se de atuação específica da psicologia, o 

atendimento ao público em questão deverá sempre ser realizado dentro de um parâmetro 

interdisciplinar, tendo em vista a complementação dos conhecimentos técnicos e científicos 

entre as áreas profissionais envolvidas. Dessa forma, o psicólogo deverá compor a equipe e 

oferecer as contribuições específicas do seu campo de atuação (Arrais & Mourão, 2013).  
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3 CAPÍTULO II – OBJETIVOS E MÉTODO 

 

3.1 Objetivos 

 

3.1.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a percepção dos cuidadores (pai e mãe) de bebês internados em UTINs 

sobre a sua vivência na unidade, e sobre o modelo de assistência psicológica recebido durante 

o internamento. 

 

3.1.2 Objetivos Específicos  

 

- Identificar as sensações e sentimentos dos cuidadores quando o(a) filho(a) internou 

na UTIN; 

- Descrever as primeiras impressões dos cuidadores em relação à UTIN; 

- Verificar se as impressões referentes a UTIN mudaram, e quais os motivos, ao longo 

do internamento; 

- Descrever a percepção dos cuidadores em relação aos cuidados profissionais que 

foram ofertados ao filho(a) na UTIN; 

- Avaliar a percepção da assistência psicológica recebida pelos cuidadores durante a 

internação do filho(a) na UTIN; 

- Elaborar um guia de atenção aos cuidadores de bebês internados na UTIN. 

 

3.2 Método 

 

3.2.1 Delineamento 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza exploratória. A abordagem qualitativa 

busca compreender os sentidos conferidos pelos sujeitos, as suas experiências e o mundo em 

que vivem (Minayo & Deslandes, 1996). Estas características justificam a escolha do método 

para esta pesquisa, visto que esta objetivou explorar a dimensão subjetiva dos participantes.  

 

3.2.2 Campo de Estudo 
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A pesquisa foi desenvolvida na UTIN do Hospital Geral de Vitória da Conquista. O 

setor de saúde do município é composto por dois hospitais públicos: o Hospital Geral de 

Vitória da Conquista-HGVC (governância estadual) e o Hospital Municipal Esaú Matos 

(governância municipal); outros grandes hospitais privados e clínicas particulares, além de 

Unidades Básicas de Saúde e serviços da Estratégia de Saúde da Família (Teixeira & Solla, 

2006).  

O HGVC realiza atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade nas 

especialidades de clínica médica, cirúrgica e pediátrica, em regime ambulatorial, emergência 

e internação. Atende à demanda espontânea (população residente, flutuante) e a referenciada 

pactuada com outros municípios da região Sudoeste do estado, bem como Norte de Minas 

Gerais (SESAB, 2020).  

 A UTIN do Hospital Geral de Vitória da Conquista foi inaugurada em 2014 e conta 

com 10 leitos de internação para promoção de cuidado integral ao recém-nascido grave, 

potencialmente grave ou com risco de morte, segundo critérios estabelecidos pela Portaria nº 

930, de 10 de maio de 2012 (Brasil, 2012).  

 

3.2.3 Participantes 

 

A amostra foi constituída por conveniência e composta por 12 cuidadores (pai e mãe) 

de pacientes (bebês) da UTIN do Hospital Geral de Vitória da Conquista, sendo a maioria, 

mães de bebês internados na unidade (91,7%) e apenas 8,3%, pai.  

A tabela 1 apresenta uma caracterização sociodemográfica dos participantes quanto à 

idade, estado civil, escolaridade, ocupação, religião, procedência e número de filhos. 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes avaliados 

Idade Parental (média / 

variação) 

 

 27,8 anos (18 - 40) 
 

 

Estado civil Solteiros 

 

Casados                   

 

 

0% 

 

 41,7%  (5 pessoas) 
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Conviventes em 

União  Estável  

58,3%   (7 pessoas) 

Escolaridade Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

33,3%   (4 pessoas) 

58,3%   (7 pessoas) 

8,3%     (1 pessoa) 

 

Ocupação Atual 

 

Do Lar  

Estudante                        

Qualificação inferior* 

Qualificação média* 

Qualificação superior   

 

41,7%   (5 pessoas) 

 

8,3%    (1 pessoas) 

41,7%  (5  pessoas) 

8,3%    (1 pessoa) 

0%                                                          

Religião Evangélica 

Católica 

Sem Religião 
 

50%    (6 pessoas) 

8,3%   (1 pessoas) 

41,7% (5 pessoas) 
 

Procedência (Região do 

estado/ cidade/ outros 

estados) 

Região Central da Bahia 

(Mun. Tanque Novo) 

 

Região Oeste da Bahia 

(Mun. Serra do Ramalho e 

Luis Eduardo Magalhães)  

 

Região Sul da Bahia 

(Mun. Ilhéus) 

 

Região Sudoeste da Bahia 

(Mun. Carinhanha, Dom 

Basílio, Itambé e Itororó) 
 

Vitória da Conquista 

(Município onde foi 

realizada a pesquisa) 

 

Estado de Goiás 

(Mun. Luziânia) 

16,7%  (2 pessoas) 

 

 

 

16,7%  (2 pessoas) 

 

 8,3%  (1 pessoa) 

 

 33,3% (4 pessoas) 

 

 16,7  (2 pessoas ) 

 

8,3%   (1 pessoa) 

Número de filhos 1 

2 

3 

Mais de 3 

25%    (3 pessoas) 

50%    (6 pessoas) 

8,3%   (1 pessoa) 

16,7% (2 pessoas) 
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** Classificação segundo Soares e Fernandes (1989): Qualificação inferior: Nível mínimo de instrução (antigo primário), esforço 

braçal não exigido e algum treinamento profissional específico; Qualificação média: Nível de instrução formal de Ensino Fundamental 

(antigo 1o grau) completo e algum estudo adicional, ausência de esforço braçal e status mais elevado do que as formas anteriores. 

 

 Como critério de inclusão para participação na pesquisa, foram considerados os 

seguintes aspectos: 

- Que o (a) participante fosse cuidador(a) responsável pelo bebê, durante o seu 

internamento na UTIN; 

- Que o bebê apresentasse necessidade de internamento que compreendesse um 

período mínimo de 7 dias, tempo que permitiria uma vivência do cuidador na unidade que 

pudesse ser avaliada com maior consistência. 

Como critério de exclusão, considerou-se as situações que exigissem um período de 

internamento do bebê inferior a 7 dias, pela insuficiência de tempo para uma avaliação mais 

criteriosa, por parte do cuidador, sobre a sua experiência na unidade.  

As informações sobre a estimativa do tempo de internamento foram obtidas através 

dos dados clínicos contidos no prontuário do paciente internado. 

 

3.2.4 Instrumentos 

 

1 – Questionário Sociodemográfico (Apêndice C): Constituído por perguntas fechadas, 

teve como objetivo obter informações como sexo, idade, nível de escolaridade, procedência, 

estado civil, número de filhos, ocupação e religiosidade dos participantes.  

2 – Entrevista semiestruturada (Apêndice D): objetivou investigar a percepção dos 

cuidadores dos bebês internados na UTIN a respeito da sua vivência no referido ambiente, dos 

cuidados profissionais ofertados pela equipe multidisciplinar, e especificamente, da 

assistência psicológica recebida na unidade. 

 

3.2.5 Procedimentos 

 

O período de coleta correspondeu aos meses de janeiro a maio de 2021. A utilização 

do modelo de assistência psicológica aconteceu durante a internação dos bebês na UTIN. Os 

participantes foram abordados em três momentos diferentes, conforme descrito abaixo, 

durante um período estimado de 7 a 10 dias. Cada momento teve duração média de 45 

minutos.  
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Momento 1: Após a admissão, no primeiro contato da pesquisadora com o(s) 

familiar(es) responsável(is) pelo internamento, quando foi feito o convite para participação na 

pesquisa. Após o aceite, a pesquisa foi devidamente explicada e solicitada assinatura no 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A), e no Termo de uso de 

imagem/depoimentos (Apêndice B). Somente fizeram parte da pesquisa os participantes que 

assinaram os termos.  

Momento 2: Ao término do primeiro momento, os participantes passaram a ser 

orientados através do modelo de assistência psicológica (Apêndice E). Este implicou no 

estabelecimento de uma rotina e participação cotidiana da psicóloga nos acontecimentos da 

unidade, envolvendo uma abordagem regular das famílias e seus bebês. Isso permitiu a 

detecção, por parte da própria profissional, das famílias e bebês demandantes por 

acompanhamento regular. Dessa forma, a psicóloga pode colocar-se disponível a eles para as 

questões que surgiram durante a internação. As informações colhidas através do modelo de 

assistência psicológica sobre dados pessoais, história clínica gestacional, aspectos do suporte 

familiar e social, aspectos subjetivos da gestação e do nascimento, avaliação psíquica e 

comportamentos relevantes identificados, contribuíram para direcionar a condução do 

acompanhamento psicológico.  Este durou um período de 7 a 10 dias em média, 

correspondente a duração do internamento. 

Momento 3: Após serem orientados pelo modelo de assistência psicológica, os 

participantes responderam ao questionário sociodemográfico (Apêndice C), e foram 

entrevistados individualmente, com o objetivo de obter informações sobre a sua percepção 

quanto à vivência no ambiente da UTIN e sobre a sua avaliação acerca da assistência 

profissional prestada, especificamente, sobre a assistência psicológica recebida. As entrevistas 

semiestruturadas (Apêndice D) foram gravadas, conforme a autorização dos participantes. 

 

3.2.6 Análise dos Dados  

 

As entrevistas foram integralmente transcritas e examinadas através da Análise de 

Conteúdo. Segundo Bauer (2002), trata-se de uma técnica de pesquisa que trabalha com a 

palavra, permitindo de forma prática e objetiva, produzir inferências do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social.  Para Minayo (2012), a análise 

de conteúdo possibilita a aproximação do que está implícito nos conteúdos manifestos, 

abrangendo não apenas o que está sendo informado, mas também os seus significados ocultos.  
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A técnica compreende três etapas: Pré-análise, Exploração do material e Tratamento 

dos resultados obtidos/interpretação. Neste estudo, a pré-análise se deu com a leitura completa 

das entrevistas transcritas e com a análise compreensiva do seu conteúdo. Em seguida, na 

exploração do material, foram definidas as categorias para análise, a partir do conjunto dos 

dados que emergiram mais frequentemente, e com maior veemência nas entrevistas. Por fim, 

na etapa de tratamento dos resultados/interpretação, elaborou-se uma síntese interpretativa 

articulando o tema, o objetivo, as questões e os pressupostos da pesquisa com a literatura, 

juntamente com as reflexões dos pesquisadores (Minayo, 2007). 

A análise do conteúdo das entrevistas possibilitou o agrupamento das percepções dos 

participantes com relação à sua vivência na UTIN, e com relação à assistência psicológica 

recebida, constituindo as categorias do estudo: (1) Ser cuidador de um bebê de UTIN: uma 

mistura de sensações; (2) Modificação de sentimentos durante a internação; (3) Rede de apoio 

psicológico e sua influência para os bebês. 

 

3.2.7 Benefícios 

 

A pesquisa apresenta como objetivo primordial beneficiar os usuários da UTIN do 

HGVC, pois se propõe a promover melhorias com relação ao atendimento prestado na 

unidade, prezando pela humanização da assistência e pela preservação do bem-estar e da 

saúde mental do público a quem se destina.  

 

3.2.8 Riscos 

 

A pesquisa oferece riscos mínimos aos participantes, podendo estes serem 

representados, por exemplo, pelo desconforto de falar sobre vivências dolorosas, referentes a 

questões relacionadas à concepção do bebê, gestação, parto e internamento na UTIN; ou pela 

exposição de possíveis conteúdos íntimos à pesquisadora durante as entrevistas. O risco foi 

minimizado pela utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, juntamente com 

as adequadas explicações sobre os objetivos dos processos de observação, avaliação e /ou de 

entrevista. Como a pesquisa foi conduzida por uma psicóloga que é profissional na unidade, 

situações emocionalmente mobilizadoras foram manejadas através de técnicas psicológicas. 
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4 CAPÍTULO III – ARTIGO 1 

 

PRÁTICAS PSICOLÓGICAS NO CONTEXTO DAS UTIS NEONATAIS 

BRASILEIRAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA 

PSYCHOLOGICAL PRATICES IN THE CONTEXT OF BRAZILIAN NEONATAL 

INTENSIVE CARE UNITS: AN INTEGRATIVE LITERATURE REVIEW 

 

Resumo 

Este artigo apresenta uma revisão de literatura sobre a atuação psicológica nas UTIs neonatais 

(UTINs), objetivando identificar se existe uma sistematização das práticas em um modelo 

psicológico que possa nortear o trabalho dos psicólogos nesses espaços.  O estudo procurou 

elencar práticas psicológicas mediadoras da relação pais-filhos, do vínculo afetivo e das 

relações primárias entre bebês internados e seus familiares. Para tanto, realizou uma revisão 

integrativa da literatura científica nas bases de dados Público/editora MEDLINE (PUBMED), 

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

Eletrônica Científica Online (SCIELO) e Biblioteca Virtual Periódicos Eletrônicos em 

Psicologia (PEPSIC), incluindo artigos publicados entre 2010 e 2020. Os resultados 

demonstram que diferentes modelos de intervenção são utilizados pelos psicólogos nas 

UTINs, como a prática do método canguru, o incentivo à participação familiar nos cuidados, a 

avaliação psicológica e a aplicação de programas de intervenção, como forma de proteger a 

relação mãe-bebê. Contudo, poucos estudos propõem a sistematização das ações observadas. 

Assim, conclui-se que há muitas possibilidades de ação para os psicólogos das UTINs, mas 

não foi encontrado um instrumento único que balize as práticas profissionais. 

Palavras-chaves: Vínculo afetivo; Intervenções precoces; UTI neonatal. 
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Abstract 

This article presents a literature review on the psychological performance in neonatal ICUs 

(NICUs), aiming to identify if there is a systematization of practices in a psychological model 

that can guide the work of psychologists in these spaces.  The study sought to list 

psychological practices that mediate the parent-child relationship, affective bonding and 

primary relationships between hospitalized babies and their families. To this end, it conducted 

an integrative review of scientific literature in the databases Public/publisher MEDLINE 

(PUBMED), Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Online 

Scientific Electronic Library (SCIELO) and Virtual Electronic Journal Library in Psychology 

(PEPSIC), including articles published between 2010 and 2020. The results show that 

different intervention models are used by psychologists in the NICUs, such as the practice of 

the kangaroo method, the encouragement of family participation in care, psychological 

evaluation and the application of intervention programs, as a way to protect the mother-baby 

relationship. However, few studies propose the systematization of the observed actions. Thus, 

it is concluded that there are many possibilities of action for icu psychologists, but no single 

instrument was found that would balize professional practices. 

Key-words: Affective bond; Early interventions; Neonatal ICU. 

 

Introdução 

A relação pais-filhos, o vínculo afetivo e as relações primárias mediadas pelo 

psicólogo nas Unidades de Terapia Intensivas neonatais (UTINs) brasileiras constitui uma 

temática pouco expressada nas produções científicas (Arrais & Mourão, 2013). A literatura 

nacional pouco discorre a respeito da atuação do psicólogo hospitalar aplicada à obstetrícia e 

ao contexto neonatal (Arrais & Mourão, 2013), revelando uma escassez de publicações na 

literatura a este respeito (Souza & Pegoraro, 2017). O material disponível trata da relação 
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mãe/bebê, dos sentimentos e emoções de casais que passam pela gestação, parto e pós-parto, 

porém, não há uma sistematização de como podemos usar este conhecimento na prática dos 

psicólogos nas maternidades e UTIs Neonatais (Arrais & Mourão, 2013). 

Esta lacuna na literatura nacional justifica o presente estudo, que objetiva realizar uma 

revisão integrativa de literatura sobre a atuação do psicólogo no contexto das UTINs, a fim de 

identificar se existe uma sistematização das práticas em um modelo psicológico, que funcione 

como norteador para o trabalho dos psicólogos nesses espaços.   

 

Método 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura sobre a atuação do psicólogo 

hospitalar em UTI neonatal. A escolha do método justifica-se pela possibilidade da síntese do 

conhecimento e a incorporação da aplicabilidade de resultados de estudos significativos na 

prática (Silveira, 2005).  

A construção da revisão integrativa percorreu seis etapas, quais sejam: a identificação 

do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa; o estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos/amostragem ou busca na literatura; definição das informações 

a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos; avaliação dos estudos 

incluídos; interpretação dos resultados; e apresentação da revisão/síntese do conhecimento 

(Mendes, Silveira & Galvão, 2008). 

Para obter essas informações foram identificados os seguintes termos no Descritores 

em Ciências da Saúde (DECS-BVS), quais sejam: UTI NEONATAL, UTIN, PREMATURO, 

PSICOLOGIA. Foram acrescentados os descritores BOAS PRÁTICAS DE CUIDADO e 

INTERAÇÃO PAIS-BEBÊ (que não constavam no DECS-BVS, mas são termos importantes 

para refinar a seleção da temática), e constituídas as estratégias de busca utilizadas nas bases 

de dados científicas:  Público/editora MEDLINE (PUBMED), Literatura Latino-Americana e 
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do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Eletrônica Científica Online 

(SCIELO) e na Biblioteca Virtual Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC). A escolha 

das bases se deu por indexarem estudos originais e de revisão por pares e combinarem 

publicações confiáveis de textos completos nas áreas científica, técnica e de saúde. 

