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RESUMO 

 

 

Introdução: Diante da descoberta de uma gravidez, mães e pais vivenciam as mais diversas 

reações. Porém, há sempre a expectativa de que a gestação terá um progresso saudável, e que 

o bebê estará com os pais logo após o seu nascimento. Quando ocorre alguma complicação 

que leva o recém-nascido a ser internado na UTI neonatal, aparece o conflito entre o que foi 

idealizado pelos pais e uma nova realidade, que traz consigo uma série de desafios a serem 

superados. Assim, a presente pesquisa apresenta como problema: quais os sentimentos 

vivenciados pelos pais de bebês internados na UTI neonatal? Acreditando-se que os principais 

sentimentos vivenciados pelos pais estejam relacionados ao medo de perder o bebê, angústia 

por vê-lo internado, insegurança diante da realidade desconhecida e esperança que o filho 

melhore, dentre outros. Objetivos: Investigar os sentimentos vivenciados por pais de bebês 

internados na UTI neonatal; verificar quais as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

pais; conhecer os tipos de suporte da equipe médica e sua relevância para os pais na 

elaboração e na superação desta experiência; observar se os pais tiveram apoio psicológico 

para o enfrentamento desta experiência. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter descritivo e de campo. Participaram da pesquisa quatro mães e um pai 

que tinham seus recém-nascidos internados na UTI neonatal da Santa Casa de Patrocínio/MG. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada, e os dados obtidos foram analisados individual e 

coletivamente, a partir da análise de conteúdo. Resultados: Todos os pais esperam que a 

gestação completará seu tempo e que o bebê nascerá saudável. Ao serem informados de que 

seu filho necessitará de cuidados intensivos, sentem-se confusos e amedrontados, pois não 

sabem ao certo com o que estão lidando, e acabam associando a UTIN a um quadro de 

extrema gravidade. A primeira visita à UTI foi um momento de ansiedade, pois desconheciam 

o ambiente, mas com a convivência perceberam que este era o local correto para cuidar de seu 

bebê. O diálogo com a equipe, a espiritualidade, o apoio familiar e os acolhimentos 

psicológicos auxiliaram os entrevistados a lidarem com a internação de uma maneira mais 

equilibrada, possibilitando sua maior participação nos cuidados do filho. Conclusão: Os 

entrevistados não esperavam passar por tal situação, pois desde a descoberta da gravidez 

todos tinham a expectativa de uma gestação e parto sem agravantes. A atuação do profissional 

de Psicologia é de extrema importância dentro do ambiente da UTI ao permitir aos pais 

reelaborarem seus sentimentos e expô-los de uma forma segura, onde não serão julgados. A 

pesquisa tem sua relevância social ao mostrar como os pais se comportam diante a internação 

do filho recém-nascido na UTIN. Outras questões podem ser aprofundadas em novos estudos. 

 

Palavras-chave: UTI neonatal. Pais. Sentimentos. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Você não pode evitar que os pássaros da tristeza voem sobre sua cabeça, mas pode evitar 

que eles construam ninhos em seus cabelos.” 

 

Provérbio Chinês 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como tema de pesquisa a UTI neonatal (UTIN) sob a ótica 

dos pais de bebês internados, seus sentimentos e suas perspectivas, enquadrando-se na linha 

de pesquisa da Psicologia Preventiva e de Promoção da Saúde. De acordo com Vasconcelos e 

Petean (2009), a gestação pode ser considerada um evento complexo e de grande intensidade 

na vida da mulher. Desde a concepção até o nascimento do bebê, mãe e filho vivenciam 

experiências únicas, tanto psicológicas quanto fisiológicas.  

O processo de concepção de um bebê é um período único na vida de homens e 

mulheres, repercutindo de forma considerável em seus contextos familiares. A gestação pode 

ser definida como um ciclo de fortes mudanças físicas e psicológicas na mãe, e de grandes 

expectativas e planejamentos no restante da família. Esta significação está diretamente 

relacionada ao vínculo psicoafetivo do seio familiar (SILVA; SILVA, 2009).  

