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ROTEIRO METODOLÓGICO

PERÍODO  

NOVEMBRO/2013 

LOCAL  

MATERNIDADE DE ESTÂNCIA, ITABAIANA E LAGARTO                                                             

TURMAS  

ÚNICA

PÚBLICO-ALVO 

Auxiliares e Técnicos de Enfermagem das Maternidades do Sistema Único de Saúde

OBJETIVO GERAL 

• Capacitar os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem para promover a saúde do 
recém-nascido.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Capacitar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem para desenvolvimento de 
habilidades e atitudes na identifi cação de riscos neonatais

• Capacitar Técnicos e Auxiliares de Enfermagem para desenvolvimento de 
habilidades no cuidado de enfermagem do recém-nascido.

METODOLOGIAS ATIVAS DE APRENDIZAGEM

• Problematização da prática

• Estudos de casos

• Situação - problema

• Grupos de discussão

• Dramatizações

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

1. Aplicação de pré-teste e pós-teste

2. Avaliação processual; Participação; Frequência; Autoavaliação.





MÓDULO 2  

ROTEIRO METODOLÓGICO

NEONATOLOGIA
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Contrato de convivência

Objetivo: fi rmar as regras de convivência do grupo. 

Orientação ao docente

Formalize a construção de um Contrato de Convivência com o grupo. Para isso, fi xe na 
lousa uma folha de papel Kkraft com questões importantes a serem respeitadas como: 
horário de chegada e saída, intervalos necessários, utilização de celular, dentre outras 
que julgarem pertinentes. Estimule o grupo para que formule tópicos do Contrato e, de 
preferência, só mencionar algum, depois que todas as sugestões do grupo se esgotarem. O 
Contrato fi nalizado deverá ser fi xado em local visível a todos para que sejam respeitadas 
as normas durante toda a capacitação.
 
Tempo previsto: 30min

 
Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Nascimento do Neonato

Objetivo: compreender o signifi cado de ‘parto-nascimento humanizado’

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em um círculo e, em seguida, questione com a 
seguinte pergunta norteadora:

1- O que vocês entendem por neonato?
Organize as falas e garanta a participação de todos. Caso considere necessário, esclareça 
dúvidas.

2º momento
Solicite que eles se mantenham no círculo e se coloquem de pé. Oriente que cada participante 
fi que com os olhos fechados e que se mantenham assim até o fi nal da dinâmica. Coloque 
a música número 1, disponibilizada no CD do material didático do docente para que eles 
escutem com atenção.  Então realize os seguintes passos:

1- Estoure uma bola de assopro momentaneamente
2- Realize o balançar de forma brusca nos participantes de um a um

  ATIVIDADE 2

  ATIVIDADE 3
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3- Oferte na boca de cada participante um pedaço de um doce (pode ser chocolate)
4- Passe na pele de cada um dos participantes algo gelado (pode ser gelo, ou um algodão 

umedecido com álcool)
Ao fi nal, solicite que abram os olhos e proporcione momento de discussão instigando-os a 
relatar as sensações percebidas durantes os momentos por eles vivenciados. Acompanhe 
as colocações atentamente.
Posteriormente, estimule-os a verbalizar:

1-Como o Auxiliar/Técnico de Enfermagem pode contribuir para a ocorrência de um 
parto-nascimento humanizado?

2-Qual a importância do contato mãe-neonato logo nos primeiros momentos após o 
parto?
Acompanhe as falas , acrescente informações que julgar necessário.

IMPORTANTE PARA O DOCENTE!

A dinâmica terá por objetivo mostrar os cuidados que devemos prestar no parto-
nascimento do neonato. Enfatizando que condutas imediatas como a utilização de 
um estetoscópio sem que seja pré-aquecido, contato com a pele do neonato com as 
mãos frias, silêncio desrespeitado, entre outras condutas acabam não respeitando 
um processo humanizado na assistência.

Recurso: bola de assopro, doce (pode ser chocolate), bolas de algodão umedecidas com 
álcool, música e aparelho de som. 
 
Tempo previsto: 30min

   
Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Cuidados imediatos ao neonato

Objetivo: descrever os cuidados prestados ao neonato nos primeiros 
momentos após o nascimento ressaltando sua importância

Orientação ao docente

1º momento
Distribua aos participantes pelo menos 3 (três) tarjetas e oriente que registrem quais 
os primeiros cuidados prestados ao neonato logo após o nascimento, na sala de parto. 
Enquanto eles registram, prepare uma folha de papel kraft com a descrição “Cuidados 
imediatos ao neonato – nascimento” e fi xe na lousa. Depois de concluídos os registros, 
solicite que cada participante realize a leitura do que foi escrito, fi xando em seguida na 

  ATIVIDADE 4
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folha previamente preparada. As escritas repetidas deverão ser fi xadas sobrepostas a fi m 
de organizar as colagens. 

2º momento
Depois de montado o painel, releia as escritas e estimule-os a expor a importância e o 
objetivo da realização de cada procedimento. Acompanhe as falase acrescente informações 
que considerar importantes.

Recurso: tarjetas, folhas de papel kraft, caneta permanente

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Alterações fi siológicas do neonato

Objetivo: discutir sobre as alterações fi siológicas do neonato e sobre a 
caracterização de um neonato de risco

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se disponham em um círculo e realizem a leitura dialogada 
do texto “Alterações Fisiológicas do Neonato” (ANEXO A). Acompanhe as discussões, 
esclareça dúvidas que possam surgir e acrescente pontos que julgar relevantes.

2º momento
Questione os participantes sobre o que eles entendem por neonato em situação de risco. 
Acompanhe as falas, registre  as colocações em folha de papel kratf fi xada na lousa, para 
que todos analisem e discutam as verbalizações e escritas.
 
Recurso: folha de papel kraft, fi ta adesiva, caneta permanente, texto “Alterações Fisiológicas 
do Neonato”

Tempo previsto: 30min
 

  ATIVIDADE 5
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Cuidados com a pele e características anatomofi siológicas do 
neonato

Objetivo 
 • Discutir sobre a necessidade de cuidar da pele do neonato; 
 • Identifi car as características anatomofi siológicas do neonato.

Orientação ao docente

1º momento
Distribua uma tarjeta de cor amarela e outra de cor azul para cada um dos participantes. 
Solicite que, nas de cor amarela, eles escrevam uma alteração que pode ser ocasionada na 
pele do neonato e, na azul, uma característica anatomofi siológica. Depois oriente que, um a 
um, realize primeiramente a leitura das tarjetas de cor amarela,  fi xando-as posteriormente 
na lousa, uma abaixo da outra. Em seguida, questione se eles julgam que alguma outra 
deverá ser acrescentada, caso não tenha sido mencionada. Realize o mesmo procedimento 
com as tarjetas de cor azul.