Como critérios de inclusão foram considerados estudos publicados no período 

compreendido entre 2010 a 2020, disponíveis na íntegra, cuja temática central compreende o 

debate sobre práticas de atuação do profissional do psicólogo no ambiente das UTIs 

neonatais, disponíveis nos idiomas inglês, português ou espanhol. Foram excluídos os artigos 

com ênfase nos aspectos biomédicos, ou com temas que se afastassem dos objetivos deste 

trabalho. A pergunta norteadora utilizada neste estudo foi: quais são as principais práticas e 

intervenções precoces manejadas pelos psicólogos em UTIs neonatais, que visem preservar e 

fortalecer os laços familiares dos bebês internados?  

A busca inicial ocorreu em outubro de 2019, através das bases Scielo e Pepsic. Nesta 

data, foram identificados 75 artigos para análise, destes, 34 oriundos do Scielo e 41 do Pepsic. 

Do total, 4 artigos foram excluídos por repetição nas bases de dados e 29 foram excluídos por 

não responderem a pergunta norteadora. Nessa busca, foram efetivamente selecionados 42 

artigos (20 artigos do SCIELO e 22 do PEPSIC), e após leitura minuciosa, foram excluídos 

mais 11 artigos, por se afastarem dos objetivos da pesquisa.  

 Em dezembro de 2020 as buscas foram ampliadas para as demais bases de dados 

(LILACS e PUBMED). O LILACS gerou 12 artigos, sendo que 2 se repetiram em outras 

bases e 7 foram excluídos por não responderem à pergunta norteadora. Desta base, foram 

selecionados 3 artigos para a revisão. A PUBMED, gerou 23 artigos, sendo que 1 se repetia 

em outras bases e 19 não respondiam à pergunta norteadora. Desta base, 3 artigos foram 

selecionados para a revisão. 
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Figura 1. Fluxograma para seleção dos artigos científicos na revisão 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

 

O corpus final foi constituído por 37 artigos, os quais foram lidos na íntegra e 

extraídas informações referentes a: autor, ano de publicação, título, tipo de estudo/ 

abordagem, tema central, objetivos e práticas sugeridas.  

 Após a análise dos artigos, dois eixos temáticos foram criados como categorias 

emergentes: I) Características gerais dos artigos incluídos na revisão, e II) Modelos de 

práticas utilizadas pelo psicólogo hospitalar para fomentar a construção de vínculo entre 

família e bebê em UTIs neonatais. 

BASES DE DADOS 

34 artigos   

Scielo 
23 artigos 

Pubmed 
41 artigos 

Pepsic 
12 artigos 

Lilacs 

 IDENTIFICAÇÃO 

66 documentos excluídos, por não 

abordarem o tema e os critérios de inclusão  

110 artigos 

identificados 

SELEÇÃO 

Exclusão de  

07 artigos  

duplicados 

INCLUSÃO 37 artigos  

103 artigos para leitura de títulos e 

resumos 



36 
 
 

 

Resultados 

I)  CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ARTIGOS INCLUÍDOS NA REVISÃO 

Os estudos selecionados foram publicados entre os anos 2000 e 2019. Os anos de 2010 

e 2017 concentram o maior número de publicações (4 artigos), seguido dos anos 2004, 2006, 

2007, 2015, 2016 e 2018 com 3 artigos publicados em cada um. Nos últimos 5 anos 

(publicações a partir de 2016) foram encontrados 12 artigos.  

Os estudos levantados foram publicados em revistas de Psicologia (17), Psicanálise 

(6), Enfermagem (4), Medicina (3), Terapia Ocupacional (1), Saúde Coletiva e Saúde Pública 

(3), Saúde Materno-infantil (1) e Desenvolvimento Humano (2). 

Quanto ao tipo de estudo, percebe-se a predominância das pesquisas qualitativas (16 

artigos), tomando a Psicanálise como fundamentação teórica (10 artigos). Um artigo ancora-se 

na abordagem sistêmica (Dadalto & Rosa, 2015) e um na abordagem fenomenológica (Mira 

& Bastías, 2016).  Os demais não especificam abordagem. 

 

Tabela 1. Classificação dos artigos por tipo de estudo/abordagem utilizada 

TIPO DE ESTUDO/ ABORDAGEM 

UTILIZADA 

NÚMERO DE ARTIGOS  

Estudos qualitativos 

 

16 (43,2%) 

Estudos Quantitativos 

 

09 (24,3%) 

Abordagem Psicanalítica 

 

10 (27%) 

Abordagem Sistêmica 

 

01 (2,7%) 

Abordagem Fenomenológica 

 

01 (2,7%) 
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As temáticas centrais discutidas pelos artigos referiram-se à:  

A. Método Canguru: Esta foi a temática central de 3 artigos: Spehar & Seidl (2013); 

Souza & Ferreira (2010); Lotto & Linhares (2018). 

B. Formação de vínculo entre pais e bebê:  Este tema foi contemplado em 12 artigos: 

Morsch & Braga (2007); Sales (2000); Kamers & Baratto (2004); Scortegagna et al. 

(2005); Martínez, Fonseca, & Scochi, (2007); Medeiros & Piccinini (2015); Torres & 

Melo (2016); Dadalto & Rosa (2015); Barros, Menandro, & Trindade (2006); Zani, 

Silva, & Parada (2017); Mira & Bastías (2016); Tronchin & Tsunechiro (2006).  

C. Avaliação dos aspectos subjetivos envolvidos no contexto das UTINs: Este é o tema 

central de 7 artigos:  Padovani, Linhares, Carvalho, Duarte, & Martinez (2004); 

Dantas, Araújo, Paulino, & Maia (2012); Favaro, Peres, & Santos (2012); Loss, 

Caprini, Rigoni, & Andrade (2015); Viera, Bugs, Fonseca, Guimarães, & Machinesk 

(2018); Iônio, Mascheroni, Colombo, Castoldi, & Lista (2019); Fontoura, Cardoso, 

Rodrigues, Almeida, & Carvalho (2018). 

D.  Os impactos psicológicos provocados pelo ambiente das UTINs aparecem como tema 

de 8 artigos: Raad, Cruz, & Nascimento (2006); Carvalho & Pereira (2017); Silva & 

Segre (2010); Soares (2018); Pergher, Cardoso, & Jacob (2014); Dittz, Mota, & Sena 

(2008); Souza et al. (2007); Baseggio, Dias, Brusque, Donelli, & Mendes (2017). 

E.  Propostas de intervenções psicológicas nas UTINs é o tema de 6 artigos: Pinto & 

Baêta (2014); Baltazar, Gomes, & Cardoso (2010); Dittz, Alves, Duarte, & Magalhães 

(2017); Rosenzvaig (2010); Valansi & Morsch (2004); Arrais & Mourão (2013). 

F. Um artigo avalia os estressores ambientais no contexto das UTINs: Jordão, Pinto, 

Machado, Costa, & Trajano (2016). 

 

Tabela 2. Classificação dos artigos por tema 
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TEMAS DOS ARTIGOS LEVANTADOS NÚMERO DE ARTIGOS  

Método Canguru 

 

3 (8,1%) 

Formação de vínculo entre pais e bebê 

 

12 (32,4%) 

Avaliação dos aspectos subjetivos envolvidos no 

contexto das UTINs 

7 (18,9%) 

Os impactos psicológicos provocados pelo 

ambiente das UTINs 

8 (21,6%) 

 Propostas de intervenções psicológicas nas 

UTINs 

6 (16,2%) 

Estressores ambientais no contexto das UTINs 1 (2,7%) 

 

II)  MODELOS DE PRÁTICAS UTILIZADAS PELO PSICÓLOGO HOSPITALAR PARA 

FOMENTAR A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO ENTRE FAMÍLIA E BEBÊ EM UTIS 

NEONATAIS 

As práticas apresentadas nos artigos foram agrupadas em torno de cinco temas 

principais: Método Canguru, a Formação de vínculo entre pais e bebê, a Avaliação dos 

aspectos subjetivos envolvidos no contexto das UTINs, os Impactos psicológicos provocados 

pelo ambiente das UTINs, Propostas de intervenções psicológicas nas UTINs. Um artigo traz 

como tema a avaliação dos estressores ambientais aos quais os recém-nascidos estão expostos 

na unidade de terapia intensiva neonatal. Não foram encontrados modelos sistematizados de 

protocolos psicológicos para as UTINs. 

 Três artigos abordam o Método Canguru, sob perspectivas distintas. Em um deles, 

Sphear & Seidl (2013) buscaram descrever a realização da posição canguru e as práticas de 

amamentação, e avaliar a percepção de autoeficácia quanto aos cuidados e a interação de 

mães de prematuros com seus bebês. Os resultados referentes à posição canguru apontaram 

relação entre a frequência desse posicionamento no hospital e a prática do método no 

domicílio. Sobre a amamentação, os dados indicaram a prevalência do aleitamento materno 
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após a alta. Ficou evidenciado que as etapas hospitalares do método contribuíram para a 

aquisição de autoeficácia das mães em relação aos cuidados com seus filhos e à interação com 

eles. 

Já Souza & Ferreira (2010) analisaram o Método enquanto política de assistência e 

proposta de atenção humanizada. As autoras procuram detectar os sentidos e os limites 

identificados por profissionais de saúde de uma UTIN para a oferta desta forma de assistência.  

Os participantes apontaram os aspectos que consideravam cruciais para o desenvolvimento de 

uma prática humanizada: a disponibilização de cuidado integral e ampliado,  envolvendo a 

preocupação da equipe em incluir, de forma participativa, os familiares que acompanham os 

pacientes durante o internamento; a promoção de conforto como um elemento essencial para a 

efetividade de  uma assistência humanizada no ambiente das UTINs, pelas características de 

agitação e movimentação que são inerentes ao local; a dificuldades como a escassez de 

recursos materiais e humanos, a sobrecarga no trabalho, conflitos de relacionamento e falta de 

infraestrutura das unidades.  

Os resultados demonstram que a produção de cuidado humanizado nas UTINs ainda é 

um desafio, visto que a falta das “condições humanizadas do trabalho” impõe limites na oferta 

ao usuário de uma assistência compreendida pelos profissionais como humanizada. Apesar 

disso, a análise aponta que os desgastes descritos não se sobrepõem ao prazer que os 

profissionais encontram no seu trabalho, sobretudo quando há um reconhecimento pelo 

trabalho bem-sucedido. 

Por fim, Lotto & Linhares (2018) apresentaram uma revisão sistemática de literatura 

que analisa a produção científica nacional e internacional sobre a efetividade do contato pele a 

pele proposto pelo Método Canguru como manejo preventivo da dor em bebês prematuros. 

Segundo dados apresentados pela pesquisa, bebês internados na UTIN por três meses 

sofreram mais de 3.000 procedimentos invasivos. Estudos de Grunau (2002), citados no 
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referido estudo, apontam que o número elevado de procedimentos estressores e dolorosos na 

fase neonatal associou-se a diversos impactos futuros, como atrasos no crescimento e 

prejuízos no desenvolvimento motor e cognitivo. A partir destes dados, conclui-se que a 

inclusão da avaliação e do manejo da dor nos protocolos de cuidados intensivos ao bebê 

torna-se necessária para a proteção ao seu desenvolvimento (Linhares, 2016). O contato pele a 

pele, associado ao Método Canguru, é elencado entre as estratégias não-farmacológicas que 

podem ser utilizadas para manejo da dor.   

Os estudos demonstram que o método propicia o controle fisiológico, controle da 

temperatura corporal, regulação do estado comportamental, incentivo ao vínculo mãe-bebê, 

incentivo à amamentação, entre outros. Os estudos evidenciam que o contato pele a pele é 

efetivo para alívio da dor, e os resultados comprovam a efetividade do contato pele a pele 

como uma estratégia de manejo não farmacológico para alívio de dor em neonatos pré-termo 

durante o tratamento intensivo na fase neonatal. 

O tema “formação de vínculo entre os pais e o bebê” reuniu 12 artigos, que de maneira 

geral, discorrem sobre a importância deste elemento para a estabilidade clínica e o 

desenvolvimento adequado do nascituro, além de contribuir também para o equilíbrio 

emocional dos pais, especialmente da mãe. Como subtema, 4 artigos tratam especificamente 

da relação entre o pai e o bebê - Medeiros & Piccinini (2015); Barros et al. (2006); Zani et al. 

(2017); Tronchin & Tsunechiro (2006) - sinalizando para a escassez de estudos que abordem 

a paternidade no contexto neonatal, especificamente quando se trata de nascimentos 

prematuros (Tronchin & Tsunechiro, 2006).  

Esses estudos demonstram o interesse dos pais em estar mais próximos da cena de 

cuidados com o filho, compartilhando as responsabilidades com a mãe (Zani et al., 2017). 

Apontam também para a importância das orientações fornecidas pela equipe profissional, 

ainda durante o período de hospitalização do bebê, para que os pais se sintam seguros e 
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consigam fornecer cuidados efetivos ao filho, o que contribui para o fortalecimento da 

vinculação afetiva (Zani et al, 2017; Tronchin & Tsunechiro, 2006). 

O tema “Avaliação dos aspectos subjetivos envolvidos no contexto das UTINs” 

apareceu em sete dos artigos levantados. As participantes da maioria dos estudos eram 

puérperas, mães de prematuros. Um estudo italiano incluiu também pais de prematuros, e 

comparou reações emocionais dos pais e mães de bebês prematuros com pais e mães de bebês 

a termo (Iônio et al., 2016). Um único estudo não considerou a variável prematuridade e 

analisou o nível de ansiedade das mães de recém-nascidos com malformações congênitas que 

ficaram internados em unidades neonatais e que receberam o diagnóstico no pré-natal e pós-

natal (Fontoura et al., 2018). 

 Os estudos avaliaram sintomas de ansiedade e depressão (Padovani et al., 2004); 

apoio social e sintomas depressivos (Dantas et al., 2012); impacto da prematuridade na saúde 

mental (Favaro et al., 2012); estados emocionais e estratégias de enfrentamento (Loss et al., 

2015); e estados de estresse em mães de bebês pré-termo (Viera et al., 2018). Foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Inventários de Ansiedade Traço-Estado e de Depressão 

de Beck (Padovani et al., 2004); Escala de Apoio Social e a Escala de Depressão Pós-parto de 

Edimburgo (Dantas et al., 2012), Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão - HAD (Favaro 

et al., 2012); Inventários de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp, Inventário de Depressão 

de Beck e Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (Loss et al., 2015); Escala de 

Estresse Parental: UTIN, Índice de Estresse Parental (Viera et al., 2018); a Escala de Estresse 

Parental: UTIN e o Perfil de Estados de Humor (Iônio et al., 2016). 

Todos os estudos que consideraram a variável prematuridade concluíram que esta 

tende a ter impacto negativo na saúde mental da mulher que vivencia essa situação e indicam 

o suporte psicológico como estratégia de enfrentamento durante a internação do bebê. Iônio et 

al. (2016), apontam a necessidade de que as intervenções se estendam à família, a fim de 
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melhorar o envolvimento dos pais no cuidado do filho desde o primeiro momento, para torná-

los mais conscientes de que podem ter um papel ativo no desenvolvimento do bebê. 

Viera et al. (2018) destacam a importante função das equipes de saúde para identificar 

precocemente possíveis sintomas psíquicos nas mães, a fim de amenizar esse sofrimento e 

auxiliar no fortalecimento da autoeficácia e competência materna necessárias ao 

desenvolvimento da parentalidade saudável no manejo de filhos prematuros. 

Jordão et al. (2016) realizam uma avaliação de estressores ambientais aos quais os 

recém-nascidos estão expostos na unidade de terapia intensiva neonatal (ruídos, luminosidade 

e temperatura), e constatam que a intensidade desses elementos não estava de acordo com as 

normas regulatórias. O estudo conclui que estes elementos podem representar fatores 

estressantes para o recém-nascido. 

O tema “Os impactos psicológicos provocados pelo ambiente das UTINs” reuniu oito 

artigos. Os principais impactos percebidos relacionam-se às circunstâncias envolvidas com a 

prematuridade - a fragilidade do bebê pré-termo, as patologias prevalentes associadas a esta 

condição e ao risco de morte do nascituro. Todos esses aspectos provocam nos familiares, 

especialmente nos pais do bebê, sentimentos como angústia, impotência, medo e insegurança, 

podendo gerar reações emocionais e psíquicas como afastamento, dificuldade de formação de 

vínculo com o bebê, dentre outras. Estas reações representam estratégias defensivas de 

enfrentamento e funcionam como “válvulas de escape” para que a família possa sobreviver às 

pressões da hospitalização (Milanesi, Collet & Oliveira, 2006). 

 Neste contexto, a atuação do psicólogo objetiva ofertar assistência e facilitar o 

processo de elaboração das vivências hospitalares referentes ao internamento na UTIN, e a 

partir disso, facilitar a vinculação afetiva entre o paciente e a família. Essas ações favorecem o 

fortalecimento da autoconfiança dos pais e da sua capacidade de cuidar de seu bebê, 

assumindo seu novo papel junto ao filho hospitalizado (Carvalho & Pereira, 2017). 
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Seis artigos tratam sobre o tema “as propostas de intervenção psicológicas nas 

UTINs”, sendo que um deles observa a necessidade de desenvolver ações específicas voltadas 

para os pais. Pinto & Baêta (2014), discorrem sobre práticas de acolhimento e escuta 

psicológica ao pai, como estratégias relevantes, visto que “o homem que se torna pai hoje 

necessita de uma atenção particular porque se encontra desamparado de apoio social e de 

referências subjetivas estáveis” (p. 2). A hospitalização precoce do filho, representa então um 

fator agravante pois aumentam as exigências psíquicas demandadas aos pais.  