Gurgel e Rolim (2005) afirmam que a existência do bebê se inicia muito antes de sua 

concepção, estando presente nos desejos e nas idealizações de homens e mulheres já na 

infância, de no futuro constituírem uma família. Os pais imaginam características corporais e 

psíquicas que gostariam que o filho possuísse, esperando pelo nascimento de um bebê 

anteriormente idealizado, falando e sonhando com ele.  

No momento da primeira consulta do pré-natal acredita-se que a mãe possui várias 

formulações a respeito da descoberta da gestação. Nesta fase a mulher já decidiu acerca da 

continuidade da gravidez, porém são inúmeras as inseguranças existentes. Portanto, em sua 

primeira consulta a mãe busca, além da confirmação da gravidez, a de que possui um corpo 

saudável para gestar, a certeza de que o filho está saudável, depositando no médico suas 

dúvidas e ansiedades. Isto possibilita que ela siga aventurando-se em gerar uma vida 

(SARMENTO; SETÚBAL, 2003).  

Desta forma, quando se descobre a iminência de um parto prematuro ou quando a 

criança possui malformações ocorre a interrupção da idealização do nascimento. Os pais 

percebem que não poderão sair da maternidade carregando seu filho, e começam a temer a 

doença, o falecimento do bebê e tudo o que é para eles desconhecido. A internação do recém-

nascido na UTIN pode ocasionar transtornos na família, pois esta, além de apresentar 
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incertezas quanto ao tratamento, enfrenta um desequilíbrio emocional por possuir um bebê 

com graves problemas (GURGEL; ROLIM, 2005).  

Nesse contexto, Carvalho (2003) traz que o impacto do nascimento de um bebê doente 

ou prematuro atinge toda a família, se tornando um acontecimento catastrófico devido à 

diferença considerável deste bebê com aquele idealizado anteriormente.  

Assim, o presente trabalho apresenta como problema: quais os sentimentos 

vivenciados pelos pais de bebês internados na UTI neonatal? Acredita-se que os principais 

sentimentos vivenciados pelos pais estejam relacionados ao medo de perder o bebê, angústia 

por vê-lo internado, insegurança diante da realidade desconhecida e esperança que o filho 

melhore, dentre outros.  

A internação do bebê na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma experiência que 

pode desencadear problemas emocionais em todo o seio familiar, principalmente nos pais. 

Apesar de estarem conscientes da possibilidade de seu filho precisar de cuidados intensivos, 

mãe e pai alimentam a esperança de que seu bebê irá nascer saudável e estará junto à mãe até 

a hora da alta hospitalar. Entretanto, quando visitam a UTIN, são surpreendidos por um estado 

de choque, primeiramente por vivenciarem inesperadamente o nascimento do bebê em 

condições adversas, e posteriormente pelo impacto com uma realidade que não foi idealizada, 

explicada por um recém-nascido frágil que necessita de cuidados exclusivos (SCHMITD et 

al., 2012).  

Para Mittag e Wall (2004), no cotidiano de trabalho da UTI neonatal nota-se que os 

pais apresentam diversas reações diante do internamento de seu filho, variando entre 

conversar com ele, tocar, só observar, decidir não abrir a incubadora até se afastar do bebê 

que tanto necessita da presença de seus pais. Ocorre de certos pais serem ríspidos com os 

profissionais que lá atuam. Alguns podem sentir culpa por seu filho estar vivenciando aquela 

situação, medo de perdê-lo e angústia por se sentirem impotentes em ajudar o recém-nascido. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Investigar os sentimentos vivenciados por pais de bebês internados na UTI neonatal. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

Verificar quais as estratégias de enfrentamento utilizadas por esses pais; 

Conhecer os tipos de suporte da equipe médica e sua relevância para os pais na 

elaboração e na superação desta experiência; 

Observar se os pais tiveram apoio psicológico para o enfrentamento desta 

experiência. 
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3 DESENVOLVIMENTO 

 

 

UTI NEONATAL: a perspectiva dos pais 

 

CAROLINA SOUZA RABELO
1
 

PROFA. MA. NEIVA NUNES BRANDÃO
2
 

 

RESUMO 

 