2º momento
Solicite que eles avaliem as tarjetas de cor amarela, fi xadas na lousa e caracterizem as que 
eles consideram ser alterações na pele do neonato que necessitem de cuidados. Depois de 
sinalizadas, instigue-os a verbalizar quais os cuidados devem ser realizados nas referidas 
alterações. 

3º momento
Realize a leitura coletiva do texto “Características Anatomofi siológicas do RSN”, (ANEXO 
B) de modo a fomentar o entendimento dos participantes. Realize momentos de pausas 
durante a leitura de forma a esclarecer pontos importantes e proporcionar participação de 
todos.

4º momento
 Apresente power point disponibilizada no CD do material didático do docente que contem 
as imagens sugestivas do tema estudando, incentivando os participantes a identifi car cada 
uma delas. Caso persistam dúvidas em relação a alguma delas, retome a imagem de modo 
a saná-las.

Recurso: tarjetas amarela e azul, texto “Características Anatomofi siológicas do RNS”, fi ta 
adesiva, apresentação em power point.

Tempo previsto: 1h

  ATIVIDADE 6
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Assistência de enfermagem ao neonato com icterícia e 
importância dos sinais vitais

Objetivo: discutir sobre a assistência de enfermagem ao neonato com 
icterícia e sobre a importância da verifi cação dos seus sinais vitais

Orientação ao docente

1º momento
Distribua tarjetas de cor amarela para cada um dos participantes e oriente que escrevam 
um cuidado a ser prestado ao neonato em fototerapia por icterícia patológica. Estimule-os 
a acrescentar algum outro cuidado que possa, eventualmente, não ter sido mencionado. 
Posteriormente, busque instigá-los quanto à fi nalidade preventiva de cada cuidado 
elaborado por eles. Acrescente informações que julgar necessário.

2º momento
Solicite que os participantes se disponham em dois grupos. Oriente que respondam à 
pergunta a seguir, na qual o grupo 1 deverá responder com base na assistência prestada 
ao neonato em alojamento conjunto, e o grupo 2 deverá responder com base na assistência 
prestada ao neonato em situação de risco (Unidade de Cuidados Intensivos neonatais). 
Peça também para preencherem a tabela.

1- Qual a importância da verifi cação dos sinais vitais do neonato?
2- Complementem a tabela de acordo com a rotina de seu serviço.

   

  
 
  
 
  

Depois de encerradas as anotações, oriente que cada grupo realize a apresentação. 
Acompanhe as colocações dos participantes e intervenha em momentos que considerar 
importantes.

Recurso: folhas de papel kraft, tarjetas de cor amarela e caneta permanente.

Tempo previsto: 1h 

  ATIVIDADE 7

Verifi cação de Sinais Vitais no Neonato em Alojamento Conjunto/Em situação de risco 
(Unidade de Cuidados Intensivos neonatais)

Sinais vitais Valores normais Material utilizado
Cuidados de 

enfermagem/rotina 
do serviço

Temperatura

Frequência cardíaca

Respiração
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Admissão do neonato em situação de risco

Objetivo: conhecer a organização do serviço de enfermagem na 
admissão do neonato em situação de risco

Orientação ao docente

1º momento
Divida os participantes em dois grupos e solicite que desenhem um roteiro das condutas/
procedimentos realizados na admissão do neonato em situação de risco em sua realidade 
de trabalho. Oriente ,ainda, que deverão responder também às questões relacionadas 
abaixo e escolha um relator para apresentar. 

1- O que é mais importante no ato da admissão ao neonato em situação de risco?
2- Quais situações de risco levam o neonato a ser assistido em uma unidade especializada 

(UTIN ou UCIN)?
3- Existem ações de humanização desenvolvidas no ambiente de trabalho de sua 

realidade? Quais?
Depois da apresentação, abra discussão e acrescente novos conhecimentos partindo das 
experiências do grupo.

2º momento
Distribua uma tarjeta para cada participante e solicite que escrevam o nome de um 
procedimento realizado no neonato em situação de risco. Enquanto eles escrevem, prepare 
uma folha de papel kraft com a frase “Procedimentos de enfermagem realizados no neonato 
em situação de risco”. Cada participante deverá ler para o grupo o que escreveu e fi xar na 
folha de papel kraft fi xada na lousa. Ao fi nal, caso identifi que algum procedimento não 
escrito nas tarjetas, instigue os participantes para que os identifi que com base na realidade 
de cada um e caso não identifi quem, escreva e fi xe na lousa para complementar o painel, 
deixando espaço aberto para possíveis colocações dos participantes.

SUGESTÃO DE LEITURA PARA O DOCENTE E PARA O DISCENTE:
Caro docente, para o embasamento teórico dessa atividade realize a leitura do 
texto “Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais”,disponível em: htt p://
serprematuro.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Item
id=43.

Recurso: folhas de papel Kkraft, caneta permanente, tarjetas

Tempo previsto: 1h 

  ATIVIDADE 8
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2º DIA

SINTESE DAS ATIVIDADES DO DIA

O segundo dia iniciará na Atividade 8, com o docente estimulando os participantes a 
conhecerem o Método Canguru. A Atividade 9proporcionará discussão quanto à importância dos 
cuidados na administração de medicamentos a partir da discussão de situações problematizadas. A 
Atividade 10 deverá promover discussão sobre os procedimentos e cuidados necessários ao neonato 
na administração de dieta parenteral com a visualização prática do procedimento. Identifi car a 
importância do monitoramento do balanço hídrico do neonato em situação de risco, pois será o 
objetivo da Atividade 11, partindo do estímulo dos participantes por nintermédio de perguntas 
norteadoras. As duas últimas Atividades do dia terão como foco as difi culdades enfrentadas pela 
nutriz para a manutenção do aleitamento materno e quais as formas corretas a serem adotadas.

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Método Canguru

Objetivo: aprofundar o conhecimento sobre o Método Canguru

Orientação ao docente

1º momento
Instigue os participantes a verbalizar o que eles conhecem sobre o Método Canguru. 
Em seguida, estimule-os a relatar se conhecem alguma história de pessoas que tenham 
vivenciado a utilização desse Método. Acompanhe as falas sem interferências.

2º momento
Oriente que cada participante realize a leitura do texto “Método Canguru”, (ANEXO 
C) oriente que demarquem pontos que considerem interessantes no texto. Em seguida, 
proporcione momento de discussão de modo que os participantes exponham o que 
consideraram relevantes na leitura.

