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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO NEONATO E FAMÍLIA NA VISÃO DO ENFERMEIRO NEONATAL 

DÉBORA JUDITE DOS SANTOS; LENIR SEVERO CAUDURO  

 Introdução estudos tem relatado a importância do enfermeiro de desenvolver competências para  atuar na UTI Neonatal assegurando 
uma assistência  humanizada  ao recém-nascido e a família. A assistência humanizada exige afetividade e conhecimento nas ações 
desenvolvidas no contexto neonatal, desta forma o cuidado acontecerá de forma segura e com qualidade. Objetivo compreender a visão 
dos enfermeiros sobre a humanização da assistência em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal.Material e Métodos este é um 
estudo de cunho qualitativo-descritivo que  identifica a forma como acontece a participação dos enfermeiros na, UTIN descrevendo as 
suas ações. Os participantes foram sete enfermeiros  assistenciais da UTIN de um hospital escola  na cidade de Porto Alegre, RS. A coleta 
de informações foi realizada através de uma entrevista semi-estruturada no período de 24/08 a 16/10 de 2009, após a aprovação do 
Comitê de ética da Instituição hospitalar e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. A análise temática originou quatro 
categorias: Humanização da Assistência a Família, Participação do Enfermeiro nas Ações de Humanização da UTIN, Educação Permanente 
na Humanização da UTIN e Dificuldades na Implantação da Humanização Neonatal. Os resultados mostram que a implementação da 
humanização na prática assistencial tem acontecido de forma gradativa, devido ao seu caráter integral e participativo, e embora a 
maioria dos entrevistados declare não conhecer o Programa Nacional de Humanização muitas das ações preconizadas pelo programa já 
estão sendo incluídas na prática cotidiana. Os resultados possibilitaram conhecer  que o  grande desafio de implantar e trabalhar a 
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humanização com grupos é justamente aliar a tecnologia e o conhecimento científico com as relações interpessoais que começam pela 
equipe de saúde, e o caminho a ser percorrido inicia pela educação permanente. Palavras Chaves:  Unidades de Terapia Intensiva 
Neonatal , Humanização, Relações Enfermeiro-Paciente. 
  

  

  

  

 




