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RESUMO 

 

França AAO. Alta hospitalar: práticas educativas em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. 

 

A alta do recém-nascidos pré-termo (RNPT) deve ser planejada e avaliada por toda 
a equipe envolvida no cuidado da criança e da mãe, que, após concluir que ambos 
estão preparados, determinar a data da saída do hospital. Os profissionais que 
atuam na UTIN precisam estar preparados para o diálogo com a família, buscando 
sempre uma prática dialógica horizontal entre profissionais e familiares. A educação 
em saúde aparece como um instrumento capaz de transformar a prática profissional, 
conferindo à assistência e ao cuidado características de uma atividade crítica e 
criativa. Para isto, este trabalho buscou descrever como a equipe multiprofissional 
que atua na assistência direta com o RNPT na UTI Neonatal do Hospital Santa 
Lucinda, Sorocaba (SP) realiza as orientações de alta hospitalar.  Trata-se, então, 
de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem qualiquantitativa. Participaram 
do estudo 36 profissionais que responderam um instrumento autoaplicável, 
desenvolvido pela pesquisadora, com perguntas abertas e fechadas, composto de 
22 itens divididos em três dimensões sobre as ações educativas para alta hospitalar: 
caracterização dos profissionais; ações educativas e percepções. De forma geral, os 
participantes utilizam o diálogo e a demonstração, o recurso mais utilizado é a 
Carteira de Vacinação e os temas mais abordados são Aleitamento Materno, 
cuidados de higiene, vacinação e seguimento ambulatorial. Os aspectos facilitadores 
mais citados foram: a presença materna na UTIN, o comprometimento materno, uso 
de folder e cartilhas, vínculo com a família, atuação da equipe multiprofissional e o 
aprimoramento pessoal. Os aspectos dificultadores mais apontados foram: mãe não 
participativa, dificuldade cognitiva da mãe, falta de capacitação da equipe, 
padronização das orientações e material educativo a necessidade de materiais 
educativos, a resistência da mãe em participar do cuidado, a falta de preparo. A 
maior parte da equipe acredita que as mães saem preparadas para o cuidado com o 
RN no domicilio, e estes também estão satisfeitos com as orientações que realizam. 
As orientações são realizadas de maneira mecanizada dentro do processo de 
trabalho, são segmentadas e não há consenso entre os profissionais quanto ao 
tema, conteúdo, estratégia e avaliação. Embora a educação esteja incorporada no 
cotidiano das atividades dentro da UTIN, esta se reproduz como uma tarefa do 
serviço, sem a problematização daqueles que a fazem e para aqueles que a 
recebem. Assim, há a necessidade de intervenções educativas para a equipe 
multiprofissional, visando o preparo e maior integração entre os profissionais além 
da disponibilização de recursos para essas práticas.  

 

 

Palavras-chave: alta hospitalar, educação em saúde, unidade de terapia intensiva 

neonatal. 

 

  



 

 

ABSTRACT  

 

França AAO. Hospital discharge: educative practice in a Neonatal Intensive Therapy 

Unity (NITU). 

 

 The hospital Discharge in a NITU must be planned and evaluated by all the staff 

evolved in the child and the mother care, who, after coming to the conclusion that 

they are prepared, determine the hospital discharge date. Professionals working in 

the NITU need to be prepared for dialogue with family, always looking for a horizontal 

dialogic practice between work and family. Health education appears as a tool to 

transform professional practice, giving the assistance and care characteristics of 

critical and creative activity. Therefore, this study aimed to describe how the 

multidisciplinary team working in direct care with preterm infants in the neonatal 

intensive care unit of Hospital Santa Lucinda, Sorocaba (SP) performs the hospital 

discharge guidelines. It is, then, an exploratory, descriptive study of qualitative-

quantitative approach. The study included 36 professionals who answered a self-

administered instrument developed by the researcher, with open and closed 

questions, composed of 22 items divided into three dimensions on educational 

activities for hospital discharge: characterization of professionals; educational actions 

and perceptions. In general, participants use dialogue and demonstration, the most 

used feature is the vaccination card and the most discussed topics are breastfeeding, 

hygiene, vaccination and follow-up. The most cited facilitating factors were: maternal 

presence in the NITU, maternal involvement, use of folder and booklets, bond with 

the family, the multidisciplinary team performance and personal improvement. The 

most frequently mentioned hindering aspects were not participatory mother, mother 

of cognitive difficulty, lack of staff training, standardization of guidelines and 

educational material the need for educational materials, the mother's resistance to 

participate in the care, the lack of preparation. Most of the team believes that 

mothers come prepared to care for the newborn in the household, and these are also 

satisfied with the guidelines they perform. The guidelines are performed mechanical 

way into the work process, are segmented and there is no consensus among 

professionals on the subject, content, strategy and evaluation. Although education is 

embedded in the daily activities within the NITU, this is reproduced as a service task 

without the questioning of those who do and those who receive it. Thus, there is the 

need of education for the multidisciplinary team, seeking the preparation and greater 

integration between professionals beyond the availability of funds for such practices. 

 

 

 

Keywords: hospital discharge, health education, neonatal intensive therapy 

unity.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização e Justificativa 

 

Ingressei no curso de graduação em Enfermagem na Universidade Federal de 

Alfenas – MG (UNIFAL), no ano de 2000, durante essa época foi despertado o meu 

fascínio pela área da neonatologia. Na instituição em que realizei meu estágio 

curricular não havia Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), mas como havia 

uma maternidade de referência na cidade, existia o então chamado de “berçário 

patológico”, onde recém-nascidos pré-termos (RNPT) eram assistidos até a alta 

hospitalar. Os casos mais graves eram transferidos para um serviço especializado 

na cidade de Varginha-MG.   

Em 2005 iniciei minha trajetória profissional trabalhando com oncologia 

pediátrica, atuando como enfermeira assistencial num hospital especializado, 

localizado na cidade de Sorocaba. Já nesse período, em contato direto com 

assistência às crianças que eram submetidas a um tratamento longo e complexo, 

vivencio então quão importante é o papel do profissional de saúde perante a família, 

seja no acolhimento, durante a hospitalização, nos retornos ambulatoriais, e 

principalmente, as orientações que eram realizadas aos familiares na alta hospitalar, 

tanto pela equipe de enfermagem quanto pela equipe multiprofissional. 

Após essa experiência, em 2008, assumi o cargo de enfermeira assistencial 

na Unidade de Internação Pediátrica e Neonatal no Hospital Santa Lucinda. Desde 

então fui me identificando cada vez mais com o cuidado do recém-nascido e 

participei de diversos cursos e treinamentos especializados. 

Em 2011 cursei a pós-graduação lato sensu em Enfermagem Neonatal pela 

PUC – SP e há três anos, assumi a função de coordenadora de enfermagem da 

UTIN e Unidade de Internação Pediátrica no mesmo hospital. 

A origem desta pesquisa se deu a partir da vivência junto a crianças recém-

nascidas que eram submetidas a tratamentos longos e complexos, e à observação 

do quão importante é o papel do profissional de saúde perante a família. A angústia 

dos pais em relação à hospitalização do recém-nascido pré-termo e suas 

preocupações com a alta hospitalar despertou o desejo de pesquisar procedimentos, 

recursos, ações, seja no acolhimento, durante a hospitalização, seja nos retornos 

ambulatoriais, e, principalmente, nas orientações que eram realizadas aos familiares  
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na alta hospitalar, tanto pela equipe de enfermagem quanto pela equipe 

multiprofissional.  

O parto prematuro é definido como o nascimento que ocorre antes de 37 

semanas de gestação e representa maior causa de mortalidade e morbidade 

neonatal no mundo1, 2. 

Tal acontecimento está permeado pela urgência e envolve trauma tanto para 

a mãe quanto para o bebê. Depois do parto, a mulher será denominada mãe, mas 

para que ela possa se apropriar desse bebê e se constituir enquanto mãe, precisará 

percorrer um longo caminho, e começar a lidar com as possiblidades de perda em 

relação ao bebê3.    

  A separação decorrente da internação do bebê gera nos pais tristeza, medo, 

estresse e culpa, pois os mesmos encontram-se fragilizados e inseguros quanto à 

vida de seus bebês. Esses sentimentos podem ser atenuados ou reforçados de 

acordo com a oportunidade que essa mãe tem ou não de participar, de alguma 

forma, dos cuidados de seu filho4. 

A necessidade de hospitalização de um recém-nascido (RN) promove sua 

inserção num ambiente repleto de equipamentos, rotinas, profissionais e 

procedimentos desconhecidos5. 

O nascimento prematuro coloca em risco a vida extrauterina do bebê, em 

razão da imaturidade dos órgãos e da fragilidade do sistema imunológico. Esses 

RNs necessitam de um suporte adequado para sobreviver, oferecido por uma UTIN. 

Embora essa unidade seja um ambiente terapêutico destinado ao atendimento de 

pacientes de alto risco, por utilizar tecnologia de ponta e possuir equipe capacitada, 

o recém-nascido vivencia um momento solitário6.   

A família nem sempre está preparada para as crises, como a necessidade de 

internar um filho em uma UTIN. Dessa maneira, a internação hospitalar torna-se um 

momento de ruptura devido ao fato de um membro ser retirado do convívio familiar, 

limitando a interação com os pais e os irmãos7.   

Durante a hospitalização, o RNPT permanece um longo período longe de 

seus pais, ficando toda a família exposta a uma separação precoce e prolongada, a 

qual conduz a dificuldade com a formação do vínculo afetivo e do apego entre 

ambos8. 
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Nesse contexto, torna-se fundamental o apoio da equipe multiprofissional, 

principalmente do enfermeiro, em acolher e acompanhar os pais na primeira visita, 

explicando-lhes o contexto da UTIN9.   

O preparo para a alta do recém-nascido e de seus familiares é muito 

importante para que haja uma redução das expectativas relacionadas ao cuidado 

quando esse retornar para o domicílio10. 

O planejamento da alta hospitalar tem como objetivos desenvolver o senso de 

responsabilidade nos pais para o cuidado com o recém-nascido, ensiná-los sobre 

qual a maneira mais apropriada de prestar cuidados e responder as necessidades o 

bebê, diminuir o nível de estresse da família, evitar readmissões e identificar 

recursos disponíveis na comunidade para o atendimento após a alta11.  

Os cuidados para alta se processam em três fases: preparo do RN referente 

ao ganho de peso, manutenção da temperatura corporal, controle e prevenção de 

infecções; preparo da mãe, estimulando a sua participação no cuidado e 

favorecendo o vínculo, ao ensinar cuidados básicos de higiene, alimentação e 

manuseio do RN; e momento da alta no qual são reforçadas as orientações 

realizadas e sobre a importância do seguimento12. 

A alta deve ser planejada e avaliada por toda a equipe envolvida no cuidado 

desse binômio, que, após concluir que ambos estão preparados, determinam a data 

da saída do hospital10.   

Essas orientações devem ser assimiladas, compreendidas e incorporadas 

pelos pais no cuidado domiciliar com o recém-nascido pré-termo13. Neste contexto, 

entra em cena a Educação em Saúde, com o objetivo de promover transformações 

na compreensão da saúde, relacionando a qualidade e o compromisso com a vida, 

de maneira que a saúde seja encarada como responsabilidade de todos e não 

somente como atribuição do Governo14. 

O preparo da família por intermédio das orientações realizadas pela equipe 

multiprofissional é fundamental para continuidade da assistência ao RNPT após a 

alta hospitalar, uma vez que essas crianças têm uma maior predisposição à 

morbidade durante os primeiros anos de vida. 

Em virtude de incidência e repercussão do nascimento de um recém-nascido 

pré-termo ao sistema de saúde, à própria criança e a família, é de grande relevância 

o estudo nessa área. 
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Observa-se que há um consenso informal sobre as orientações de alta 

hospitalar entre a equipe multiprofissional da UTIN do HSL, pois as ações estão 

sendo realizadas de maneira não programada pela equipe, nunca houve um 

momento de reflexão acerca do processo de orientação da família para a alta 

hospitalar. Durante o período de hospitalização, as mães são frequentemente 

orientadas e incentivadas ao cuidado com o seu RN, porém, as estas, após a alta, 

retornam ao hospital ou fazem contato telefônico, com dúvidas sobre: vacinas, 

choro, sono, aleitamento materno, engasgo, desconforto respiratório e resfriados. 

No cotidiano do processo de trabalho da UTIN, há situações estressantes e 

conflitantes, como a superlotação da unidade, procedimentos de emergência, 

relação próxima com a morte, déficit de equipe especializada, falta de equipamentos 

específicos, ausência da mãe durante a hospitalização, fatos que prejudicam a 

qualidade da atenção dispensada à família do RN hospitalizado, podendo ocasionar 

falhas nas orientações prestadas sobre os cuidados necessários após a alta 

hospitalar.    

Nesse sentido, esse estudo foi desenvolvido com o propósito de descrever 

como são realizadas ações educativas na unidade neonatal, quais são os recursos 

utilizados e as percepções da equipe multiprofissional referentes às orientações para 

o cuidado com o RNPT após a alta hospitalar. 

 

1.2 A assistência ao neonato e sua evolução histórica 

 

A história do surgimento da neonatologia, conforme relatada por Avery15, é 

revestida por curiosidades sobre a imagem que era dada aos RNs que nasciam 

antes do tempo esperado e àqueles nascidos com algum tipo de má-formação 

congênita. 

Os princípios e os métodos que formaram a base da neonatologia surgiram 

por estudos do médico francês Pierre Budin, em 1982. Budin era obstetra e não 

concordava com os preceitos da época. Para os obstetras, o foco era a parturiente e 

o nascimento do RN vivo. Aos prematuros e portadores de más-formações 

congênitas, aguardava-se a morte, pois se acreditava que estes não teriam 

condições de sobreviverem no mundo. Para o médico francês, ao contrário, os 

obstetras deveriam se comprometer em cuidar do RN a quem tinham auxiliado a 
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nascer15.Dessa forma, Budin começou uma série de transformações no cuidado com 

o RN e também foi o primeiro a observar a importância da participação das mães 

nos cuidados com seu filho, para desenvolvimento do vínculo afetivo. 

Em 1923, foi fundado o primeiro centro de atendimento a RN prematuros. O 

Sarah Morris Hospital, em Chicago, foi instituído e dirigido pelo discípulo de Budin, 

Julio Hess, que continuou destacando a importância da presença da mãe junto ao 

RN para fortalecimento do vínculo. Hess tornou-se autoridade na pediatria 

americana, nos assuntos relacionados à prematuridade, e inseriu o tratamento 

neonatal na carreira acadêmica15. 

Nesse contexto, a enfermagem exerceu e vem exercendo um papel 

fundamental no início do desenvolvimento da neonatologia. O pediatra Julio Hess 

declara que os melhores resultados obtidos no cuidado aos recém-nascidos 

prematuros eram alcançados quando enfermeiras bem treinadas estavam à frente 

do serviço, como supervisoras16. 

Em Chicago, no início do século XX, surgia o “berçário dos pré-termos 

tranquilos”, dirigido por Julius Hess e Evelyn Lundeen. Apenas recém-nascidos pré-

termos eram internados nesses berçários, e a conduta era delicadeza com 

intervenção mínima. Para prevenir infecções, a equipe usava avental, gorros e 

máscaras, e estabeleceu uma rotina que excluía os pais.  O leite materno era 

administrado por conta gotas e eram adiadas por até 72 horas, e os recém-nascidos 

eram minimamente manipulados15.  

O termo neonatologia surgiu no início da década de 1960, por Alexandre J. 

Schaffer, significando a arte e a ciência do diagnóstico e do tratamento do distúrbio 

do neonato5. A primeira UTIN surgiu nos EUA, em 1965, em Yale, New Haven 

Hospital, em Connecticut. No Brasil, as primeiras UTIs neonatais e pediátricas foram 

construídas na década de 1970 17.    

No entanto, o maior avanço tecnológico na neonatologia vem sendo 

observado a partir da década de 1960, em todo mundo. Nas últimas décadas, vistos 

os riscos que acompanham o nascimento de um prematuro, o cuidado especializado 

da área médica, de enfermagem e de outros profissionais que integram a equipe 

multidisciplinar, fez-se essencial na recuperação do RN como ser biológico nos 

espaços das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). A assistência dinâmica 

prestada 24 horas, têm reduzido a morbidade e a mortalidade desses RN, antes 

considerados inviáveis18,19,20. Segundo Rodrigues e Oliveira21, avanços técnico-
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científicos na neonatologia reduziram as taxas de mortalidade, e a infecção 

hospitalar foi controlada com o isolamento estrito do recém-nascido no berçário, mas 

isso ocasionou a separação do binômio mãe - filho nas maternidades, prejudicando 

o vínculo entre eles e a promoção do aleitamento materno.  

 

1.3 A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal  

 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal caracteriza-se como uma área de 

assistência a neonatos criticamente enfermos, altamente vulneráveis, que 

necessitam de cuidados especiais e contínuos, o que exige dos profissionais grande 

conhecimento científico, habilidade técnica e capacidade de realizar avaliações 

particularmente criteriosas desses pacientes22. 

A incorporação de diferentes tecnologias de ponta, equipamentos, 

instrumentos, e a presença de novos modos de organização do trabalho 

desencadeiam também a modificação daquilo que é pedido ou exigido aos 

trabalhadores, ou seja, uma adaptabilidade e flexibilidade técnicas instrumentais e 

intelectuais, designadas pelo genérico termo ‘competências’23.  