Recurso: texto “Método Canguru”

Tempo previsto: 30min

  ATIVIDADE 9
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Higiene do neonato

Objetivo: entender a importância da higiene do neonato

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que um dos participantes seja voluntário para realizar a dramatização da 
higienização do neonato. Disponibilize material necessário para que o procedimento seja 
realizado de acordo com as normas e rotinas do local de trabalho. Enquanto a dramatização 
acontece, os demais participantes deverão observar a encenação registrando pontos 
que julgar importantes. Ao fi nal, abra momento de discussão para que os participantes 
expressem as percepções deles na apresentação. Instigue-os com questionamentos como: 

1- Qual a importância da higienização do neonato?
2- Em que situações essa higienização deve ser realizada de forma diferenciada? 
Por quê?
3- Nesses casos específi cos de necessidade de higienização diferenciada, como deverá 

ser realizada?
Acompanhe as falas, acrescente informações que considerar importantes.

Recurso: boneco, álcool a 70%, bolas de algodão, luvas de procedimento, gaze, cotonete, 
sabonete neutro, água, uma fralda de pano

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Administração de medicamentos em neonatos

Objetivo: reconhecer a importância dos cuidados na administração de 
medicamentos em neonatos

Orientação ao docente

1º momento
Divida a turma em dois grupos e distribua os seguintes casos:
GRUPO 1 – Auxiliar/Técnico de enfermagem realiza a administração de medicamentos 

  ATIVIDADE 10

  ATIVIDADE 11
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que deveria ser por via venosa (EV) equivocadamente: atrapalha-se e administra a dieta 
parenteral ao neonato. 
GRUPO 2 - Auxiliar/Técnico de enfermagem realiza a administração de medicamento 
previamente preparado por outro colega de trabalho. 
Depois de realizadas as discussões, solicite que os grupos se disponham em um círculo e 
verbalizem de forma organizada as percepções por eles fi rmadas em cada um dos casos. 
Acompanhe as colocaçõese acrescente pontos que julgar importantes.

2º momento
Posteriormente, instigue-os a expressar qual a percepção deles em relação aos cuidados na 
administração de medicamentos. Peça que falem sobre realidade vivenciada por eles em 
seu trabalho. Estimule-os a responder:

1- Quais cuidados devem ser tomados pelo Auxiliar/Técnico de Enfermagem na 
administração de medicamentos ao neonato?

2- Em que situações o Auxiliar/Técnico de Enfermagem pode responder eticamente 
pela administração de medicamento ao neonato?
Acompanhe as explanações, dirimindo dúvidas que possam existir.

3º momento
Depois de realizadas as discussões do primeiro momento, realize a leitura coletiva do texto 
“Métodos de Administração de Medicação” (ANEXO D) proporcione pausas no decorrer 
da leitura para acrescentar pontos relevantes de modo a esclarecer dúvidas e fomentar o 
conhecimento.  

Recurso: situações problematizadas, Texto “Métodos de Administração de Medicação”

Tempo previsto: 1h 

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Sonda nasogástrica/gavagem

Objetivo: discutir sobre os procedimentos e cuidados necessários ao 
neonato na administração de dieta parenteral

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se disponham em um círculo e inicie as discussões,  
questionando-os:

1- Quais são as formas de alimentação para o neonato de risco?
2-Quais são os métodos utilizados para  alimentar o prematuro no seu serviço?
3-Quais as vantagens e desvantagens dos diferentes métodos?
4-Quais os cuidados prestados no acompanhamento do neonato em UTIN relacionados 

  ATIVIDADE 12
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à alimentação?
Acompanhe as falas e acrescente pontos que considerar relevantes.

2º momento 
Solicite que os grupos formados na atividade anterior se reorganizem para o 
desenvolvimento desta. O grupo 1 deverá ser auxiliado por você na inserção de uma sonda 
nasogástrica em um neonato, tomando todos os cuidados necessários e de acordo com a 
rotina do local de trabalho a que estão habituados. Enquanto isso, o segundo grupo deverá 
observar o procedimento e registrar em bloco de anotações os pontos importantes que 
identifi carem. Finalize a simulação do primeiro grupo, abra discussão para que os demais 
participantes apresentem os registros e façam colocações. Acompanhe  e as complemente, 
caso julgue necessário.

3º momento
Posteriormente, solicite que o segundo grupo complemente a atividade e simule ando o 
procedimento de administração de alimentação por sonda nasogástrica (gavagem). Dessa 
vez, o primeiro grupo deverá observar a simulação e registrar os pontos importantes. Ao 
fi nal, peça que o grupo observador faça a leitura das anotações. Acompanhe as colocações 
e esclareça pontos importantes que possam surgir. 

4º momento
Depois de concluídas as discussões, indague aos participantes com as seguintes perguntas:

1- Que outras fi nalidades pode ter a administração de uma sonda nasogástrica no 
neonato?  

2- Que outra forma de administração de dieta ao neonato você conhece? Em que 
situações são indicadas?
Acompanhe as verbalizações dos participantes, acrescente informações que julgar 
pertinentes.   

Recurso: boneco, luvas estéril, esparadrapo, seringa de 10 e 20ml, estetoscópio, sonda 
nasogástrica

Tempo previsto: 1h 

Tipo de atividade: individual 

Tema: Balanço hídrico do neonato em situação de risco

Objetivo: discutir a importância de monitoramento do balanço hídrico 
do neonato em situação de risco

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes respondam às questões seguintes e registre em bloco de 
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anotações. 
1- Você sabe como funciona o sistema de regulação da Temperatura no neonato?
2- Que riscos acarretam a hipotermia e hipertermia ao neonato?
3- Quais os dispositivos para medição de temperatura e os cuidados com neonato em 

situação de risco?
4- Em que situações há aumento ou diminuição de água no organismo do neonato em 

situação de risco?
5- Por que fazer o balanço hídrico no neonato em situação de risco?
6- Quais os cuidados na monitorização do neonato no balanço hídrico?

Depois de registradas, solicite que se disponham em um círculo e oriente que, de forma 
organizada, cada um realize a leitura de, pelo menos, uma das respostas elaboradas. Abra 
discussão sobre o tema à medida que as leituras aconteçam e possibilite a explanação dos 
conhecimentos práticos, corrigindo ou acrescentando mais informações.

Recurso: bloco de anotações

Tempo previsto: 1h 

Tipo da atividade: individual 

Tema: Aleitamento materno

Objetivo: discutir as difi culdades enfrentadas pela nutriz para a 
manutenção do aleitamento materno

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em um círculo e, em seguida, distribua uma 
bola de assopro para cada um deles. Oriente-os a encher a bola de modo que ela fi que 
completamente cheia. Os participantes deverão simular que as bolas se tratam de uma 
mama e tentar mamar. Depois de realizadas as simulações, motive-os a expressar quais 
as difi culdades por eles identifi cadas na dinâmica. Acompanhe as falas, garantindo a 
participação de todos.