Ainda sobre as propostas interventivas, Valansi & Morsh (2004) destacam a 

necessidade de o psicólogo colocar-se como ponto de referência para a família nas UTINs, 

através de uma escuta diferenciada que englobe uma percepção integral do bebê e de sua 

história. Dessa forma, pode atuar de maneira contínua junto a este público. As autoras 

elencam ações importantes que devem ser desenvolvidas, como auxiliar os pais a falarem 

sobre os percalços do nascimento, a fim de permitir a elaboração da vivência; facilitar a 

comunicação pais/bebê, favorecendo um diálogo afetivo e a interação com o infante; 

Estimular a presença dos avós e irmãos do bebê na unidade,  a fim de estreitar os laços 

afetivos; Ajudar na comunicação pais/equipe, a fim de esclarecer e minimizar possíveis 

conflitos que ocorram nesta relação; Prestar atendimento aos pais dos bebês, visando trabalhar 

demandas diversas trazidas pelos casais; Trabalhar as possíveis perdas ocorridas na UTI – 

reais, como a morte ou o risco de sequelas no futuro desenvolvimento da criança – ou as 

presentes no imaginário familiar, relativas ao bebê e à parentalidade imaginários. Em caso de 

óbito, o trabalho de aproximação de toda a família com o bebê é extremamente recomendado 

e deve ser prioridade para o psicólogo. 

Os demais artigos sobre esta temática também elencam ações psicológicas a serem 

desenvolvidas nas UTINs, tais como: Promoção da aproximação pais-bebê prematuro, 

Entrevista regular com os pais dos bebês internados na UTIN, Promoção de grupos regulares 
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entre os pais, Estímulo a amamentação, Promoção de grupo de atividades criativas em 

parceria com a Terapia Ocupacional, Promoção e acompanhamento da visita dos irmãos dos 

bebês internados (Baltazar et al., 2010). 

Dittz et al. (2017) apresentam um instrumento interventivo inovador, o Newborn 

Behavioral Observations (NBO). Trata-se de um protocolo de observação do comportamento 

do bebê e da família, que permitem identificar sinais dos bebês, tais como a capacidade de se 

habituar a estímulos repetidos; regular a atividade motora e mudanças de estado 

comportamentais; responder ao estresse durante o manuseio; se orientar em relação aos 

estímulos visual e auditivo e estabelecer interação social (p. 2). O instrumento objetiva 

fortalecer a relação entre pais e filhos e promover uma relação de apoio entre profissionais de 

saúde e família. Os resultados demonstram que este é um instrumento interessante a ser 

utilizado no contexto das UTINs, pois sugerem que a NBO contribui para a participação da 

mãe no cuidado na medida em que qualifica o seu conhecimento acerca das respostas 

comportamentais do filho e de como atender, mais assertivamente, às necessidades do recém-

nascido. 

 

Discussão 

A presente revisão integrativa de literatura foi realizada com base em 37 artigos sobre 

o tema proposto e recuperados a partir de quatro bases de dados: Público/editora MEDLINE 

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

Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO) e na Biblioteca Virtual Periódicos 

Eletrônicos em Psicologia (PEPSIC), no período de 2019 a 2020.  

A maior parte dos artigos levantados foram publicados em revistas de Psicologia/ 

Psicanálise, e predominam os estudos qualitativos sobre a atuação profissional do psicólogo 

nas UTINs, o que indica a busca pela compreensão pontual de uma manifestação local, 
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histórica e contextual (Minayo & Sanches, 1993). Os trabalhos demonstram a relevância do 

fazer psicológico no contexto neonatal, contudo, apresentam predominantemente propostas 

isoladas de intervenção. Apenas dois artigos apresentam propostas de ações sistematizadas, a 

serem desenvolvidas pela psicologia neste campo de atuação (Arrais & Mourão, 2013; 

Baltazar et al., 2010). O levantamento também apontou que as principais áreas correlatas que 

tratam das relações primárias no contexto da prematuridade são a Enfermagem, a Medicina e 

a Terapia Ocupacional, áreas interdisciplinares que muito têm a contribuir com a Psicologia 

nas UTINs.  

Os principais temas identificados na revisão foram: Método Canguru, Formação de 

vínculo entre pais e bebê, Avaliação dos aspectos subjetivos envolvidos no contexto das 

UTINs, Impactos psicológicos provocados pelo ambiente das UTINs, Propostas de 

intervenções psicológicas nas UTINs, Avaliação os estressores ambientais no contexto das 

UTINs. 

 A Formação de vínculo entre pais e bebê internado é um aspecto bastante relevante 

ao contexto neonatal, visto que a separação física imposta pela internação gera dificuldades 

no estabelecimento de interações eficazes entre a mãe e o recém-nascido prematuro, podendo 

desencadear nas genitoras reações emocionais de culpabilidade e medo, ao se verem 

impedidas de interagir com o filho (Camarneiro, Alves, Ferreira, & Gomes, 2009).  A fim de 

proteger estas interações iniciais entre a díade, a equipe profissional deve se manter acessível 

e oportunizar a participação da família nos cuidados com o neonato. O contato com os 

profissionais da UTIN, a comunicação acessível e horizontalizada e a inserção da família nos 

cuidados ao recém-nascido possibilita a aproximação e desmistificação da Unidade, o que 

auxilia na superação dos medos e promove segurança aos cuidadores primários dos bebês. 

(Dadalto, & Rosa, 2015). 
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As condições de instabilidade orgânica do bebê e a necessidade de cuidados médicos 

especializados ofertados pela UTIN implicam em uma vivência inesperada e marcadamente 

sofrida para os pais, que passam a experienciar a separação do filho recém-nascido e a 

incerteza quanto a sua evolução clínica e sobrevivência (Padovani et al., 2004). Evidências 

empíricas apontam que a hospitalização do bebê prematuro pode desencadear na mãe 

diferentes tipos de transtornos afetivos, tais como estados de estresse, ansiedade e depressão 

(Favaro et al. 2012), o que justifica a preocupação das equipes profissionais com a avaliação 

psíquica materna, no contexto da internação neonatal.  

  Com intuito de reduzir os impactos psíquicos de pais de recém-nascidos pré-termo, 

algumas alternativas têm sido evidenciadas como importantes ferramentas, como o suporte 

psicológico, durante o período que compreende o nascimento do bebê pré-termo e a alta 

hospitalar. Esse cuidado representa um fator protetivo do vínculo pais-bebê, preservando a 

saúde e bem-estar da criança (Baltazar et al., 2010). 

Os impactos psicológicos referentes à internação neonatal relacionam-se às 

características do espaço e às condições clínicas do bebê. Os estudos apontam que a 

hospitalização do nascituro interfere negativamente na vinculação da díade mãe-filho e nos 

sentimentos vivenciados pelas mães (Baseggio et al., 2017). Os artigos também sinalizam as 

dificuldades inerentes à definição do papel materno nos cuidados com o filho, acentuadas 

pelas falhas na relação entre os profissionais de saúde e os usuários do serviço (Souza et al., 

2007). A fim de proteger a saúde mental das genitoras e preservar o vínculo entre mãe e filho, 

é de fundamental importância que o profissional de saúde busque se aproximar da realidade 

vivenciada pelas mães, para facilitar sua adaptação (Dittz et al., 2008). Neste sentido, a 

atuação do psicólogo assume um caráter valoroso, ao facilitar as relações entre família e 

equipe, além de fornecer assistência especializada aos familiares do paciente. 
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 Por todo o exposto, percebe-se a relevância da atuação do psicólogo no contexto 

neonatal. Os estudos levantados apontam para a importância desse profissional nesses 

espaços, devido ao seu papel de auxiliar os familiares dos bebês internados a enfrentar o 

processo de hospitalização, de facilitar a construção de vínculo entre família e bebê e de zelar 

pela preservação da saúde mental das famílias durante a vivência do processo de internação. 

Entre as principais propostas de intervenção psicológica nas UTINs, encontram-se as práticas 

de escuta e acolhimento; estímulo à participação da família (pais) e da família ampliada (avós 

e irmãos); estímulo à amamentação; facilitação na comunicação entre família e bebê e família 

e equipe (Arrais & Mourão, 2013; Baltazar et al., 2010; Dittz et al., 2017; Pinto & Baêta, 

2014; Rosenzvaig, 2010; Valansi & Morsh, 2004). 

Conclusões 

Apesar de a psicologia ser compreendida como categoria relevante ao trabalho no 

contexto neonatal, poucos estudos propõem uma sistematização de práticas psicológicas para 

orientar de maneira mais efetiva a atuação do psicólogo nas UTINs. O levantamento 

bibliográfico realizado por esta pesquisa demonstra que existem propostas de intervenção para 

a atuação dos psicólogos nas UTINs. Contudo, de maneira geral, os estudos abordam temas 

isolados, embora relevantes ao contexto mencionado. Esta lacuna na literatura justifica a 

relevância de se desenvolver trabalhos que objetivem sistematizar as práticas do psicólogo 

inserido nas UTINs através de modelos, que sirvam como norteadores para a atuação do 

referido profissional nesses espaços.  
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5 CAPÍTULO IV – ARTIGO 2 (Aceito para publicação pela Revista 

Contextos Clínicos em 18 de julho de 2022). 

 

O ESTAR EM UTI NEONATAL:  PERCEPÇÕES DOS PAIS SOBRE A VIVÊNCIA 

DA HOSPITALIZAÇÃO E A ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA RECEBIDA NA 

UNIDADE. 

BEING IN THE NEONATAL ICU: PERCEPTIONS OF THE PARENTS ABOUT THE 

EXPERIENCE OF HOSPITALIZATION AND PSYCHOLOGICAL CARE 

RECEIVED IN THE UNIT. 

 

Resumo 

Este trabalho objetivou investigar a percepção de pais (mãe e pai) de bebês prematuros 

internados em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal acerca da hospitalização e 

assistência psicológica recebida na unidade. A amostra foi composta por 12 pais de bebês 

internados na unidade e os dados foram coletados entre os meses de janeiro e maio de 2021 

através de entrevista semi-estruturada e analisados por meio da técnica da análise de 

conteúdo. Enquanto o sofrimento que marca a hospitalização do bebê ficou evidenciado 

através dos relatos de medo e angústia, sobretudo nos momentos iniciais de internação, 

também foram descritas sensações de alívio e felicidade emergentes da consciência de que o 

paciente estava recebendo os cuidados necessários disponibilizados pelo serviço. A melhora 

clínica do bebê e a percepção positiva acerca do cuidado ofertado pela equipe de saúde 

contribuíram para a estabilidade emocional dos pais ao longo da internação. Por fim, a 

assistência psicológica recebida foi descrita como promotora de apoio e acolhimento e 

mostrou-se relevante no auxílio ao enfrentamento da situação vivenciada. 
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Palavras-Chave: UTI neonatal; Prematuridade; Intervenção; Pais; Psicologia 

 

Abstract 

This study aimed to investigate the perception of parents (mother and father) of premature 

babies admitted to a neonatal intensive care unit about the hospitalization and psychological 

assistance received in the unit. The sample consisted of 12 parents, data were collected 

through semi-structured interviews, and analyzed through the content analysis technique. The 

data collection period comprised the months of January to May 2021. While the suffering that 

marks hospitalization of the baby was evidenced through reports of fear and anguish, 

especially in the initial moments of hospitalization, were also described feelings of relief and 

happiness emerged from the awareness that the patient was receiving the necessary care 

available in the unit. The clinical improvement of the patient and the positive perception about 

the care offered by the health team contributed to the emotional stability of the parents during 

the hospitalization. The psychological assistance received was described as a promoter of 

support and reception and proved relevant in helping to cope with the situation experienced.  

Key-words: Neonatal ICU; Prematurity; Intervention; Parents; Psychology 

 

Introdução  

A Organização Mundial de Saúde compreende a prematuridade como a condição em 

que a gravidez termina antes da 37ª semana e o baixo peso ao nascer como aquele igual ou 

inferior a 2500 gramas (WHO, 2018). O nascimento de uma criança com essas características 

é considerado de risco e recebe indicação para a internação em unidades especializadas, as 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs). Esses espaços são caracterizados pelo 

emprego de alta tecnologia e pela urgência e precisão das ações, objetivando a manutenção da 
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vida e a gradativa melhoria quanto à evolução das condições clínicas do bebê (Almeida, 

Morais, Lima, & Silva, 2018). 

Apesar de representarem uma contribuição valorosa e de se constituírem como o 

recurso que permite a sobrevivência de grande parte dos bebês pré-termo, a necessidade de 

internação do recém-nascido em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

contraria todas as expectativas do que normalmente se espera de uma gestação: que ela 

transcorra sem grandes intercorrências e que culmine no nascimento de um bebê saudável, 

com destino ao lar e aos cuidados oferecidos primordialmente pelos seus pais. Este desvio no 

percurso almejado, que distancia os genitores da criança que foi idealizada durante a gravidez 

e os confronta com esse filho real, frágil e dependente de cuidados intensivos para a sua 

sobrevivência, pode lhes provocar impactos de ordem emocional e psíquica, que demandam 

atenção profissional durante o período de internação (Baseggio, Dias, Brusque, Donelli, & 

Mendes, 2017). 

A vivência dos pais no ambiente das UTINs pode ser marcada por uma série de 

impactos e eventos estressores, pelo contexto de gravidade que envolve a internação da 

criança e pelas próprias características deste lugar.  A percepção mais comum que se tem 

sobre este ambiente é a de um local inóspito, frio, relacionado à dor da separação e à ideia de 

finitude (Baseggio et al., 2017; Carvalho & Pereira, 2017; Vieira, & Waischunng, 2018). 

Quando inseridos nestes espaços, ao se defrontarem com a imagem do filho hospitalizado, 

monitorado por aparelhos e sendo cuidado essencialmente por pessoas desconhecidas, é 

natural que os pais apresentem reações de choque e insegurança, motivadas pelas incertezas 

quanto à vida e ao prognóstico do filho.  Entre as condições mais comuns observadas, 

encontram-se os estados de estresse e sintomas relacionados aos quadros de ansiedade e 

depressão (Trumello et al., 2018).  
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São numerosas as situações vivenciadas nas UTINs que podem produzir nos pais 

dificuldades emocionais e necessidade de enfrentamento. A condição de prematuridade e 

baixo peso do filho demandam dos pais o trato com a instabilidade orgânica do bebê e a sua 

inevitável exposição às intervenções, muitas vezes dolorosas, que são necessárias e que 

compõem o rol de cuidados dispensados na unidade. Essa situação comumente provoca 

sentimentos de tristeza e angústia, que podem elevar os níveis de ansiedade frente ao 

nascimento prematuro (Maastrup, Weis, Engsig, Johannsen, & Zoffmann, 2017).  

No espaço da UTINs, a premência dos cuidados físicos ao bebê tende a relegar ao 

segundo plano as necessidades emocionais da tríade (mãe-pai-bebê). A aparelhagem que 

mantém o recém-nascido monitorado (incubadora, tubos e fios) representa um obstáculo ao 

contato físico entre os entes, dificultando o processo de vinculação e formação do apego, 

sobretudo entre mãe e filho (Abreu, Duarte, & Dittz, 2020). Esse cenário pode prejudicar a 

capacidade de maternagem da mulher e, consequentemente, afetar o processo de constituição 

psíquica do bebê influenciando no seu prognóstico e na atitude da mãe diante da 

hospitalização.  Essa situação propicia o surgimento de sentimentos como culpa, sensação de 

incompetência e vivência de luto pela perda do filho idealizado (Trumello et al., 2018).  

As diversas implicações que a internação nas UTINs provoca na família e no bebê 

demandam assistência psicológica a este público, conforme recomendação do Ministério da 

Saúde, através da Portaria GM/MS nº 930/2012 (Brasil, 2012). O objetivo desta assistência 

especializada é promover a redução da ansiedade, estresse e contribuir para o 

desenvolvimento do vínculo parental.  

Tendo em vista as dificuldades enfrentadas pelos familiares com bebês internados em 

UTINs, o impacto que a hospitalização pode provocar no processo de vinculação afetiva entre 

os entes e, considerando a relevância da assistência psicológica a este público durante o 

período de internação, este estudo se propôs a investigar a percepção dos pais (mãe e pai) 
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sobre a vivência da hospitalização dos seus filhos (bebês prematuros) e a assistência 

psicológica recebida na unidade. 

 

Método 

Delineamento 

Trata-se de um estudo qualitativo, de natureza exploratória. A abordagem qualitativa 

busca compreender os sentidos conferidos pelos sujeitos, as suas experiências e o mundo em 

que vivem (Creswell, 2014). Este estudo ancorou-se nessa vertente metodológica pela sua 

característica de valorização do universo dos significados, crenças, atitudes, e por privilegiar 

as opiniões e os sentimentos vivenciados pelos participantes da pesquisa. Para garantia do 

rigor científico, o estudo utilizou como ferramenta de apoio os critérios estabelecidos pelo 

Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ) (Tong, Sainsburry, & 

Craig, 2007). Todavia, cabe pontuar que após a transcrição, o material não foi devolvido aos 

participantes para comentários e/ou correção. 