As mudanças ocorridas no trabalho em saúde, mais precisamente na 

assistência, ao incluir a necessidade de um heterogêneo universo de 

”policompetências” e da integração dos profissionais na assistência, resgata o 

sentido do trabalho em equipe multiprofissional, já que esse tipo de atividade deixou 

de se restringir a uma única área de conhecimento, necessitando cada vez mais da 

interação de trabalhadores de várias carreiras e níveis de escolaridade partilhando 

espaços de iniciativa e corresponsabilização24. 

A UTIN é um local repleto de equipamentos e rico em tecnologia. São vários os 

profissionais envolvidos nos cuidados médicos, como: enfermeiros, fisioterapeutas, 

psicólogos, assistentes sociais, entre outros. O movimento de admissões e de 

intervenções no setor é contínuo. A evolução da tecnologia modificou o prognóstico e 

a sobrevida dos recém-nascidos, no entanto, eles sofrem em decorrência do 

nascimento pré-termo, de patologias congênitas e infecções adquiridas. Sua pele 

frágil e a presença de tubos e sondas também são causas de sofrimento, pois eles 

não estão preparados para tantos estímulos25.    

Esse ambiente propicia uma experiência ao neonato bastante diferente 

daquela do espaço uterino, uma vez que o útero materno é o ambiente ideal para o 
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desenvolvimento e o crescimento fetal, pois possui características distintas e 

confortáveis, como temperatura agradável e constante, aconchego, e os sons 

extrauterinos são filtrados e diminuídos26. O RN é contido pela parede uterina, 

mantendo a sensação de conforto e segurança, porém, ao nascer prematuramente, é 

acomodado em uma incubadora, em posição que favoreça a sua manipulação, 

geralmente com braços e pernas estendidos, fato que não colabora para a sua 

organização10. Nesse contexto entendemos a organização do RN como a habilidade 

do mesmo estabelecer um nível integrado de funcionamento dos subsistemas 

fisiológico e comportamental.   

As Unidades Neonatais são divididas em diversos níveis de complexidade 

(alto, médio e baixo risco). Nas unidades de baixo e médio risco, são admitidos RNs 

que necessitam de cuidados intermediários e, via de regra, são, a termo, com 

padrões fisiológicos considerados dentro da normalidade. Já a unidades de alto risco 

estão destinadas a receber neonatos que necessitem de cuidados intensivos, como: 

RNs pré-termos, anoxiados, cardiopatas, portadores de malformações, com 

incompatibilidade ABO/Rh e também os que necessitam de suporte ventilatório 

como Pressão Positiva nas vias aéreas e (CPAP) e respirador artificial27.  

Neste cenário, o RN permanece dias ou meses na tentativa de sobreviver, 

recuperando-se do estado crítico de saúde e ganhando peso para, finalmente, ser 

aconchegado nos braços maternos, sob os cuidados da mãe28.  

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n°7, de 24 de fevereiro 

de 2010, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que dispõe sobre os 

requisitos mínimos para funcionamento das unidades de terapia intensiva, a UTIN é 

o local destinado à assistência dos pacientes admitidos com idade entre 0 e 28 dias. 

No período neonatal, as causas mais comuns de hospitalização em uma UTIN 

são insuficiência respiratória, instabilidades hemodinâmicas, prematuridade e má-

formação congênita20.  

Em relação aos recursos humanos, a RDC n°7, de 2010, da ANVISA, define 

que a UTIN deve ter um médico como responsável técnico, um enfermeiro 

coordenador e um fisioterapeuta coordenador. Deve ser designada uma equipe 

multiprofissional legalmente habilitada, a qual deve ser dimensionada de maneira   

quantitativa e qualitativa, de acordo com o perfil assistencial, a demanda da unidade 

e a legislação vigente. No artigo 14, fica definido que a UTIN deve ter, no mínimo: 

 Médico diarista: 01 para cada 10 leitos; 
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 Médicos plantonista: 01 para cada 10 leitos, em cada turno; 

 Enfermeiros assistenciais: no mínimo 01 para cada 8 leitos, em cada turno; 

 Fisioterapeuta: 01 para cada 10 leitos, no período matutino, vespertino, e 

noturno, perfazendo um total de 18 horas de atuação; 

 Técnicos de Enfermagem (TE): no mínimo 01 para cada 02 leitos em cada 

turno. 

 Auxiliares administrativo: no mínimo 01 exclusivo para a unidade 

 Funcionários exclusivos do serviço de limpeza, em cada turno. 

 

A Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), também denominada unidade 

de “médio risco”, foi criada pela Portaria 1091/GM de 25 de agosto de 1999, vista a 

necessidade da garantia de melhor qualidade no atendimento ao RN de médio risco 

e a maior oferta de leitos de cuidados intensivos. É voltada para o atendimento do 

RN que necessita de observação nas primeiras 72h após o parto, do RN transferido 

da UTIN, das crianças com desconforto respiratório leve, hiperbilirrubinemia, 

necessidade de venóclise para infusão de eletrólitos. O serviço deve disponibilizar 1 

TE para cada 5 leitos. 

 

1.4 Prematuridade e classificação do recém-nascido  

 

   A prematuridade é decorrente de circunstâncias diversas e imprevisíveis, em 

todos os lugares e classes sociais. Acarreta às famílias e à sociedade em geral um 

custo social e financeiro de difícil mensuração. Exige da estrutura assistencial 

capacidade técnica e equipamentos nem sempre disponíveis. Afeta diretamente a 

estrutura familiar. É difícil avaliar os componentes que influenciam e são influenciados 

pelo complexo processo do nascimento prematuro29. 

 O parto prematuro constitui importante causa básica ou associada da 

mortalidade perinatal, neonatal e infantil. O risco de morbimortalidade é tanto maior 

quanto menor a idade gestacional e o peso do nascimento, havendo riscos na 

adaptação à vida extrauterina, devido à imaturidade dos órgãos e sistemas30.   

Conforme relatório da OMS31, em 2012, a prevalência de nascimentos pré-

termo, definidos como aqueles que ocorrem antes das 37 semanas de gestação, 

tem sido crescente em vários países.  
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Esta alta prevalência é motivo de grande preocupação, tendo em vista que as 

complicações relacionadas com a prematuridade são a primeira causa de mortes 

neonatais e infantis em países de renda média e alta32, incluindo o Brasil33, 34. Além 

disso, a alta prevalência de prematuridade tem importantes repercussões sociais e 

econômicas, com a demanda crescente de unidades de tratamento intensivo 

neonatal a curto prazo, e os custos da atenção requerida, a longo prazo, por 

indivíduos portadores de sequelas, que carregam ao longo de sua vida danos 

irreparáveis à sua saúde física e mental35,36. 

O relatório da OMS mencionado acima coloca o Brasil como o décimo país 

do mundo com maior número absoluto de nascimentos pré-termo31. A estimativa dos 

autores para a prevalência de prematuridade no Brasil é de 9,2%. No Brasil, dados 

oficiais coletados por meio do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC), entre 

2000 e 2010, indicam que houve, nesse período, um discreto aumento da 

prevalência de nascimentos pré-termo, de 6,8% para 7,2%37. 

Os altos índices de parto cesariana preocupam pelo seu uso indiscriminado, 

uma vez que podem trazer risco tanto para as mães quantos para fetos, pois a falta 

de ordenação dos riscos por parte da mãe e a conveniência da intervenção 

programada pelo obstetra acabam por determinar a realização do procedimento 

antes do organismo da mulher apresentar sinais de trabalho de parto, podendo 

acarretar o nascimento de recém-nascidos pré-termos38  

As regiões do Brasil que apresentam os maiores percentuais de 

prematuridade, paradoxalmente, são as regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste). 

A região Sul apresenta 12% e a Sudeste 12,5%. A região Centro-Oeste traz 11,5%, 

Nordeste 10,9% e Norte 10,8%, conforme estudo divulgado pela UNICEF em 201339. 

Esses dados geram uma certa curiosidade pois, as regiões mais pobres e menos 

desenvolvida apresentam um número menor de nascimentos prematuros quando 

comparadas as regiões mais desenvolvidas, onde o número de partos prematuros é 

superior.  

Em relação à idade gestacional, as definições utilizadas até hoje são as 

divulgas pela Organização Mundial de Saúde desde 1971, quais sejam40: 

 RN pré-termo: nascido antes de 37 semanas completas (menos de 259 

dias); 

 RN a termo: nascido com 37 a 41 6/7semanas (259 a 293 dias); 

 RN pós-termo: nascido com 42 semanas completas ou mais. 
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Sobre a classificação do peso, o ideal é que o primeiro peso RN seja 

verificado logo após o nascimento, antes que haja significante perda de peso pós-

natal40. Observe: 

 Baixo peso ao nascer (BP): menos que 2.500 gramas; 

 Muito baixo peso ao nascer (MBP): menos que 1.500 gramas. 

 Extremo baixo peso ao nascer (EBP): menos que 1.000 gramas. 

A classificação do recém-nascido pelo peso e pela idade gestacional (IG) é um 

dos métodos mais satisfatórios para prever riscos de mortalidade. Essa relação entre 

o peso e a IG possibilita a classificação do recém-nascido prematuro (RNPT) em 

adequação para a idade gestacional. Ou seja, o RNPT adequado para a idade 

gestacional (RNPT-AIG) é aquele cujo peso ao nascer encontra-se entre os 

percentis 10 e 90 da curva de crescimento intrauterino; os pequenos para idade 

gestacional (RNPT-PIG) são aqueles cujo peso ao nascimento está abaixo do 

percentil 10; e os recém-nascidos grandes para a idade gestacional (RNPT-GIG) são 

aqueles cujo peso ao nascer está acima do percentil 90 da curva de crescimento. 

Existem vários métodos para definir a IG: a data da última menstruação é a mais 

utilizada, possibilitando o cálculo da data provável do parto, além de exames 

ultrassonográficos, entre outros, como New Ballard, Dubowitz, Usher e Capurro, 

devendo esses serem utilizados nas primeiras 24 horas de vida41,42.   

 De acordo com a idade gestacional, os recém-nascidos pré-termo também 

são classificados em três categorias43,44,45: 

 Prematuro limítrofe: cuja idade gestacional fica entre 35 e 36 semanas; 

 Prematuro moderado: idade gestacional entre 30 a 34 semanas;  

 Prematuro extremo: tem idade gestacional abaixo de 30 semanas.  

Embora a maior preocupação dos pesquisadores em estudar o peso de 

nascimento (PN) se relacione principalmente ao baixo peso ao nascer (BPN), seus 

fatores de risco e suas consequências para a vida do indivíduo a curto e a longo 

prazo, hoje chama atenção a proporção de crianças que nascem com peso 

insuficiente46,47.  

Nos últimos anos, alguns estudos têm mostrado que o peso insuficiente (PI, 

peso entre 2.500 e 2.999g), assim como o baixo peso ao nascer, está associado à 

maior morbimortalidade infantil e as consequências em longo prazo, como:  

alterações de crescimento e desenvolvimento, retardo mental e distúrbios de 
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aprendizado, além de o baixo peso contribuir para o desenvolvimento de doenças 

crônicas não transmissíveis do adulto48 . 

 

1.4.1 Características gerais do recém-nascido pré-termo 

 

Por não ter completando o seu desenvolvimento dentro do ambiente 

intrauterino, o RNPT apresenta particularidades que merecem atenção da equipe 

responsável por seu cuidado e de sua família48.  

O choro do RNPT pode ser fraco e sussurrante. As respirações costumam ser 

rápidas, irregulares, provavelmente superficiais e diafragmáticas, com períodos de 

apneia. Sofrimentos ou dificuldade respiratória são evidentes pela retração do 

esterno, por batimentos de asa de nariz e gemidos ao expirar11, 48. O RNPT também 

apresenta um grande risco de hipotermia, necessitando de um controle térmico 

rigoroso50. 

A pele é avermelhada, fina e permeável, com vasos sanguíneos visíveis. Há 

escassez de vernix caseoso*. A cabeça parece grande em relação ao restante do 

corpo. As pálpebras ainda podem estar unidas nos RNs com idade gestacional 

menor. O peito é pequeno, com pouco ou nenhum tecido mamário. O abdome 

parece uma esfera. Nas meninas, a genitália externa parece grande, com lábios 

muito separados e clitóris grande. Nos meninos, o saco escrotal provavelmente está 

vazio (os testículos não descidos) e com poucas rugas15, 50,51. 

A postura reflete musculatura fraca e instável. Os bebês pré-termo tendem a 

ficar na mesma posição em que foram colocados. Convulsões podem ser 

evidenciadas por rigidez4. 

Os RNPT também demonstram reações comportamentais específicas ao 

estresse. Os exemplos incluem: olhar perdido, tremores e espalhar dos dedos de 

uma ou ambas as mãos48. 

Muitos são os fatores que contribuem para problemas no desenvolvimento 

intelectual e neurológico, podendo ocorrer problemas visuais e auditivos, distúrbios 

de crescimento e posteriormente mortalidade do RNPT, advindas de alterações 

metabólicas, anóxia perinatal e pós-natal, alimentação retardada, fatores ambientais, 

malformações51.  

 Segundo Gaíva e Ferriani 2001, o desenvolvimento de crianças prematuras 

pode ser alterado, se comparado com as que nascem no período adequado da 
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gestação52. Para Leone e Tronchin 2001, com o passar dos anos está havendo a 

redução das sequelas neurológicas e intelectuais nas crianças nascidas pré-termo, 

em consequência de uma terapêutica específica e principalmente o diagnóstico e 

intervenção precoce são de fundamental importância para a redução das possíveis 

sequelas. 

Dessa forma, pode-se afirmar que a qualidade de vida delas melhorou53. Os 

autores destacam, ainda, que as crianças que se apresentam entre as menores 

faixas de peso e idade gestacional são susceptíveis a apresentar deficiência a longo 

prazo, tendo como agravante a ocorrência de complicações no período neonatal52,53. 

 

1.5 A Família e o RNPT no contexto da UTI Neonatal 

 

Em sua dissertação de mestrado, Schumacher54 esclarece que o ambiente da 

UTIN é caracterizado por um local onde os profissionais estão sempre em atividade, 

atendendo recém-nascidos instáveis, preocupados com a aparelhagem, com a 

tecnologia, atentos aos sinais de piora e às situações de emergência. Nesse 

ambiente, o bebê não está preparado para o ritmo urgente que lhe é imposto, bem 

diferente da vida intraútero. Tudo acontece muito rápido e numa sequência de 

técnicas algumas invasivas e outras não, mas que exigem um constante tocar e 

manusear o bebê. Braga e Morsch descrevem este momento do bebê dizendo que55 

[...] em poucos minutos, é preciso examiná-lo, medi-lo, pesá-lo, instalá-lo 
num berço aquecido ou numa incubadora, ligá-lo aos monitores e, em casos 
mais graves, colocá-lo no respirador. É tudo muito estranho, muito diferente 
ao que o bebê está habituado. Então, ele terá de fazer um esforço enorme 
para adaptar-se a um ambiente essencialmente hostil, embora 
indispensável para sua sobrevivência”

55
. 

 

Nesse ambiente, não é de se admirar que os laços entre pais e filhos fiquem 

comprometidos, há uma grande ruptura na idealização do nascimento do filho, é um 

momento de muita angústia para a família. 

Quando as idealizações são derrubadas, uma vez que o filho que nasceu não 

é igual ao idealizado, naturalmente há uma ruptura dessa idealização e surgem 

diversos sentimentos negativos. Nesse momento, há a necessidade de uma 

adaptação à nova realidade e o surgimento de mudanças na dinâmica familiar7.  

 A importância da manutenção da qualidade de vida do pré-termo determinou 

a busca de um atendimento individualizado e direcionado ao desenvolvimento 
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integral do bebê e de sua família. Assim, o pai e a mãe foram inseridos no processo 

de trabalho, tendo em vista o fornecimento de estímulos sensoriais ao neonato, ao 

estabelecimento do vínculo e do apego, além do preparo para o cuidado domiciliar 

melhorando a qualidade de vida do bebê e da família56. 

A visão de um bebê doente, cercado de cuidados e de aparelhos, é muito 

dolorosa para os pais e certamente influenciará na qualidade do contato inicial11.  

Diante do nascimento do RNPT, os pais, por vezes, apresentam sentimentos 

como ansiedade, medo, culpa e pena, o que ocasiona um estresse que pode 

provocar um distanciamento entre a tríade, podendo, desse modo, haver deficiência 

na formação do apego entre os mesmos26.  

 No processo de hospitalização, os pais de recém-nascidos internados em 

uma unidade neonatal têm um papel fundamental, porém muitas vezes estes 

supõem, equivocadamente, que esse papel se torna complementar, uma vez que 

consideram os profissionais de saúde como sendo atores principais nesse contexto, 

e que somente eles é que possuem a capacidade de salvar a vida de seu filho, 

aparentemente tão frágil. Outra percepção dos pais é de que os aparelhos fazem 

toda a função, despertando em si próprios a sensação de não serem necessários57.  

 A mãe, que outrora já fora excluída da assistência, agora é uma aliada nesse 

processo, sendo aceita e incentivada a sua presença nos cuidado e contato com o 

recém-nascido. À medida que a família vai sendo inserida no espaço das unidades 

neonatais, ela traz consigo suas necessidades no processo de vivenciar os 

sentimentos de ter um filho que necessitará de cuidados especiais a longo prazo, 

além dos aspectos relacionados às condições socioculturais56. 