2º momento
Posteriormente, oriente que os participantes retirem um pouco de ar da bola de modo 
que seja possível a formação de uma estrutura semelhante a um bico. Instrua-os a repetir 
a amamentação. Em seguida estimule-os a verbalizar, comparando ao que aconteceu no 
primeiro momento desta atividade, quais os pontos relevantes que podem favorecer o 
aleitamento materno.

Recurso: bolas de assopro

Tempo previsto: 30min 
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Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Forma adequada de amamentação

Objetivo: Conformar o ensinamento quanto à forma adequada de 
amamentação

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que, pelo menos, dois dos participantes se disponibilizem para desenvolver esse 
momento da atividade. Oriente que eles deverão simular a dramatização: 

• Um Auxiliar/Técnico de Enfermagem orienta uma puérpera quanto ao aleitamento 
materno de seu neonato.
Informa ainda que eles podem recrutar outros participantes para compor algum outro 
personagem na encenação. Enquanto a dramatização acontece, os demais participantes 
deverão assistir e registrar no bloco de anotações o que eles considerarem relevantes para 
expor ao grupo no fi nal da dramatização. Ao fi nal, proporcione momento de explanação 
dos participantes dos pontos identifi cados por eles na dramatização. Esclareça dúvidas 
caso existam.

2º momento
Depois de realizadas todas as discussões do primeiro momento, disponibilize em uma 
superfície plana, que poderá ser uma mesa, imagens de fi guras de mães em aleitamento 
materno. Solicite que os participantes, um a um, se dirijam até o local das imagens e escolha 
uma delas e apresente aos demais, explicitando se a imagem caracteriza uma forma de 
amamentação correta ou não, sabendo que, quando julgarem ser uma forma inadequada, 
justifi car o erro. Ao fi nal, se considerar necessário, acrescente comentários importantes. 

Recurso: boneco, mamas para simulação, imagens de aleitamento materno

Tempo previsto: 1h
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3º DIA

SINTESE DAS ATIVIDADES DO DIA

O terceiro dia deverá proporcionar aos participantes identifi car as contraindicações para o 
aleitamento materno e quais as alternativas utilizadas para resolver a situação, a partir do relato de 
história da realidade deles quanto ao assunto. A Atividade 15 deverá proporcionar o conhecimento 
das estratégias para manutenção do Aleitamento Materno seguida na Atividade 16 da discussão 
sobre a expectativa do Hospital Amigo da Criança a partir da exposição de vídeo sobre o tema. A 
Atividade 17 irá discutir a assistência humanizada à família de neonatos em situações de risco 
com a referência dos participantes de situações reais vivenciadas por eles. A Atividade 18 deverá 
enfatizar a necessidade de anotações de enfermagem completas de modo a favorecer uma assistência 
qualifi cada ao neonato. O dia será encerrado com a aplicação do questionário de avaliação, buscando 
conhecer a percepção do curso na visão dos participantes.

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Contraindicações para o aleitamento materno

Objetivo: identifi car as contraindicações para o aleitamento materno e 
quais as alternativas utilizadas para resolver a situação

Orientação ao docente

1º momento
Divida a turma em dois grupos. Cada grupo deverá discutir e elaborar um relato de 
experiência de mães que não puderam amamentar e, nesses casos, quais as alternativas 
utilizadas com o objetivo de resolver a situação. Oriente que cada grupo deverá escolher 
um dos participantes para ser o relator do caso. Ao fi nal das apresentações, proporcione 
momento de discussão para que informações importantes sejam acrescentadas pelos 
grupos e esclarecimentos de dúvidas aconteçam caso seja necessário.

2º momento
Oriente que os grupos anteriores se mantenham. Distribua tarjetas de cor amarela para um 
deles e azul para o outro. Solicite aos que receberam as de cor amarela que escrevam em 
cada uma delas quais situações que conhecem que contraindicam o aleitamento materno. 
Enquanto eles escrevem, prepare uma folha de papel kraft com a escrita “Situações que 
contraindicam o aleitamento materno” e fi xe na lousa, orientando que o outro grupo 
deverá aguardar em silêncio o desenvolver da atividade. Ao término das anotações, o 
primeiro grupo deverá realizar a leitura de cada uma das tarjetas e fi xar uma abaixo da 
outra na folha previamente preparada. Solicite que o segundo grupo analise as colocações 
do primeiro e, caso julguem necessário, acrescentem (registrando em tarjetas da mesma 
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cor – nesse caso amarela) outros exemplos que conhecem e que podem não ter sido citados. 
Acompanhe as colocações dos grupos eesclareça dúvidas.

3º momento
Solicite aos que receberam as de cor azul que escrevam com base nas contraindicações 
elaboradas pelo primeiro grupo, quais as alternativas que poderão ser utilizadas como 
forma de resolver a situação. Nesse caso, enquanto eles escrevem, prepare uma folha 
de papel kraft com a escrita “Alternativas utilizadas em casos de contraindicação do 
Aleitamento Materno” e fi xe na lousa ao lado da primeira, oriente que o outro grupo deverá 
desta vez aguardar em silêncio o desenvolver da atividade. Ao término das anotações o 
segundo grupo deverá realizar a leitura de cada uma das tarjetas e fi xar uma abaixo da 
outra na folha previamente preparada. Requeira que o outro grupo analise as colocações e 
caso julguem necessário, acrescentem (registrando em tarjetas da mesma cor – nesse caso 
azul) outros exemplos que conheçam e que podem não ter sido citados. Acompanhe as 
colocações dos grupos, esclareça eventuais dúvidas existentes.

Recurso: tarjetas amarelas e azul, folhas de papel kraft, caneta permanente, fi ta adesiva

Tempo previsto: 1h30min

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Estratégias para manutenção do Aleitamento Materno

Objetivo: conhecer as estratégias para manutenção do Aleitamento Materno

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em círculo. Distribua duas tarjetas de cor verde 
para cada um deles. Oriente que escrevam em cada uma delas uma ação/estratégia utilizada 
na realidade de trabalho como forma de promover o aleitamento materno. Disponibilize 
outras em branco caso algum deles ainda queira acrescentar outras que não tenham sido 
mencionadas.  

2º momento 
 Divida a turma em dois grupos. Ao primeiro deles, distribua tarjetas de cor azul e oriente 
que escrevam quais as difi culdades enfrentadas por cada uma das ações/estratégias 
descritas no primeiro momento dessa atividade e ao outro grupo tarjetas de cor laranja 
para que descrevam as facilidades para o acontecimento de cada uma das ações/estratégias 
descritas. Pleiteie que cada grupo, de forma organizada, realize a leitura das tarjetas e 
fi xe ao lado da estratégia correspondente de forma que, ao fi nal, o material elaborado 
se assemelhe a um painel que contenha ações/estratégias, difi culdades e facilidades, 
conforme modelo seguinte:
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3º momento
Depois de construído o painel, estimule-os a examinar o material fi nal e a verbalizar quais 
medidas poderão ser tomadas como forma de enfrentar as difi culdades mencionadas no 
processo. Acompanhe as colocaçõese acrescente informações que julgar importantes.