Participantes 

Para compor o estudo, foram convidados por conveniência, 20 pais (mãe e pai) de 

bebês prematuros internados na UTIN, sendo 19 mães e um pai. Destes, oito se recusaram a 

participar, totalizando 12 pessoas (11 mães e um pai) na amostra. Como critérios de inclusão, 

considerou-se: que o participante fosse cuidador responsável pelo bebê, durante a sua 

internação na UTIN; e que o bebê apresentasse necessidade de internação que compreendesse 

um período mínimo de sete dias, tempo que permitiria ao cuidador uma vivência na unidade 

que pudesse ser avaliada com maior consistência. Todos os bebês internados na UTIN eram 

prematuros. 

Ademais, não houve exclusão por patologia associada à prematuridade, assim como a 

idade gestacional e o peso do bebê não foram considerados para o convite à pesquisa. As 
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informações sobre a estimativa do tempo de internação foram obtidas através dos dados 

clínicos contidos no prontuário do paciente internado. A Tabela 1 apresenta a caracterização 

sociodemográfica dos participantes quanto à idade, escolaridade e procedência.  

Procedimentos para coleta de dados e instrumentos 

 Inicialmente, ao primeiro contato da pesquisadora (psicóloga da unidade) com os pais 

dos bebês internados na UTIN, foi feito o convite presencial para participação na pesquisa. 

Após o aceite, foi oferecida explicação sobre a mesma e solicitada assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Somente fizeram parte da pesquisa os 

participantes que assinaram o referido termo e, a fim de preservar o anonimato dos 

participantes, as entrevistas foram identificadas numericamente (P1, P2,...,P12).   

Em seguida, os pais passaram a ser acompanhados pela pesquisadora/psicóloga na 

UTIN através do modelo de assistência psicológica (MAP), conforme quadro 1. O MAP foi 

desenvolvido pelas autoras para essa pesquisa. Os campos de “dados pessoais” e “história 

clínica gestacional” foram adaptados de fichas internas da própria unidade, utilizadas por 

outras categorias profissionais, enquanto os demais campos foram baseados na experiência da 

psicóloga da unidade e em práticas de assistência psicológica com familiares de bebês 

internados em UTINs descritos em estudos na literatura nacional. Tanto o MAP quanto as 

intervenções foram realizadas embasadas na Terapia Cognitivo Comportamental (TCC). A 

TCC, no acompanhamento hospitalar de pacientes e familiares, busca, entre as suas 

atribuições, reestruturar cognições e fortalecer estratégias de enfrentamento. Utiliza-se para 

isso técnicas como a psicoeducação (apresentando aos pais o ambiente da UTIN e seu 

funcionamento, por exemplo); reestruturação das cognições (oferecendo um espaço de escuta 

e expressão das emoções); fortalecimento do vínculo (estímulo ao contato físico entre pais e 

bebê), entre outros. 
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Por fim, sete dias após o início da intervenção, foram aplicados os instrumentos: um 

questionário sócio demográfico, que buscou obter informações sobre sexo, idade, nível de 

escolaridade, procedência, estado civil, número de filhos, ocupação e religiosidade dos 

usuários; e uma entrevista semi-estruturada, realizada individualmente, com o objetivo de 

investigar a percepção dos pais quanto à vivência no ambiente da UTIN,  quanto aos cuidados 

profissionais ofertados pela equipe multidisciplinar e, especificamente, quanto à  assistência 

psicológica recebida na unidade.  As entrevistas foram realizadas em sala privativa dentro do 

hospital, foram gravadas, conforme a autorização dos participantes, e tiveram duração de 45 

minutos. 

Quadro 1 - Modelo de assistência psicológica para familiares de pacientes internados em 

UTINs 
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MODELO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA 

FAMILIARES DE PACIENTES INTERNADOS EM 

UTINs 

Dados Pessoais 

Leito: _____ Data da Admissão:  ___/___/___ 

Procedência: 

_________________________________________ 

Nome da Mãe: 

_________________________________________ 

Idade Materna: _________anos 

Escolaridade: _________   Ocupação: _________ 

Nome do Pai: 

________________________________________ 

Idade Paterna: ________ anos 

Escolaridade:  ________   Ocupação: _________ 

Nome do RN: 

_______________________________________ 

Diagnóstico: 

_______________________________________ 

História Clínica Gestacional 

Nº de Gestações: ____ Nº abortos: ____ Filhos vivos: ____  

Pré-natal: (  ) sim, n° consultas: _______ (   ) não 

Doença Prévia: _________ Risco Infeccioso: (  ) sim (   ) 

não 

Tipo de Parto: ________________ Sexo: ________ 

Data de Nascimento_____/_____/_____  

IG: _______IGC: ________ Peso: ______ Kg 

Reanimação na Sala de Parto: (   )sim (   )não  

Oxigenoterapia: (   )sim  (   )não   

Aspectos do Suporte Familiar e Social  

Conta com apoio familiar? Não (   )  Sim (   )  

Rede de apoio: 

_________________________________________ 

Suporte emocional: (   ) Funcional (   ) Limitado (   )   

Ausente  

Situação de moradia: ________________________ 

Situação econômica: ________________________ 

Suporte material: (  ) Funcional (  ) Limitado (   ) Ausente 

Aspectos Subjetivos do Processo Gestacional e do 

Nascimento 

Gestação planejada: Sim (  )  Não (   ) 

Sentimentos relacionados à descoberta da gravidez: 

________________________________________________ 

Mudanças dos sentimentos ao longo da gravidez?  

Não (   ) Sim (   ) Quais? 

________________________________________________ 

 Sentimentos e percepções relacionadas ao nascimento do 

bebê: ___________________________________________ 

 Diferem do imaginado durante a gravidez?  

Não (  )  Sim ( ) Quais? 

_______________________________________________ 

 Problemas gestacionais: Não (  )  Sim (   ) Qual (is)? 

_______________________________________________ 

 Reações emocionais:  

_______________________________________________ 

 Sentimentos / sensações relacionadas ao internamento: 

_______________________________________________ 

 Avaliação Psíquica 

Doença psíquica prévia? (   ) Não   (   ) Sim Qual (is)? 

________________________________________________ 

 Medicamentos em uso? (   ) Não   (   ) Sim Qual (is)? 

________________________________________________ 

 Presença de alterações: ( ) Não ( ) Sim/Quais? 

________________________________________________ 

Sentimentos predominantes no momento: 

________________________________________________ 

Limitação cognitiva perceptível Sim (  )   Não (   ) 

Comportamentos Relevantes Identificados: 

 (   ) Choro fácil       (  ) Ansiedade        (  ) Medo  
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(  ) Compreensão sobre o quadro clínico do bebê  

(  ) Presença de crenças fantasiosas (sorte, destino, milagres, 

expectativas irreais, negação do quadro) 

 

Acompanhado por algum serviço:  (  ) Não  (  ) Sim Qual 

(is): 

________________________________________________  

 

Queixas:_________________________________________ 

 

Ações Interventivas: 

Intervenções iniciais (utilizadas pelo 

psicólogo na admissão do bebê e de 

sua família na UTIN) 

(     ) Acolhimento 

(  ) Permitir a livre expressão da 

vivência de luto pela    perda do filho 

idealizado 

( ) Fortalecimento do vínculo 

família/bebê 

(   ) Promoção da livre expressão de 

demais sentimentos relacionados ao 

contexto da hospitalização 

( ) Validação das expressões 

emocionais 

(   ) Intervenções empáticas (toque 

afetivo, verbalizações) 

 

Intervenções específicas ao pai 

(realizadas com o intuito de inserir o 

homem na cena de cuidado) 

( ) Sensibilização sobre sua  

importância enquanto companheiro, 

no sentido de oferecer suporte 

psicológico à parturiente, e sobre a 

possibilidade de funcionar como 

fator de equilíbrio para a família. 

( ) Sensibilização para a 

possibilidade da oferta de cuidados 

ao bebê e aos outros filhos, caso haja, 

na ausência da mãe. 

Intervenções voltadas para interações 

interpessoais: família - paciente e 

família - equipe (realizadas a fim de 

estimular o contato e a vinculação 

entre família e paciente, e favorecer a 

comunicação clara e efetiva entre 

família e equipe). 

(   ) Estímulo à expressão de 

emoções e emissão de 

comportamento que favoreçam as 

relações interpessoais 

(  ) Estímulo ao contato família-

paciente  

(  ) Estímulo ao contato família-

equipe, favorecendo a comunicação 

entre as duas partes 

  

Intervenções sequenciais (realizadas 

ao longo de todo o internamento, a 

fim de manter a família sempre 

informada e de favorecer o  

esclarecimento de dúvidas, além da 

manutenção do suporte psicológico) 

(   ) Disponibilizar informações sobre 

hospitalização, adoecimento, 

condições clínicas do bebê, e função 

geral dos equipamentos. 

(   ) Informar sobre situações em que 

há risco de sequelas, possíveis 

implicações, orientações sobre 

acompanhamento ambulatorial e 

potencialidades da criança frente ao 

diagnóstico. 

(    ) Disponibilizar informação sobre 

a rotina da UTI, sobre a importância 

da  presença dos pais, oferta de 

cuidados.  

(  ) Disponibilizar informações e 

sensibilizar para a realização da 

posição canguru (quando viável) e 

para a importância do aleitamento 

materno. 

( ) Manter acompanhamento 

psicológico enquanto durar o 

internamento na UTI. 

  

Intervenções específicas para as 

situações de óbito (ações prioritárias, 

que devem ser ofertadas em casos de 

falecimento de pacientes).  

(   ) Acolhimento aos pais 

(  ) Promoção da livre expressão dos 

sentimentos 

( ) Permitir  e viabilizar a despedida, 

ainda no espaço da UTIN, nos 

momentos finais do bebê (quando 

possível)  

( ) Permitir e incentivar o 

recolhimento de lembranças 

possíveis  

 

Observações/ Condutas/ 

Encaminhamentos:_____________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
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Análise dos dados 

As entrevistas foram integralmente transcritas e examinadas através da Análise de 

Conteúdo. Segundo Sousa e Santos (2020), trata-se de uma técnica de pesquisa que trabalha 

com a palavra permitindo, de forma prática e objetiva, produzir inferências do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social.  Para os autores, a análise de 

conteúdo possibilita a aproximação do que está implícito nos conteúdos manifestos, 

abrangendo não apenas o que está sendo informado, mas também os seus significados ocultos.  

A técnica compreende três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados obtidos e interpretação. Neste estudo, a pré-análise se deu com a leitura completa 

das entrevistas transcritas e a análise compreensiva do seu conteúdo. Em seguida, na 

exploração do material, foram definidas as categorias para análise a partir do conjunto dos 

dados que emergiram mais frequentemente e com maior veemência nas entrevistas. Por fim, 

na etapa de tratamento dos resultados/interpretação, elaborou-se uma síntese interpretativa 

articulando o tema, o objetivo, as questões e os pressupostos da pesquisa com a literatura, 

juntamente com as reflexões dos pesquisadores.  

Aspectos Éticos 

A coleta de dados aconteceu entre os meses de janeiro a maio de 2021, após a 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), através do Parecer Consubstanciado n° 

31049720.1.0000.5556. Todos os participantes da pesquisa concordaram em assinar o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Resultados 

No presente estudo, a idade dos participantes variou entre 18 e 40 anos, sendo que 

quatro pessoas apresentaram idade igual ou inferior a 21 anos. Quanto à escolaridade, a 

maioria dos pais possuem ensino fundamental e médio (91,6% da amostra). Quanto à 
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procedência, a grande maioria reside em outros municípios (83,3%), e estavam fora do seu 

domicílio com o único objetivo de acompanhar a internação do seu bebê. Apenas dois 

participantes residem no município onde a pesquisa foi realizada. A Tabela 1 apresenta uma 

caracterização sociodemográfica dos participantes quanto à idade, escolaridade e procedência. 

 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica dos participantes avaliados 

Idade Parental (média / 

variação) 

 

 27,8 anos (18 - 40) 

 
 

Escolaridade Ensino fundamental 

Ensino médio 

Ensino superior 

33,3%   (4 pessoas) 

58,3%   (7 pessoas) 

8,3%     (1 pessoa) 

 

Procedência (Região do estado/ 

cidade/ outros estados) 

Região Central da Bahia (Mun. 

Tanque Novo) 

 

Região Oeste da Bahia 

(Mun. Serra do Ramalho e Luis 

Eduardo Magalhães)  

 

Região Sul da Bahia 

(Mun. Ilhéus) 

 

Região Sudoeste da Bahia (Mun. 

Carinhanha, Dom Basílio, Itambé e 

Itororó) 

 
Vitória da Conquista (Município 

onde foi realizada a pesquisa) 

 

Estado de Goiás 

(Mun. Luziânia) 

16,7%  (2 pessoas) 

 

 

 

16,7%  (2 pessoas) 

 

 8,3%  (1 pessoa) 

 

 33,3% (4 pessoas) 

 

 16,7  (2 pessoas ) 

 

8,3%   (1 pessoa) 

** Classificação segundo Soares e Fernades (1989): Qualificação inferior: Nível mínimo de instrução 

(antigo primário), esforço braçal não exigido e algum treinamento profissional específico; Qualificação média: 

Nível de instrução formal de Ensino Fundamental (antigo 1o grau) completo e algum estudo adicional, ausência 

de esforço braçal e status mais elevado do que as formas anteriores. 

 

 

Ademais, com base na análise do conteúdo das entrevistas foi realizado o agrupamento 

das percepções dos participantes com relação à sua vivência na UTIN, e com relação à 

assistência psicológica recebida, constituindo as categorias do estudo: (1) “Ser cuidador de 

um bebê de UTIN: uma mistura de sensações”, (2) “Modificações de sentimentos durante a 
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internação” e (3) “Rede de apoio psicológica e sua influência para os pais dos bebês”. Dessa 

maneira, foi possível estabelecer interlocuções com os dados existentes na literatura, 

possibilitando uma maior compreensão sobre as reações emocionais dos pais, a formação de 

vínculo entre estes e o bebê, bem como acerca do papel do psicólogo em tal ambiente.    

1. Ser cuidador de um bebe de UTIN: uma mistura de sensações 

Nesta categoria, percebe-se o predomínio de sentimentos como tristeza, angústia, 

medo e desespero. Tais reações estão intimamente associadas à fragilidade do bebê pré-termo 

e seu risco de morte, o que pode ser constatado nas falas de todos os participantes, ao 

relatarem, por exemplo, que “A sensação foi de desespero, né? Porque ir pra uma UTI 

ninguém imagina, né? Um bebezinho ia precisar de uma UTI. O momento foi de desespero 

mesmo, [me senti]angustiada,  triste, chorosa” (P6), “Sem chão. Não sabia o que que fazia, 

fiquei desesperada né?” (P9), “(...) Medo da morte, medo da sequela. Era o que mais 

dominava” (P10) e “Um pouco preocupada. Medo de perder, né?” (P12).   

Em complemento, uma participante pontua que “(...) tava um pouco paralisada, não 

fazia nada. Só quando eu cheguei lá que comecei a chorar” (P8).  A participante P3, por sua 

vez, afirma que se sentiu “(...) mal. Pensando que minha filha ia ficar aqui pra toda a vida” e 

afirmou ter “medo e muito” de que sua filha não sobrevivesse. Além disso, a associação do 

local da UTIN com a possibilidade de morte ou gravidade intensa, bem como a 

impossibilidade de vivenciar a maternidade imaginada e de estar perto do bebê corroboraram 

para o estabelecimento ou intensificação destes sentimentos. As falas “(...) eu tinha uma visão 

muito ruim da UTI e eu achei que ela iria vir porque é como se estivesse entre a vida e a 

morte né?” (P7) e “(...) a UTI, dá aquele ar de ‘tá no fim da vida’, uma coisa muito grave” 

(P11) ilustram a associação do locus da UTIN com a possibilidade de morte, corroborando 

para o estabelecimento ou intensificação de sentimentos negativos.  
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Por outro lado, também se evidenciou sentimentos de felicidade relacionados à 

possibilidade de acesso ao cuidado e tratamento para melhora do quadro clínico, na qual, por 

exemplo, um dos participantes afirma que achou o ambiente “(...) muito bom, tem todos os 

equipamentos, uma equipe” (P5) ou “(...) tinham mais crianças ali também precisando de 

tratamento, precisando de cuidado, assim como ele [seu filho]. E a impressão que eu tive foi 

que ele poderia ter aqueles mesmos cuidados” (P4).  

Ademais, tais sentimentos positivos também se evidenciam em momentos de 

proximidade e vinculação entre mãe e bebê. Tal aspecto fica evidente na fala de uma das mães 

que, ao ser questionada como se sentiu ao segurar o bebê no colo pela primeira vez, afirmou 

que era “Emocionante, né? Ver ele ali no colo, poder conversar, poder pegar. Muito bom.” 

(P5). 