Introdução: Diante da descoberta de uma gravidez, mães e pais vivenciam as mais diversas 

reações. Porém, há sempre a expectativa de que a gestação terá um progresso saudável, e que 

o bebê estará com os pais logo após o seu nascimento. Quando ocorre alguma complicação 

que leva o recém-nascido a ser internado na UTI neonatal, aparece o conflito entre o que foi 

idealizado pelos pais e uma nova realidade, que traz consigo uma série de desafios a serem 

superados. Assim, a presente pesquisa apresenta como problema: quais os sentimentos 

vivenciados pelos pais de bebês internados na UTI neonatal? Acreditando-se que os principais 

sentimentos vivenciados pelos pais estejam relacionados ao medo de perder o bebê, angústia 

por vê-lo internado, insegurança diante da realidade desconhecida e esperança que o filho 

melhore, dentre outros. Objetivos: Investigar os sentimentos vivenciados por pais de bebês 

internados na UTI neonatal; verificar quais as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

pais; conhecer os tipos de suporte da equipe médica e sua relevância para os pais na 

elaboração e na superação desta experiência; observar se os pais tiveram apoio psicológico 

para o enfrentamento desta experiência. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa 

qualitativa, de caráter descritivo e de campo. Participaram da pesquisa quatro mães e um pai 

que tinham seus recém-nascidos internados na UTI neonatal da Santa Casa de Patrocínio/MG. 

Foi realizada uma entrevista semiestruturada, e os dados obtidos foram analisados individual e 

coletivamente, a partir da análise de conteúdo. Resultados: Todos os pais esperam que a 

gestação completará seu tempo e que o bebê nascerá saudável. Ao serem informados de que 

seu filho necessitará de cuidados intensivos, sentem-se confusos e amedrontados, pois não 

sabem ao certo com o que estão lidando, e acabam associando a UTIN a um quadro de 

extrema gravidade. A primeira visita à UTI foi um momento de ansiedade, pois desconheciam 

o ambiente, mas com a convivência perceberam que este era o local correto para cuidar de seu 

bebê. O diálogo com a equipe, a espiritualidade, o apoio familiar e os acolhimentos 

psicológicos auxiliaram os entrevistados a lidarem com a internação de uma maneira mais 

equilibrada, possibilitando sua maior participação nos cuidados do filho. Conclusão: Os 

entrevistados não esperavam passar por tal situação, pois desde a descoberta da gravidez 

todos tinham a expectativa de uma gestação e parto sem agravantes. A atuação do profissional 

de Psicologia é de extrema importância dentro do ambiente da UTI ao permitir aos pais 

reelaborarem seus sentimentos e expô-los de uma forma segura, onde não serão julgados. A 

                                                 
1
 Autora, Graduanda em Psicologia pelo UNICERP. 

2
 Orientadora, Professora de Graduação do UNICERP, Mestra em Promoção da Saúde.  
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pesquisa tem sua relevância social ao mostrar como os pais se comportam diante a internação 

do filho recém-nascido na UTIN. Outras questões podem ser aprofundadas em novos estudos. 

 

Palavras-chave: UTI neonatal. Pais. Sentimentos. 

 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: Upon the discovery of a pregnancy, parents experience various reactions. 

However, there is always the expectation of a healthy pregnancy, as well of being able to be 

with the newborn immediately after birth. When a complication occurs, causing the newborn 

to be admitted into the Neonatal Intensive Care Unit (NICU), a conflict occurs between the 

expectation and the reality of the situation, causing a series of challenges to the parents. 

Therefore, this study introduces the following question: what are the feelings that parents 

experience while their newborn is in the NICU? Assuming that the main feelings are related 

to the parents’ fear of losing their child, the agony of having their baby admitted to the 

hospital, the anxiety over the unexpected reality and the hope for a recovery, among others. 