 A separação de uma mãe do recém-nascido pré-termo pode causar danos 

severos para ambos, uma vez que, sentindo-se incapaz ou insegura para cuidar 

dele, ela se afasta56. Tais danos podem ser ainda maiores quando os profissionais 

da equipe de saúde que atuam na UTIN não convidam a mãe para participar dos 

cuidados a serem realizados com o RN, podendo comprometer mais uma vez a 

formação do apego26.  

 A Teoria do Apego, desenvolvida por John Bowlby, ocupou lugar de destaque 

na Psicologia do Desenvolvimento e na Psicopatologia. Apesar de Bowlby não ter 

sido o único a afirmar a importância da relação mãe-bebê (ou do adulto responsável 

pela criança) desde o início da vida para o desenvolvimento emocional e social dos 
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indivíduos, o autor construiu sobre essa questão uma consistente teoria a respeito 

da formação e do rompimento dos vínculos afetivos59. 

 Através de estudos baseados na Etologia, Bowlby definiu apego como um 

sistema de comportamento afetivo e motivacional, cujo objetivo central é a busca de  

segurança, fundamental para a sobrevivência. O modo como o sistema de apego é 

estruturado impacta no funcionamento de outros sistemas de comportamento do 

indivíduo, sendo, portanto, o conceito central da citada Teoria 60. 

 O comportamento de apego é definido como todo comportamento que visa à 

procura de segurança e conforto por meio da proximidade com alguém considerado 

capaz de exercer tal função. Durante o primeiro ano de vida, a criança desenvolve 

um vínculo afetivo com a mãe e/ou outra figura de apego ou base segura60. 

 Desde o nascimento, o bebê demonstra seu interesse pela figura humana, 

possui um repertório de comportamentos que atrai a atenção de seus cuidadores, e 

responde aos comportamentos de cuidado. Esse interesse pode ser observado 

desde os primeiros dias de vida, quando tem comportamentos que sinalizam seu 

estado interno, tal como choro, e se interessa pela voz humana ou se acalma com 

ela, com o som do batimento cardíaco, com o contato pele a pele60,61.  

 Segundo Hughes, o apego seguro facilita muitas áreas de desenvolvimento 

da criança, incluindo o emocional, o biológico, o social, o cognitivo, a capacidade de 

enfrentamento, a resiliência, a autoconfiança, a empatia, a capacidade de 

simbolização e a autoestima, o que justifica todos os esforços que buscam favorecer 

o desenvolvimento desse estilo de apego62. 

 Diante do exposto, percebe-se a necessidade de acolher os pais durante a 

hospitalização do seu filho e inseri-los nos cuidados. Um bom relacionamento entre 

a família e a equipe multiprofissional podem favorecer um melhor enfrentamento 

dessa situação. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8069, de 1990) regulamenta 

essa situação no país como um todo, pois, no artigo 12, é estabelecido que os 

hospitais devam proporcionar condições para a permanência em tempo integral de 

um dos pais ou responsável(is), nos casos de internação de criança ou 

adolescente63.  
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Atualmente, com as transformações ocorridas na assistência neonatal, 

observa-se a presença cada vez mais frequente da família convivendo com os 

profissionais no ambiente da unidade neonatal64.  

A comunicação eficaz permite aos pais participarem das possíveis decisões 

quanto à conduta com seu filho, possibilitando-lhes vivenciar a doença e o 

sofrimento da criança, tornando-os mais ativos no relacionamento com a equipe de 

saúde e parceiros no cuidado do bebê65. 

Assim como este precisa sentir segurança nos cuidados prestados pela 

equipe de saúde e pela mãe, os pais também necessitam sentir confiança na equipe 

que presta cuidados ao seu filho57. 

Para tanto, a equipe deve estabelecer uma comunicação eficaz, promovendo, 

então, um vínculo de confiança. A família precisa sentir-se acolhida na unidade por 

todos os membros do grupo multiprofissional67. 

A importância do acompanhamento dos pais na primeira visita é indiscutível, 

pois se sabe que, nesse momento, são confrontados com o desconhecido, sendo 

fundamental a presença de um profissional que os escute e os compreenda em 

suas dúvidas e angústias68. 

 Entretanto, é necessária a continuidade dessa atenção a cada momento em 

que os pais comparecerem à unidade, pois as informações recebidas no primeiro 

instante não são assimiladas. Em geral, é o profissional enfermeiro quem exerce 

essa função de estar ao lado dos pais, dando apoio e respondendo às suas 

dúvidas, na medida do possível68.  

Esse profissional tem papel fundamental quanto ao envolvimento dos pais 

nas atividades da UTI Neonatal, deve propiciar estratégias a fim de diminuir os 

medos e anseios sentidos por eles, respondendo as indagações e dando-lhes 

informações sobre o estado de saúde do bebê, o tratamento e os equipamentos 

utilizados68.  

 

1.6 Critérios para a alta hospitalar do RN pré-termo 

 

A alta hospitalar do RNPT implica em cuidados especiais, devido à sua maior 

fragilidade orgânica e emocional. A qualidade desses cuidados é influenciada tanto 

pela participação e pela responsabilidade dos pais no processo como pelas 
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características da criança, sendo que cada díade mãe e filho é singular e única em 

sua dinâmica e em sua história8. 

 A identificação do momento apropriado e seguro para a alta do pré-termo é 

fundamental para proporcionar o sucesso entre o hospital e o domicílio, e reduzir o 

risco de morte e morbidades.   

  A alta hospitalar o RN pré-termo está relacionada a condições clínicas como: 

estabilidade do sistema fisiológico, ausência de doença aguda e, no caso de doença 

crônica, que o bebê apresente equilíbrio das funções vitais69,70.  

 De acordo com a SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria)71, o pré-termo é 

considerado pronto para a alta quando: 

 Demonstrar estabilidade fisiológica; 

 Constatar-se que os pais ou cuidadores estão treinados, com 

habilidade e conhecimento para a alimentação do bebê, para prestar os cuidados 

básicos do dia a dia e de prevenção, administrar medicações e detectar sinais e 

sintomas de doenças; 

  Certificar-se de que foram tomadas as providências para que as 

necessidades relativas ao cuidado domiciliar e médico sejam devidamente 

atendidas. 

 Tiver garantido o acesso ao seguimento ambulatorial para a 

monitorização do crescimento, do desenvolvimento e da intervenção preventiva e 

terapêutica.  

 

As três competências fisiológicas consideradas essenciais para a alta do pré-

termo são:  

 Capacidade para manter a temperatura corporal normal, estando 

vestido e em berço comum, a uma temperatura de 20 a 25 °C; 

 Função cardiorrespiratória estável e fisiologicamente madura, sem 

apneia ou bradicardia, por um período de 8 dias; 

 Capacidade de alimentar-se exclusivamente por via oral, sem 

apresentar engasgo, cianose ou dispneia, em quantidade suficiente para garantir um 

crescimento adequado (mínimo de 20 gramas por dia, por pelo menos 3 dias 

consecutivos). 
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A maioria dos pré-termos atinge tais competências com 36 a 37 semanas de 

idade corrigida (IC), porém, o controle da respiração, a fim de permitir uma alta mais 

segura, pode demorar até as 44 semanas de IC. Quanto menor o peso e a idade 

gestacional, maior será o tempo para atingir essas competências fisiológicas72. 

  

1.6.1 O preparo da alta hospitalar 

 

 A alta hospitalar é um momento de muita expectativa para a família. Porém, 

nessa situação, é comum as mães sentirem uma dicotomia de emoções, ou seja, 

por um lado, o medo e a insegurança; por outro, a alegria e a excitação de cuidar do 

seu bebê em casa73. 

 O planejamento da alta tem o papel de desenvolver o senso de 

responsabilidade nos pais para o atendimento do RN, ensinando o modo mais 

adequado de prestar os cuidados e atender as necessidades do seu filho74.  

A literatura tem enfatizado a importância do preparo das mães para a alta 

hospitalar durante todo o período de hospitalização do RN, reduzindo a ansiedade e 

aumentando a confiança materna no cuidado domiciliar. Dessa maneira, a 

adaptação da família, após a alta hospitalar, é facilitada72.  

Quando o planejamento da alta tem como foco a necessidade de 

aprendizagem dos pais sobre os cuidados a serem empreendidos no período pós-

alta, é indispensável a participação destes nos cuidados do bebê desde o início da 

hospitalização. A participação precoce dos pais no atendimento à criança pode gerar 

benefícios que incluem diminuição do estresse, aumento da confiança e das 

habilidades no cuidado, ampliação dos conhecimentos sobre a condição de saúde 

do bebê e suas necessidades de cuidados, melhorando o desfecho do processo de 

internação das crianças e facilitando sua transferência para casa75. 

Se não nos preocuparmos em orientar e preparar a família para os cuidados 

com RN após a alta, com certeza não haverá efetividade nos tratamentos 

hospitalares, mesmo com a utilização de tecnologia avançada.  

O preparo da alta hospitalar se processa em três fases: preparo de recém-

nascido referente aos cuidados realizados visando o ganho de peso, a manutenção 

da temperatura corporal, o controle e a prevenção de infecções; o preparo da mãe 

que deve começar no momento em que vai a unidade neonatal pela primeira vez, 

explicando os procedimentos realizados, estimulando sua participação no cuidado e 
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favorecendo o vínculo, ao ensinar cuidados básicos de higiene, alimentação, 

manuseio de recém-nascido; e o momento da alta, no qual são reforçadas as 

orientações feitas durante o período de hospitalização e sobre a importância do 

prosseguimento10. 

Recém-nascidos pré-termos ou com outras doenças relacionadas com o seu 

nascimento, que necessitaram de internação prolongada em unidade de tratamento 

intensivo, apresentam maior predisposição à morbidade durante seus primeiros anos 

de vida. Sendo assim, um planejamento de alta bem realizado contribuirá para 

melhorar a qualidade de vida dessa criança em seu domicílio76. 

Tendo em vista expectativas, sentimentos envolvidos acerca da alta hospitalar 

da criança, para os pais é fundamental pensar em programas de educação em 

saúde nas unidades neonatais, envolvendo a família no cuidado, para que esses 

sejam verdadeiros parceiros na transformação da realidade, tendo um aprendizado 

bilateral, considerando os saberes dos profissionais da saúde e dos pais 77.  

 

1.7 Educação em saúde e a prática da equipe multiprofissional no contexto da 

alta hospitalar do RNPT 

 

 A preocupação em oferecer educação em saúde à população começou no 

século XIX, visando combater os transtornos ocasionados pelas epidemias de febre 

amarela, varíola e peste76. Com isso, as instituições de saúde adotavam o modelo 

campanhista, cuja organização era baseada em práticas extremamente autoritárias, 

utilizando-se da experiência dos serviços de saúde militares. Ainda assim, 

acreditava-se que a falta de informação da população era a causa para a existência 

de doenças, sendo muito breve a educação em saúde naquela época, pois as 

autoridades acreditavam que o povo era incapaz de entender as orientações a eles 

transmitidas79.   

 No início do século XX, o pai da Neonatologia, Pierri Buddin, já descrevia, em 

seu livro The Nursling, algumas observações junto às mães que tiveram bebês 

cuidados nos primeiros centros de prematuros, aludindo para o fato de que certo 

número de mães abandonava as crianças cujas necessidades elas não tiveram que 

atender. Budin incentivava as mães a amamentarem e participarem do cuidado dos 

seus filhos nos berçários que chefiava80. 
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A hospitalização de um recém-nascido pré-termo traz inúmeras implicações 

para os envolvidos no processo de hospitalização nessa unidade, quais sejam: o 

próprio recém-nascido, sua família e a equipe multiprofissional, cujo processo de 

trabalho deve permitir a realização do cuidado com a especificidade necessária ao 

grupo neonatal81. 

O Ministério da Saúde conceitua os objetivos da Educação em Saúde como 

sendo o desenvolvimento, no ser humano, do senso de responsabilidade por sua 

saúde e capacidade de participar da vida comunitária de maneira construtiva82. 

O processo educativo deve partir do conhecimento preexistente de cada 

indivíduo/grupo, pois desvalorizar suas experiências e expectativas desencadeia 

uma série de consequências, como não adesão ao tratamento; descrédito; 

deficiência no autocuidado; adoção de crenças e hábitos prejudiciais à saúde; 

distanciamento da equipe multiprofissional; cultivo da concepção de que somente os 

outros são responsáveis por seus cuidados; comportamento desagregador; dentre 

outros83
. 

O trabalho em saúde, também caracterizado por ser um fenômeno sócio 

histórico, realizado por profissionais com formação específica, objetiva cura, 

reabilitação, prevenção, diminuição do sofrimento ou promoção do bem-estar, tem 

sido alvo de diversas mudanças e complexas reflexões e discussões na 

atualidade84. 

A criação da política sanitária no Brasil voltou-se para um conjunto de ações 

que visavam, principalmente, à higiene e suas relações entre doenças e condições 

de vida, por meio da introdução de normas e medidas de saneamento. O modelo 

tradicional investigava a educação em saúde de uma forma vertical, centralizando o 

poder em pessoas que acreditavam serem detentoras de todo saber necessário. 

Assim, instituía-se a forma bancária de educação popular, na qual o povo era mero 

espectador do processo. Em contrapartida a este modelo caracterizado pela 

exclusão da população, Paulo Freire, por meio de suas obras, insere em seus 

questionamentos que a educação seja multicultural, ética, libertadora e 

transformadora85. 

A articulação proposta por Freire representa a interdisciplinaridade, em geral 

na educação, e na saúde, em particular. Propõe a possiblidade de uma pedagogia  

fundamentada na prática, inserida numa política de esperança, de luta 

revolucionaria, de amor e de fé no ser humano86.    
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O profissional de saúde deve ser, portanto, um educador, transformador, 

emancipador e libertador, provocando a transformação e a recriação da realidade 

instituída85. Desse modo, a educação em saúde deve ser permanente, com ênfase 

em uma prática transformadora, não tecnicista, conduzida de acordo com a 

realidade, de forma coletiva e consensual88.  

Os profissionais que atuam na UTIN precisam estar preparados para o 

diálogo com a família, buscando sempre uma prática dialógica horizontal entre 

profissionais e familiares. Devemos orientar os pais acerca dos cuidados básicos 

essenciais de que o bebê necessita, mas é necessário atentar para atitudes radicais, 

de modo a desmistificar e esclarecer as suas dúvidas. 

A capacitação dos pais para a alta do RNPT da Unidade Neonatal deve 

abordar as condições socioeconômicas, intelectuais, psicológicas e físicas da 

família89. 

Além disso, a preparação da alta deve ser individualizada, para permitir que a 

equipe possa reconhecer e responder as necessidades específicas de cada 

família90.  

 As orientações fornecidas aos pais deverão ser concisas, claras e simples de 

entender. Recomenda-se que sejam entregues panfletos informativos com as rotinas 

básicas do cuidado com o recém-nascido em casa, e panfletos com orientações 

específicas nos casos especiais, para que os pais possam ter essa informação para 

referência posterior11. 

 Um dos aspectos mais complexos do ensino aos pais é determinar o que eles 

realmente precisam saber para cuidar do RN em casa, evitando dar mais 

informações do que realmente é necessário. O ensino então deve concentrar-se em 

pontos básicos como: alimentação/amamentação; cuidados de higiene; ambiente; 

medicações; quando notificar algum problema ao médico; retorno ao pediatra e 

consultas com especialistas; situações de emergência11.  

A educação em saúde aparece como um instrumento capaz de transformar 

nossa prática profissional, conferindo a assistência e ao cuidado características de 

uma atividade crítica e criativa. 

Em relação ao cuidado com o pré-termo hospitalizado em UTIN, ressalta-se a 

importância da capacitação dos pais para a alta hospitalar. A família deve ser 

capacitada durante o período de hospitalização do recém-nascido, com o objetivo de 
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melhorar a autoconfiança materna e paterna, e reduzir a ansiedade, desse modo 

facilitando a adaptação dos pais ao cuidado com a criança após a alta. 
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2 OBJETIVOS 

 

Descrever como a equipe multiprofissional que atua na UTI Neonatal do 

Hospital Santa Lucinda (FCMS/PUC-SP) realiza as orientações de alta hospitalar 

para os cuidados do RN pré-termo. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 

Descrever o perfil dos profissionais que atuam diretamente com o RNPT da UTIN 

do HSL/FCMS/PUC-SP. 

Relatar os fatores facilitadores e dificultadores para a realização das orientações 

de alta hospitalar. 

Fornecer subsídios para o processo de construção coletiva de intervenções para 

a orientação de alta hospitalar para os RNs pré-termo.  
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3 TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

 

 Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, de abordagem 

qualiquantitativa. O estudo descritivo possui o objetivo de descrever características 

de determinadas populações ou fenômenos; descrever características de grupos 

(idade, sexo, procedência etc.); descrever um processo numa organização, fazer 

levantamentos de opiniões, estudos e crenças de uma população91. 

 Minayo e Sanches 1993, afirmam que, em muitas circunstâncias, uma 

abordagem isolada quantitativa ou qualitativa é insuficiente para abarcar toda a 

realidade observada; portanto, torna-se necessária a complementaridade92. 

 A combinação de dados quantitativos e qualitativos em um mesmo projeto 

representa números e palavras, as duas linguagens fundamentais na comunicação 

humana93. 

 Nesse contexto, optou-se pela abordagem quantitativa para obter um retrato, 

uma impressão geral que caracterizasse a equipe multiprofissional em relação ao 

perfil profissional da equipe. 