2. Modificações de sentimentos durante a internação  

Nesta categoria apresentam-se as impressões e sentimentos que os pais vivenciaram ao 

longo do processo de internação. Quanto a isso, observou-se que determinadas impressões 

foram modificadas ao longo do processo de internação, especialmente, em decorrência da 

evolução positiva do quadro clínico do recém-nascido, do cuidado despendido pela equipe 

multiprofissional e do suporte social e familiar ofertados aos pais. No que se refere ao quadro 

clínico, a percepção acerca da melhora do paciente, seja pelas notícias recebidas, seja pela 

menor necessidade de utilização de aparelhos, agiu como promotor de tranquilidade aos pais. 

As seguintes falas demonstram tais achados: “[As notícias] têm sido melhores a cada dia. (...) 

e tranquiliza” (P6); “Agora tô bem mais tranquila (...). Acho que [porque tô] vendo o jeito 

que neném tá né? Cada dia melhorzinha e evoluindo bem” (P9) e “Mas agora eu tô mais 

tranquila. O resultado deles tá melhorando, né?”(P1). 

Além disso, o entendimento dos pais acerca do cuidado prestado pela equipe de saúde 

da UTIN também emerge como promotor de maior confiança e tranquilidade, sendo 
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predominantes as percepções positivas por parte dos entrevistados. Depoimentos como “Tudo 

que eu pergunto eles tiram minha dúvida, respondem tudo. [...] Eu fico esclarecido das coisa” 

(P2), “Eles me dão segurança pra eu perguntar” (P4) e “Eu chorei muito hoje de tarde 

porque fiquei muito preocupada. Mas aí eu conversei com a enfermeira e ela me 

tranquilizou” (P7) sustentam que a abertura para o diálogo, bem como a escuta e atenção 

ofertada pela equipe nos momentos de fragilidade contribuíram para melhorar a vivência dos 

pais. Em complemento, a distância da família ampliada e a responsabilidade total pelo 

paciente foram percebidas como dificuldades para o enfrentamento da situação, e acentuaram 

a sensação de solidão desses pais: “Eu achei que eu não ia aguentar ficar aqui (...) ficar longe 

de casa, longe de todo mundo, é meio difícil” (P8). Ficou evidenciado que a maioria dos 

entrevistados se encontravam sozinhos no município, com o único objetivo de acompanhar a 

internação do seu bebê. 

Por fim, a rede social construída com os outros pais de bebês também internados na 

UTIN foi percebida como um suporte importante e auxiliou na atenuação de sentimentos de 

tristeza e solidão, além de ter promovido interação social e sensação de conforto, como no 

relato: “Na hora que eu cheguei foi um pouco difícil, mas logo em seguida as meninas que 

moram lá [referindo-se às hospedes da casa de apoio] começaram a conversar comigo e me 

apoiaram” (P8) e  “a gente acaba fazendo amizade (P1). A gente acaba se confortando mais” 

(P7). 

3. Rede de apoio psicológico e sua influência para os pais dos bebês 

Por fim, esta categoria diz respeito ao impacto do acompanhamento psicológico para a 

vivência dos pais no ambiente da UTIN. Utilizando-se o modelo descrito no Quadro 01, 

percebe-se que esse emerge como fator de proteção. Assim, tal acompanhamento foi 

percebido como um espaço de apoio e acolhimento, capaz de proporcionar maior conforto e 

auxílio na redução das tensões emocionais descritas pelos participantes. Os atendimentos 
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contribuíram para promover melhorias da experiência dos pais dos recém-nascidos da UTIN, 

fortalecendo a segurança e confiança deles ao proporcionar, por exemplo, “(...) mais 

segurança, mais confiança e eu também tô vendo que essas conversas também estão me 

ajudando, me dando mais outros pensamentos positivos” (P4).  

A possibilidade de falar livremente sobre as sensações e sentimentos relacionados à 

hospitalização, bem como a escuta individualizada e as orientações ofertadas pela profissional 

favoreceram a ampliação perceptiva, a redução da angústia e do desespero e o aumento da 

sensação de tranquilidade, inclusive o controle dos quadros de ansiedade, como pontuado por 

uma mãe ao afirmar que “Ajudou, eu tô mais tranquila. Não estou tão preocupada. Tava 

muito agoniada, mas agora tô mais tranquila. [...] Trouxe mais tranquilidade” (P1). 

 

Discussão 

Com base nos relatos dos participantes, percebem-se convergências com os achados de 

Ionio, Mascheroni, Colombo, Castoldi e Lista (2019) e Trumello et al. (2018), ao 

evidenciarem que a internação do filho marca uma experiência aversiva para os pais, sendo 

capaz de gerar sentimentos de medo, estresse e ansiedade. São responsáveis por esses 

sentimentos a separação física dos pais com o seu bebê e a incerteza frente à evolução do seu 

quadro clínico. Sendo a separação física um aspecto recorrente no contexto neonatal, Galeano 

e Maya (2021) afirmam que a baixa interação com o filho em conjunto com a impossibilidade 

de vivenciar a maternidade imaginada pode desencadear e manter sentimentos de culpa e 

insegurança nos pais. Ionio et al. (2016) destacam que, especialmente as mães de bebês 

prematuros, possuem maiores chances de desenvolver níveis elevados de ansiedade, raiva, 

sintomas depressivos e estresse.   

É importante ressaltar que, além das condições do bebê, o ambiente da UTIN pode 

muitas vezes agravar reações de medo e insegurança nos pais (Leahy-Warren, Coleman, 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02956-2#auth-Patricia-Leahy_Warren
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02956-2#auth-Chelsea-Coleman
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Bradley & Mulcahy, 2020). Nesse sentido, com base nos relatos dos participantes desta 

pesquisa, foram evidenciadas impressões relacionadas ao ambiente da UTIN como local de 

sofrimento e desesperança, intensificadas pela gravidade dos quadros clínicos dos pacientes 

internados, pela concepção social da UTIN como um lugar em que se vai quando se está 

próximo da morte e pela impossibilidade de ver ou estar no presente no referido espaço.  

Paralelamente, esse mesmo espaço pode emergir como possibilidade de cuidado e 

melhora do quadro clínico do bebê, sendo tal percepção capaz de amenizar sentimentos de 

desesperança e impotência frente à situação vivenciada. Tais impressões são fortalecidas 

pelos equipamentos tecnológicos disponíveis do local, pela presença de equipe de saúde para 

prestação de cuidados, bem como pela existência e proximidade com outros recém-nascidos 

também demandantes de tratamento (Treyvaud, Spittle, Anderson & O’Brien, 2019) 

Apesar da existência de um estranhamento inicial referido por parte dos participantes, 

tanto pelo ineditismo da vivência, quanto pela imposição da separação física que a situação 

acarreta, reações ambivalentes surgiram nos pais. Foi perceptível, portanto, sentimentos como 

esperança/desesperança, felicidade/preocupação e alegria/tristeza, sendo estes, resultado das 

incertezas e inseguranças que a internação e a impotência diante da situação geram, como 

apontado também por Alinejad-Naein, Peyrovi e Shoghi (2020) e Maastrup et al. (2017). Em 

complemento, Carvalho e Pereira (2017), apontam tais reações como consequência da 

esperança de que o bebê se recupere, em paralelo com o medo de perdê-lo. 

 Isso posto, Ionio et al. (2018) e Baseggio et al. (2017) sustentam que as sensações 

negativas dos pais, como medo, insegurança e ansiedade, e o agravamento destas podem 

surgir como respostas frente à situação de fragilidade do bebê, dificultando o estabelecimento 

do vínculo entre pais e filhos. No entanto, Carvalho e Pereira (2017) afirmam que a 

elaboração e a compreensão de tais vivências no ambiente da UTIN possibilitam aos pais o 

desenvolvimento de autoconfiança e de outras competências capazes de favorecer a formação 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02956-2#auth-R_is_n-Bradley
https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02956-2#auth-Helen-Mulcahy
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do vínculo com o filho, o que pode auxiliá-los a se tornarem agentes ativos no cuidado à 

criança. 

Nesse sentido, os participantes indicam que a evolução clínica do bebê e o 

desenvolvimento de suas habilidades, tais como o reconhecimento do seu familiar, a demanda 

pelo colo e a amamentação ao seio, podem colaborar para o fortalecimento da vinculação 

afetiva entre os entes. As descrições sobre a emoção de pegar o bebê ao colo pela primeira 

vez, após este atingir alguma estabilidade clínica, bem como os relatos acerca do prazer em 

amamentar ao seio, corroboram a importância do contato pele a pele no fortalecimento da 

vinculação afetiva entre a díade mãe-bebê. Convergindo com tais achados, Leahy-Warren et 

al. (2020) e Kim e Kim (2022)  apontam que, através do suporte social, familiar e  

psicológico, é possível que os pais enfrentem o período de internação de maneira menos 

aversiva, reduzindo a incidência de sofrimento psíquico e, consequentemente, tendo maior 

disponibilidade emocional para os filhos o que contribui para uma melhor vinculação com o 

bebê e desenvolvimento saudável deste.  

Nesse sentido, estudos como os de Lotto e Linhares (2018) e Kurt, Kucukoglu, 

Ozdemir e Ozcan (2020) sustentam o Método Canguru, por exemplo, como prática 

humanizada de contato pele a pele capaz de promover um vínculo afetivo entre mãe e filho e 

servir como estratégia não-farmacológica para o manejo de dor nos bebês prematuros.  

Enquanto isso, a percepção de melhora quanto ao aspecto físico e reflexos em seus bebês, 

narrada por alguns participantes ao longo do período de internação, demonstra a valorização 

das primeiras reações e habilidades dos recém-nascidos, o que também demonstra o interesse 

e a vibração dos pais pelas conquistas do bebê, colaborando para o estreitamento do vínculo 

afetivo.  

No que se refere à comunicação com a equipe, evidenciou-se que, de maneira geral, os 

pais conseguem se comunicar com as diversas categorias profissionais, sendo possível 

https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02956-2#auth-Patricia-Leahy_Warren
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estabelecer uma comunicação voltada para o esclarecimento de dúvidas e informações sobre o 

quadro clínico e procedimentos realizados. Essa atitude corrobora o que sustenta a literatura, 

visto que a equipe deve se manter acessível e favorecer a participação dos familiares nos 

cuidados, promovendo a segurança e confiança dos pais, a superação de medos e a 

desmistificação do ambiente da UTIN (Dadalto & Rosa, 2015; Treyvaud et al., 2019).  

Em consonância com os dados do presente estudo, Souza e Ferreira (2010) apontam 

que a preocupação da equipe em promover a participação dos familiares no cuidado ao bebê 

se constitui como um dos pontos principais para o desenvolvimento de uma prática 

humanizada na UTIN e favorece a formação de um vínculo de qualidade entre os pais e a 

criança. Constatou-se, no entanto, que grande parte dos pais mantinha contato diário com os 

familiares, o que contribuiu para atenuar a tristeza e a solidão, e promover maior sensação de 

segurança e tranquilidade. Nesse ínterim, Kim e Kim (2022) destacam que o apoio social é 

um fator protetivo em se tratando de sintomas depressivos em mães de bebês prematuros 

hospitalizados, o que reforça a importância de fortalecer vínculos em tal contexto.   

 Em relação ao apoio psicológico, Carvalho e Pereira (2017) afirmam que o 

profissional da Psicologia deve facilitar o processo de elaboração frente à situação de 

internação, contribuindo para promoção de autoconfiança, sensação de segurança e autonomia 

dos pais para cuidarem dos seus filhos, assumindo um papel ativo. Na mesma direção, 

Treyvaud et al. (2019) apontam a importância de o psicólogo colocar-se como ponto de 

referência às famílias na UTIN, compreendendo de maneira global a história do bebê e sua 

integridade. Ademais, os autores sustentam fortalecer a comunicação entre equipe e os pais a 

fim de minimizar conflitos e distanciamento; contribuir para a elaboração de possíveis perdas 

ocorridas, como sequelas no desenvolvimento e morte; auxiliar os pais a falarem sobre o 

nascimento possibilitando melhor compreensão do contexto e manejo de sentimentos 
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negativos; além de fornecer atendimento aos pais da criança fortalecendo os vínculos com o 

bebê e discutindo questões acerca da parentalidade, por exemplo.  

Baltazar, Gomes e Cardoso (2010) destacam que realizar entrevistas regulares com os 

pais dos bebês internados, estimular a amamentação e o contato pele a pele, bem como 

promover encontros com grupos de pais são ações que podem fortalecer a relação primária 

entre os entes e promover a saúde mental dos envolvidos. Paralelamente, Viera, Bugs, 

Fonseca, Guimarães e Machinesk (2018) salientam que as equipes devem ser capazes de 

identificar sinais que indiquem sofrimento psíquico nas mães buscando estratégias que 

reduzam tal sentimento e estimulem a autoeficácia promovendo uma parentalidade mais 

saudável. Nesse sentido, os dados empíricos sinalizam para a importância da atuação do 

psicólogo na UTIN, que pode ser compreendida como uma ação relevante de cuidado ao aos 

pais do bebê internado, capaz de auxiliar os familiares/cuidadores a enfrentarem o processo de 

internação, estimular um vínculo seguro e tornar o período de hospitalização menos aversivo.     

Isto posto, sustenta-se a importância de intervenções psicológicas com os pais na 

UTIN com o objetivo de minimizar os sentimentos negativos, buscando auxiliar na vinculação 

pais-bebê, na melhora clínica do bebê, impactando no seu desenvolvimento físico, sócio 

emocional, afetivo e cognitivo no futuro (Ionio et al., 2018). Estudos de intervenção 

realizados no ambiente da UTIN, como os de Marciano, Evangelista e Amaral (2019), 

Palazzi, Meschini e Piccinini (2019) e Baltazar, Gomes e Segal (2014), indicam que os longos 

períodos de internação, bem como a instabilidade clínica do bebê, são fatores que podem 

prejudicar a formação de vínculo entre pais e filhos.  

Dessa maneira, as intervenções realizadas devem ser capazes de oferecer, além do 

suporte emocional, estratégias que visem estimular o contato com o filho, bem como 

participação dos pais no cuidado deste. Nesse sentido, os autores Woolard et al. (2022) e 

Harding, Levin,Crossley, Murphy e Engel–Hoek (2019) sustentam a necessidade de apoio 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1355184119300419?casa_token=cFgoPq2qWn4AAAAA:4f57GizTlVIEqoavHjJ0kS36M_Tko8FmfQN_zLQ7aGxQ9xnOZZdFc0QPDbxIkShbTm6a0_Hblsq4#!
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psicológico ao apontar que o processo de vinculação entre mãe e o bebê durante a internação 

pode tornar-se fragilizado. Os autores afirmam que incentivar tal proximidade pode facilitar o 

processo de socialização, controle emocional e desenvolvimento da linguagem ao longo do 

ciclo de vida do bebê. 

 

Considerações finais 

Esta pesquisa possibilitou a compreensão dos sentimentos vivenciados pelos pais de 

bebês internados em uma UTIN. De maneira geral, foram expressos sentimentos de medo, 

angústia, tristeza e desespero, acentuados nos momentos subsequentes à admissão. 

Compreende-se a predominância dessas reações emocionais, sobretudo nos momentos iniciais 

da internação, por tratar-se de uma situação nova e temerária, em que a saúde do recém-

nascido encontra-se comprometida. Apesar de serem comuns, essas reações demandam 

atenção, pois podem acarretar quadros agudos de ansiedade e/ou depressão, e comprometer o 

processo inicial da vinculação afetiva entre o bebê e os seus familiares. 

Sentimentos negativos relacionados à ambiência da UTIN também foram evidenciados 

no estudo. Entretanto, paralelamente às descrições sobre medo, angústia e sofrimento, 

também foram narrados sentimentos como alegria, felicidade e esperança, além da sensação 

de alívio por conseguir ofertar ao seu bebê o tratamento necessário, através da internação. Isso 

demonstra que a UTIN não foi percebida apenas como um local frio e inóspito, mas também 

foi vista como equipamento promotor de cuidado e melhora clínica do paciente. O paradoxo 

entre as reações emocionais percebidas também pode ser justificado pela esperança de 

recuperação do infante, ao mesmo tempo em que permanece o temor de perdê-lo, enquanto 

dura o processo de internação. 

Como limitações desta pesquisa, ressalta-se que a coleta de dados ocorreu durante o 

período de pandemia pela Covid-19, o que pode ter potencializado a vivência de muitos dos 
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sentimentos relatados pelos participantes. Ademais, apesar de os achados do estudo 

corroborarem com dados da literatura, as experiências dos participantes aqui relatados são 

singulares e, portanto, cada pai/mãe possui vivências próprias que devem ser analisadas nas 

suas particularidades a partir da relação com o bebê e sua história de vida.  Esses aspectos 

devem ser considerados ao se pensar em generalizar os resultados encontrados para outros 

contextos. Apesar das limitações, considera-se a relevância do estudo pelas reflexões 

levantadas e por possibilitar intervenções psicológicas com vistas à promoção da saúde 

psíquica de pais de neonatos prematuros hospitalizados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo objetivou investigar a percepção dos cuidadores principais de bebês 

internados em UTINs sobre a sua vivência na unidade, e sobre o modelo de assistência 

psicológica utilizado durante o internamento.  Os resultados identificaram uma gama de 

sentimentos que envolve a hospitalização neonatal. Evidenciou-se que o medo, angústia, 

tristeza e desespero, descritos principalmente nos momentos subsequentes à admissão, 

coexistiram com momentos de alegria, felicidade, esperança e sensação de alívio, emergentes 

pelo reconhecimento do espaço como um local de assistência e cuidado adequado às 

demandas do paciente. Também ficou evidenciado que a melhora clínica do nascituro, ao 

longo do internamento, contribuiu para a tranquilidade aos cuidadores, o que foi descrito pela 

maioria dos participantes. A percepção positiva sobre o cuidado dispensado pela equipe de 

saúde da UTIN colaborou para a estabilidade emocional dos entrevistados, e o 

acompanhamento psicológico prestado na unidade, embasado no modelo desenvolvido para 

esta pesquisa, foi considerado um elemento promotor de apoio e acolhimento, auxiliando na 

redução das tensões emocionais narradas pelos cuidadores. 