Recurso: tarjetas verde, azul e laranja, folhas de papel kraft, caneta permanente, fi ta adesiva

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Iniciativa Hospital Amigo da Criança – Aleitamento Materno

Objetivo: consolidar o entendimento acerca da Iniciativa Hospital Amigo 
da Criança – Aleitamento Materno

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que, inicialmente, cada participante realize a leitura individual do texto “Hospital 
Amigo da Criança” (ANEXO E). Em seguida, oriente que se disponham em um círculo 
e realizem a leitura dialogada do texto. Estimule-os a identifi car no texto quais são os 
“Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno”, que já são utilizados em seu contexto 
de trabalho. Caso contenham ações/estratégias no texto que não sejam aplicadas em 
seu ambiente de trabalho, estimule-os a verbalizar formas de aplicabilidade para isso. 
Acompanhe as colocações e esclareça dúvidas.

2º momento
Apresente aos participantes o fi lme “Iniciativa Hospital Amigo da Criança – Aleitamento 
Materno”. Ao fi nal da exposição favoreça momento de discussão dos participantes, 
motivando-os a explanar os pontos importantes identifi cados no fi lme. Acrescente 
informações adicionais se julgar necessário.

ESTRATÉGIAS PARA 
MANUTENÇÃO 

DO ALEITAMENTO 
MATERNO

FACILIDADES PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 

DE ESTRATÉGIAS 
DO ALEITAMENTO 

MATERNO

DIFICULDADES PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 

DE ESTRATÉGIAS 
DO ALEITAMENTO 

MATERNO
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Recurso: texto “Hospital Amigo da Criança”, Filme “Iniciativa Hospital Amigo da Criança- 
Aleitamento Materno” (duração:15min).

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Humanização da assistência à família de neonatos em 
situações de risco

Objetivo: discutir a assistência humanizada à família de neonatos em 
situações de risco

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que os participantes se organizem em duplas, preferencialmente. Oriente que 
cada uma delas elabore um pequeno relato e registre ,no bloco de anotações,  algum caso 
vivenciado na realidade de trabalho deles em que os pais tiveram que fi car longe de seu 
fi lho(a) logo nos primeiros dias de vida. Posteriormente um dos integrantes da dupla 
deverá realizar a leitura da narrativa para os demais participantes. Nesses casos citados, 
estimule-os a tentar lembrar como esses pais se comportaram e de seus sentimentos na 
ocasião. Acompanhe os relatos dos participantes.

2º momento
Depois de realizadas as discussões de todas as duplas, estimule-os a verbalizar quais 
atitudes podem ser tomadas pelo Auxiliar/Técnico de Enfermagem de modo a minimizar 
as angústias desses familiares. Acompanhe as colocações, acrescente pontos importantes 
que considerar necessários.

3º momento
Conclua a atividade realizando a leitura coletiva do texto “Humanização da Assistência 
ao RN de Baixo Peso” (ANEXO F), de modo a fomentar o entendimento dos participantes. 
Realize momentos de pausas durante a leitura de forma a esclarecer pontos importantes e 
proporcionar participação de todos.

Recurso: bloco de anotações, texto “Atendimento à família em unidades neonatais” 

Tempo previsto: 1h
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Tipo da atividade: individual e coletiva

Tema: Registros de enfermagem

Objetivo: Entender a importância da realização de registros de 
enfermagem para o favorecimento da assistência

Orientação ao docente

1º momento
Solicite que cada participante realize a leitura e faça a análise individual do seguinte 
prontuário de atendimento:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO ANTÔNIO
PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO (ANEXO G)

Nome: RN de Maria das Graças de Almeida            D. nasc: 23 /9/2013       
Mãe: Maria das Graças de Almeida                            Peso ao nascer: 4.950kg

16h - Neonato admitido na unidade de atendimento neonatal, apresentando-se cianótico, 
sonolento. Nascido de parto cesariano,  de mãe diabética, foram realizados os primeiros 
procedimentos na sala de parto. Após avaliação do pediatra, foi enviado a essa unidade 
para acompanhamento. Segue sob prescrição médica. Realizado SSVV: T: 36,7ºC, Resp: 
60 rpm, BCF: 96bpm. ________ ass:enf. Wanessa

18h – Neonato segue em observação. Realizado glicemia conforme prescrição médica: 
56mg/dl. Conduta realizada . _______ Ass.: Téc. Ana.

20h – Neonato estável. Segue em observação. ________Ass.: Téc. Ana.

22h – Administrada medicação conforme prescrição médica. Segue em observação e aos 
cuidados da equipe. ____________Ass.: Téc. Ana.

00h10min – T: 39,2°C. Feito medicação ___________________Ass.: Téc. Ana.

Instigue-os a referenciar os pontos relevantes avaliados no prontuário modelo. Questione-
os sobre as anotações realizadas e como podem desfavorecer uma assistência qualifi cada 
a esse neonato. 

2º momento
Promova a divisão dos participantes em dois grupos e realizem sugestões de ajustes às 
anotações de enfermagem de forma a torná-los  melhor apreciável quanto ao auxílio na 
assistência. Acompanhe as anotações e registre pontos importantes. Ao fi nal, um dos 
integrantes do grupo deverá verbalizar as alterações realizadas para os demais.
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IMPORTANTE PARA O DOCENTE!
Estimule-os a expressar, ainda, quais cuidados devem ser prestados ao neonato 
nascido de mãe diabética. Acrescente informações adicionais caso julgue 
necessário.

3º momento
Realize a leitura coletiva do texto “RN, fi lho de mãe diabética” (ANEXO H). Proporcione 
momentos de pausas durante a leitura, para que dúvidas existentes sejam esclarecidas.

Recurso: prontuário de atendimento, texto “RN, fi lho de mãe diabética’

Tempo previsto: 1h

Tipo da atividade: coletiva 

Tema: Avaliação do Curso

Objetivo: Responder ao Instrumento de Avaliação de maneira objetiva.

Orientação ao docente

1º momento
Distribua a todos os participantes o Instrumento de Avaliação, disponibilizado pela 
ETSUS. Oriente que respondam ao questionário de acordo com o que julgarem. Peça que 
depois de respondido, devolvam os instrumentos.