Objectives: Explore the feelings experienced by parents whose newborns are admitted to the 

NICU; verify the parents’ coping strategies; learn the type of support utilized by the medical 

staff, and its relevancy to the parents during the elaboration and recovery from such 

experience; observe whether the parents receive the necessary psychological support to cope 

with such experience. Methods and Materials: The present study is qualitative and 

descriptive in nature, and conducted as a field research. The participants consisted of four 

mothers and one father, whose newborns were admitted into the NICU at the Santa Casa de 

Patrocinio/MG. A semi structure interview was conducted, and the data was analyzed 

individually and collectively, derived from content analysis. Results: Every parent expects a 

full pregnancy as well as a healthy newborn; when being informed that their newborn requires 

intensive care, they feel confused and scared upon facing an unknown situation, and associate 

NICU with an extreme severity scenario. The first NICU visit was characterized by great 

anxiety, since it was an unknown environment; however, eventually the parents realized that 

their newborn was at the right place. Communication with the medical staff, spirituality, 

family e psychological support, alleviated the interviewed parents, therefore facilitating their 

role in helping their baby recuperate. Conclusion: The subjects were facing an unexpected 

situation due to the expectation of a healthy pregnancy and a birth without any complications. 

A psychologist plays a vital role inside the NICU by allowing the parents to express their 

feelings in a safe way, without any judgment. This study has social relevancy by 

demonstrating how parents emotionally process the fact that their newborn is in NICU. Other 

issues may be further researched in future studies. 

 

Keywords: Neonatal ICU. Parent. Feelings. 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem como tema de pesquisa a UTI neonatal (UTIN) sob a ótica 

dos pais de bebês internados, seus sentimentos e suas perspectivas, e enquadra-se na linha de 

pesquisa da Psicologia Preventiva e de Promoção da Saúde. De acordo com Vasconcelos e 

Petean (2009) a gestação pode ser considerada um evento complexo e de grande intensidade 

na vida da mulher. Desde a concepção até o nascimento do bebê, mãe e filho vivenciam 

experiências únicas, tanto psicológicas quanto fisiológicas.  

No momento da primeira consulta do pré-natal acredita-se que a mãe possui várias 

formulações a respeito da descoberta da gestação. Nesta fase a mulher já decidiu acerca da 

continuidade da gravidez, porém são inúmeras as inseguranças existentes. Portanto, em sua 

primeira consulta a mãe busca, além da confirmação da gravidez, a de que possui um corpo 

saudável para gestar, a certeza de que o filho está saudável, depositando no médico suas 

dúvidas e ansiedades. Isto possibilita que ela siga aventurando-se em gerar uma vida 

(SARMENTO; SETÚBAL, 2003).  

Desta forma, quando se descobre a iminência de um parto prematuro ou quando a 

criança possui malformações ocorre a interrupção da idealização do nascimento. Os pais 

percebem que não poderão sair da maternidade carregando seu filho, e começam a temer a 

doença, o falecimento do bebê e tudo o que é para eles desconhecido. A internação do recém-

nascido na UTIN pode ocasionar transtornos na família, pois esta, além de apresentar 

incertezas quanto ao tratamento, enfrenta um desequilíbrio emocional por possuir um bebê 

com graves problemas (GURGEL; ROLIM, 2005).  

Nesse contexto, Carvalho (2003) traz que o impacto do nascimento de um bebê doente 

ou prematuro atinge toda a família, se tornando um acontecimento catastrófico devido à 

diferença considerável deste bebê com aquele idealizado anteriormente.  

Assim, o presente trabalho apresenta como problema: quais os sentimentos 

vivenciados pelos pais de bebês internados na UTI neonatal? Acredita-se que os principais 

sentimentos vivenciados pelos pais estejam relacionados ao medo de perder o bebê, angústia 

por vê-lo internado, insegurança diante da realidade desconhecida e esperança que o filho 

melhore, dentre outros.  
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A internação do bebê na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é uma experiência que 

pode desencadear problemas emocionais em todo o seio familiar, principalmente nos pais. 

Apesar de estarem conscientes da possibilidade de seu filho precisar de cuidados intensivos, 

mãe e pai alimentam a esperança de que seu bebê irá nascer saudável e estará junto à mãe até 

a hora da alta hospitalar. Entretanto, quando visitam a UTIN, são surpreendidos por um estado 

de choque, primeiramente por vivenciarem inesperadamente o nascimento do bebê em 

condições adversas, e posteriormente pelo impacto com uma realidade que não foi idealizada, 

explicada por um recém-nascido frágil que necessita de cuidados exclusivos (SCHMITD et 

al., 2012).  