Este projeto teve início em 2019, momento em que a UTIN, onde o estudo aconteceu, 

permitia o acesso irrestrito dos pais na unidade, e estimulava a visitação de avós e irmãos.  

Com o advento da pandemia pela COVID-19, em 2020, devido às restrições impostas pelo 

isolamento social e por questões de biossegurança, o acesso dos familiares passou a ser 

limitado. Essas modificações no locus do estudo interferiram na proposta inicial deste projeto, 

que precisou se adequar à nova realidade. O cenário pandêmico trouxe algumas dificuldades 

para a execução desta pesquisa, sendo a principal delas, a redução do número de participantes. 

Outro fator associado à pandemia que interferiu no estudo refere-se à ansiedade dessas 

pessoas, aguçada pelo novo contexto, para além da ansiedade natural relacionada ao 

internamento.  

Como limitações do estudo, aponta-se o fato de ter sido realizado em apenas uma 

unidade hospitalar, com número reduzido de participantes, escolhidos por conveniência. 

Também o fato de a coleta de dados ter acontecido durante a pandemia pela COVID-19 pode 

ter potencializado a vivência de medo e ansiedade, relatados pelos cuidadores. Outra 

limitação refere-se ao fato de que os dados foram coletados pela psicóloga da unidade e 

responsável por esta pesquisa. Isso aconteceu devido à restrição imposta pela pandemia, que 

inviabilizou que uma terceira pessoa realizasse a coleta. Estes aspectos devem ser 
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considerados ao se pensar em generalizar os resultados encontrados para outros contextos. 

Sugere-se a ampliação deste estudo para novas UTINs, a fim de verificar possíveis 

divergências nos resultados, sobretudo após o controle da pandemia. 

Mesmo diante das dificuldades e limitações, a pesquisa alcançou seus objetivos e 

demonstrou a relevância da padronização das ações de cuidado aos familiares de pacientes das 

UTINs. A escassez de material publicado referente a esta temática e a ausência na literatura 

de modelos sistematizados de boas práticas psicológicas voltadas aos cuidadores principais de 

neonatos prematuros hospitalizados ressaltam a importância do estudo, ao possibilitar o 

desenvolvimento de intervenções psicológicas com vistas à promoção da saúde psíquica deste 

público. 

Como produtos finais referentes à pesquisa, foram desenvolvidos: 1) um artigo de 

revisão integrativa de literatura (no prelo) sobre a atuação do psicólogo nas UTINs, que 

buscou identificar se existe uma sistematização das práticas destes profissionais em um 

modelo psicológico que seja norteador do seu trabalho nesses espaços. Concluiu-se que 

poucos estudos propõem esta sistematização como forma de orientar de maneira mais efetiva 

a prática psicológica nas UTINs. 2) um artigo com os resultados da pesquisa (aceito para 

publicação pela Revista Contextos Clínicos em 18 de julho de 2022), que investigou a 

percepção de cuidadores principais de bebês internados em uma UTIN sobre a hospitalização 

e a assistência psicológica recebida na unidade, e cujos resultados apontaram para a presença 

do sofrimento vivenciado pela hospitalização, mas também para sentimentos e sensações 

positivas, emergentes da consciência de que o paciente estava recebendo os cuidados 

necessários, disponibilizados pelo serviço. A assistência psicológica recebida foi descrita 

como promotora de apoio e acolhimento e mostrou-se relevante no auxílio ao enfrentamento 

da situação vivenciada. 3) a colaboração no artigo publicado e intitulado: A covid-19 para 

além da doença: efeitos da pandemia no espaço intensivista neonatal à luz da teoria 

ambientalista de Nightingale https://doi.org/10.1590/S0104-12902022201010. O estudo 

apresentou as mudanças organizacionais e estruturais ocorridas na UTIN onde se desenvolveu 

esta pesquisa, e observou o comprometimento na comunicação e relação entre família, 

neonato e equipe, em decorrência das restrições impostas pela pandemia da COVID-19. Os 

resultados demonstraram a emergência de novas estratégias a partir do contexto pandêmico, 

levando os profissionais a se reinventarem e ousarem na comunicação, por meio de recursos 

remotos antes não utilizados, destacando as tecnologias digitais.  4) um guia de atenção aos 

cuidadores de bebês internados em UTIs Neonatais (Apêndice F). A elaboração deste material 

https://doi.org/10.1590/S0104-12902022201010
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objetivou sistematizar as principais ações interventivas referentes aos aspectos psicossociais 

ligados à prematuridade que impactam o bebê internado e os seus familiares, a fim apresentar 

estas ações aos cuidadores (pais e profissionais atuantes nesses espaços). O que motivou a 

escrita desse guia foi a percepção sobre a relevância do trabalho psicológico nas UTINs, e a 

concomitante escassez de publicações no Brasil sobre o tema - constatada após revisão de 

literatura - e por não ter sido encontrado, no referido levantamento, um instrumento único que 

sistematizasse e balizasse as práticas psicológicas nas UTINs. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 

Prezado participante, você está sendo convidado(a) a participar como voluntário(a) da 

pesquisa “Percepção sobre a utilização de um modelo de assistência psicológica entre 

cuidadores principais de bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do 

Hospital Geral de Vitória da Conquista” coordenada pela Profª. Drª. Edi Cristina Manfroi, 

do Instituto Multidisciplinar em Saúde – UFBA (IMS/CAT) UFBA e pela mestranda Amanda 

Chaves Rocha do mesmo Instituto.  

Nesta pesquisa, pretendemos construir um modelo de atenção psicológica composto 

por procedimentos e rotinas humanizadas, a ser implantado na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) do Hospital Geral de Vitória da Conquista. Pretendemos que os resultados 

sejam úteis para melhorar a qualidade da atenção oferecida aos usuários do espaço em 

questão. Para esta pesquisa, utilizaremos o questionário sociodemográfico e a entrevista 

semiestruturada, como formas de coletar dados e informações. 

Neste sentido, gostaríamos de contar com a sua participação permitindo-me entrevistá-

lo (a) e aplicar o questionário. As entrevistas serão gravadas em aparelho de áudio, então eu 

peço a sua autorização para gravá-las. Os procedimentos acontecerão em 3 momentos 

diferentes, individualmente, ao longo da sua permanência na UTIN. Cada um deles terá a 

duração aproximada de uma hora. No primeiro momento, será aplicado o questionário 

sociodemográfico, que fornecerá informações a respeito das suas condições socioeconômicas 

e culturais, e do contexto relacionado à internação neonatal. 

Após esta primeira etapa, a sua presença e participação na UTIN será orientada através 

do modelo de assistência psicológica que pretendemos desenvolver. Depois de receber estas 

orientações, uma semana após o nosso primeiro contato, o Sr. (a) será entrevistado (a). O 

objetivo será conseguir informações sobre a sua percepção da UTIN e das orientações que 

foram oferecidas. Informo que as gravações serão transcritas e utilizadas apenas no processo 

de análise dos dados da pesquisa, o (a) Sr.(a) não terá seu nome identificado em nenhuma das 

etapas e todos os dados e informações serão mantidos em absoluto sigilo. 

 

Rubrica do Pesquisador: _________________________________  

Rubrica do Participante: _________________________________  
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A entrevista e a aplicação do questionário não oferecem riscos à sua saúde física nem 

psicológica. Destaco que as informações somente serão utilizadas para os fins acadêmicos e 

científicos. Além disso, os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando o estudo 

estiver finalizado. Durante o processo você poderá se sentir desconfortável, ficar cansado ou 

se emocionar, mas se algo assim acontecer, a pesquisadora está preparada e saberá como te 

ajudar, fornecendo assistência integral e gratuita. 

Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua permissão, 

a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou punição pela sua decisão. Você 

também poderá a qualquer momento pedir maiores informações, para isto basta entrar em 

contato com a pesquisadora. Você não terá nenhum tipo de despesa para participar desta 

pesquisa, bem como nada será pago por sua participação. Fica garantida a indenização em 

casos de danos, comprovadamente decorrentes da sua participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extrajudicial. 

Os resultados alcançados poderão ser publicados em artigos e eventos científicos. 

Contudo, em nenhuma hipótese os participantes serão identificados por seus nomes, sendo 

mantida em sigilo a sua identidade. Os instrumentos e documentos utilizados neste estudo 

serão armazenados por 5 (cinco) anos, em local apropriado no Instituto Multidisciplinar em 

Saúde da UFBA, ficando sob a responsabilidade dos pesquisadores, sendo garantido o acesso 

restrito a essas informações e o sigilo das mesmas. 

Caso você concorde em participar desta pesquisa, você precisa rubricar todas as 

páginas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e preencher a autorização 

apresentada a seguir com as suas informações e assiná-la juntamente aos pesquisadores. Este 

documento possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável pela 

pesquisa. Estamos disponíveis para quaisquer esclarecimentos sobre eventuais dúvidas que 

possam surgir a respeito desta pesquisa. Seguem os telefones e o endereço institucional dos 

pesquisadores responsáveis e dos Comitês de Ética em Pesquisa – CEP, onde você poderá 

tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação nele, agora ou a qualquer momento. 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal da Bahia 

(IMSCAT) – Tel: (77) 3429-2720 Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58, Bairro 

Candeias - CEP: 45.029-094, Vitória da Conquista – BA, Brasil. 

 

Rubrica do Pesquisador: _________________________________  

Rubrica do Participante: _________________________________  

 

2 de 3 
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Amanda Chaves Rocha – Titulação: Mestrado em andamento. Tel: (77) 988094454 

e-mail: amandac.rocha@gmail.com / Rua Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58, Bairro 

Candeias - CEP: 45.029-094, Vitória da Conquista – BA, Brasil.   

 

Prof. Dra. Edi Cristina Manfroi – Titulação: Doutorado. Tel: (77) 3429-2700 / Rua 

Hormindo Barros, 58, Quadra 17, Lote 58, Bairro Candeias. Instituto Multidisciplinar em 

Saúde – IMS-CAT, 3º andar – Sala330, Vitória da Conquista – BA, Brasil.  

 

Autorização:  

Eu, ________________________________________________________________ 

declaro que fui informado dos objetivos e finalidades do estudo “Percepção sobre a 

utilização de um modelo de assistência psicológica entre cuidadores principais de 

bebês internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de 

Vitória da Conquista”. Li e entendi as informações. Tive oportunidade de fazer perguntas 

e tirar minhas dúvidas. Este formulário está sendo assinado voluntariamente por mim e 

concordo em participar do estudo até que eu decida o contrário, bem como autorizo a 

divulgação e publicação das informações que dei, exceto os meus dados pessoais, em 

eventos e publicações científicas. Autorizo também a gravação das entrevistas e estou 

ciente de que meu consentimento para essas gravações pode ser retirado a qualquer 

momento, assim que eu o desejar. Sendo assim, assino este documento, juntamente com o 

pesquisador, em duas vias de igual teor, ficando uma via sob minha responsabilidade e a 

outra via com o pesquisador.  

Vitória da Conquista - BA, ____de __________de 2021.                   

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_____________________________________________ 

Pesquisador 
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APÊNDICE B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E 

DEPOIMENTOS 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS E DEPOIMENTOS 

 

Eu  , CPF  ____, RG  _____, depois 

de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da 

pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou 

depoimento, especificados no Temo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

AUTORIZO, através do presente termo, as pesquisadoras Amanda Chaves Rocha e Edi 

Cristina Manfroi, do projeto de pesquisa intitulado “Percepção sobre a utilização de um 

modelo de assistência psicológica entre cuidadores principais de bebês internados na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Geral de Vitória da Conquista” a realizar as fotos 

que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a 

nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou  

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 

10.741/2003) e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

Vitória da Conquista - BA,    ____de  ___de  ______ __ 

     

Participante da pesquisa                              Pesquisador responsável pelo projeto 

           

 

  

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D A   B A H I A 
I n s t i t u t o M u l t i d i s c i p l i n a r em S a ú de 

Campus Anísio Teixeira 

 

Impressão do dedo polegar caso não saiba assinar 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

 

1. NOME:  ____________________________________________________________ 

2. SEXO M (  )  F (  ) 

3. DATA DE NASCIMENTO: ___/___/___     IDADE: _________ 

4. ESCOLARIDADE: (  ) FUNDAMENTAL  

                                 (  ) MÉDIO 

                     (   ) SUPERIOR 

5. PROCEDÊNCIA _______________________________________________________ 

6. ESTADO CIVIL: (  ) CASADO (A) 

                              (  ) SOLTEIRO (A) 

                              (  ) UNIÃO ESTÁVEL 

7. NÚMERO DE FILHOS: __________________ 

8. OCUPAÇÃO: 

____________________________________________________________ 

9. RELIGIÃO: 

______________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

1. Quais foram as suas sensações e sentimentos ao saber que seu filho precisaria ficar 

internado em uma UTIN? 

2. Quais foram as suas primeiras impressões da UTIN, quando você chegou? 

3. Essas impressões mudaram, ao longo do internamento? Se sim, a que você atribui 

esta mudança? 

4. Você se sentiu seguro, com relação aos cuidados profissionais que foram ofertados 

ao seu filho (a), nesta UTIN? 

5. Você se sentiu confortável com a equipe, para fazer perguntas, esclarecer dúvidas, 

etc? 

6. Você considera que desenvolveu uma relação de confiança com a equipe? 

7. Como você avalia o acompanhamento psicológico e as orientações que recebeu por 

parte da psicóloga? Acha que esse acompanhamento modificou de alguma forma o seu 

estado emocional, durante o período do internamento? Se sim, de que forma isso 

aconteceu? 

8. Você gostaria de acrescentar algo sobre a sua vivência nesta UTIN, que não tenha 

sido perguntado? 
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APÊNDICE E – MODELO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA 

 

MODELO DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA PARA FAMILIARES DE PACIENTES 

INTERNADOS EM UTINs 

Dados Pessoais 

Leito:  _________            Data da Admissão: ____/____/____ 

Procedência: __________________________________________ 

Nome da Mãe: ________________________________________ 

Idade Materna: _________ anos 

Escolaridade: ______________ Ocupação: ______________ 

Nome do Pai: ______________________________________ 

Idade Paterna: ________ anos 

Escolaridade: ______________ Ocupação: ______________ 

Nome do RN: _____________________________________ 

Diagnóstico: ______________________________________ 

História Clínica Gestacional 

Nº de Gestações:  _____ Nº abortos: _____ Filhos vivos: _____ 

Pré-natal: (  ) sim, n° consultas: _______ (   ) não 

Doença Prévia: _________ Risco Infeccioso: (  ) sim (   ) não 

Tipo de Parto: ________________ Sexo: ________ 

Data de Nascimento _____/_____/_____ 

IG: __________ IGC: __________ Peso: ________Kg 

Reanimação na Sala de Parto: (   )sim (   )não 
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Oxigenoterapia: (   )sim  (   )não 

Aspectos do Suporte Familiar e Social 

Conta com apoio familiar? Não ( )  Sim ( ) Rede de apoio: 

______________________________________________________________________ 

Suporte emocional: (   ) Funcional (   ) Limitado (   )   Ausente 

Situação de moradia: _______________________________ 

Situação econômica: _______________________________ 

Suporte material: (  ) Funcional (   ) Limitado (   ) Ausente 

Aspectos Subjetivos do Processo Gestacional e do Nascimento 

Gestação planejada: Sim (  )  Não (   ) 

Sentimentos relacionados à descoberta da gravidez: 

______________________________________________________________________ 

Mudanças dos sentimentos ao longo da gravidez? 

Não (   ) Sim (   ) Quais? __________________________________________________ 

Sentimentos e percepções relacionadas ao nascimento do bebê: 

______________________________________________________________________ 

Diferem do imaginado durante a gravidez? Não ( )  Sim ( ) Quais? 

______________________________________________________________________ 

Problemas gestacionais: Não ( )  Sim ( ) Qual (is)? 

______________________________________________________________________ 

 Reações emocionais:  ____________________________________________________ 

Sentimentos / sensações relacionadas ao internamento: 

______________________________________________________________________ 

Avaliação Psíquica 
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Doença psíquica prévia? ( ) Não   ( ) Sim Qual (is)? 

______________________________________________________________________ 

Medicamentos em uso? ( ) Não   ( ) Sim Qual (is)? 

______________________________________________________________________ 

Presença de alterações: ( ) Não ( ) Sim/Quais? 