Recurso: instrumento de avaliação, caneta

Tempo previsto: 30min
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ANEXO A

Alterações Fisiológicas do Neonato

TERMORREGULAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO:

 

 

 

 
                A termorregulação é uma necessidade crucial do recém-nascido logo 
após o nascimento e durante o período de Alojamento conjunto. O ambiente 
uterino fornecia ao feto uma temperatura 0,5ºC a 1ºC acima da temperatura 
materna (BRASIL, 2011; ORSHAN, 2010) e ao nascer, ele pode perder calor 
por evaporação (transição do ambiente úmido para o seco – parto/pos-
parto) ou por convecção (calor perdido do RN para o ar ao seu 
redor)(ORSHAN, 2010).

               O profissional de enfermagem deve manter o recém-nascido aquecido 
nas primeiras horas de vida para auxiliar o equilíbrio entre a produção de calor 
e a conservação deste pelo bebê, além disso, viabilizar um ambiente termo 
neutro ao recém-nascido (minimizando a produção de calor e o consumo de 
oxigênio), isto favorece a manutenção da temperatura do bebê sem a 
necessidade de dispor de mecanismos fisiológicos que aumentem a taxa 
metabólica e o consumo de oxigênio (ORSHAN, 2010). A faixa de normalidade 
da temperatura axilar do recém-nascido é definida pela Organização Mundial 
de Saúde entre 36,5ºC e 37,0ºC (BRASIL, 2011b; 2011c).



TAQUIPNEIA TRANSITÓRIA DO RECÉM-NASCIDO

 

 

               Quando o recém-nascido realiza os primeiros movimentos 
respiratórios, ocorre à entrada de ar nos pulmões e, ao mesmo tempo, a saída 
do fluido pulmonar que, na vida fetal, estava circulando dentro dos pulmões. Há 
estimativa de que cerca de 70% do líquido seja reabsorvido antes do 
nascimento e de que sejam eliminados de 5 a 10% do líquido durante a 
passagem pelo canal de parto; o que resta, os vasos linfáticos e capilares 
pulmonares absorvem nas primeiras horas de vida (BRASIL, 2011b; 2011c).
Quando esses fluidos não saem totalmente dos pulmões, causam alterações 
metabólicas, levando à diminuição da complacência do pulmão e ao aumento 
da resistência das vias aéreas (ORSHAN, 2010).

                A incidência desse problema é mais comum entre os recém-nascidos 
a termo ou pré-termo limítrofe, e nas seguintes situações há prejuízo de 
reabsorção de líquido pulmonar (BRASIL, 2011b; 2011c), predispondo à 
ocorrência de taquipneia transitória do recém-nascido:

 Cesariana eletiva sem trabalho de parto.
 Asfixia perinatal.
 Diabetes e asma brônquica materna.
 Policitemia.

Em decorrência dessa situação, o recém-nascido apresenta um quadro 
de desconforto respiratório (aumento do trabalho respiratório), caracterizado 
por taquipneia (BRASIL, 2011b; 2011c). Com início nas primeiras horas de 
vida, apresenta melhora entre 24 e 48 horas, com evolução benigna e 
resolução total em dois ou três dias, com diagnóstico por meio do quadro 
clínico, de radiografias do tórax (BRASIL, 2011b; 2011c).

               As formas de tratamento para a taquipneia transitória são variadas e 
feitas de acordo com a necessidade do recém-nascido; sem tratamento 
específico. As intervenções dos profissionais de saúde são fundamentais para 
a estabilização e a melhora do recém-nascido. Algumas medidas nós podemos 



tomar, como manter o decúbito do berço comum elevado, manusear 
minimamente o recém-nascido, manter bocas e narinas livres de secreção e 
posicionar o pescoço de forma que fique em discreta extensão. Além disso, 
manter o recém-nascido em ambiente térmico neutro para que sua temperatura 
corporal fique entre 36,5ºC e 37ºC.

ICTERÍCIA NEONATAL

              A maioria dos recém-nascidos é saudável, porém, níveis séricos 
elevados de bilirrubina indireta (BI) causam a hiperbilirrubinemia. A principal 
causa da icterícia no recém-nascido é a icterícia fisiológica; ela é autolimitada e 
apresenta-se após o terceiro dia de vida (ORSHAN, 2010; BRASIL, 2011; 
HOCKENBERRY, 2006). O nível sérico de BI atinge um pico de 4 a 12mg/dl 
em torno do 3o ao 5o dia após o nascimento. A icterícia fisiológica tem 
progressão cefalocaudal e comumente desaparece ao final do 7o dia.

              A divisão por zonas corporais permite uma melhor avaliação clínica do 
recém-nascido, como também aproxima a noção dos níveis séricos de BI. A 
presença de icterícia em zonas específicas do corpo é apresentada na figura 
abaixo (BRASIL, 2012).

Figura 3.1 – Zonas de icterícia de Kramer. 

Fonte: BRASIL (2012) 



               Porém, discute-se que a variabilidade dos valores em cada zona 
aponta a não existência de uma concordância entre médicos e enfermeiros na 
avaliação clínica da icterícia e valores da BI sérica (BRASIL, 2011b; 2011c). É 
preciso experiência clínica para avaliação da icterícia mediante a visualização 
da coloração da pele nos diversos segmentos do corpo; outro fator envolvido 
diz respeito à pigmentação da pele do recém-nascido e da luminosidade do 
ambiente no qual ele se encontra no momento da avaliação (BRASIL, 2011b; 
2011c).Nesse sentido, faz-se necessária a confirmação da bilirrubina sérica 
mediante uso de equipamentos laboratoriais (BRASIL, 2011b; 2011c).

               Os fatores de risco para o desenvolvimento hiperbilirrubinemia 
indireta são variados e envolvem a idade gestacional no momento do 
nascimento, o tipo de alimentação do recém-nascido, doenças, 
tocotraumatismos, entre outros (BRASIL, 2011b; 2011c).

               A icterícia que aparecer antes das 24 horas de vida (precoce), 
deve ser considerada patológica e necessita de avaliação rigorosa.

               O tratamento da icterícia envolve principalmente a fototerapia, com 
aplicação de luz fluorescente sobre a pele exposta do recém-nascido. A luz 
favorece a excreção de bilirrubina através da foto-isomerização, que altera a 
estrutura da bilirrubina para uma forma solúvel, lumirrubina, para uma excreção 
mais fácil (HOCKENBERRY, 2006). Outra forma de tratamento é a 
exsanguineotransfusão, porém, mais indicada em casos graves de icterícia, 
com níveis elevados de bilirrubina no sangue. 
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do. Aparece com mais freqüência na região dos parietais, são

dolorosos à palpação e podem levar semanas para ser

reabsorvidos.

b) Bossa serossangüínea - consiste em um edema do couro cabe-

ludo, com sinal de cacifo positivo cujos limites são indefinidos,

não respeitando as linhas das suturas ósseas. Desaparece nos

primeiros dias de vida.

Os olhos dos RN podem apresentar alterações sem maior signi-

ficado, tais como hemorragias conjuntivais e assimetrias pupilares.