 Para conhecer e descrever as ações educativas realizadas pela equipe, e 

também conhecer as percepções referentes às orientações por ela realizadas, 

buscou-se a metodologia qualitativa por constituir-se como método de pesquisa em 

que os conhecimentos a respeito dos sujeitos somente são possíveis com a 

descrição da experiência humana tal como esta é vivida, valorizando a importância 

pesquisa em que os conhecimentos a respeito dos sujeitos somente são possíveis 

com de se conhecer e interpretar a natureza dos eventos93.  

  A abordagem qualitativa, o pesquisador procura compreender e descrever a 

dinâmica das relações sociais, trabalhando com a vivência, com a experiência e com 

a cotidianidade. Ao buscar a compreensão e a explicação das relações humanas, 

ocupa-se com um universo de significados, crenças, valores, atitudes e hábitos 

humanos 94. 

 

3.1 Cenário da pesquisa 

 

 O estudo foi realizado na UTIN do Hospital Santa Lucinda, pertencente à 

Fundação São Paulo, localizado na cidade de Sorocaba/SP. 
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A história desse hospital se inicia com a doação de uma área antes 

pertencente ao Grupo Votorantim, no ano de 1950. O Dr. José Ermírio de Moraes 

fez a doação, área que abrigou a Escola de Enfermagem e a Faculdade de Medicina 

de Sorocaba, e, em 1977, passou a fazer parte da Faculdade de Ciências Médicas e 

da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

O Santa Lucinda tem caráter universitário e filantrópico, sendo conveniado ao 

SUS (Sistema Único de Saúde). Foi incorporado ao Centro de Ciências Médicas e 

Biológicas da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1977, atual 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC/SP), mantida pela Fundação São Paulo (FUNDASP). 

Desde janeiro de 2003, passou da gestão estadual para a gestão municipal, através 

do convênio firmado entre a Fundação São Paulo/HSL e a Prefeitura Municipal de 

Sorocaba (PMS).  

É campo de estágio nas áreas de Biologia, Medicina e Enfermagem. Atende 

especialidades médicas diversas, possui Maternidade, Centro Cirúrgico, Clínica 

Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatra, UTIN, UTI adulto (UTIA), Serviço de 

Hemodinâmica, Ambulatórios exclusivamente SUS de Otorrinolaringologia, 

Ortopedia e Ginecologia. Também conta com Ambulatórios de especialidades 

médicas para atendimentos a pacientes particulares e conveniados, e com um 

pronto atendimento em obstetrícia. 

É classificado como um hospital de médio porte, com 130 leitos, sendo 16 na 

pediatria, 20 na maternidade, 6 na UTIN, 6 leitos em CI (cuidados intermediários) e 

10 leitos na UTI Adulto. 

Na maternidade, há uma média mensal de, aproximadamente, 260 partos. 

Atualmente integra a rede de Hospitais Sentinelas1 no Brasil, uma iniciativa da 

ANVISA, e trabalha para a obtenção da certificação de qualidade. Aderiu ao 

programa de qualidade patrocinado pela Companhia Paulista de Força e Luz e 

Centro de Estudos Augusto Leopoldo Ayrosa Galvão ( CPFL/CEALAG), destacando-

se por sua performance. 

                                                 
1
 Rede Sentinela é uma rede de parceiros que, desde 2002, auxilia o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária com a notificação de eventos adversos e queixas técnicas ligadas ao uso de produtos para 
saúde, medicamentos, sangue e hemoderivados. A pós-comercialização é uma dimensão da atuação 
da vigilância sanitária, fundamental para acompanhar a segurança de produtos utilizados na atenção 
à saúde. 
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Uma das metas da instituição para o ano de 2015 é a obtenção do selo 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança, sendo que, em meados de 2014, foi criada uma 

comissão para a implantação da iniciativa. 

 

Figura 1 - Vista panorâmica do Hospital Santa Lucinda 

 

Fonte: Arquivo Biblioteca FCMS-PUC-SP 

 

3.1.1 A UTI Neonatal  

 

   A UTIN do HSL, foi inaugurada em 2002, data em que se iniciou a modalidade 

de alojamento conjunto na maternidade. Está  localizada no 2°andar, próximo à 

Maternidade. A UTIN e a Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) estão alocadas 

em salas diferentes, porém, em um mesmo ambiente, com 1 recepção em comum e 

1 sala para ordenha do leite humano. Atualmente, existem 6 leitos de UTI e 6 leitos 

de UCI. Atende a RNs provenientes da própria instituição: 4 leitos de UTI e 4 UCI 

são credenciados para atendimento SUS. 

 Tem uma média de internação mensal de aproximadamente 30 

pacientes e uma média de 26 altas no mês. 
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A principal causa de internação na UTIN é a prematuridade, seguida por 

infecções neonatais congênitas, risco para síndrome de aspiração de mecônio, 

cardiopatias e anoxia neonatal. Na unidade de cuidados intermediários, a maioria 

dos RNs admitidos são bebês nascidos a termo, que apresentam desconforto 

respiratório transitório e os RNs que já não necessitam mais da unidade de terapia 

intensiva terminam o tratamento na UCI. 

 

Figura 2 - Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - Hospital Santa Lucinda 

 

 Fonte: Própria 

 

3.1.2 Equipe Multiprofissional 

 

 A equipe que atua na UTIN do HSL e composta pelos seguintes profissionais:  

 Equipe médica: Composta por aproximadamente 21 médicos plantonistas, 

sendo que, desses, 1 é diarista e também exerce a função de coordenador técnico, 

17 são neonatologistas (plantonistas na UTIN e na UCI); outros quatros pediatras 
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não realizam plantão na UTIN, mas atuam na recepção do RN durante o parto e 

participam do seguimento do RN na UCI e Alojamento Conjunto (AC).  

Todos realizam a assistência médica diariamente, discutem os casos e 

condutas com o médico diarista. 

 Equipe de enfermagem: A equipe de enfermagem da UTIN é composta por 

01 coordenadora de enfermagem, 05 enfermeiras assistenciais, sendo que uma 

realiza a cobertura de férias, todas as enfermeiras são especialistas em 

neonatologia; 19 técnicas e 03 auxiliares de enfermagem, distribuídos nos turnos 

matutino, vespertino e noturno. Os auxiliares/técnicos de enfermagem e enfermeiros 

possuem uma jornada de trabalho de 36h semanais (trabalham 6 horas diariamente, 

com 1 folga semanal), e os trabalhadores do período noturno trabalham 12 horas e 

descansam 36 horas (12x36). A coordenadora de enfermagem da UTIN realiza uma 

jornada de trabalho de 40 horas semanais. Realizam cuidados específicos de 

enfermagem, prestando assistência direta ao RN. 

 Equipe de Fisioterapia: Essa equipe é composta por 3 profissionais, sendo 

que duas delas são responsáveis pelo atendimento na UTIN e pela Unidade de 

Terapia Intensiva do Adulto (UTIA) no mesmo período, e a terceira atende as 

unidades de internação clínica médico cirúrgica e pediatria. A jornada de trabalho é 

de 30 horas semanais, distribuídas no período da manhã e da tarde. Sua função é 

executar atividades técnicas específicas de fisioterapia no tratamento de doenças 

respiratórias, circulatórias, cardíacas, ortopédicas, traumáticas e neurológicas 

mediante prescrição médica.  

 Fonoaudióloga: 01 profissional, com carga horária semanal de 30 horas. 

Desenvolve suas atividades no período da manhã. Atende as demais unidades da 

instituição.  Executa atividades técnicas específicas de fonoaudiologia em pacientes 

com vias alternativas de alimentação oral, disfágicos, amamentação, recém-

nascidos pré-termos, avaliando-os em relação à sucção e à deglutição.  

 Serviço social: A equipe é composta por 2 assistentes sociais, com carga 

horária semanal de 30 horas, distribuídas no período da manhã e da tarde. 

Desenvolvem suas atividades em todas as unidades da instituição, são responsáveis 

por avaliar e fornecer os devidos encaminhamentos aos pais e aos familiares dos 

recém-nascidos hospitalizados no que se refere a dificuldades socioeconômicas e 

informações sobre direitos, registro e guarda do recém-nascido. 
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 Nutricionista: 1 nutricionista, com carga horária semanal de 36 horas, 

desenvolve suas atividades no período da manhã e atua em todas as unidades da 

instituição. Supervisiona o serviço de nutrição/lactário e sugere alterações e 

complementos nutricionais quando oportuno. 

 Farmacêuticas: Equipe composta por 4 farmacêuticas, com uma responsável 

técnica com carga horária semanal de 40h, e as outras 3 com carga horária semanal 

de 36 horas, distribuídas nos 3 períodos (manhã, tarde e noite). Prestam orientações 

 e esclarecimentos sobre os compostos medicamentosos e gerenciam a 

dispensação de medicamentos do hospital.  

   O serviço de nutrição é terceirizado. Há uma sala específica para o lactário, 

onde são armazenados e manipulados o leite materno que é ordenhado pelas mães 

enquanto o RN está hospitalizado. Nesse local, também são preparadas as fórmulas 

(leite artificial) conforme a prescrição médica.  

 O serviço de limpeza também é terceirizado, com uma auxiliar de limpeza 

exclusiva para o período da manhã e da tarde; no período da noite, essa profissional 

não é exclusiva da unidade.  

 Atualmente, as orientações de alta são realizadas por quase toda equipe de 

maneira informal. Observo no meu cotidiano que a equipe de enfermagem orienta a 

mãe mais efetivamente quando o RN já está na unidade de cuidados intermediários.  

 As orientações realizadas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem são 

referentes a amamentação, troca de fralda, banho. Essas orientações são realizadas 

através do diálogo e, algumas vezes, pela demonstração. Na unidade, não há 

nenhum material didático específico para as orientações de alta hospitalar. 

Eventualmente recebemos algum livreto ou folheto explicativo (em congressos ou 

cursos), e, nesses casos, utilizamos tais materiais nas orientações e os entregamos 

para a família.   

 As enfermeiras realizam as orientações durante o período de internação, e na 

data próxima à alta reforçam todas as orientações que foram abordadas, verificam 

se há alguma dúvida, orientam sobre vacinas, consultas com o pediatra, 

necessidade do acompanhamento multiprofissional quando necessário, exames 

realizados, resultados, exposição do RN e situações de emergência (engasgo, 

apneia). 
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 O serviço também trabalha em parceria com o Programa RN de Risco, que é 

uma estratégia da Prefeitura Municipal de Sorocaba, em que todos os RNs 

sorocabanos já saem com a 1ª consulta de pediatria agendada. No caso dos RNs 

que necessitaram de hospitalização em UTIN, esses já saem com agendamento 

para as especialidades clínicas necessárias. Através de uma visita diária de 

profissionais do programa são realizados os atendimentos.   

 

 Os médicos são pontuais nas orientações, geralmente explicam sobre a 

alimentação e o acompanhamento ambulatorial, e questionam se a família tem 

dúvidas. Preenchem um resumo de alta, no qual constam o motivo da internação, as 

condutas realizadas, a evolução do quadro clínico e os resultados dos exames 

realizados. 

 A fonoaudióloga realiza orientações específicas em relação à amamentação, 

e cuidados em caso de vômitos ou engasgo. Também não utiliza material de apoio 

ou impresso para ser entregue à mãe. 

 As fisioterapeutas realizam orientações específicas com relação ao 

posicionamento do RN e aos cuidados e à observação do padrão respiratório. 

 Quando a família tem algum risco social, a assistente social também participa 

do processo de alta, nas orientações fornecidas à família. 

 

3.2 Participantes da pesquisa 

 Do total de 54  integrantes da equipe multiprofissional da UTIN do HSL, que 

atuam diretamente na assistência ao RNPT, participaram 36 profissionais: 18 

auxiliares/técnicos de enfermagem, 4 enfermeiros, 12 médicos, 1 fisioterapeuta e 1 

fonoaudióloga.  

3.3 Critérios de inclusão 

 Profissional da equipe multiprofissional da unidade neonatal, que 

atuava no cuidado direto com o RN na Unidade Neonatal, com tempo de trabalho 

superior a 6 meses na unidade. 
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 Manifestação do aceite em participar da pesquisa expressa no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A). 

3.3.1 Critérios de exclusão 

 Profissionais da equipe multiprofissional que não atuavam diretamente 

com o RNPT (nutricionista, farmacêutica e assistente social) ou profissionais com 

tempo de trabalho inferior a 6 meses na unidade.  

 A não aceitação em participar da pesquisa. 

3.4 Coleta de dados 

Para a coleta com a equipe multiprofissional, após o convite e o aceite, foi 

entregue um envelope, contendo o TCLE, um questionário autoaplicável, sem 

identificação, com uma carta explicativa sobre o preenchimento, entregue 

pessoalmente a cada participante. Os dados foram coletados no mês de outubro de 

2014, no hospital. Os colaboradores poderiam responder posteriormente, visto que 

estavam no horário de trabalho e foram orientados, após o preenchimento, que 

depositassem os questionários em envelope lacrado e depositados numa caixa, e os 

TCLEs em uma pasta disponibilizada no próprio setor.  

3.4.1 Instrumento para a coleta de dados 

 

Foi utilizado um instrumento, autoaplicável, desenvolvido pela pesquisadora, 

com perguntas abertas e fechadas, composto de 22 itens divididos em três 

dimensões. Na primeira, 8 itens sobre a caracterização dos profissionais; na 

segunda, 9 itens sobre as ações educativas de orientação para alta hospitalar, 

desenvolvida pelos profissionais; e, na terceira e última parte, 5 itens sobre as 

percepções das ações educativas referentes às orientações de alta hospitalar 

realizadas.  

A fase seguinte da elaboração desse instrumento foi a sua aplicação como 

um teste piloto utilizando uma amostra constituída por 2 enfermeiras assistenciais 

com experiência em UTIN. Essa amostra foi definida pela pesquisadora e 
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orientadora. A finalidade do teste-piloto foi de assegurar a compreensão dos 

sujeitos, identificar possíveis falhas e proceder, se necessário, à reformulação do 

instrumento. Após a devolução do instrumento aplicado, foi observada pela 

pesquisadora a necessidade de reformulação. Mediante a isso, o instrumento foi 

submetido à validação de conteúdo. 

Um instrumento possui validade de conteúdo se os itens que o constituem 

são representativos do universo que ele pretende representar. Muitas vezes, 

recorre-se ao julgamento de diversos juízes (especialistas no conteúdo do 

instrumento) na busca de um consenso intersubjetivo 93. A validação do conteúdo 

tem como objetivo, verificar se o conteúdo do instrumento é representativo frente ao 

universo teórico que se pretende medir, observa-se pela literatura, não haver 

consenso, quanto ao número ideal de pessoas para avaliar os tópicos do 

instrumento93. 

 Autores indicam, para o processo de análise do conteúdo, de dois a 10 

profissionais com amplo conhecimento e experiências acumuladas na área, e que 

essa análise seja realizada individualmente. Esse procedimento é chamado de 

Validação de Juízes, e, neste estudo, foram encaminhados a 05 especialistas no 

assunto, com experiência na temática, para possibilitar o conteúdo teórico e, ainda, 

especialistas na metodologia quantitativa/qualitativa, sendo um médico e 4 

enfermeiras. O contato com os especialistas foi realizado pessoalmente e por email, 

com o intuito de convidá-los a colaborar na pesquisa, expor os objetivos do trabalho 

e acordar o prazo de entrega do instrumento. O instrumento foi enviado por email e 

pessoalmente, tanto pela pesquisadora quanto pela orientadora. 

 Obteve-se o retorno do instrumento e as sugestões propostas de 3 juízes, que 

foram analisadas e acatadas pela pesquisadora e orientadora, o que possibilitou a 

reestruturação do instrumento para a sua aplicação final. Foi solicitado que 

analisassem o conteúdo e a pertinência das assertivas em cada dimensão, bem 

como se haveria a necessidade de inclusão ou exclusão de proposições.  

 

3.4.2 Organização e análise dos resultados 

 

Os resultados da dimensão sobre a caracterização da equipe multiprofissional 

e das questões fechadas foram organizados em tabelas e quadros, e analisados 

pela frequência simples. 
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Para a análise e a interpretação dos resultados, foi usada a análise de 

conteúdo, na perspectiva da análise temática95. 

A análise de conteúdo pode ser definida como96. 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos a condições de produção/recepção dessas 
mensagem.

 

A análise foi pautada nos objetivos, direcionadas para as ações educativas de 

orientação de alta hospitalar para o RNPT realizadas pela equipe multiprofissional e 

a percepção da equipe multidisciplinar sobre as ações educativas que realizam 

quanto à metodologia, à satisfação com os resultados, aos fatores facilitadores e 

dificultadores, às formas de superação e às sugestões. 
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4 ÉTICA EM PESQUISA 

 

 Para a realização desta pesquisa, o projeto foi aprovado pelo Hospital Santa 

Lucinda e recebeu aprovação em 19 de março de 2014 do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade 

Católica de Sorocaba - São Paulo. Para tanto, todas as exigências da Resolução 

466/12, que versa sobre os aspectos éticos em pesquisas com seres humanos 

(Conselho Nacional em Saúde)97, foram atendidas, com a apresentação do modelo 

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e outros documentos solicitados 

pelo CEP (Apêndice A, Anexos A e B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Caracterização dos participantes 

 

Esta etapa foi verificada na primeira parte do questionário, em que os 

participantes responderam sobre: formação, função, idade, sexo, tempo de 

experiência em neonatologia e na instituição, turno de trabalho e se possuíam algum 

outro vínculo empregatício. 