______________________________________________________________________ 

Sentimentos predominantes no momento: 

______________________________________________________________________ 

Limitação cognitiva perceptível Sim (     )   Não (      ) 

Comportamentos Relevantes Identificados: 

 (   ) Choro fácil    (  ) Ansiedade     (  ) Medo 

(  ) Compreensão sobre o quadro clínico do bebê  

(  ) Presença de crenças fantasiosas (sorte, destino, milagres, expectativas irreais, 

negação do quadro) 

Acompanhado por algum serviço: (  ) Não  (  ) Sim Qual (is): 

______________________________________________________________________ 

Queixas: _______________________________________________________________ 

 Ações Interventivas: 

Intervenções iniciais (utilizadas pelo psicólogo na admissão do bebê e de sua família na 

UTIN) 

(   ) Acolhimento 

(   ) Permitir a livre expressão da vivência de luto pela    perda do filho idealizado 

(  ) Fortalecimento do vínculo família/bebê 
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(   ) Promoção da livre expressão de demais sentimentos relacionados ao contexto da 

hospitalização 

(   ) Validação das expressões emocionais 

(   ) Intervenções empáticas (toque afetivo, verbalizações) 

  

Intervenções específicas ao pai (realizadas com o intuito de inserir o homem na cena de 

cuidado) 

(  ) Sensibilização sobre sua  importância enquanto companheiro, no sentido de oferecer 

suporte psicológico à parturiente, e sobre a possibilidade de funcionar como fator de 

equilíbrio para a família. 

(  ) Sensibilização para a possibilidade da oferta de cuidados ao bebê e aos outros filhos, caso 

haja, na ausência da mãe. 

  

Intervenções voltadas para interações interpessoais: família - paciente e família - equipe 

(realizadas a fim de estimular o contato e a vinculação entre família e paciente, e favorecer a 

comunicação clara e efetiva entre família e equipe). 

(   ) Estímulo à expressão de emoções e emissão de comportamento que favoreçam as relações 

interpessoais 

(  ) Estímulo ao contato família-paciente 

(  ) Estímulo ao contato família-equipe, favorecendo a comunicação entre as duas partes 

  

Intervenções sequenciais (realizadas ao longo de todo o internamento, a fim de manter a 

família sempre informada e de favorecer o esclarecimento de dúvidas, além da manutenção do 

suporte psicológico) 
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(   ) Disponibilizar informações sobre hospitalização, adoecimento, condições clínicas do 

bebê, e função geral dos equipamentos 

(  ) Informar sobre situações em que há risco de sequelas, possíveis implicações, orientações 

sobre acompanhamento ambulatorial e potencialidades da criança frente ao diagnóstico 

(  ) Disponibilizar informação sobre a rotina da UTI, sobre a importância da  presença dos 

pais, oferta de cuidados. 

( ) Disponibilizar informações e sensibilizar para a realização da posição canguru (quando 

viável) e para a importância do aleitamento materno. 

(  ) Manter acompanhamento psicológico enquanto durar o internamento na UTI 

  

Intervenções específicas para as situações de óbito (ações prioritárias, que devem ser 

ofertadas em casos de falecimento de pacientes). 

(   ) Acolhimento aos pais 

(   ) Promoção da livre expressão dos sentimentos 

(   ) Permitir  e viabilizar a despedida, ainda no espaço da UTIN, nos momentos finais do bebê 

(quando possível) 

(   ) Permitir e incentivar o recolhimento de lembranças possíveis 

  

Observações/ Condutas/ 

Encaminhamentos:___________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F – GUIA DE ATENÇÃO AOS CUIDADORES DE BEBÊS 

INTERNADOS EM UTIS NEONATAIS 
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Esta cartilha apresenta aos pais de bebês internados
em Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINS),
e aos profissionais atuantes nesses espaços, um
elenco de possibilidades de intervenções relacionadas
aos aspectos psicossociais ligados à prematuridade,
que impactam o bebê internado e os seus familiares.

A prematuridade e o baixo peso ao nascer
representam fatores de risco para o desenvolvimento
infantil, podendo gerar problemas em diversas áreas
e fases evolutivas do sujeito sob estas condições
(Chaudhari, Kulkarni, Pajnigar, Pandit, & Descmukh,
1991; Linhares, 2004). Além dos riscos para a criança,
o nascimento prematuro de muito baixo peso (<1.500
gramas) também pode comprometer o equilíbrio
emocional materno/familiar. Estudos apontam que as
mães de bebês pré-termo internados em Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) costumam
desenvolver quadros sintomáticos de depressão
(Poehlmann & Fiese, 2001; Davis, Edwards, Mohay, &
Wollin, 2003) e ansiedade (Feldman, Weller,
Leckman, Kuint, & Eidelman, 1999; Padovani, 2005). 

Estes quadros psicopatológicos também têm sido
apontados pela literatura como fatores de risco para
o saudável desenvolvimento infantil, podendo
interferir na formação de apego seguro pela criança
(Poehlmann & Fiese, 2001; Feldman et al., 1999),
além de dificultar a responsividade das mães. A
situação tende a prejudicar o processo interativo entre
a díade, e consequentemente, comprometer a
formação inicial do vínculo afetivo (Wilfong, Saylor, &
Elksnin, 1991).

APRESENTAÇÃO

02



O nascimento prematuro, a hospitalização do recém-
nascido pré-termo e o seu iminente risco de morte
tende a produzir nos pais sentimentos como medo,
angústia e impotência, devido à incerteza com relação
à vida e prognóstico do filho (Souza, Silva, &
Guimarães, 2008). A situação ainda pode acarretar
outras consequências, como provocar na mulher
dificuldades na elaboração do parto (Söderquist,
Wijma B, Thorbert, & Wijma K., 2009), e prejudicar o
processo de lactação (Ferrari & Donelli, 2010). Com
relação à criança, pode exacerbar dificuldades
comportamentais e emocionais ao longo da infância
(Morrell & Murray, 2003).

Estes impactos que a hospitalização pode causar na
saúde mental e no processo de vinculação afetiva
entre o nascituro e seus familiares torna necessária a
prestação da assistência psicológica a este público
durante o período do internamento. Nessas situações,
cabe ao profissional da Psicologia oferecer suporte
psicossocial aos responsáveis pelo bebê, para que
eles consigam enfrentar a vivência desse momento
estressante. 

A atenção psicológica também deve se voltar ao
recém-nascido, que se vê obrigado a adaptar-se
precocemente ao ambiente extra-uterino e aos
inúmeros estímulos provocados pela equipe de saúde.
Intervenções profissionais adequadas irão auxiliar na
diminuição dos índices de mortalidade neonatal, além
de favorecer a constituição de laços afetivos fortes
entre os bebês e seus pais, o que possibilitará o
desenvolvimento de indivíduos mais sadios nos
aspectos físico, cognitivo e emocional (Freitas &
Gutierrez, 2010).
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Esta cartilha foi produto da dissertação do mestrado
de Amanda Chaves Rocha, orientada pela profa Dra.
Edi Cristina Manfroi, através do Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da Saúde, Instituto
Multidisciplinar em Saúde, da Universidade Federal da
Bahia. O presente trabalho foi realizado com apoio da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – Brasil (CAPES), como requisito para
obtenção do título de Mestre em Psicologia da Saúde. 

A construção deste material foi motivada pela
relevância do trabalho psicológico nas UTINs, e
concomitantemente, pela escassez de publicações no
Brasil sobre o tema - constatada após levantamento
bibliográfico - e por não ter sido encontrado, no
referido levantamento, um instrumento único que
sistematize e balize as práticas psicológicas nas
UTINs. Esta cartilha, então, foi elaborada com o
intuito de suprir esta lacuna, elencando as principais
práticas psicológicas mediadoras da relação pais-
filhos, do vínculo afetivo e das relações primárias
entre bebês internados em unidades neonatais e seus
familiares. 

Esperamos que este trabalho seja agregador aos
profissionais atuantes no contexto neonatal e aos
familiares dos bebês internados nas UTINs, para que
possam conhecer mais profundamente as
possibilidades de atuação do psicólogo nesses
espaços. Esperamos também que este material possa
contribuir para uma prática cada vez mais
humanizada e cuidadosa com os pacientes e
familiares usuários destes serviços. 
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1. Incentivo à1. Incentivo à  
  utilizaçãoutilização  
do Métododo Método
Canguru.Canguru.



O Método Canguru é uma estratégia de
atenção perinatal que visa contribuir
para a redução da mortalidade infantil
e favorecer o desenvolvimento integral
da criança e da família em contexto de
prematuridade (Costa & Monticelli,
2005). A nomenclatura está associada
à realização da posição canguru, que
consiste em manter o bebê prematuro
frontalmente entre os seios maternos,
em contato pele a pele. Este
posicionamento implica em uma série
de impactos positivos para a criança,
tais como promover o controle
fisiológico e a temperatura corporal,
auxiliar na regulação do estado
comportamental, além de funcionar
como uma estratégia não
farmacológica para alívio da dor,
dentre outras vantagens (Spehar &
Seidl, 2013; Lotto & Linhares, 2018). 

O método, entretanto, não se reduz à
prática da posição canguru. Ele
representa uma proposta de assistência
humanizada que enfatiza o paradigma
da não separação entre o bebê
hospitalizado e seus pais, sobretudo
entre ele e sua mãe, o que favorece e
incentiva a prática da amamentação, e
colabora com o estabelecimento e o
fortalecimento do vínculo entre a díade.
A literatura demonstra que o contato
pele a pele com o bebê pode contribuir
para uma elaboração positiva da crise
do nascimento prematuro e da
hospitalização do neonato (Lamy et al.,
2005; Tallandini & Scalembra, 2006).

1. 

O convite à participação da família na
UTIN também permite aos responsáveis
a oferta de cuidados com o bebê,
promovendo o aumento da interação e
do apego entre os pais e o filho recém-
nascido. Estudos indicam que a prática
do método auxilia na redução de
sintomas maternos como o estresse, a
ansiedade e a depressão pós-parto, e
reduz a percepção de dificuldade da
mãe no que se refere ao cuidado com o
neonato, possibilitando o aumento da
competência materna e o
empoderamento dos pais, que passam
a se sentir mais sensíveis às demandas
do filho (Brasil, 2011; Hall & Kirsten,
2008; Lamy et al.,2005; Nyqvist et al.,
2010a, 2010b; Rintaro, Khanna, Pledge,
& Nakayama, 2010; Tallandini &
Scalembra, 2006).

Por tratar-se de uma proposta voltada
para o cuidado humanizado, que
valoriza a inclusão familiar e reúne
importantes estratégias de intervenção
biopsicossocial, a prática deste modelo
deve ser incentivada pelo psicólogo
atuante no contexto neonatal.

06



2. Oferta de2. Oferta de
suportesuporte

psicológico,psicológico,
escuta eescuta e

acolhimento.acolhimento.



A subjetividade é um aspecto psíquico
que permeia todos os âmbitos da vida.
Nos processos de adoecimento
circunscritos ao contexto hospitalar, é
atribuição do psicólogo realizar a
abordagem das condições subjetivas do
indivíduo, através da escuta psicológica
(Jugend & Jurkiewicz, 2012). Este
método consiste em ouvir e acolher as
demandas do sujeito, através da
palavra. Trata-se de um instrumento
relevante do cuidado em saúde, visto
que escutar, neste cenário, significa
“acolher toda a queixa ou relato do
usuário, mesmo quando possa parecer
não interessar para o diagnóstico e ao
tratamento” (Brasil, 2007, p.16).
Compreende-se então que a escuta
qualificada e comprometida implica em
ouvir o sujeito, a fim de conhecê-lo e
permitir a sua expressão subjetiva,
para além de contornos patológicos.

Por sua vez, o acolhimento corresponde
a uma estratégia promotora de
aproximação entre os usuários e a
equipe de saúde, a fim de desenvolver
uma relação mais humanizada e
solidária com a realidade enfrentada
pelo sujeito enfermo (Prochnow et al.,
2009). Estes autores compreendem que
o processo de hospitalização remete o
paciente e seus familiares/cuidadores a
uma situação de vulnerabilidade, seja
nos aspectos físicos e/ou emocionais, e
a prática do acolhimento emerge então
como um fator protetivo desses
indivíduos no ambiente hospitalar.

A internação comumente acarreta
sintomas como medo, angústia e
ansiedade, cujo manejo adequado
demanda atenção profissional
qualificada. Nesses casos, a atuação de
uma equipe interessada e disponível
tende a amenizar o desconforto
provocado pela situação (Dias &
Nuernberg, 2010). Considerando-se
que a escuta, anteriormente
mencionada, é uma prática que
singulariza a atuação do psicólogo, e
que o acolhimento ao usuário oferece
sustentabilidade à escuta, torna-se
bastante relevante a presença do
psicólogo como membro dessas
equipes.

2. 
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3. Atendimento3. Atendimento
em grupo.em grupo.



3.

Esta modalidade de assistência permite
o encontro de pessoas que vivenciam a
mesma situação de sofrimento, e que
podem, no espaço compartilhado,
trocar experiências e vivências relativas
ao internamento do bebê. O principal
objetivo dos atendimentos em grupo é
permitir a livre expressão dos medos,
dúvidas e expectativas frente à
hospitalização, e propiciar a partilha
dos sentimentos vivenciados neste
contexto (Baltazar et al., 2010).

O acolhimento aos pais dos bebês
internados, disponibilizado através dos
atendimentos em grupo, favorece o
enfrentamento da situação e o
rompimento com a paralisia inicial que
o inusitado desta vivência provoca. A
partir disso, torna-se possível a
gradativa aproximação e a oferta de
cuidados ao bebê, que os familiares
podem e devem ser incentivados a
promover (Baltazar et al., 2010).

A homogeneidade do grupo promove
identificação entre seus membros,
facilitando a aceitação da realidade
vivenciada e da condição de cuidador
de um bebê com necessidades
específicas, de maneira menos
conflituosa; proporciona envolvimento
interativo entre os membros; favorece a
socialização; propicia um estímulo às
capacidades positivas; representa um
reasseguramento aos integrantes de
que eles não estão sozinhos (Bragheto
& Jacob, 2011).

Em termos práticos, os atendimentos em
grupo proporcionam a assistência a um
maior número de pessoas, e permite ao
psicólogo o alcance de mais famílias
demandantes por acompanhamento.
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4. Intervenções4. Intervenções
e Atendimentose Atendimentos

voltados aovoltados ao
bebê.bebê.



As rotinas estabelecidas nas UTINS
normalmente acarretam situações
estressoras ao bebê, tais como
superestimulação sensorial, dor e
sobretudo, alteração dos ritmos
comportamentais: estados de
sonolência interrompidos, choro não
consolado, posição supina, manuseio
rotineiro e excessivo, ruído ambiental
inadequado, pouca oportunidade de
sucção e deficiência de interação com o
olhar, do toque contingente e da
linguagem articulada que nomeia o
mundo (Cunha, 2002; Silva, 2002;
Cunha, 2012).

Ciente dos possíveis danos ao
desenvolvimento infantil que esta
situação pode provocar, os psicólogos
atuantes nas unidades neonatais
deverão estar atentos à necessidade de
prestar atendimentos específicos à
criança. O Manual de Atenção
Humanizada ao recém-nascido de
baixo peso (Brasil, 2002) sinaliza a
importância de compreender o
prematuro como um sujeito dotado de
emoções, que sente dor e que possui
sua própria individualidade, que
precisa ser respeitada.

Dentre as ações elencadas pela
normativa, cabe aos psicólogos, a fim
de favorecer a humanização no
atendimento ao infante: conversar com
o bebê e orientar a equipe a fazer o
mesmo; tratá-lo pelo nome, e explicar
por que está na UTIN; oferecer conforto
através do toque; friccionar as mãos
para aquecê-las antes de tocá-lo;
avisar sempre que for fazer algum
procedimento, dentre outras ações. É
função do psicólogo estar atento aos
sinais de estresse emitidos pela criança,
auxiliar a equipe no reconhecimento
desses sinais e intervir de maneira a
reduzi-los (Silva, 2002; Cunha, 2012). 

A busca pela segurança psíquica do
bebê deve ser o norteador das práticas
desenvolvidas pelo psicólogo nas UTINs
(Baltazar et al., 2010). A fim de
garantir essa segurança, e preservar o
desenvolvimento afetivo do recém-
nascido pré-termo, o psicólogo e toda a
equipe devem sempre considerar a
importância da presença dos pais junto
ao filho hospitalizado (Brasil, 2002;
Baltazar et al., 2010). 

4.
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Segundo Cunha (2002; 2012), o bebê
prematuro, mesmo doente, apresenta
uma capacidade de sedução muito
desenvolvida. Esta estratégia biológica
tem por objetivo a conquista do
cuidador. Desta forma, é função do
psicólogo auxiliar os pais a serem
conquistados por seu filho. Dentre as
intervenções utilizadas, o profissional
poderá apresentar a criança aos pais
segundo a perspectiva das
competências adquiridas, tais como a
capacidade de se virar na direção de
suas vozes; mostrar a melhora nos
valores de saturação e oxigênio,
quando na sua presença; sinalizar a
sensibilidade quanto ao toque afetivo,
dentre outras.

Estimular a presença e participação da
família nos cuidados, especialmente a
presença da mãe, objetiva desenvolver
o vínculo afetivo entre os envolvidos, e
promover a estimulação sensorial
global ao bebê. No decorrer da
internação, mediante a evolução
favorável e a melhora clínica do
infante, essa aproximação deverá ser
valorizada e ampliada.
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5. Ações5. Ações
específicasespecíficas

voltadas paravoltadas para
os homensos homens

(pais).(pais).



