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1. RESUMO 

O presente estudo tem como por objetivo descrever quais são as dificuldades 

enfrentadas pela a equipe de enfermagem para implantar a humanização aos pais 

de prematuros. 

Na UTI Neonatal, atende recém-nascidos de alta complexidade, composta por 

grandes quantidades de recursos tecnológicos e equipe multidisciplinar altamente 

qualificada visando uma melhor assistência ao doente e seu familiar, existe certa 

dificuldade para implantar a humanização, por ser um ambiente estressante, onde 

se lida com a vida,  morte e o sofrimento dos pais que acompanham o recém-

nascido prematuro e faz-se necessário uma abordagem humanizada, que nem 

sempre se verifica na pratica. Diante dessa problemática a enfermeira tem o papel 

de desenvolver ações que possam proporcionar um ambiente mais favorável aos 

prematuros, seus pais e sua equipe. 

Quando falamos de humanização dentro de uma UTI Neonatal, é necessário que o 

ambiente físico transmita segurança, respeito com os pais e colaboradores, é 

preciso que as pessoas sejam conscientizadas da importância do tratamento 

humanizado que vai além do cuidado físico, também e necessário o cuidado 

biopsicossocial e espiritual. 

 

2. INTRODUÇÃO  

O prematuro pode ser classificado de acordo com a idade gestacional, sendo 

prematuro limítrofe aquele nascido entre 37 e 38 semanas, moderado nascido entre 

31 e 36 semanas e prematuro extremo aquele nascido entre 24 e 30 semanas de 

idade gestacional. Geralmente sua característica é: de baixo peso ao nascer, pele 

fina, brilhante e rosada, veias visíveis, pouca gordura sobre a pele, orelhas finas e 

moles, cabeça desproporcionalmente maior do que o corpo e pequena quantidade 

de cabelo, musculatura fraca e pouca atividade corporal, baixos reflexos de sucção e 

deglutição. (TAMEZ 2006) 

Para isso, os cuidados neonatais intensivos têm como objetivo evitar ou minimizar 

complicações, submetendo o prematuro a um estresse menor dentro do possível, e 

intensificar o contato entre pais e recém-nascidos prematuros. (CHEREGATTI 2011) 

Dentro desse contexto percebemos que a UTI Neonatal é um ambiente hostil, cheios 

de recursos tecnológicos, profissionais especializados preocupados com o melhor 



prognóstico e esquecem do cuidado centrado a família e de assumirem o papel 

importante de guiar os pais a reassumirem o relacionamento com o filho e auxiliá-los 

a passar por esse período de hospitalização. (TAMEZ 2006).  

3. OBJETIVO 

Descrever os fatores que interferem na assistência humanizada aos pais de 

prematuros. 

4. METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, o material foi constituído de artigos 

das bases de dados SCIELO e LILACS, publicados no período de 2009 a 2013. As 

palavras chave utilizadas foram: prematuridade, UTI Neonatal, humanização da 

assistência e assistência de enfermagem.      

5. DESENVOLVIMENTO  

A humanização é um atendimento das necessidades biológicas, psicológicas, 

sociais e espirituais de um individuo, ou seja, cada um deve ser compreendido e 

aceito como um ser único e integral, portanto com necessidades e expectativas 

particulares. (CARBONI 2009). 

No contexto da assistência de enfermagem, a enfermeira tem que desenvolver 

ações para o cuidado do recém-nascido prematuro e também englobar os pais 

desses pacientes, para que possa proporcionar um cuidado humanizado. (SILVA, 

2009). 

Na prática, a humanização em UTI Neonatal com os pais de prematuros é bastante 

discutida, uma vez que constatamos que a equipe de enfermagem apresenta grande 

dificuldade para realizar o cuidado humanístico, ou seja, um cuidado que vai além 

das tecnologias avançadas e da reabilitação física do individuo que esta sendo 

cuidado e de sua família. (SILVA 2009) 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os fatores que podem interferir no atendimento humanizado aos pais de prematuros 

são discutidos segundo as seguintes categorias: Recursos humanos, recursos 

tecnológicos, estado clínico do recém-nascido prematuro.  

6.1 Recursos Humanos: Quadro de funcionários insuficiente para realizar suas 

funções, complexidade do setor, sobrecarregando a equipe de enfermagem a 

realizar um cuidado humanizado. (AMORIM 2011).                                                       



6.2 Recursos Tecnológicos: ambientes que propiciam grandes avanços 

tecnológicos e intervenção profissional nos mais diferentes níveis de complexidade 

se voltam para recuperação do bebê. Então o foco principal de atenção que deveria 

ser o recém-nascido prematuro e sua família, é desviado para a maquinaria ao seu 

redor e sua condição ou doença. Assim o ambiente e os cuidados se tornam 

despersonalizados e pouco acolhedores, já que a condição humana não ganha o 

devido destaque. (SILVA 2009). 

6.3 Estado Clínico do Recém-nascido Prematuro: devido a gravidade do recém-

nascido prematuro o RN necessita de maior atenção da equipe de enfermagem, 

deixando de lado a preocupação e vulnerabilidade dos pais. (PADILHA 2001). 
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