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O banho humanizado em recém-nascido (RN) é um cuidado individualizado, pois o bebê está envolto a uma toalha deixando-o 
seguro e confortável para o procedimento. Esta técnica é prazerosa, pois lembra as características da vida intrauterina, ambiente 
seguro, líquido e quente. O presente estudo teve como objetivo geral descrever a visão dos acadêmicos de enfermagem em 
relação ao banho humanizado em recém-nascidos. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa. Após aprovação do CEP, foram 
entrevistados sete acadêmicos de enfermagem da Universidade Feevale. Para as entrevistas foi utilizado um instrumento de 
coleta semiestruturado. A análise de dados foi realizada por categorização temática e os resultados obtidos originaram duas 
categorias: Banho tradicional e Banho Humanizado, e três subcategorias: Desvantagens do banho tradicional, Benefícios do 
banho humanizado e reações do RN no banho humanizado. Observou-se a visão dos acadêmicos de enfermagem no referido 
estudo favorável ao banho humanizado no RN. Nas falas foram descritos os benefícios no RN, tais como: menos choroso, bebê 
relaxado, que mantém mais a temperatura corpórea e que dormiram na hora do banho.  Enquanto ao banho tradicional, a visão 
dos acadêmicos foi negativa. Os RNs apresentaram reações estressadas como: chorando muito, esperneando, desesperados e 
que ficavam muito expostos ao frio. Os acadêmicos de enfermagem, como futuros profissionais, já visualizam, mesmo com pouca 
experiência, os benefícios do banho humanizado. Tais benefícios podem ser evidenciados através de reações comportamentais e 
fisiológicas. Espera-se que por meio deste estudo outros acadêmicos e profissionais enfermeiros já atuantes na área da saúde 
visualizem, compartilhem e reflitam sobre o assunto. Aprovado pelo CEP da FEEVALE. Palavras-chaves: Recém-nascido, banho 
humanizado, acadêmicos de enfermagem. 

 