 

Tabela 1 - Distribuição dos participantes, segundo a função. Sorocaba, 2014. 

Profissionais    N % 

Aux/Téc. Enfermagem 
 

18 50,0% 

Médicos 
 

12 33,3% 

Enfermeiros 
 

4 11,1% 

Fisioterapeutas 
 

1 2,8% 

Fonoaudiólogos 1 2,8% 

Total 36    100 
Fonte: própria 

 

A tabela 1 mostra que os profissionais que participaram da pesquisa foram 

um total de 36, sendo que 3 são auxiliares e 15 são técnicas de enfermagem (50%); 

12 médicos neonatologistas (33,3%); 4 enfermeiras (11,1%); 1 fisioterapeuta (2,8%); 

1 fonoaudióloga (2,8%). 

No total foram distribuídos 40 questionários entre os profissionais, sendo 18 

técnicos de enfermagem, 16 médicos, 4 enfermeiras, 1 fisioterapeuta e 1 

fonoaudióloga. Houve um retorno de 36 (90%) dos questionários distribuídos, sendo 

que 4 não o devolveram, mesmo tendo sido ampliado o prazo para entrega.   
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Tabela 2 - Distribuição dos participantes, segundo a faixa etária, sexo.  Sorocaba, 2014. 

Faixa 
etária/ 
Sexo 

Aux/tec. Enferm. Fono. Fisio. Médico Total % 

20-30 anos  
31-40 anos 
41-50 anos 
51-60 anos 

   06 
   08 
   03 
   01 

  02 
  02 

 01 
 

 01 
 

   01 
   03 
   07 
   01 

  10 
  14 
  10 
  02 

27,8% 
38,9% 
27,8% 
05,5% 

Feminino 
Masculino 

  18   04   01   01   10 
  02 

  34 
  02 

94,5% 
  5,5% 

Fonte: Própria 

 

Em relação à idade, 10 participantes estão na faixa de 20 a 30 anos; 14 

participantes, na faixa dos 31 aos 40 anos; outros 10 participantes, na faixa dos 41  

aos 50 anos, e 2, na faixa dos 51 aos 60 anos.  

 Quanto ao sexo, 34 profissionais são do sexo feminino e 2, do sexo 

masculino, sendo esses dois últimos, médicos.  

 Fogaça e colaboradores, 2008, destacam que, em Unidades de Terapia 

Intensiva Neonatal, o número de profissionais do sexo feminino é predominante, 

principalmente na área de enfermagem, as equipes são formadas por mulheres98. A 

educação profissional de enfermagem tem um dos maiores índices de mulheres, 

cerca de 70%99. 

O predomínio do sexo feminino nos sujeitos pesquisados ocorre pelos 

aspectos históricos que a profissão carrega. A escolha profissional muitas vezes é 

influenciada pelo papel social que o indivíduo exerce e pelas histórias familiares; a 

mulher possui estereótipos comportamentais de ser mulher e de ser enfermeira100. 

Após 1890, quando a enfermagem iniciou o processo de transformação de 

suas práticas, anteriormente baseadas em solidariedade, misticismo e crendices; 

passou a ser uma profissão reconhecida socialmente, com conhecimento científico. 

Essa mudança influenciou o aumento do número de estudantes do sexo masculino e 

a expansão dos cursos de enfermagem no Brasil101.  

A pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborada pela 

FIOCRUZ (Fiocruz/CFM – MS/PNUD, 1996), aponta que 60% dos médicos pediatras 

do Brasil são mulheres, sendo que 50% destes têm mais de 40 anos de idade. 

Números parecidos com este estudo, no qual observamos que 68% da população 

médica pediátrica estudada é do sexo feminino e possui média de idade de 45,3 

anos102. 
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Tabela 3 - Tempo de experiência em neonatologia dos participantes UTIN HSL 2014. 

Fonte: Própria 

 

Em relação ao tempo de experiência em neonatologia, observa-se que 2 

profissionais da enfermagem estão na faixa dos 7 aos 11 meses de experiência; 14 

profissionais, na faixa de 1 a 5 anos de experiência; 6, de 6 a 10 anos; 4 

profissionais na faixa de 11 a 15 anos; 2 profissionais sendo uma técnica de 

enfermagem médica na faixa de 26 aos 30 anos de experiência em neonatologia e 1 

auxiliar de enfermagem na faixa de 35 aos 40 anos de experiência. Todas as 

enfermeiras possuem especialização em neonatologia, sendo essa uma prerrogativa 

da instituição, para ser admitido nas unidades críticas é necessária pós graduação 

na área ou em outra correlata. Antigamente, exigia-se que os profissionais da equipe 

de enfermagem tivessem uma experiência de, no mínimo, 6 meses no trabalho em 

UTI Neonatal. Atualmente, devido à escassez de profissionais qualificados para o 

cuidado neonatal, tal exigência não é mais praticada na instituição.  

Para o cargo de fisioterapeuta e fonoaudióloga, a instituição preconiza que o 

profissional seja pós-graduado, sem a necessidade de ser área correlata a 

neonatologia, uma vez que esses profissionais realizam atendimentos em diversos 

setores.  

Experiência em 
Neonatologia 

Aux/tec. Enferm. Fono. Fisio. Médico Total  

7-11 meses 
01-05 anos 
6-10 anos 
11-15 anos 
16-20 anos 
21-25 anos 
26-30 anos 
31-35 anos 
35-40 anos 

02 
08 
03 
02                  
00 
01 
01 
- 

01 

- 
02 
02 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
01 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
01 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
02 
01 
02 
05 
01 
01 
- 

01 

02 
14 
06 
04 
05 
02 
02 
- 

01 

      N=36 
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Tabela 4 - Tempo de atuação da equipe multiprofissional na UTIN do HSL. Sorocaba, 2014. 

 

Tempo de 
atuação 

Aux/tec. Enferm. Fono. Fisio. Médico Total  

7-11 meses 
1-5 anos 

6-10 anos 
11-15 anos 
16-20 anos 
21-25 anos 
26-30 anos 
31-15 anos 
35-40 anos 

02 
09 
04 
- 
- 

02 
- 
- 

01 

- 
02 
02 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
01 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
01 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
02 
06 
04 
- 
- 
- 
- 
- 

02 
15 
12 
04 
- 

02 
- 
- 

01 

    N=36 

Fonte: Própria. 

 

Com relação ao tempo de atuação dos profissionais, percebemos que a 

equipe médica (04) e a equipe de enfermagem (03 técnicos) atuam no serviço desde 

a sua inauguração, ou seja, há mais de 12 anos, já os profissionais que atuam por 

menos tempo são enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta e 

fonoaudióloga.  

A equipe médica não possui vínculo de acordo com a Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT)  com a instituição, são integrantes de uma empresa terceirizada 

que prestam serviços a UTI Neonatal. Ainda assim, a rotatividade desses 

profissionais é pouco expressiva. 

Já com técnicos e auxiliares, observa-se que a rotatividade é bem maior. Isso 

acontece principalmente pela mudança de vínculo em outra instituição: na cidade de 

Sorocaba, existem mais hospitais que oferecem o serviço de neonatologia; muitas 

vezes, após o profissional adquirir melhor qualificação e experiência, opta por uma 

instituição que ofereça melhor remuneração e/ou incentivos, ou é absorvido pela 

rede pública de serviços. 

A Fundação São Paulo (mantenedora do HSL) oferece bolsa integral de 

estudos para funcionários realizarem cursos de graduação. Nem todos os técnicos 

de enfermagem, após cursarem a graduação de enfermagem, são absorvidos como 

enfermeiros, implicando na busca de outras oportunidades para o exercício da 

profissão.  
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Em relação às fisioterapeutas e fonoaudióloga, vê-se que a rotatividade 

também é alta, as profissionais deixam a instituição para assumir cargos públicos ou 

se dedicar à vida acadêmica, ou também, em busca de uma melhor remuneração, 

muitas vezes para trabalharem de maneira autônoma (atendimentos domiciliares ou 

em clínicas particulares). 

  

Quadro 1 - Turno de Trabalho, equipe multiprofissional UTIN HSL, Sorocaba  2014 

Equipe Multiprofissional 

Aux/tec enf Enfermeira Fisioterap. Fonoaud. Médico Total 

Manhã= 05 Manhã= 01 Manhã= 01 Manhã= 01 Manhã=00 Manhã= 08 

Tarde=  04 Tarde=  02   Tarde=00 Tarde=   06 

Noite=   09 Noite=   01   Noite= 02 Noite=   12 

    M/T/N= 09 M/T/N=  09 

    T/N= 01 T/N=      01 

Fonte: Própria 

 Podemos observar que 08 profissionais trabalham exclusivamente no período 

da manhã, 06 à tarde e 12, à noite. A equipe médica trabalha em diversos períodos: 

09 médicos responderam que alternam os plantões nos três períodos manhã, tarde 

e noite (M/T/N). 

A equipe médica e de enfermagem está presente em todos os turnos, em 

números adequados ao que está preconizado na legislação e são exclusivas da UTI 

Neonatal. A equipe de fisioterapia e a fonoaudióloga não estão presente em todos 

os turnos. A fonoaudióloga exerce suas funções no período da manhã, porém, 

quando necessário, realiza treinamentos e capacitações relacionados à 

amamentação, nos períodos da tarde e noite. Já a equipe de fisioterapia atua nos 

períodos da manhã e da tarde, e, nos finais de semana, há apenas 01 fisioterapeuta 

para a cobertura de todo o hospital. Esse número de profissionais não contempla o 

que está definido na legislação, que requer 01 fisioterapeuta exclusivo para cada 10 

leitos ou fração, em cada turno, e 01 fisioterapeuta coordenador com, no mínimo, 02 

anos de experiência profissional comprovada em unidade de terapia intensiva 

pediátrica ou neonatal, com jornada horizontal diária mínima de 06 (seis) horas. Em 

relação ao serviço de fonoaudiologia, a legislação não especifica a carga horária, 

descreve apenas que há necessidade de um profissional disponível para a unidade.  
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Tabela 5 - Profissionais que trabalham em outra instituição, UTIN HSL, Sorocaba 2014 

 

Outro vínculo Aux/tec. Enferm. Fisio. Fono. Médico Total 

Pública 
 

01 - - - 03 03 

Privada 
 

06 02 - - 06 14 

Consultório 
 

- - - - 08 08 

Não 11 02 01 01 - 15 
Fonte: Própria 

Identificamos que 21 profissionais trabalham em outra instituição e 15 não 

tem outro vínculo empregatício. 

Todos da equipe médica que responderam à pesquisa exercem atividades em 

outras instituições (docência, instituições privadas, públicas e consultórios). 

 O trabalho em turnos favorece a conciliação entre a atividade profissional em 

mais de uma instituição e/ou outro trabalho remunerado, fato comum aos 

profissionais da saúde, especialmente quando os baixos salários os levam a isso101.  

 

5.2 Práticas educativas de orientação de alta hospitalar realizadas pela equipe 

multiprofissional na UTIN 

 

Tabela 6 - Distribuição dos profissionais da equipe multiprofissional que realizam ações 
educativas para a alta hospitalar do RNPT na UTIN/HSL. Sorocaba, 2014 

 

 Aux/tec. Enferm. Fisio. Fono. Médico Total % 

Realização das ações educativas para a alta hospitalar:  

Sim 16 04 - 01 12 33 91,7% 

Não 02 - 01 - - 03 8,3% 

Momento da realização das ações educativas para a alta hospitalar:  

Admissão 06 01 01 - 02 10 27,8% 

Hospitalização 16 01 01 01 12 36 100% 

Alta 13 - - 01 11 29 80,5% 

As ações educativas para a alta hospitalar são realizadas na forma:  

Individual 01 02 01 01 05 20 56,0% 

Acompanhado 14 02 - 01 08 25 69,4% 

Fonte: Própria.  
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Relativamente aos 36 profissionais que participaram do estudo, 91,7% (33) 

realizam as orientações de alta e 8,3% (3) responderam que não realizam, o 

momento em que ocorrem a maior parte das orientações e durante o período de 

internação e na alta hospitalar, sendo que essa pratica é tanto realizada de forma 

individual quanto acompanhada de outro profissional.  

No que se refere aos médicos, todos afirmam que realizam as ações 

educativas de alta hospitalar para o RNPT com maior predomínio no período de 

internação e na ocasião da alta hospitalar, e o fazem, na maior parte das vezes, 

acompanhados de outro profissional da equipe. O médico é o profissional que é 

responsável pela internação e pela alta do RNPT, e diariamente está presente. O 

médico diarista acompanha todos os casos, passando a visita no período da manhã, 

quando discute com o médico plantonista a evolução dos pacientes. Durante o dia, 

existem 03 horários pré-estabelecidos (manhã, tarde e noite) que os médicos 

atendem, conversam e orientam os pais sobre a evolução do RN. Nesses encontros, 

também podem ser iniciadas as orientações de alta.  

Em relação à equipe de enfermagem, 16 profissionais  referem que realizam 

as orientações para o preparo da alta hospitalar. As técnicas e as auxiliares estão 

presentes quase que diariamente na evolução desses RNs. São os profissionais que  

têm uma relação mais próxima  com as mães. O diálogo é presente constantemente 

nessa relação. Além de realizar os cuidados de enfermagem planejados na 

assistência do RN, nesse momento, o profissional tem a oportunidade de realizar 

suas orientações para a mãe, seja através do diálogo ou pela demonstração dos 

cuidados realizados. Apenas 02 profissionais  informaram que não realizam as 

orientações, pois acreditam que esse é um dever da enfermeira. 

Todas as enfermeiras afirmaram que realizam as orientações de alta. A 

enfermeira, além de realizar a supervisão da equipe de enfermagem, presta 

assistência direta ao RN, realizando os cuidados de maior complexidade. Está 

presente diariamente na unidade, o que facilita sua relação com os familiares. É a 

profissional responsável pelo acolhimento da família na UTIN, e muitas vezes sendo 

referência para a família.  

A fisioterapeuta afirmou que não realiza as orientações de maneira frequente. 

A sua demanda de atendimento e grande, uma vez que atende a UTIN e UTIA. Nem 

sempre a profissional está presente no momento em que os pais estão na unidade. 
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A fisioterapeuta que participou da pesquisa refere que não consegue realizar 

devido ao perfil hospitalar e por não haver nenhum protocolo instituído sobre as 

orientações do fisioterapeuta na instituição. 

A fonoaudióloga, por sua vez, está em contato direto com as mães. Durante o 

atendimento ao RN ainda na UTIN, ela já começa a realizar as orientações aos 

familiares. Também atende e orienta a mãe em relação à ordenha e ao 

armazenamento do leite materno. Realiza as orientações sozinha ou em companhia 

de algum membro da equipe de enfermagem ou médico.  

A alta hospitalar planejada, seguida de plano de cuidados, faz parte de um 

processo complexo que deve envolver, entre outras, a equipe de enfermagem, que 

se caracteriza como assistência vigilante, humanizada e individualizada. No entanto, 

observa-se que alguns profissionais ainda não visualizam a atividade como algo 

essencial na promoção da saúde do recém-nascido pré-termo102. Portanto, 

entendemos que seja fundamental o envolvimento de todos da equipe 

multiprofissional no processo de orientação e educação em saúde da família. 

Esses resultados não corroboram com estudos que referem que as 

orientações para o cuidado com o RNPT devem ser iniciadas o mais precocemente 

possível10, pois a maioria tem realizado essa prática durante o período de 

hospitalização e no dia da alta. Nesse aspecto, há necessidade de averiguar de 

forma mais objetiva esse processo. 

Em um estudo realizado  por Lélis, Machado e Cardoso, 2009, sobre 

educação em saúde e prática de enfermagem, percebeu-se que esta não ocorre de 

maneira sistematizada nem planejada, ocorre individualmente e se desenrola no 

momento da assistência prestada pelo profissional para o cuidado com o RN, ou 

seja, no decorrer da realização dos procedimentos da rotina dos profissionais13. 

Ainda com relação à realização das orientações, se o fazem  sozinhos ou 

acompanhados, sendo que dos 25 (69,4%%) respondentes,  14 TE, 08 médicos, 02 

enfermeiras, e 01 fonoaudióloga que realizam as orientações acompanhados; e dos 

20 (56,0%%),  são 11 TE, 05 médicos, 02 enfermeiras, 01 fonoaudióloga e 01 

fisioterapeuta, que, em algumas situações, orientam pais ou responsável(is) 

sozinhos.   
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A fonoaudióloga, alguns médicos e técnicos de enfermagem responderam 

que realizam as orientações tanto sozinhos como acompanhados, em alguns 

momentos. 

O trabalho com grupos é reconhecido como estratégia de promoção da 

saúde, cuja prática vem sendo, cada vez mais, valorizada e discutida, principalmente 

no contexto da enfermagem. Isso se deve ao fato de que em um grupo se torna mais 

fácil aprofundar discussões, ampliar os conhecimentos sobre a saúde e conduzir o 

processo de educação em saúde, o que pode favorecer a adoção de hábitos 

saudáveis e a mudança de comportamento, favorecendo, assim, a adesão ao 

tratamento proposto103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

Quadro 2 - Recursos audiovisuais utilizados durante as ações educativas para a alta hospitalar 

do RNPT pela equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Recursos  

Audiovisuais 

 

 
Equipe Multiprofissional 

Recurso Tec/Aux Enfermeiro Fisio Fono Médico Total 

 
Cartilha 
 

 
03 

 
- 

 
- 

 
- 

 
04 

 
07 

 
Check List   
                        

 
- 

 
- 

  
 - 

 
- 

 
02 

 
02 

 
Folder 

 
02 
 

 
01 

 
- 

 
- 

  
- 

 
03 

 
Panfleto 
 

  
 03 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
03 

 
Protocolo 
 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
01 

 
Vídeos 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Uso de 
bonecos 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  
- 

 
Outros 
 

 
06 

 
03 

 
- 

 
- 

 
04 

 
13 

 
Nenhum 
 

 
03 

 
02 

 
01 

 
01 

  
05 

 
12 

 
Não se 
aplica 

 
01 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

   
01 

Fonte: Própria. 