As orelhas devem ser observadas quanto à sua implantação que

deve ser na linha dos olhos. Implantação baixa de orelhas é um achado

sugestivo de malformações cromossomiais.

No nariz, a principal preocupação é quanto à presença de

atresia de coanas, que acarreta insuficiência respiratória grave. A

passagem da sonda na sala de parto, sem dificuldade, afasta essa

possibilidade.

A boca deve ser observada buscando-se avaliar a presença de

dentes precoces, fissura labial e/ou fenda palatina.

O pescoço dos RNs é em geral curto, grosso e tem boa mobili-

dade. Diminuição da mobilidade e presença de massas indicam patolo-

gia, o que requer uma  avaliação mais detalhada.

O tórax, de forma cilíndrica, tem como características princi-

pais um apêndice xifóide muito proeminente e a pequena espessura

de sua parede.

Muitos RNs, de ambos os sexos, podem apresentar hipertrofia

das glândulas mamárias, como conseqüência da estimulação

hormonal materna recebida pela placenta. Essa hipertrofia é bilate-

ral. Quando aparece em apenas uma das glândulas mamárias, em geral

é conseqüência de uma infecção por estafilococos.

O abdômen também apresenta forma cilíndrica e seu diâmetro

é 2-3cm menor que o perímetro cefálico. Em geral, é globoso e suas

paredes finas possibilitam a observação fácil da presença de hérnias

umbilicais e inguinais, principalmente quando os bebês estão chorando

e nos períodos após a alimentação.

A distensão abdominal é um achado anormal e quando observa-

da deve ser prontamente comunicada, pois está comumente associada

a condições graves como septicemia e obstruções intestinais.

O coto umbilical, aproximadamente até o 4º dia de vida, apre-

senta-se com as mesmas características do nascimento - coloração bran-

co-azulada e aspecto gelatinoso. Após esse período, inicia-se o proces-

so de mumificação, durante o qual o coto resseca e passa a apresentar

uma coloração escurecida. A queda do coto umbilical ocorre entre o 6°

e o 15º dia de vida.

Cacifo positivo – É a de-

pressão produzida na pele

pela pressão do dedo do

exam inador que permane-

ce mesmo após cessada a
pressão .

Atresia de coanas – É o
estreitamento dos espaços

entre os cornetos nasais.

A hipertrofia mamária cos-

tuma gerar muita ansieda-

de nos pais, principalmen-

te se o bebê for do sexo

mascu l ino. Deve ser- lhes

explicado que a hipertrofia

desaparecerá com o tem-

po. A expressão manual

da glândula não deve ser

realizada pois possibilita o
aparec imento de infecção.
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de visitas, os tipos de aparelhos e para que servem e principal-

mente sobre a importância para o bebê da presença dos pais;

� Nem sempre os pais estão preparados para receber muitas infor-

mações ao mesmo tempo e/ou nem sempre estão interessados em

saber aquilo que achamos que eles gostariam ou deveriam conhe-

cer. Por isso, é bom que antes de oferecermos qualquer informação

perguntemos primeiro o que eles gostariam de saber. Evite dar to-

das as informações de uma só vez;

� Um ambiente menos estressante pode ajudar os pais a se adap-

tar à nova realidade que os cerca, deixando-os mais à vontade

para interagir com o filho e com a equipe que o assiste. Com

esse objetivo, crie um ambiente acolhedor sempre que possível,

diminuindo o excesso de luz e som da unidade, além de sempre

propiciar conforto para os pais oferecendo uma cadeira para

que possam sentar-se próximo do filho, garantindo-lhes priva-

cidade e evitando muitas restrições a sua entrada e/ou perma-

nência nas unidades neonatais;

� Procure sempre respeitar e preservar a individualidade de cada

RN e sua família, tratando-os pelos nomes, usando os obje-

tos pessoais do bebê, respeitando a prática religiosa familiar

e permitindo a visita de avós e irmãos. Essas atitudes ajudam

a favorecer a integração do novo ser à família, além de devol-

ver aos pais um pouco dos seus direitos de maternidade e

paternidade;

� Incentive, apoie e supervisione os pais na prestação de al-

guns cuidados básicos tais como alimentação, higiene, verifi-

cação de temperatura, troca de fralda, pesagem, colo, toque,

método “canguru”, dentre outros;

� Ser receptivo às queixas e sugestões, transmitir segurança e

confiança, ser paciente e compreensivo, garantir a continui-

dade da atenção e favorecer a relação entre pais e demais

membros da equipe de saúde são formas de garantir a manu-

tenção de um canal de comunicação com os pais, livrando-

os do isolamento pelo qual costumam passar quando têm o fi-

lho internado em uma unidade neonatal.

13.2 Método Canguru

O método canguru é um tipo de assistência neonatal que implica

em contato pele a pele precoce, entre mãe ou pai e o RN prematuro ou

de baixo peso, de forma provisória, pelo tempo que ambos entenderem

ser prazeroso e suficiente, permitindo dessa forma uma participação

maior dos pais nos cuidados a seu filho.

Esse método surgiu na Co-

lômbia, no Instituto Mater-

no Infantil de Bogotá, com

o propósito de aumentar a
disponibilidade de incuba-

doras, norma lmente ut i l i-

zadas para dois RNs ao

mesmo tempo e também

de diminuir o tempo de

separação entre pais e fi-

lhos .
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mulo e ter reforçada sua auto-confiança quanto à capacidade de

amamentar.

No caso de uma impossibilidade qualquer (morte materna, rejei-

ção) o aleitamento materno será substituído ou complementado por leite

maternizado adaptado às crianças de baixo peso de nascimento ou por

leite humano ordenhado pasteurizado distribuído pelo banco de leite.

A noite, a pessoa que carrega a criança deve dormir em posição

semi-sentada, apoiada em travesseiro ou almofadas, afim de mantê-la

sempre em posição vertical. A criança permanece preferencialmente

24 horas nessa posição.

Quanto à duração, é a criança que determina o tempo de perma-

nência na posição canguru. De maneira natural, chega o momento em

que ela deseja deixar essa posição, porque já está pronta para regular

sua temperatura. Começa a se sentir desconfortável, chora e procura

tirar seus pés e mãos.

14- ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

AO RN PORTADOR DE PATOLOGIAS

PREVALENTES NO PERÍODO NEONATAL

14.1 Prematuridade

A assistência aos prematuros teve início no final do século

XIX com a construção da primeira incubadora e, nos dias de hoje,

os inúmeros recursos tecnológicos e terapêuticos disponíveis têm

possibilitado a sobrevida de bebês com peso e IG cada vez mais

baixos.