Para Mittag e Wall (2004) no cotidiano de trabalho da UTI neonatal nota-se que os 

pais apresentam diversas reações diante do internamento de seu filho, variando entre 

conversar com ele, tocar, só observar, decidir não abrir a incubadora até se afastar do bebê 

que tanto necessita da presença de seus pais. Ocorre de certos pais serem ríspidos com os 

profissionais que lá atuam. Alguns podem sentir culpa por seu filho estar vivenciando aquela 

situação, medo de perdê-lo e angústia por se sentirem impotentes em ajudar o recém- nascido. 

 

3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

3.2.1 Tipo de pesquisa  

 

 

Para melhor compreensão do problema apresentado, optou-se em realizar a presente 

pesquisa na abordagem qualitativa e descritiva, através do estudo de campo. 

Esta pesquisa qualitativa trata-se, de acordo com Godoy (1995), de obter dados 

descritivos sobre indivíduos, lugares e processos através do contato direto com a situação a 

ser pesquisada, com o objetivo de entender os fenômenos pela perspectiva dos participantes 

do estudo. Não tem a intenção de medir ou enumerar o conteúdo da pesquisa, ou utilizar 

instrumentos estatísticos no procedimento de análise. Inicia-se a partir de uma questão de 

interesse que se torna mais definida à medida que a pesquisa é realizada. 

A presente pesquisa descritiva tem como foco descrever as particularidades de uma 

população ou fenômeno determinado, estabelecendo ligações entre variáveis. Vários estudos 

se incluem nesta classificação, tendo como uma de suas principais características a 

padronização do uso de técnicas de coletas de dados (GIL, 2008). 
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Este trabalho de campo, de acordo com González Rey (2005), está relacionado ao 

estudo de grupos, instituições e comunidades, e parte da obtenção de dados através da 

presença do pesquisador no contexto da vida dos sujeitos, criando formas de comunicar-se 

que possibilitam aos participantes a exposição do que lhes acontece habitualmente, tornando-

se essencial para produzir conhecimentos na área da Psicologia. 

 

3.2.2 Cenário da pesquisa  

 

 

A presente pesquisa foi realizada na cidade de Patrocínio, que, segundo o site da 

Prefeitura Municipal da mesma, está localizada na mesorregião Alto Paranaíba, no interior do 

estado de Minas Gerais. A população de Patrocínio, de acordo com o censo realizado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, é composta por 82.471 

habitantes, sendo que 72.758 têm residência na cidade sede e o restante, 9.713, têm residência 

na zona rural. 

A cidade possui atualmente dois hospitais, sendo o Hospital Santa Casa de 

Misericórdia de Patrocínio o local escolhido para a realização da pesquisa. De acordo com o 

site deste Hospital, o mesmo foi inaugurado no dia 7 de setembro de 1938, e atualmente 

ocupa um terreno com área de 9.712 m², possuindo 12.270 m² de área construída, divididos 

em quatro pavimentos, onde são realizados todos os serviços prestados, além do 

funcionamento do Pronto Socorro Municipal em área cedida pela Instituição no primeiro 

pavimento. 

A mesma fonte salienta que a Santa Casa de Patrocínio iniciou-se como um asilo 

idealizado por jovens da década de 1930. Desde então, com a ajuda de importantes nomes da 

sociedade patrocinense, a instituição cresceu e atualmente consolida-se como um complexo 

hospitalar de referência regional em atendimentos de média e alta complexidade, tornando-se 

referência para uma população aproximada de 250.000 habitantes, distribuída em 12 

Municípios. Trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos e desde sua concepção 

volta-se para a prestação de serviços de saúde para toda a população, seja esta através do 

Sistema Único de Saúde (SUS), convênios ou particulares. A Santa Casa firma-se como a 

maior entidade de saúde do município e região. 

De acordo com informações obtidas com a psicóloga responsável pela UTI neonatal da 

Santa Casa de Patrocínio, esta foi inaugurada dia 7 de março de 2014, e durante seu primeiro 

ano de funcionamento atendia apenas particulares e convênios. Em fevereiro de 2015 foram 
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credenciados cinco leitos ao SUS; atualmente são cinco leitos destinados a particular e 

convênio e cinco leitos para SUS. 