 

               

Quanto aos recursos audiovisuais, 13 assinalaram o item “Outro”, e indicaram 

que utilizam a Caderneta de Vacinação do Ministério da Saúde. Essa Caderneta 

contém informações gerais e orientações sobre o desenvolvimento infantil, 

calendário vacinal e um espaço para a equipe de saúde realizar as anotações 
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referentes ao desenvolvimento da criança, porém não são orientações específicas 

para o RNPT. 

Referente ao uso de cartilhas, 07 profissionais utilizam esse instrumento, 

sendo 03 TE e 04 médicos. O check list é utilizado por 02 médicos. O folder é 

utilizado por 03 profissionais, sendo 02 TE e 01 enfermeira. Sobre o uso de 

panfletos informativos 03  TE fazem uso desse recursos. O protocolo é utilizado por 

01 TE. O uso de vídeo e bonecos não foi citado por nenhum profissional. Observou-

se que os profissionais que mais utilizam recursos são os TE/AE e a enfermagem. 

Constatou-se que 12 participantes não utilizam nenhum recurso audiovisual, 

sendo a fisioterapeuta, a fonoaudióloga, 02 enfermeiras, 03 TE e 05 médicos. Esses 

resultados representam a realidade do serviço, pois não há recursos formais 

disponíveis para auxiliar a equipe nas orientações de alta e nas ações educativas. 

Esporadicamente encontramos material disponibilizado pelos profissionais da 

equipe, oriundos de congressos ou cursos. Os folders são disponibilizados por 

instituições da região, como Afissore (Associação dos Fissurados de Sorocaba), 

Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), Pequenos Corações,  

Instituto Abrace (Organização Não Governamental, destinada a dar amparo e 

conforto aos pais de crianças internadas em UTI) e, dessa forma, são específicos. 

Para se trabalhar efetivamente a educação em saúde, é necessária a oferta 

de materiais e insumos que possam estimular os profissionais. Também são 

imprescindíveis cursos de capacitação e atualização que desenvolvam a capacidade 

criativa dos profissionais, para a utilização de formas diversificadas de práticas 

educativas104. A formação generalista dos profissionais de saúde não garante a 

capacitação referente a ações educativas para orientações aos familiares acerca da 

alta hospitalar para o RNPT, havendo, assim, a necessidade de capacitação desses 

profissionais.  

A eficácia dos programas de educação em saúde depende da correta 

comunicação da mensagem, da base científica da mesma, e deve estar relacionada 

com a credibilidade da fonte e com o uso de canais familiares para o alcance do 

público alvo. A mensagem poderá ser formada por material impresso ou por recurso 

audiovisual, e ser veiculada por vários meios: meios de comunicação em massa, 

meios ligados à cultura popular e através da relação interpessoal105. O termo check 

list, que se pode traduzir por lista de verificação, provém da década de 30 do século 

passado, da força aérea norte-americana, quando se percebeu que a complexidade 
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crescente dos aviões provocava, devido a falhas de concentração ou de memória, 

acidentes fatais, os quais se mostrou que eram evitados com a criação de listas de 

verificação que devem ser rigorosamente cumpridas106. O uso desse instrumento na 

alta hospitalar tem como um dos objetivos aumentar a segurança do paciente em 

relação aos cuidados e às orientações recebidas107. 

Na prática do serviço em estudo, não há um check list utilizado no processo 

da alta hospitalar. Esse instrumento poderia ajudar na certificação de que as 

orientações necessárias foram realizadas pela equipe. Uma espécie de instrumento 

norteador para essas orientações. 

Protocolos são instrumentos elaborados para o enfrentamento de diversos 

problemas em assistência e gestão dos serviços; são orientados por diretrizes 

técnicas, organizacionais e políticas validadas por estudos baseados em evidências 

científicas. Eles têm como foco a padronização de condutas hospitalares ou 

ambulatoriais108. No serviço, utilizamos diversos protocolos administrativos e 

assistenciais, mas ainda não há nenhum protocolo referente à alta hospitalar do 

RNPT, ou com enfoque nas ações educativas realizadas na unidade. O Ministério da 

Saúde, através da Portaria 816, de 31 de maio de 2005, reforçando a necessidade 

de incorporação de protocolos clínicos e assistenciais no âmbito do SUS, constituiu 

o Comitê Nacional de Protocolos de Assistência, Diretrizes Terapêuticas e 

Incorporação Tecnológica em Saúde. A ele compete analisar e propor a 

incorporação de protocolos clínicos e assistenciais, diretrizes terapêuticas, 

tecnologias, insumos e inovações voltadas à assistência à saúde109. 

As cartilhas educativas podem ser consideradas como meios de comunicação 

para promover a saúde, pois vai além do simples lançar de informações, ensejando, 

durante a pratica educativa, o compartilhamento do conhecimento. Tal tecnologia 

contribui para substituir modelos ancorados em práticas de comunicação 

unidirecional e dogmática pela discussão e reflexão110.  

No contexto do serviço, o uso de uma cartilha específica com orientações ao 

RNPT poderia facilitar o processo de orientação, um instrumento com linguagem 

acessível aos pais, que possa ser levado para a casa a fim de poder ser consultado 

em caso de alguma dúvida em relação aos cuidados com o RNPT.  



62 

 

Quadro 3 - Estratégias utilizadas nas ações educativas para a alta hospitalar do RNPT, pela 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014 

Estratégias Equipe Multiprofissional 

Aux/téc Enferm. Fisio Fono Medico Total 

Aula /palestra - - - - - - 

Diálogo 16 03 01 01 12 33 

Demonstração 09 02 - 01 - 12 

Escrita - 01 - - 05 06 

Grupos - - - - - - 

Individual  03 - - 01 05 09 

Outros  01 - - - 01 02 

Não se aplica 01 - - - - 01 

Fonte: Própria.  

 

 Constatou-se que, como estratégia educativa, o diálogo é o mais e utilizado 

pela equipe, 33 (91,7%) profissionais utilizam essa estratégia, seguido da 

demonstração, que é realizada 12 (33,3%) profissionais, sendo predomínio da 

equipe de enfermagem. O recurso da escrita é utilizado pela enfermeira e pelos 

médicos 06 profissionais. A estratégia que foi citada no campo de outro é utilizada 

somente pelos TE/auxiliares e médicos, porém não descreveram qual é a estratégia. 

Nenhum profissional utiliza a estratégia de grupos para realizar as orientações, e 09 

participantes referem que realizam as orientações de forma individual. 

 A presença frequente da mãe dentro da UTIN favorece que a estratégia do 

diálogo seja utilizada. A comunicação é uma atividade que intermedia as relações, 

portanto é essencial no dia a dia do hospital. As interações na UTIN são mediadas 

pela necessidade de comunicação que se estabelecem através de diálogo, de troca 

de informações e de mensagens não verbais.   

 De acordo com Costa 2009, o diálogo entre a mãe e o profissional de saúde 

contempla uma das atividades de educação em saúde, minimiza a ansiedade da 

mãe e esclarece dúvidas111.  

 Além disso, a interação do profissional e o diálogo com a família do RNPT 

possibilita conhecer o contexto social, cultural e econômico, além de capacitar e 

estimular os familiares para a realização dos cuidados adequados à criança após a 

alta hospitalar112. 
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 O material escrito é um instrumento que facilita o processo educativo uma vez 

que permite ao leitor, destinatário da comunicação, uma leitura posterior, 

possibilitando-lhe a superação de eventuais dúvidas e dificuldades em relação às 

orientações recebidas105.  

 Na UTIN do HSL, a escrita é utilizada pelos médicos no resumo de alta do RN 

e no receituário médico. A enfermeira escreve quando observa a necessidade de 

orientações específicas, como o horário de administração de medicamentos e os 

agendamentos ou encaminhamentos, ou seja, com caráter administrativo. 

A estratégia da demonstração consiste na apresentação pelo educador de 

objetos ou operações que compõem uma tarefa, mostrando como fazer, passo a 

passo, uma ação ou cuidado. Na UTIN, a demonstração é utilizada nas orientações 

sobre a higiene do RN, quando o profissional demonstra para a mãe como realizar a 

troca de fraldas, fazer a higiene íntima e dar banho. Esse tipo de estratégia pode ser 

otimizada com implantação de vídeos educativos que demonstrem as orientações 

para o cuidado domiciliar com o RNPT, e com a aquisição de bonecos específicos 

para as orientações e, principalmente, a capacitação profissional para a realização 

dessa estratégia. 

 Autores apontam que a implementação de atividades educativas que 

associem informações com intervenções práticas realizadas com prematuros 

aumenta a interação entre os membros, o bem-estar mental familiar, e diminui o 

tempo de internação113.Um ensaio randomizado e controlado demonstra que a 

participação dos pais é aperfeiçoada com a promoção de intervenção educativa. Tal 

estudo compara um grupo de pais considerado controle com outro grupo 

denominado experimental, e este último caracteriza-se pela inserção em um 

programa denominado "Criando oportunidades para empoderamento dos pais". O 

programa diferencia-se por oferecer, por meio de textos e gravações em áudio, 

informações de caráter educativo sobre o crescimento e desenvolvimento do 

prematuro e a interação entre pais e bebê na UTIN. Os resultados apontam que as 

mães reportaram menor estresse, depressão e ansiedade e ocorreram interações 

mais positivas, além da diminuição no tempo de internação do recém-nascido em 

quase 4 dias113.  
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Quadro 4 - Temas abordados durante as ações educativas para a alta hospitalar do RNPT pela 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Temas abordados Tec/aux Enfer. Fisio Fono Médico Total  

Amamentação 17 03 - 01 08 29 

Cuidados de Higiene 17 03 - - 04 24 

Vacinação 10 04 - - 08 22 

Consulta com pediatra 05 03 - - 12 20 

Triagem Neonatal 08 02 - - 02 12 

Cuidados Gerais com o RN 04 - - - 04 08 

Restrições p/ visitas no domicílio 04 02 - -  01 07 

Manobras de desengasgo e vômitos 05 01 - 01 - 07 

Adm. de medicamentos - 02 - - 03 05 

Acompanhamento Multiprofissional - - - - 05 05 

Posicionamento no berço 02 02 01 - 0 05 

Quando levar o RN ao 

médico/emergência 

02 - - - 01 03 

Sinais de alerta 02 - - - 01 03 

Fatores ambientais - - - - 03 03 

Receita médica - 02 - - - 02 

Icterícia neonatal - - - - 02 01 

Banho de sol 01 - - - 01 02 

Cólicas/ Massagem abdome 01 - - - 01 02 

Lavagem das mãos 01 01 - - - 02 

Cuidado com roupas - 01 - - 0 02 

Desenvolvimento motor - - 01 - - 01 

Posicionamento para melhor padrão 

respiratório 

- - 01 - - 01 

Higiene Nasal - - 01 - - 01 

Orientações anti-refluxo - - - - 01 01 

Alimentação mãe-bebe - - - - 01 01 

Dúvidas da mãe - - - - 01 01 

Binômio: mãe-filho - - - - 01 01 

Fonte: Própria 

 

 O tema mais abordado pela equipe em geral é a amamentação, 29 

participantes relataram que fazem essas orientações para a alta hospitalar.  



65 

 

 

 

         O leite materno proporciona uma combinação única de proteínas, lipídios, 

carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas, assim como benefícios nutricionais, 

imunológicos, psicológicos e econômicos, que são inquestionáveis114. Amamentar  

o RNPT requer apoio dos profissionais de saúde e da família. Diante disso, é 

fundamental que toda a equipe multiprofissional esteja preparada para orientar mãe 

e familiares sobre o aleitamento materno114. 

 O segundo tema mais abordado por 22 profissionais (predomínio da equipe 

de enfermagem) foi referente aos cuidados de higiene,  o banho, as trocas de fraldas 

que devem sem realizadas com maior frequência devido a fragilidade da pele do 

RNPT, a maneira de higienizar a genitália masculina e feminina e como acomodar a 

fralda adequadamente. Trata-se de cuidados essenciais a serem realizados pela 

mãe após a alta hospitalar, muitas vezes gerando medo e insegurança pelo fato de 

tratar-se de um RNPT. 

 O tema vacinação foi citado por 22 participantes.  Tendo em vista que o 

RNPT tem uma imunidade diminuída a doenças infectocontagiosas quando 

comparado ao recém-nascido a termo a imunização é um tema relevante115
. A 

literatura ressalta que a adesão da mãe do RNPT a vacinação é mais crítica do que 

a do RN nascido a termo, embora a idade gestacional e o baixo peso ao nascer não 

contraindiquem a vacinação de um RNPT clinicamente estável115.  

         As orientações sobre os exames da triagem neonatal são realizadas por 

12(33,3%) profissionais da equipe. O teste do pezinho e audiometria devem ser 

repetidos após a alta do RNPT, é importante que na alta a família seja orientada 

sobre a data em que esses exames serão realizados.   

 Sobre a manobra de desengasgo, profissionais indicaram realizar essa 

orientação no processo de alta. O risco de aspiração, engasgo e a posição anti-

refluxo no domicílio é uma temática que precisa estar presente nas orientações das 

mães dos RNPT, pois os os mesmos não têm coordenação da sucção, respiração e 

deglutição e seu esfíncter esofágico e relativamente ineficaz, o que favorece o 

refluxo, aumento o risco de uma aspiração pulmonar 116.  

Estudo realizado com 12 mães nesta mesma unidade, apontou que as 

mesmas apresentaram dificuldade em relatar o que é o engasgo, apenas 03% 

fariam o uso da técnica correta para o desengasgo do lactente, 75% se sentiriam 

desesperadas, não saberiam o que fazer, 41,6% desespero ou medo 16,6%, 
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sentimento de perda 8,3%, sensação ruim 8,3% e tranquilidade 8,3%. Todas as 

mães consideram importante receber as orientações para o desengasgo do neonato, 

e indicam que poderiam ser realizadas no próprio hospital, durante a internação 

58,3%; durante o pré-natal 33,3%; no início da gestação 8,3%. Referem que essas 

informações poderiam ser por meio de cursos ou palestras 41,6%, as orientações da 

enfermagem 16,6%, demonstração em bonecos 16,6%, relataram por meio de 

recursos audiovisuais 8,3%117. 

Constatou-se que as ações educativas da equipe multiprofissional da UTIN 

não são realizadas de forma planejada e uniformizada pois observamos que temas 

como amamentação, cuidados de higiene, imunizações foram abordados por vários 

profissionais e outros temas como desenvolvimento neurológico e motor, cuidados 

com o engasgo, sinais de alerta, situações de emergência são abordados apenas 

por alguns dos profissionais entrevistados. Podemos observar que as orientações 

são realizadas de forma fragmentada, não há um planejamento prévio sobre o que a 

equipe irá orientar. 

Mesmo frente à potencialidade do trabalho multiprofissional os estudos 

evidenciam que no cotidiano do cuidado na UTIN, o processo de trabalho é 

fragmentado e centrado no profissional médico.  Os núcleos profissionais realizam o 

cuidado separadamente, reafirmando a divisão técnica do trabalho em saúde.  O 

cumprimento de rotinas prevalece em relação ao planejamento participativo e 

dinâmico da assistência118. Dessa forma, o cuidado é centrado na realização de 

procedimentos e os profissionais têm dificuldade de construir um foco comum no 

recém-nascido118.  

Podemos observar que as orientações foram realizadas voltadas para a sua 

especialidade, ou seja, a fonoaudióloga orienta especificamente sobre a 

amamentação, a fisioterapeuta sobre padrão respiratório e motricidade, os médicos 

orientam sobre a amamentação, vacinas, consulta com o pediatra, atendimento 

multiprofissional, cuidados gerais. A equipe de enfermagem (auxiliares, técnicos e 

enfermeiros) orientam principalmente sobre a amamentação, cuidados de higiene, 

retorno ao pediatra, vacinas, restrições de visitas no domicilio, manobras de 

desengasgo.  

  Considerando-se que os RNPT que permanecem internados nas unidades 

de terapia intensivas por longos períodos podem apresentar alterações no seu 

desenvolvimento, dificuldades motoras, problemas de compreensão na linguagem e 
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fala, entre outros que possam interferir no seu desenvolvimento  social e intelectual,  

é extremamente necessária a instrução da família para identificar as alterações que  

possam surgir bem como realizar a acompanhamento num centro de referência para 

a percepção precoce de alguma alteração no desenvolvimento neuropsicomotor119. 

Para Rabelo e colaboradores, 2007, determinar o que os pais precisam saber 

para cuidar de seu bebê é um dos aspectos mais complexos que envolvem a alta 

hospitalar, pois não importa quão simples possa ser a situação do recém-nascido, 

eles sempre estarão ansiosos para receber atenção dos profissionais de saúde, 

“sedentos por uma comunicação efetiva, independentemente do meio escolhido”120. 