A experiência de ter um filho prematuro
sob internamento neonatal, para o pai,
é um evento causador de angústia e
sofrimento. Dentre os fatores
relacionados, pode-se destacar a
própria condição de saúde da criança e
a vivência do luto pelo filho idealizado;
a preocupação em oferecer suporte à
genitora, que costuma ser percebida
como a figura central de cuidados neste
contexto; e a necessidade vivenciada
por estes homens de se adaptarem à
nova situação, reorganizando
ativamente suas atividades cotidianas,
seja com o trabalho, com o cuidado com
outros filhos, e com a companheira e o
filho hospitalizado (Barros, Menandro,
& Trindade 2006).

5.

No contexto atual, em que as mudanças
na estrutura social redefinem e
enfatizam a participação do pai na
conjuntura familiar para além da
provisão financeira, os homens vêm
sendo convidados a experimentar
rearranjos no exercício da paternidade
(Ramires, 1997). Perante este cenário,
faz-se necessário considerar
transformações nos papéis parentais,
admitindo a eqüidade de gênero no que
tange a assistência prestada nos
setores de saúde reprodutiva e
neonatologia/pediatria (Barros et al.,
2006), e considerar a importância da
oferta de maior suporte profissional
dirigido aos homens, pais.  Esta ação de
cuidado deve permitir a emergência da
sua fragilidade e angústia, muitas
vezes escondidas, já que o contrato
social sempre exige que o homem “dê
conta da situação”, independentemente
do seu estado emocional (Pinto &
Baêta, 2014).
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Diante desta realidade, cabe ao
psicólogo desmistificar a crença de que
pai é sinônimo de força, de
distanciamento afetivo, ou no mínimo,
de ligação afetiva com o filho menos
intensa que a da mãe. Pautar-se por
essas crenças implica em desconsiderar
os sentimentos paternos e reforçar os
modelos de cuidados atuais,
geralmente direcionados apenas à mãe
(Barros et al., 2006). A assistência
psicológica deve proporcionar ao
homem a escuta referente a esta
vivência específica, e a partir disso,
auxiliá-lo a compreender seus
sentimentos e elaborar a experiência
(Pinto & Baêta, 2014).

Merece reflexão o fato de que a
qualidade do atendimento ao pai nos
setores de saúde, seja no período pré-
natal ou no pós-natal, ainda é bastante
precária. Inserir a visão masculina
nestes espaços representa um
importante avanço na construção de um
modelo atualizado de assistência e
gerência nas unidades neonatais,
dando voz a quem realmente vive a
experiência. O modelo tradicional de
assistência que, de alguma forma,
conta com a participação materna,
deve ser repensado, incorporando a
presença do pai nas unidades
neonatais, para que se possa aprender
a trabalhar com essa realidade e
implementar medidas para definir e
garantir seu real papel no cuidado do
filho (Tronchin & Tsunechiro, 2006).
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6. Acompanhamento6. Acompanhamento
de visita aos irmãos.de visita aos irmãos.



Este acompanhamento oferece aos
irmãos mais velhos um espaço de
acolhimento à ansiedade e demais
sentimentos provocados pela
hospitalização, e representa um convite
à sua participação no processo
juntamente com os seus pais,
reforçando o seu papel como membro
da família (Valansi & Morsch, 2004).
Além disso, permite informar, dentro de
uma linguagem acessível à criança,
sobre o quadro clínico do bebê, suas
necessidades de cuidados
especializados, oferecendo a ela uma
melhor compreensão sobre o que se
passa. O conhecimento acerca das
condições do irmãozinho esclarece
dúvidas e auxilia na elaboração da
vivência (Morsh & Delamônica, 2005).
Cabe ressaltar que a intervenção junto
aos irmãos deve considerar a idade da
criança, orientando de forma que sua
estrutura cognitiva permita a
compreensão da situação (Morsch &
Delamonica, 2005).

Esta é uma prática bastante
recomendada que objetiva facilitar o
processo de humanização nos cuidados
intensivos neonatais (Morsh &
Delamônica, 2005). Trata-se de uma
ação relevante, pois a necessidade da
hospitalização pelo bebê provoca nos
irmãos mais velhos uma reação de
estranhamento, assim como acontece
com os pais. As crianças podem revelar
alterações de comportamento, se
mostrarem mais agressivas, ou
apresentar sentimento de culpa pelo
internamento do irmãozinho, como se
as fantasias, comuns durante a
gestação, de não aceitação do bebê, se
concretizassem, determinando a
fragilidade ou a doença do recém-
nascido (Morsh & Delamônica, 2005).

6.
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7. Incentivo à7. Incentivo à
participaçãoparticipação  

da famíliada família
estendida.estendida.



Estudos apontam que o apoio social
representa um potencial fator protetivo
contra sintomas depressivos em mães
de recém-nascidos prematuros
hospitalizados, e apresenta
significativos benefícios para relação
mãe-bebê (Rapoport & Piccinini,
2006). Pesquisas que abordam o tema
indicam que quanto melhor a percepção
de apoio social, menor a intensidade da
sintomatologia depressiva, sendo o
inverso também verdadeiro. Para as
famílias que enfrentam a
prematuridade e a internação neonatal,
contar com apoio social possibilita a
redução do impacto desse
acontecimento e contribui para a
estabilidade familiar (Andreani,
Custodio, & Crepaldi, 2006).

As avós são figuras parentais que
tipicamente compõem a rede de apoio
familiar. No contexto neonatal, oferecer
às avós a possibilidade de participarem
na atenção e cuidado desta família no
período de internação do bebê,
estimulando a sua presença na unidade
durante a internação, auxilia os pais na
assunção dos seus papéis de pai e mãe,
e na inserção do bebê na trama
familiar, reduzindo o risco de
surgimento de sintomatologia
psicopatológica (Braga, Morsch,
Carvalho, & Lopes, 2001). Mais do que
participar dos cuidados com o neto
recém-nascido, o incentivo à
participação dos avós neste momento
deve ser no sentido de que estes se
coloquem à disposição dos seus filhos,
pais do bebê, oferecendo-lhes suporte e
fortalecendo a sua rede de apoio
(Valansi & Morsh, 2004). O psicólogo
atuante nas UTINs deve estar atento à
importância da rede de apoio às
famílias acompanhadas pelo serviço, e
devem estimular a participação das
figuras que integrem esta rede. 
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8. Mediação da8. Mediação da
comunicaçãocomunicação
entre família eentre família e

equipe.equipe.



Os psicólogos atuantes em UTINs
devem promover a articulação entre a
equipe de saúde e os responsáveis pelo
bebê internado, a fim de facilitar a
comunicação entre estes dois elos. Estes
profissionais devem sempre prezar pela
sensibilização de toda a equipe para a
dimensão subjetiva de cada familiar e
paciente, para além do quadro clínico
que se apresenta. Esta postura converge
com o pensamento de Casarini (2013),
visto que para o autor, os cuidados
oferecidos pelos profissionais de saúde
não devem se reduzir aos aspectos
técnicos a serem seguidos em
determinada condição, mas pautar-se
na relação estabelecida com a pessoa.
É essa postura que coloca o profissional
como alguém implicado na relação de
cuidado. Como o psicólogo é o
profissional da equipe que tem um
contato mais estreito com os familiares,
e conhece aspectos da sua
subjetividade que se relacionam com o
internamento do bebê, este profissional
pode auxiliar a equipe na compreensão
dessas famílias, e consequentemente,
na melhora da comunicação com estas
pessoas, favorecendo o processo de
humanização no espaço das UTINs. 

A abertura da equipe profissional para
ouvir e compreender as necessidades
das famílias atendidas é capaz de
contribuir para o estabelecimento da
vinculação afetiva dos familiares -
especialmente as mães - com o bebê
prematuro, visto que os cuidados
oferecidos às genitoras ajudam a
promover a segurança necessária para
que estas se sintam confiantes e
capacitadas para cuidarem de seus
filhos (Pergher et al., 2014). Dessa
forma, a comunicação eficiente entre
profissionais e usuários do serviço é um
elemento fundamental para a fluidez no
desempenho do trabalho e para a
eficácia do tratamento. Esta deve ser
uma prática contínua dentro dos
espaços de saúde, e a contribuição de
todas as áreas deve sempre ser
solicitada e valorizada. 

8.
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9. Avaliação9. Avaliação
Psicológica.Psicológica.



A avaliação psicológica corresponde a
um processo técnico-científico de
investigação de fenômenos
psicológicos. Para alcançar este
objetivo, deve considerar e analisar
amplamente os condicionantes
históricos, sociais e seus efeitos
psíquicos. Sua finalidade é funcionar
como instrumento de intervenção para
atuar não apenas sobre o indivíduo,
mas também na modificação desses
condicionantes, seja no âmbito no
âmbito individual, grupal ou
institucional (Resolução CFP 07/2003;
Resolução CFP 09/2018).

No contexto neonatal, a avaliação
psicológica normalmente se volta para
os familiares dos bebês pré-termo,
especialmente às genitoras, quando a
equipe observa alterações significativas
de humor (tristeza, apatia, ansiedade),
alterações cognitivas (percepção,
atenção, memória) ou ambas, que
podem interferir na qualidade da sua
interação com o bebê.

Diversos estudos que avaliaram os
aspectos subjetivos envolvidos no
contexto das UTINs concluíram que a
prematuridade apresenta um impacto
negativo na saúde mental da mulher
que vivencia essa situação, e indicaram
o suporte psicológico como estratégia
de enfrentamento durante a internação
do bebê (Padovani et al., 2004; Dantas
et al., 2012; Loss et al., 2015; Viera et
al., 2018). Neste sentido, cabe ao
psicólogo intervir, no intuito de
amenizar os impactos que esta variável
representa para a saúde psíquica das
genitoras sob estas condições.
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10. Incentivo à10. Incentivo à
amamentação.amamentação.



No ato de amamentar estão envolvidas
as palavras, o olhar, o cheiro e o colo,
elementos afetivos que são essenciais
para o saudável desenvolvimento
psíquico do infante. Este ato também
apresenta benefícios para a mãe e
colabora para o estabelecimento do
vínculo e consolidação do apego entre a
díade (Baltazar et al., 2010). 

Todas as vantagens elencadas
acompanham o desenvolvimento
infantil após a alta hospitalar,
ajudando a reduzir a morbidade no
primeiro ano de vida e as taxas de
desnutrição e mortalidade infantil
(Gouvêa, 2005), além de contribuir
para o desenvolvimento neurológico e
aspectos cognitivos a médio e longo
prazo (do Nascimento & Issler, 2004).

Estudos que abordam o
desenvolvimento neuro-
comportamental de recém-nascidos
prematuros vêm demonstrando a
necessidade de cuidados integrados e
recuperação do aleitamento materno
(WHO, 1991) a estas crianças, por meio
do resgate da presença materna nas
unidades neonatais (Brasil, 2002). 

Para o bebê, a amamentação apresenta
função protetora contra doenças típicas
da prematuridade, como enterocolite
necrosante, infecções, além de
contribuir para a redução do tempo de
internação hospitalar (Gouvêa, 2005;
Segre, 2002). Além das características
imunológicas da mãe, responsáveis
pela proteção orgânica, o leite materno
representa uma via de sustentação
subjetiva ao bebê. 

10.
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A relevância destes dados corrobora
para a necessidade de as equipes
inseridas nas UTINs incentivarem a
prática do aleitamento materno,
através da oferta de informação e
apoio às lactantes. Estudos apontam
para a importância dos fatores
controláveis por estas equipes na
prevenção do desmame precoce em
prematuros, como ordenha,
metodologia canguru e orientação para
o não uso de chupetas (Silva & Segre,
2010). Pesquisas também demonstram
que no Brasil, hospitais que seguem a
metodologia canguru apresentaram
alta frequência para o aleitamento
materno (94,6%) e para o aleitamento
materno exclusivo (84,4%) (WHO,
1991) no momento da alta hospitalar
(do Nascimento & Issler, 2004).

Especificamente sobre a atuação do
psicólogo com relação à amamentação,
a esses profissionais compete a oferta
de suporte às genitoras, visto que as
emoções afetam também a lactação.
Ou seja, promover a calma, a confiança
e a tranquilidade favorecem um bom
aleitamento, ao contrário do medo, da
depressão, tensão, dor e ansiedade,
que são alguns dos fatores que podem
interferir negativamente neste
processo. Cabe à equipe, e ao
psicólogo, estarem atentos a esses
sinais para que se ofereça um ambiente
favorável, que transmita apoio e
encorajamento a estas mulheres
(Baltazar et al., 2010). 
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11. Acompanhamento11. Acompanhamento  
de transmissão dosde transmissão dos
boletins médicos.boletins médicos.



Dentre as normas e rotinas que refletem
a dinâmica e modelo de atendimento
na maioria das Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) encontra-se aquela
relativa ao fornecimento de
informações sobre o quadro clínico dos
pacientes internados, incumbência
exclusiva do médico. A maioria dos
familiares desconhece o significado dos
termos técnicos utilizados pelos
médicos, indicando que as expressões
contidas no informativo, além de
dificultar o entendimento, podem gerar
momentos de estresse e angústia aos
familiares. Cabe ao profissional
psicólogo atuante em UTINs a
atribuição de acompanhar a
transmissão dos boletins médicos às
famílias dos pacientes, certificando-se
que ela tenha sido compreendida
adequadamente, esclarecendo as
dúvidas e corrigindo os erros de
interpretação. 

É importante destacar que não é
atribuição do psicólogo assumir a
tarefa de comunicar a situação clínica
do paciente aos familiares, mas a sua
presença, além de contribuir para uma
melhor compreensão da informação,
também promove acolhimento,
sobretudo após comunicação de má
notícia. Durante a transmissão do
boletim médico, alguns aspectos devem
ser respeitados:

11. 

- É importante que esta comunicação
aconteça em ambiente reservado, a fim
de garantir a privacidade da pessoa
que recebe a notícia;
- O profissional comunicante (médico)
deve estar atento à clareza da sua fala,
procurando utilizar uma linguagem que
seja acessível à pessoa leiga, evitando
o uso de termos técnicos e de jargões
médicos. Deve-se atentar sempre para
que a informação transmitida seja
compreensível a quem a recebe, a fim
de que a comunicação seja efetiva.

É importante considerar que o ato de
comunicar neste contexto, sobretudo
quando se trata de más notícias, exige
do profissional de saúde tempo para
aprendizagem e treinos constantes, que
os capacite a responder
adequadamente às necessidades
efetivas daqueles a quem os cuidados
são dirigidos. Neste sentido, o
psicólogo pode atuar junto à equipe, a
fim de viabilizar este treinamento e
sensibilizar a equipe profissional para a
importância da comunicação empática,
clara e acessível.
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12. Atendimento12. Atendimento
ao óbito eao óbito e
auxílio pelaauxílio pela

vivência do luto.vivência do luto.



A ação do psicólogo deve ser prioritária
nos casos em que o prognóstico do bebê
é desfavorável e a morte passa a ser
uma possibilidade reconhecida pela
equipe (Valansi & Morsh, 2004).
Nessas situações, o profissional deve
colocar-se disponível para a família,
através da oferta da escuta. Esta ação
lhes permitirá expressar os sentimentos
relacionados à vivência do luto pela
perda do filho idealizado, além de
favorecer a ressignificação da dor, a
elaboração do sofrimento e das
dificuldades decorrentes do diagnóstico
(Machado, 2012).

Mediante situações de óbito, é
relevante favorecer a aproximação
entre a família e o paciente, e verificar
com os pais como eles desejam
proceder: saber se desejam realizar
algum ritual, e favorecer para que o
mesmo possa ser realizado; saber se
desejam ter acesso ao corpo, ainda na
unidade, para se despedirem. O
profissional deve considerar as
diferenças entre as famílias, evitando
procedimentos padronizados (Arrais &
Mourão, 2013).

A falta de reconhecimento social pela
dor dos pais na morte de um feto ou
recém-nascido é bastante comum,
devido a incompreensão acerca do
investimento psíquico neste filho, ainda
tão novo (Iaconelli, 2007; Arrais, Muza,
Sousa, & Iaconelli, 2012; Chatelard &
Freire, 2012). Esse comportamento
tende a negligenciar as condições
mínimas para a elaboração do luto
nestes casos, e cabe então, ao
psicólogo, validá-lo e oferecer a
possibilidade de expressão da dor pela
perda, através da fala. Esta ação evita
o desenvolvimento de possíveis
psicopatologias relacionadas ao luto,
favorecendo a sua elaboração (Arrais &
Mourão, 2013).

12.
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O elenco de ações apresentadas, que podem e devem
ser desenvolvidas pelos psicólogos atuantes no
contexto da prematuridade, demonstram a
importância quanto à inserção deste profissional nas
equipes das UTINs. A participação do psicólogo nestes
espaços tende a colaborar com o restabelecimento do
vínculo entre a família e o bebê, possibilitando a
interlocução entre este e seus pais, entre o próprio
casal, pais e equipe, pais e família ampliada,
promovendo a construção de uma história relacional,
e favorecendo assim o desenvolvimento de indivíduos
mais sadios tanto no aspecto físico, cognitivo quanto
emocional (Freitas, 2010). A fim de contribuir com
todos esses elementos, esperamos que este material
se constitua em uma ferramenta útil para aprofundar
o conhecimento das equipes neonatais sobre a
atuação dos psicólogos nas UTINs, e para apresentar
o trabalho desses profissionais aos pais dos bebês
internados nos referidos espaços. 

CONCLUSÃO
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