É uma UTI neonatal nível II, ou seja, possui critérios minimamente aceitáveis para 

atendimento a pacientes graves. A mesma atende pacientes da região de Patrocínio/Monte 

Carmelo, e pretende-se credenciá-la para maternidade de alto risco, mas ainda não saiu o 

credenciamento. A média de internação atualmente é em torno de sete bebês por mês. 

A equipe é composta por 18 técnicos de enfermagem, quatro enfermeiras assistenciais 

e uma enfermeira coordenadora, uma psicóloga, uma assistente social, uma fonoaudióloga, 

duas fisioterapeutas especializadas e dois auxiliares de limpeza. 

 

3.2.3 Participantes da pesquisa 

 

 

Participaram da presente pesquisa cinco participantes, sendo estes quatro mães e um 

pai com seus filhos internados na UTIN. De acordo com González Rey (2005), a abordagem 

qualitativa não se torna fidedigna pelo número de indivíduos estudados, e sim pela qualidade 

com que se expressam. A quantidade de sujeitos define-se de acordo com o que é necessário 

no processo de conhecimento, que ocorre no decorrer da pesquisa. 

Trata-se de uma pesquisa delicada, tanto por existir na cidade somente uma UTI 

neonatal, quanto por envolver pessoas que estão vulneráveis emocionalmente. Para Schmidt et 

al., (2012), enfrentar a hospitalização do bebê gera grande estresse e insegurança devido à 

condição de fragilidade em que a saúde do filho se encontra. A situação torna-se mais 

complexa quando a internação ocorre imediatamente após o parto, pois interrompe o ideal de 

um bebê saudável pelo processo de hospitalização e todos os seus desdobramentos. 

 

3.2.4 Técnica de coleta de dados 

 

 

A coleta de dados realizou-se através de uma entrevista semiestruturada, cujo roteiro 

foi previamente elaborado pelas pesquisadoras (APÊNDICE A). A entrevista é definida como 

uma técnica em que são formuladas perguntas ao investigado, frente a frente ao investigador, 

para obter os dados relevantes na pesquisa, sendo assim um meio de interação e diálogo onde 

um dos envolvidos realiza a coleta de dados e o outro se torna um meio de informação (GIL, 

2008). 
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Para a realização da pesquisa entrou-se em contato com o Hospital Santa Casa para 

solicitar a autorização do mesmo (ANEXO A). Na data previamente determinada a aluna 

pesquisadora dirigiu-se à UTI neonatal, juntamente com a psicóloga responsável pelo setor. 

Os pais e mães presentes com seus filhos internados foram convidados pessoalmente a 

participarem da entrevista, que foi realizada individualmente com um dos genitores. Os 

mesmos foram informados sobre o que consistia a pesquisa, e assegurados acerca do sigilo e 

anonimato. Ao concordarem em participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (APÊNDICE B). A entrevista foi gravada de acordo com o 

consentimento dos participantes. O melhor dia e horário para a realização da entrevista foi 

definido pelos mesmos. 

 

3.2.5 Procedimentos de análise dos dados 

 

 

Após a realização das entrevistas, as mesmas foram lidas e transcritas na íntegra. Foi 

realizada a análise de conteúdo, que de acordo com Campos (2004) é definida como um 

agrupamento de técnicas de pesquisa com a finalidade de buscar os sentidos de um 

documento, sendo comumente utilizada na abordagem qualitativa. 

O conteúdo que as respostas fornecem podem apresentar diversas variações. Assim, 

torna-se essencial a organização dos dados obtidos, o que é realizado através da separação por 

categorias, para que as respostas sejam analisadas de forma mais adequada (GIL, 2008). 

Portanto, os conteúdos mais significativos da entrevista foram separados e organizados em 

categorias. 

 

3.2.6 Questões éticas  

 

 

A presente pesquisa foi realizada de acordo com a Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, a qual estabelece as diretrizes para a pesquisa envolvendo seres humanos. 