As informações dispensadas às famílias, no momento da alta, são 

relacionadas à alimentação, higiene, banho, eliminação, secreção de vias aéreas, 

maneira de pegar o bebê, vínculo afetivo e sinais e sintomas de risco. As famílias 

também são orientadas sobre os retornos ao ambulatório, uso de vitaminas, 

administração de medicamentos, esquema de vacinação, crescimento e 

desenvolvimento, complicações e sequelas13,16. 

O planejamento da alta hospitalar do RNPT tem como principal objetivo 

assegurar a continuidade dos cuidados que a criança egressa de uma unidade 

neonatal pode necessitar. 

Os profissionais devem se atentar mais para as orientações de atividades 

consideradas rotineiras em comparação às tarefas mais complexas e com 

detalhamento técnico 13,16. 

Esse período pode ser tratado como uma transição em que as peculiaridades 

desses cuidados assim como sua responsabilidade vão sendo transmitidas aos pais. 

É necessário ensiná-los a maneira mais apropriada de prestar os cuidados e 

responder as necessidades do seu filho, para diminuir o nível de estresse da família, 

evitar as readmissões e identificar os recursos disponíveis na comunidade para o 

atendimento após a alta10. 

Para que isso ocorra, as orientações preparadas para a alta hospitalar devem 

considerar o nível cultural de cada família, respeitando as características e 

necessidades individuais. Essa adequação da terminologia e percepção do nível de 

compreensão da mãe ou família nem sempre é levada em consideração pelos 

profissionais, pela preocupação com a execução de procedimentos técnicos e 

cumprimento de normas e rotinas da unidade120.  
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Quadro 5 - Avaliação do aprendizado durante as ações educativas para a alta hospitalar do 

RNPT pela equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

 

Avaliação do aprendizado 

Equipe Multiprofissional 

Tec/aux Enfer. Fisio. Fono Médico Total 

“Observando os cuidados 

realizados por ela” 

08 04 - - - 12 

“Peço para a mãe repetir a 

informação” 

02 - - - 06 08 

“Pelas perguntas que elas realizam” 04 03 - - - 07 

“Pela expressão facial e gestos 

corporais” 

03 01 - - 02 06 

“Através do diálogo com a mãe “ 02 02 - - 01 05 

“Pergunto se ainda há dúvidas” - - - - 04 04 

“Através da comunicação verbal e 

não verbal”  

02 - - - - 02 

“Se a mãe é interessada e 

participativa” 

02 - - - - 02 

“Se a mãe é atenciosa” 01 - - - - 01 

“Durante a conversação questiono 

se há dúvidas” 

- - 01 - - 01 

“Avalio durante o trabalho e faço 

retorno pós alta”. 

- - - 01 - 01 

Alguns casos acompanho após a 

alta” 

- - -- - 01 01 

“Oriento que estão livres para 

perguntar” 

- - - - 01 01 

Fonte: Própria 

           No refere-se a avaliação do aprendizado, 12 participantes avaliam o 

aprendizado através da observação das mães durante o cuidado com RN; 08 

solicitam à mãe para que repita o que lhe foi explicado; 06 avaliam a compreensão 

sobre orientações repassadas a mãe, através da expressão facial e gestos 

corporais. O diálogo também foi citado como método de avaliação. Apenas 02 

profissionais, fonoaudióloga e o médico, avaliam o aprendizado durante o retorno 

ambulatorial do RN. 
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A avaliação da aprendizagem é reconhecida por diferentes funções. Com 

base em Hoffman (2004), pode-se compreender que estas diferentes funções da 

aprendizagem tornam possível o processo avaliativo contínuo da aprendizagem121. A 

avaliação é, de fato, um processo contínuo e construtivo do saber. Portanto, avaliar 

é uma ação inerente a todo o fazer pedagógico, didático e de gestão da 

aprendizagem121. 

Ao comunicar tem-se um objetivo, que é colocado em ação quando se inicia 

esse processo e espera-se um resultado do outro com quem comunicamos: a 

reação. É o feedback122.
 Assim, o feedback proporciona "à fonte informação 

referente ao seu sucesso na realização de um objetivo e, ao fazer isso, exerce 

controle sobre futuras mensagens que a fonte venha a codificar"123. Ele envolve a 

revelação ao outro o que o seu comportamento causa em termos de pensamentos e 

emoções, ou seja, consiste em solicitar e estar aberto para receber as reações dos 

outros, em termos de pensamentos e emoções demonstrados de maneira verbal e 

não-verbal122,123. E isso facilita no comportamento efetivo com o outro124. 

Ser entendido ou entender o outro, significa apreender o significado de um 

símbolo, a força de um argumento, o valor de uma ação123. E essa ação pode ser 

compreendida como a comunicação. Assim, tenta-se assimilar mentalmente o que a 

comunicação exprime na possibilidade de estabelecer corretamente o que está 

sendo posto pela fonte e pelo receptor e ter a capacidade de tornar as coisas mais 

claras e explícitas e diminuir a possibilidade de realizar uma tradução e interpretação 

errônea. Por isso, é importante não confundir os conceitos das palavras e muito 

menos o meio que a comunicação ocorre, o sentimento, a ideia e o juízo da pessoa 

atribuídos a esse processo122.  
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Quadro 6 - Dúvidas e dificuldades das mães durante as ações educativas para a alta hospitalar 

do RNPT percebidas pela equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Dúvidas e dificuldades das 

mães 

Tec/aux 

Enferm. 

Enferm Fisio Fono  Médico Total 

Amamentação 17 02 - 01 09 29 

Cuidados Gerais 07 01 - - 06 14 

Quando dar complemento/fórmulas 02 - - - 04 06 

Medo do banho, qdo RN baixo peso. 04 - - - - 04 

Engasgo 03 01 - - - 04 

Roupas(uso de sabão e amaciantes) 03 - - - - 03 

Situações de emergências 02 - - - - 02 

Desenvolvimento neurológico - 01 01 - 01 03 

Agendamento de retornos 01 01 - - - 02 

Uso de água e chás - - - - 02 02 

Quando sair para passear com o 

bebe 

- - - - 02 02 

Se a criança pode dormir a noite 

toda 

01 - - - 01 02 

Vacinas - 01 - - 01 02 

Cólicas - - - - 02 02 

Icterícia - - - - 01 01 

Exposição ao sol - - - - 01 01 

Uso de chupeta e mamadeira 01 - - - - 01 

Temperatura do RN 01 - - - - 01 

Cuidados com o RN em relação as 

visitas   

- 01 - - - 01 

Agendamento com especialistas - - - - 01 01 

Fonte:Própria 

 

 De acordo com os participantes da pesquisa, as principais dúvidas e 

dificuldade das mães que emergiram durante as ações educativas para a alta 

hospitalar, estão relacionadas a:Amamentação, citada por 28 participantes,  

Cuidados gerais 14; Sobre a necessidade de oferecer fórmulas/leites artificiais; 

Engasgos; Sono; Desenvolvimento neurológico; Vacinação; Cólicas; Icterícia, Uso 

de chupeta.  Observa-se que as maiores dúvidas são em relação aos temas que são 
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mais abordados, o que indica que as dúvidas não relatadas pelas mães não significa 

dizer que não existam ,   provavelmente não foram estimuladas a percepção 

do seu conhecimento. O ideal é que a mãe sempre seja consultada sobre o seu 

conhecimento prévio, suas dúvidas e anseios para o cuidado após a alta hospitalar. 

  O cuidado ao RNPT exige conhecimentos específicos e direcionamento da 

assistência às suas necessidades, com foco no período de internação, estendendo-

se ao ambiente domiciliar2.  

 Partindo da premissa de que a escuta é um recurso assistencial, a equipe   

deve direcionar o processo da alta de acordo com as dúvidas e as ansiedades da 

família nos diferentes momentos, visto que a simples orientação, sem considerar as 

subjetividades relativas à família e ao RN, repercute no processo de 

ensino/aprendizagem ineficaz125.  

 Os pais dos RNPT necessitam de uma preparação para cuidar de seus filhos 

com segurança no ambiente domiciliar. Em todos os hospitais, especialmente 

naqueles que atendem clientes de diversas formações socioeconômicas e culturais, 

precisam se dedicar a essas diferenças nas suas abordagens educacionais. A 

linguagem e o modo de instrução devem ser considerados no plano de ensino de 

como instruir as famílias sobre a maneira de cuidar do seu filho 16. 

Costa, Arantes e Brito, observaram em um estudo, que as necessidades das 

mães não são percebidas pela equipe, devido à adoção, por parte dos profissionais, 

de uma postura reducionista e tecnicista, restrita ao tratamento das patologias 

apresentadas pelos RNs, não englobando a família na assistência, o que contribui 

para o sofrimento materno126.  
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5.3 Percepções sobre as ações educativas referentes as orientações de alta 

hospitalar realizadas 

  
Quadro 7 - Facilitadores para as ações educativas na alta hospitalar do RNPT percebidos pela 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

 

Pontos que favorecem/facilitadores 

Tec 

enf 

Enfer. Fisio  Fono.  Medi. Total 

Mãe comprometida e participativa 05 02 - - 03 10 

Uso de folders e cartilhas 03 - - - - 03 

Presença da mãe 24hs na unidade 02 01 - - - 03 

Aprimoramento pessoal 03 - - - - 03 

Bom vínculo do profissional com o familiar - - 01 01 01 03 

Atuação em conjunto da equipe 

multiprofissional. Equipe coesa e 

preparada 

 

- 

 

01 

 

- 

 

- 

 

02 

 

03 

Orientações da fonoaudióloga e da 

enfermeira. 

01 - - - - 01 

Orientações diárias da equipe 

multiprofissional 

- 01 - - - 01 

Ambiente facilitador para orientação - 01 - - - 01 

Diálogo no decorrer do trabalho - - 01 - - 01 

Interação entre os profissionais da equipe. - - 01 - - 01 

Participação ativa da enfermagem junto ao 

pediatra na admissão e alta. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

01 

 

01 

Diálogo e disponibilidade para tirar dúvidas - - - - 01 01 

Assimilação gradativa das informações - - - - 01 01 

Comunicação entre a equipe 01 - - - - 01 

Uniformização entre as informações 01 - - - - 01 

Ação educativa/educação permanente 01 - - - - 01 

Fonte: Própria 

Os profissionais apontaram como principais fatores que favorecem as ações 

educativas na unidade: a postura da mãe (mãe comprometida e participativa), a 

presença da mãe na unidade, bom vínculo da equipe com a família, equipe 

capacitada, o diálogo do decorrer do trabalho, a comunicação entre a equipe, a 

educação permanente.  



73 

 

 

 

A possibilidade da permanência da mãe durante a internação, se configura 

como elemento primordial para as ações educativas relacionadas a alta hospitalar 

do RNPT, pois viabiliza a assistência à família e amplia as oportunidades de 

ensino/aprendizagem. 

Montanholli e colaboradores em 2011, enfatizaram a importância da família na 

UTIN, possibilitando um cuidado diferenciado, facilitando uma maior percepção 

acerca das perspectivas da família, inserindo os pais no cuidado e estimulando o 

vínculo entre os pais e o RN 127.  
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Quadro 8 - Dificultadores para as ações educativas na alta hospitalar do RNPT percebidos pela 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Pontos que dificultam Tec 

enf 

Enfer. Fisio. Fono Medi. Total 

Mãe não participativa, resistente a 

aprender os cuidados 

 

05 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

05 

Mãe ausente 05 - - - - 05 

Cognitivo materno (mãe adolescente ou 

usuária de drogas) 

 

03 

 

01 

 

- 

 

- 

 

0 

 

05 

Pais com dificuldades de compreensão - 01 - - 03 04 

Falta de material educativo 
(audiovisual) 

- 2 - - 02 04 

 
Falta de padronização das informações 

02 - - - 01 03 

Fator social - -- - - 03 03 

Falta de um check list 01 01 - - - 02 

Pais despreparados desde a gestação 
em relação a prematuridade 

01 - - - 01 02 

Rotina do noturno 01 01 - - - 02 

Tempo de permanecia curto do RN - 01 - - 01 02 

Não responderam 02 - - - - 02 

Resistencia da família - - - 01 - 01 

Perceber se a mãe assimilou a 
orientação 

01 - - - - 01 

Não apresenta dificuldade 01 - - - - 01 

Ansiedade materna - - - - 01 01 

Falta de treinamento para equipe - 01 - - - 01 

Falta de um protocolo específico - - 01 - - 01 

alta de uma fisioterapeuta exclusiva 
para a unidade durante o serviço e pós 
alta 

- - 01 - - 01 

Pais pouco participativos - - - 01 - 01 

Insegurança dos pais 01 - - - - 01 

Utilizar o diálogo 01 - - - - 01 

Fonte: Própria  
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 Sobre os pontos que dificultam as ações educativas para a alta do RNPT, os 

participantes enfatizaram fatores relacionados à progenitora. Dentre esses fatores, 

foram citados: a ausência da mãe, a pouca participação nos cuidados, a 

maternidade na adolescência, a drogadição materna, déficit cognitivo dos pais, 

fatores sociais. 

A ausência da família durante a internação do prematuro dificulta a 

implementação de ações voltadas à educação em saúde no período da 

hospitalização, que por sua vez, implica despreparo desta para os cuidados 

domiciliares após a alta hospitalar 128.  

Em relação à educação materna, a baixa escolaridade interfere na abaixa 

capacidade de aprendizado, sendo primordial que o profissional de saúde se 

empenhe para adequar recursos que possibilitem a capacitação materna13. 

Outros fatores evidenciados pelos sujeitos foram: a falta de treinamentos para 

a equipe, ausência de um protocolo especifico com orientações de alta e material 

educativo, a divergência nas informações transmitidas pela equipe multiprofissional. 

 A rotina da unidade, onde a presença da mãe não é constante como no 

período diurno e o número reduzido de enfermeiros no plantão noturno, foram 

apontados como dificultadores. 

Os pais do RNPT necessitam, além de um pronto acesso aos seus recém-

nascidos, apoio específico e orientação da equipe. Primeiro, eles necessitam de 

ajuda para o desenvolvimento de interações mútuas, conhecerem as necessidades 

especiais do bebê e, assim, começarem a sentirem-se próximos tanto da equipe, 

como do filho. Os familiares devem participar e cuidar do seu bebê durante a 

hospitalização, de forma que depois da alta sintam-se tranquilos e competentes129. 

A equipe deve procurar se adequar às normas e rotinas para que os 

familiares possam participar dos cuidados e serem parceiros na tomada de decisão. 

A parceria é considerada elemento fundamental na relação de cuidado, em que a 

equipe deve considerar os familiares como pessoas capazes de cuidar de seus 

filhos hospitalizados e compartilhar conhecimentos e práticas, de modo a fortalecer 

as habilidades e capacidades de cada família68. 
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Tabela 7 - Preparo da mãe na alta hospitalar do RNPT percebidos pela equipe multiprofissional 
UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Mãe preparada Aux/tec  Enferm Fono  Fisio Médico Total % 

        

SIM 13 03 01 1 9 27 75,0% 

NÃO 5 1 - - 3 9 25,0% 

Total 18 4 1 1 12 36 100% 

Fonte: própria 

 

Sobre o questionamento referente a percepção da equipe em relação ao 

preparo da mãe, 27 (75,0%) participantes consideram que a mãe sai preparada para 

o cuidado do RNPT no domicilio e 09 (25,0%) dos participantes consideram que a 

mãe não sai preparada para o cuidado do RNPT.  

 
 

“Sim. Pois as orientações são dadas durante todo o tempo de 
permanência do bebê internado”. (Ent.4) 

“Não posso afirmar, pois elas tem muitas dúvidas e insegurança devido ao 
baixo peso de nascimento”. (Ent 5) 
 

“Nem todas às vezes. Muitas das vezes inseguras com o cuidados; a vida 
sócio econômica também interfere”.(Ent7) 
 

“Sim. Pois em conjunto com toda equipe neonatal o médico realiza a alta após 
a mãe apresentar segurança em realizar todos os cuidados que aqui foram 
orientados”.(Ent 13) 
 

“Acredito que sim devido o tempo vivenciado na UTI, as explicações e 
orientações dadas durante todo o tratamento”. (Ent 19) 
 

“Sim. Principalmente quando o tempo de internação é superior a 10 dias “. 
(Ent 1) 
 

“Não. Acho que falta treinamento para nós profissionais, cartilhas, folders, 
bonecos para fazermos simulações e demonstrar para as mães manobras de 
reanimação, manobras de desengasgo”. (Ent 21)  
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Tabela 8 - Satisfação sobre as ações educativas realizadas para a alta hospitalar do RNPT pela 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Satisfação Aux/tec  Enferm Fono  Fisio Médico Total % 

SIM 16 03 01 01 11 32 91,7% 

NÃO 02 01 - - 1 4 8,3% 

Total 18 4 1 1 12 36 100% 

Fonte: própria 

 

 A maior parte da equipe, 32 (91,7%) está satisfeita com as orientações 

realizadas e associam essa satisfação ao retorno obtido pelos familiares. 

 Os profissionais que não estão satisfeitos 04 (8,3%), associaram a resposta 

negativa a  questões relacionadas com a  falta de: materiais educativos, tempo para 

realizar as orientações e a  de treinamentos e capacitação para a equipe. 