Apesar disso, o nascimento prematuro é responsável por mais

de 50% da mortalidade e da morbidade entre os RNs. Quanto me-

nor a IG e o peso ao nascimento, maior o risco de morte e de apareci-

mento de complicações.

Assim sendo, a sobrevida dos prematuros com peso de nasci-

mento entre 1250 e 1500 gramas é de 90%. Para os que nascem

com peso entre 750 e 1000 gramas, a taxa de sobrevida é de aproxi-

madamente 60%. A possibilidade de sobrevivência dos bebês ex-

tremamente prematuros — peso ao nascimento menor que 750 gra-

mas e IG de 25 semanas — é bastante reduzida, estando por volta

de 20%18 .

Caso seja necessária a
ut i l ização de comp lemento

alimentar, deve ser ofereci-
do leite humano ordenha-

do .

O horário noturno é o mais
importante para a manuten-

ção da posição, pois o padrão

respiratório estável materno

contra o corpo da criança esti-
mula o bebê, evitando com

isso a apnéia comum dos

prematuros.

18 Trindade, 1995.
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13- HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

AO RN DE BAIXO PESO

13.1 Atendimento à família em

unidades neonatais

Nos últimos dez anos, a assistência neonatal vêm
mudando seu perfil de atendimento, procurando assistir não
só os RNs que ali se encontram internados, como também
sua família, em especial os pais. Essas mudanças vem ocor-
rendo tanto no ambiente físico de atendimento ao RN, pas-
sando a ser cada vez mais acolhedor possibilitando a parti-
cipação da família, como na própria equipe de saúde que
atualmente identifica a mãe e família como parceiros na re-
abilitação e desenvolvimento do RN.

Mas antes de iniciarmos a discussão sobre o atendi-
mento adequado à família, vamos tentar entender a proble-
mática da relação pais e filhos no período neonatal, incluin-

do a formação do apego.

Os laços afetivos entre pais e filhos iniciam-se antes do nasci-
mento, a partir do planejamento de ter o filho. É nesse momento que
começam a pensar se seria melhor um menino ou menina, como será
após o nascimento, com quem o bebê se parecerá, como deve ser sua
educação, onde morar, dentre outros planos feitos para o filho que ain-
da nem foi concebido.

Com a gestação, os laços afetivos estreitam-se a partir das mu-
danças geradas por essa nova fase que vai influenciar, positivamente
ou não, o vínculo familiar.

A notícia da chegada de um filho, na maior parte das vezes, é
acompanhada de euforia, esperança, sonhos, ao mesmo tempo em que
preocupações, medo e instabilidade emocional povoam o cenário familiar.
Esses sentimentos opostos, se forem vivenciados de forma equilibrada, ou
seja, sem excessos de ambos os lados, poderão contribuir para o desenvol-
vimento emocional dos pais e, conseqüentemente, para o fortalecimento
dos laços afetivos entre eles e seu filho.

Antes do nascimento, o casal “grávido” procura formar uma
identidade para seu bebê. É comum imaginarem sua aparência, seu
sexo, seu temperamento. Enfim, constroem uma imagem de bebê ide-
al, principalmente quando a mãe começa a sentir os primeiros movi-
mentos fetais.

A idealização da imagem do filho é necessária para que os
pais possam criar mecanismos de interação com ele. Ao nascimento,

Estudos realizados no Bra-

sil e no exterior têm subsi-
d iado estas mudanças.

Aquilo que parecia absurdo

há alguns anos, hoje é
quase uma obrigação tor-

nando imprescindível a
presença dos pais nas uni-
dades neonata is.

Para um melhor entendi-
mento, tente lembrar de

algum caso na sua família,

entre amigos ou até mes-

mo na vida profissional,
em que os pais precisaram

ficar longe de seu filho

logo nos primeiros dias de

vida. Caso conheça al-
guém, tente lembrar-se de

como e les se comporta-

vam, de seus sent imentos

na ocasião e de como foi o
retorno do bebê para casa.
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irão comprovar se a imagem real correspondeu à imagem idealiza-
da. Nesse momento, o contato precoce entre pais e filhos, ou seja,
logo após o nascimento, irá favorecer a formação do vínculo afetivo
e apego entre eles.

Entretanto, alguns fatores podem dificultar, ou até mesmo impe-
dir, a interação e o apego entre pais e filhos. Dentre eles está a separa-
ção da tríade pai-mãe-filho logo após o parto, como ocorre nos nasci-
mentos de bebês doentes.

A internação neonatal é uma realidade cruel para os pais. De
repente, o berço enfeitado é substituído por uma incubadora; a caixinha
de música pelo irritante som dos alarmes e campainhas dos aparelhos;
as visitas de amigos e parentes pelo rodízio de uma equipe de branco
com pessoas desconhecidas que parecem não perceber todo aquele so-
frimento.

O choro do bebê não pode ser abafado pelo aconchego do colo
materno; a fome não pode ser saciada pelo seio e nem mesmo o simples
ato de trocar uma fralda pode ser realizado sem permissão. O filho não
é mais deles, essa é a impressão que fica.

Os pais vivem uma crise, pois além de se depararem com um
filho não-idealizado, ainda têm que se adaptar e aceitar sua internação,
que para eles é caracterizada principalmente pelo afastamento obri-
gatório e pelo constante medo da perda.

O medo da morte do filho, associado ao sentimento de culpa
e frustração por ter gerado um bebê doente, é uma das principais
causas do distanciamento dos pais do tratamento de seus filhos in-
ternados nas unidades neonatais. Outros fatores contribuem para a
“fuga” dos pais. Dentre eles a falta de informação adequada e de
apoio por parte da equipe que deveria guiá-los na difícil tarefa de
aceitação, adaptação e interação com o filho doente.

Para uma boa abordagem familiar é necessário que a enferma-
gem siga algumas condutas específicas, considerando que os pais
também são alvo de sua atenção. São elas:

� No primeiro contato com a família apresente-se a ela, identifi-
cando-se por nome e função exercida, demonstrando seguran-
ça e simpatia. O desconhecimento de quem cuida de seu filho
gera nos pais muitas expectativas, dúvidas e receio. É impor-
tante para eles saber quem é responsável pelo quê e também a
quem se dirigir quando precisarem de alguma coisa. Para isso é
necessária uma equipe solícita e receptiva que os deixem à von-
tade para qualquer esclarecimento;

� A falta de informações gera muita ansiedade nos pais, o que
pode prejudicar sua interação não só com o filho, como tam-
bém com a equipe que o assiste, devendo-se oferecer informa-
ções adequadas sobre as regras e rotinas hospitalares, o direito

Existe a crendice de que

UTI é o local onde os paci-

entes estão à beira da

morte, podendo partir a
qua lquer momento. É pos-

sível imaginar o sofrimento

pelo qual passa a família,

que tem um filho ou paren-

te internado em uma UTI?
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