O projeto referente a esta pesquisa foi submetido à avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

do UNICERP (COEP/UNICERP) para aprovação. A coleta de dados junto às participantes 

somente aconteceu após aprovação do COEP/UNICERP (ANEXO B).  
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3.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a realização das entrevistas as mesmas foram transcritas e lidas exaustivamente, 

buscando relacionar os dados obtidos com o referencial teórico adotado e a análise de 

conteúdo, através da classificação dos dados em categorias.  

Visando resguardar a identidade dos participantes e considerando os aspectos éticos as 

mesmas foram identificadas por M (mãe) ou P (pai) seguida pelo número da entrevista. 

 

Quadro 1 – Categorias que emergiram na análise de conteúdo 

Expectativas da gravidez e notícia da internação  

Primeira visita e percepções da UTIN 

Relacionamento com a equipe médica  

Estratégias de enfrentamento 

   Espiritualidade  

   Apoio social 

A importância do psicólogo na UTIN 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

3.3.1 Perfil sociodemográfico 

 

 

Com o intuito de conhecer quem são os participantes da pesquisa foram sintetizadas 

algumas características pessoais dos pais entrevistados, sendo elas grau de parentesco, idade, 

escolaridade, profissão e estado civil. 

 

Quadro 2- Dados sociodemográficos dos participantes  

 M1 M2 P3 M4 M5 

Grau de 

parentesco 

Mãe Mãe Pai Mãe Mãe 

Idade 38 34 23 36 28 

Escolaridade Ensino 

médio 

completo 

Ensino médio 

completo 

Ensino 

médio 

completo 

Cursando 

Magistério 

Ensino 

médio 

completo 

Profissão Vendedora Auxiliar 

administrativa 

Técnico em 

instalação 

Doméstica  Cabeleireira 

Estado civil Amasiada Casada Casado Solteira Amasiada 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Nota-se no QUADRO 2 que quatro dos entrevistados são do sexo feminino com idade 

entre 28 a 38 anos, e um dos entrevistados é do sexo masculino, com idade de 23 anos. Quatro 

dos cinco entrevistados possuem uma relação estável, sendo somente uma participante 

solteira. 

Ao se colocar em foco a participação específica do homem-pai e da mulher-

mãe constata-se, no cotidiano da assistência neonatal, que embora o pai e a 

mãe sejam considerados personagens centrais da família, nas questões 

relacionadas ao vínculo e ao apego, ainda é à mãe que é dado mais espaço. 

Aliás, essa problemática também tem sido observada nas publicações 

científicas, nos princípios filosóficos e operacionais que embasam as 

políticas públicas da área e nas teorias relacionadas ao vínculo e ao apego 

entre pais e bebês, ainda que seja descrito que o homem-pai pode substituir a 

mãe. Tais estudos estão, ainda, focados na díade mãe/bebê e percebem o pai 

como um colaborador; o porto seguro da mãe (ROCHA et al., 2012 , p. 266). 

 

Apesar de todos os participantes serem casados, houve uma prevalência de mães no 

momento das entrevistas, o que fez com que a maioria dos participantes fosse do sexo 

feminino. 

Todos os entrevistados possuem em sua formação a conclusão do ensino médio. 

Também possuem participação ativa no mercado de trabalho. 

Para entender melhor a internação na UTIN dos filhos dos pais entrevistados, foram 

agrupadas outras informações abaixo no QUADRO 3, como o número de filhos de cada 

participante, o planejamento da última gravidez, o sexo do bebê internado e os motivos da 

internação. 

 

Quadro 3 – Informações complementares 
 M1 M2 P3 M4 M5 

Número de 

filhos 

Dois Dois Um Dois Um 

Gravidez 

planejada 

Não Não Não Sim Sim 

Sexo do 

bebê 

Feminino Masculino Masculino Masculino Masculino 

Motivos da 

internação 

Prematuridade 

(32 semanas) 

Problemas 

respiratórios 

Problemas 

respiratórios 

Prematuridade 

(37 semanas) 

Prematuridade 

(32 semanas) 

Sofrimento 

fetal 

Parada cardíaca 

Hemorragia 

pulmonar 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Percebe-se que três dos cinco entrevistados já possuíam um filho, porém a participante 

M5 já havia passado por duas gestações anteriores que resultaram em dois abortos. Seu bebê 

que estava internado era seu primeiro filho, de sua terceira gestação. 