 

“Sim, porque quando oriento algo as mães demonstram conhecer sobre 

o assunto”.(Ent 34) 

 

“Não. Eu acho que o uso de material de apoio poderia facilitar as 

orientações”. (Ent 25) 

 

“Não. Falta treinamento para os profissionais, capacitação, poderíamos 

falar ou demonstrar mais, mas as vezes o tempo e curto, plantão corrido e 

acabamos não falando tudo o que deveríamos”. (Ent 21) 

 

“Sim. Na maioria das vezes os resultados são positivos, as mães, pelo menos 

a maior parte, amamentam exclusivamente, além de darem retorna verbalmente 

sobre as orientações”. (Ent 17) 

 

“Sim. A satisfação é muito gratificante quando um prematuro sai de alta e 

após dias e meses você volta e rever e ver como ele está, que suas orientações 

serviram para alguma coisa. Ouvir as mães falarem que estão seguindo as 

orientações torna o trabalho gratificante”. (Ent 16) 
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“Sim. Quando a mãe começa a ter autonomia no cuidado”. (Ent 14) 

 

          “Sim. Fico feliz quando explico e a mãe tem atenção e depois de um tempo a 

encontro e ela comenta o que passei para ela (ajuda): Você me ajudou a 

amamentar”. (Ent 10) 

 

          “Sim. Tento deixar os pais seguros quanto aos cuidados e informações”. 

 (Ent 2) 

  

Quadro 9 - Sugestões para melhorar as ações educativas para a alta hospitalar do RNPT da 

equipe multiprofissional UTIN HSL. Sorocaba, 2014. 

Sugestões Profissionais 

Materiais educativos (folders, cartilhas e vídeos), que possam ser 

entregues às mães. 

 

14 

Educação continuada e aprimoramento da equipe 06 

Formação de um grupo de apoio para as mães 04 

Uniformizar as informações fornecidas pelos profissionais 04 

Elaboração de um check list e um protocolo para a padronização 

das ações da equipe multiprofissional 

 

03 

Aulas demonstrativas para os pais 03 

Equipe profissional tem que estar coesa e segura 02 

Implantação de um retorno após a alta para o esclarecimento de 

dúvidas,  

02 

Canal de comunicação para as mães após a alta, especialmente em 

relação as dúvidas relacionadas a amamentação. 

01 

Atendimento do mesmo pediatra durante o seguimento do RN 01 

Orientações de alta escritas 01 

Treinamento para os pais sobre engasgos 01 

Fonte: Própria 

 

As sugestões mais elencadas pelos profissionais que participaram do estudo 

foram a aquisição de materiais educativos (impressos) que possam ser entregues Às 

mães, treinamentos e aprimoramentos frequentes para e equipe e dessa forma 
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uniformizar as orientações realizadas, formação de grupo de apoio para a s mães, 

elaboração de um protocolo e um check list voltado para o auxílio da padronização 

das ações para as orientações alta hospitalar e a introdução de aulas 

demonstrativas para a família do RNPT.  

 

5.4 O Grupo focal como espaço de compartilhamento dos resultados com a 

equipe....o começo de um caminho.  

 

  Durante a conclusão do estudo, tive a oportunidade de realizar um Grupo 

Focal (GF) 2 para apresentar e problematizar os resultados aos participantes da 

pesquisa com o objetivo de iniciar o processo de construção coletiva de intervenções 

para a orientação de alta hospitalar para os RNs pré-termo. Segue algumas notas. 

Foram convidados todos os participantes da pesquisa para o encontro que 

ocorreu nas dependências da FCMS, que teve uma duração de aproximadamente 

2h30min, fui a coordenadora do GF e a orientadora da pesquisa foi a observadora. 

Participaram 02 enfermeiras e 06 técnicas de enfermagem. 

Após o contrato grupal, iniciamos o grupo com a apresentação dos resultados 

como tema disparador para as discussões.      

 As participantes teceram comentários sobre o fato de não saberem o que 

cada um da equipe tem realizado sobre a orientação de alta e que foi muito 

gratificante saber que há uma prática que vem sendo realizada no cotidiano da 

UTIN.  

Chamaram a atenção sobre o número expressivo de médicos respondentes. 

Dentre os resultados que foram discutidos os aspectos dificultadores do 

processo de orientação, reafirmaram que o RN que permanece internado por pouco 

tempo, não permite um tempo adequada para a realização das orientações. 

Em relação às dúvidas das mães dos recém nascidos pré-termos, relataram 

que a mãe sempre questiona sobre sequelas futuras, porém, elas consideram isso 

uma limitação, pois não tem como prever qual será o prognóstico e evolução do RN. 

                                                 
2
 O grupo focal (GF), genericamente, pode ser definido como uma forma de entrevistas com 

grupos que se baseia na comunicação e na interação entre os participantes da pesquisa para gerar 

dados
 
. 
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Sobre a questão de iniciar as ações educativas na admissão do RN, elas 

discordam da literatura, uma vez que a admissão do RN e os primeiros dias de 

internação do RN são muito traumáticos para a família.  

Atualmente, as orientações de alta estão mais voltadas para assuntos como 

encaminhamentos, consultas e vacinas. 

Quanto as sugestões para melhorar as orientações de alta hospitalar do 

RNPT, foi discutida a necessidade de uniformizar as orientações, ou seja, que os 

membros da equipe orientem a mãe de maneira semelhante, para que não haja 

conflitos de informações, pois sempre ouvem das mães: “...mas a outra falou dessa 

maneira”. 

Referente ao uso material de didático nas orientações/ações educativas, 

como apostilas, folders e bonecos para demonstração, as participantes sugeriram 

que aquisição desses itens otimizaria as ações educativas no serviço. 

O grupo sugeriu a implantação de um canal de apoio para as mães (telefone 

ou via internet) para as dúvidas pós alta e também a criação de grupos de apoio 

para a família do RN pré-termo hospitalizado em UTIN, sendo que esse grupo deve 

formado por diversos profissionais que atuam na promoção e incentivo ao 

aleitamento materno e tenham capacidade técnica e disponibilidade para atender a 

mãe com dúvidas e dificuldades para amamentar.    

Durante o encontro ficou evidente em diversas falas,  a necessidade de 

orientações, reciclagem, treinamentos específicos sobre as orientações que devem 

ser abordadas durante o processo e planejamento da alta hospitalar do RN para a 

equipe.  As participantes não se sentem preparadas, esperam por  aprimoramento e 

educação continuada para a equipe multiprofissional. A expectativa é que esse 

aprimoramento seja realizado em forma de rodas de conversa e elaboração de 

pequenos teatros voltados para a prática profissional. 

Identificaram esse encontro como potencializador e sugerem que seria muito 

importante prosseguir com as discussões, num ambiente fora do local de trabalho 

(UTIN) com os demais membros da equipe sobre os passos da assistência e 

caminhos para a melhor maneira de orientar as famílias. 

     A aquisição de materiais educativos que possam ser entregues às mães 

também foi enfatizada pelo grupo.  

      A proposta desse grupo foi iniciar pela construção de maneira coletiva, de um 

check list para nortear as ações educativas de orientação para a alta hospitalar.   
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      As discussões do grupo validam os resultados encontrados e permitirá um 

envolvimento dos participantes no processo de mudança. Acredita-se que os demais 

profissionais que não participaram tiveram dificuldades pelo horário, dada a 

característica da UTIN, nesse sentido, a opção é realizar outros grupos com esses 

profissionais de forma que haja uma maior adesão e que seja multiprofissional. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com esse estudo tivemos uma amostra do perfil sócio demográfico da equipe 

multiprofissional da UTIN do HSL. Houve adesão de 36 profissionais, com 

predomínio do sexo feminino e idade entre 31 á 40 anos. As orientações de alta são 

realizadas por toda equipe multiprofissional. Quanto ao momento em que se realiza 

essas orientações a maioria dos participantes respondeu que ocorre durante a 

hospitalização e no dia da alta. 

Quanto a estratégia mais utilizada é o diálogo e a demonstração e as 

orientações são realizadas de maneira individual pelos profissionais. Alguns 

profissionais também utilizam a escrita na realização dessas orientações.  

 O recurso mais utilizado é a carteira de vacinação do recém-nascido, pois 

não há recursos disponíveis. 

Em relação aos temas mais abordados nas orientações de alta estão 

relacionados ao Aleitamento Materno, cuidados de higiene, vacinação e seguimento 

ambulatorial.   

A presença da mãe na unidade foi considerada um importante fator no 

favorecimento das orientações de alta e aprendizagem. 

As potencialidades identificadas são: a presença da mãe durante a 

hospitalização, o comprometimento materno e o aprimoramento dos profissionais e 

as dificuldades apontadas foram a necessidade de materiais educativos e a 

resistência da mãe em participar do cuidado.  

A maior parte da equipe acredita que as mães saem preparadas para o 

cuidado com o RN no domicilio e estes também estão satisfeitos com as orientações 

que realizam. 

Constatamos com esse estudo que as orientações são realizadas de maneira 

mecanizada dentro do processo de trabalho, são segmentadas e não há consenso 

entre os profissionais quanto ao tema, conteúdo, estratégia e avaliação. Embora a 

educação está incorporada no cotidiano das atividades dentro da UTIN, esta se 

reproduz dentro de uma tarefa do serviço, sem a problematização daqueles que a 

fazem e para aqueles que a recebem.  Isto é reflexo da necessidade de adequações 

no processo de trabalho no sentido de ter a valorização do processo educativo, pois, 

sem esse todo o investimento de recursos pode não ter seu resultado esperado. Há 
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que incorporar integração entre os profissionais, preparo para essa atividade, 

disponibilizar recursos para essas práticas.  

Ficou evidente a necessidade de capacitações e treinamentos para e equipe, 

para que esse se sinta mais preparados e confiantes na realização das orientações. 

Muito foi citado sobre a necessidade de materiais educativos de apoio para as 

orientações e também para ser entregue as mães, porém, ficou mais evidente após 

as reuniões que primeiro é necessária uma intervenção a respeito da educação em 

saúde, através de capacitações acerca da importância dessas ações educativas 

para a orientação da mãe/família do RNPT. 

Apesar das dificuldades os profissionais demonstram interesse e realizam as 

orientações, nesse contexto, como seguimento desse estudo, pretendo realizar 

ações utilizando a metodologia problematizadora e construir coletivamente 

instrumentos que auxiliem no processo de aprendizagem e educação materna para 

o cuidado domiciliar do RNPT. 

O ato de problematizar é uma proposta no processo de ensino-aprendizagem 

que diz respeito à vida, à dignidade, à cidadania e à humanização e está pautado no 

pensamento de Paulo Freire, o qual se insere numa concepção crítica e dialética 

que permite, por meio da práxis, desvendar a realidade para assim transformá-la130. 

O método da problematização é uma possibilidade de sensibilização do 

indivíduo sobre seus comportamentos em saúde e nas suas relações com o 

serviço131. Esse método possibilita não só desvelar a realidade, mas também 

transformá-la em ação prática; é uma alternativa pedagógica que permite trabalhar, 

essencialmente, a construção de conhecimentos a partir da vivência de experiências 

significativas130
.  

A aplicação da problematização como metodologia de trabalho possibilita a 

interação entre os profissionais e o facilitador, oportunizando a construção ou a 

reconstrução de conceitos e o compartilhar de experiências e vivências. Os 

participantes são instigados a refletir sobre sua atuação profissional e a 

incorporação de percepções reformuladas ao cotidiano profissional 132.  

A saúde encontra-se diante do desafio de sensibilizar o trabalhador com o 

intuito de transformar a realidade de modo individual e coletivo, superando as 

intervenções que colocam no centro do processo pedagógico apenas a implicação 

técnica do aprendizado132.  
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Há um reconhecimento internacional da necessidade de mudança na 

educação de profissionais de saúde frente à inadequação do aparelho formador em 

responder às demandas sociais. As instituições têm sido estimuladas a 

transformarem-se na direção de um ensino que, dentre outros atributos, valorize a 

equidade e a qualidade da assistência e a eficiência e relevância do trabalho em 

saúde. O processo de mudança da educação traz inúmeros desafios, entre os quais 

romper com estruturas cristalizadas e modelos de ensino tradicional e formar 

profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão 

essencial do cuidado: a relação entre humanos133. 

Este estudo contemplou a equipe multiprofissional e trouxe contribuições 

importantes para o tema a medida que revelou uma prática essencial para a 

continuidade do cuidado do RNPT no domicílio, sendo necessário levar em 

consideração o conhecimento prévio da mãe/família para as ações educativas, 

nesse sentido, esse estudo deixa uma lacuna a ser preenchida.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

 
“PRÁTICAS EDUCATIVAS NA UNIDADE NEONATAL: AÇÕES DA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL PARA A ALTA DO RECEM-NASCIDO PRÉ-TERMO”. 

 
Eu,______________________________________Idade______RG______________ 

           Concordo em participar deste estudo, sabendo que responderei a perguntas 

relacionadas a minha formação, função, tempo de experiência e a questões 

relacionadas as orientações realizadas às mães de recém-nascidos pré-termos 

hospitalizados na Uti Neonatal. Para tanto será aplicado um questionário. 

 Sua participação estará contribuindo para esclarecimento quanto às 

orientações realizadas acerca da alta hospitalar do recém-nascido pré-termo e 

posteriormente auxiliar na construção coletiva de um instrumento de orientação para 

subsidiar as orientações realizadas pela equipe multiprofissional. 

            Fui informado(a) e concordo em participar da pesquisa e responder ao 

questionário. Sei que em caso de dúvida ou intercorrência poderei recorrer à 

pesquisadora responsável Adriana Ayres de Oliveira França pelo telefone (15) 

997982935, email: aafranca@pucsp.br. 

          Entendo que estou livre para decidir se desejo participar ou não da pesquisa e 

que posso desistir do estudo em qualquer fase, podendo fazê-lo sem qualquer 

prejuízo. Recebi garantias de que será mantido sigilo sobre a minha identidade e 

que as informações por mim prestadas farão parte de um conjunto de dados cujos 

resultados analisados serão alvo de divulgação científica em congressos e artigos 

de revista especializada. 

         Estou ciente que não terei nenhum ônus, nem tampouco serei remunerado(a) 

pela minha participação. 

         Este é um documento em duas vias, uma pertence a mim e a outra deve ficar 

arquivada com a pesquisadora. 

Nome_____________________________Assinatura_____________________ 

Data ___/___/___ 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Ciências 

Médicas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  Endereço: 

Rua Joubert Wey, 290. Sorocaba, SP. Telefone: 32129896  

 

mailto:aafranca@pucsp.br
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

Número:___ 

A. Caracterização do profissional 

1. Formação/graduação:_______________________ Ano de formação:  __________ 

2. Função:___________________________________ 

3. Idade:_________ 

4. Sexo:_________  

5. Tempo de experiência em neonatologia:_______________________(meses/anos) 

6. Tempo de atuação na UTIN do HSL:__________________________(meses/anos) 

7. Turno de trabalho:  Manhã(  )  Tarde (  )  Noite (   ) 

8. Trabalha em outra instituição? (   )Não     (   ) sim  

Se sim, local e 

setor:___________________________________________________________________________

__________ 

B. Ações educativas de orientação de alta hospitalar ao RN prematuro da UTIN/HSL. 

9. Você realiza ações educativas de orientação de alta hospitalar ao RN prematuro? Sim (   )    Não(   ) 

Se não,  justifique: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

10. Em que momento você faz as orientações de alta? (você pode assinalar várias alternativas e 

acrescentar outro item) 

      (   ) Na admissão do RN    (  ) Durante o período da hospitalização  (  ) No dia da alta do RN.      

      (   ) não se aplica               (   ) outro________________________ 

 

11. Você realiza essas orientações: 

(    ) Sozinho (a)        (    ) Acompanhado (a)  de outro profissional.  Qual?_________________   

(    ) não se aplica 

 

12.  Na maioria das vezes quem participa das orientações de alta?  

(    ) Mãe  (    )Pai  (   )Avó (   ) Outros _____________________________     (   ) não se aplica 
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13. Quais recursos audiovisuais você utiliza com maior frequência  nas ações de educação de 

orientações de alta hospitalar?  

(    )  Cartilha    (    )  Folder   (   )  Vídeo  (   ) Uso de bonecos  (    ) Panfletos 

(    ) Check list   (    )Protocolo   (    ) nenhum       (   ) não se aplica 

(    )  Outros   Qual:_______________________  

 

14. Como você realiza as ações educativas de orientações de alta na maioria das vezes? 

(   ) Aula expositiva/ palestras   (   ) Demonstração/representação  (   ) Diálogo   (   )Escrita 

(   ) Grupos       (    ) individual      (   ) Outros ____________________________________________ 

(   ) não se aplica 

 

15. Quais os temas que você aborda durante a orientação de alta? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Como você avalia se as mães entenderam as orientações recebidas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17.Quais são as dúvidas e dificuldades mais comuns que as mães/família apresentam?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

C. Percepção sobre as ações educativas referentes as orientações de alta hospitalar 

realizadas 

18. Comente os pontos que favorecem e auxiliam a realização das ações educativas de orientações de 

alta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

19. Comente as dificuldades que você encontra para realizar as ações educativas referentes as 

orientações de alta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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20. Você acha que as mães saem preparadas para o cuidado com o prematuro em casa?   Explique 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

21. Você sente-se satisfeito (a)  com os resultados das suas ações educativas referentes a orientação 

de alta hospitalar?  

Sim(   )   Não(   )     

Comente: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

22. Você tem sugestões para melhorar as ações educativas para uma orientação de alta hospitalar? 

Quais são elas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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ANEXO A –  CARTA DE AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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