Observa-se também que três dos cinco entrevistados não planejaram ter o bebê, e 

destes somente um era do sexo feminino. 

Através do QUADRO 3 nota-se que a principal causa de internação na UTIN foi a 

prematuridade. O parto prematuro ocorre quando o bebê nasce antes de completar sua 

maturidade fetal. Sua classificação pode ser definida cronologicamente: o nascimento antes de 

37 semanas de gestação, começando a contagem a partir do primeiro dia do último período 

menstrual da mulher (ALMEIDA et al., 2012). 

Martinéz, Fonseca e Scochi (2007) colocam que, além do baixo peso ao nascer e de 

estarem vulneráveis biologicamente, os bebês ficam mais suscetíveis a adquirirem doenças e 

infecções devido aos riscos do tratamento na UTIN, os procedimentos complexos e a 

internação prolongada. Os custos sociais e emocionais de seus familiares são elevados, 

portanto a prematuridade e o baixo peso ao nascer podem ser considerados uma questão de 

saúde pública. 

 

3.3.2 Expectativas da gravidez e notícia da internação  

 

 

No decorrer da gravidez toda mãe imagina como será seu bebê, e esta lenta criação 

traz desejos para todo o seio familiar. Tal fato traz a esperança de um filho cheio de saúde, 

com seu desenvolvimento totalmente completo. Diante do nascimento prematuro e da 

necessidade de internação na UTI neonatal as mães percebem que suas expectativas foram 

frustradas, e seus desejos não foram realizados, o que gera barreiras no exercimento de sua 

função materna (SOBIESKI et al., 2012).  

Pode-se observar através das falas a seguir as expectativas dos entrevistados quanto à 

gravidez e a possibilidade de complicações: 

 

Eu... achei que seria normal,  igual eu tive meu filho também, foi tranquilo, 

achei que com ela seria tranquilo também [...] eu trabalhava também e tinha 

expectativa que eu trabalhasse até o final, que seria uma gravidez normal 

(M1). 

Foi uma coisa que eu não esperava, porque ela vinha consultando, o médico 

falou que a partir de 37 semanas ele poderia nascer que não teria nenhum 

problema, aí a gente fica naquela expectativa nasce depressa [...] (P3). 
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Eu não esperava que ele ia ficar internado [...] (M4). 

Toda mãe imagina chegar com tudo marcadinho, a cesárea ou dar aquela dor 

do parto e na hora exata do nascimento você... você vir, trazer a malinha 

(M5). 

 

Todos os entrevistados relataram que esperavam uma gravidez sem nenhuma 

complicação, enfatizada pelo constante uso do termo “normal”. A gestação planejada não 

impediria o trabalho ou os afazeres diários, e seria um momento de alegria e entusiasmo. O 

parto estaria marcado antecipadamente, com tempo suficiente para organizar todos os detalhes 

que a chegada de um bebê exige. A internação na UTI não era uma possibilidade cogitada 

pelos entrevistados, que acreditavam ter um parto na hora marcada, levando o bebê para casa 

assim que a mãe tivesse a alta hospitalar. 

Alguns estudos demonstram que na hora do nascimento do bebê existem diversas 

expectativas relacionadas aos aspectos de sua vida. Porém, todos os pais acreditam que seus 

filhos nascerão em total integridade e sem nenhum problema de saúde, desconsiderando as 

possibilidades de problemas nessa hora especial, a chegada do bebê tão esperado. Em alguns 

casos o recém-nascido é levado da mãe, originando uma fase difícil para os pais, ao sentirem 

que a precisão do contato ultrapassa as exigências do filho (COSTENARO; MARTINS, 

1998).  

Com relação às expectativas do nascimento, as participantes afirmaram: 

 

Eu achei que ela poderia estar... eu estando controlando minha pressão 

poderia chegar aos nove meses normal, ao 40 ou 38 semanas [...] (M1). 

Pensei tudo planejado, tudo assim, tudo na hora certa, e foi totalmente... 

totalmente o contrário [...] não teve aquela coisa de colocar ele em mim, de 

como toda mãe pensa, não teve o resguardo, não teve nada [...] não foi nada 

do que eu planejei, nada do que eu pensei (M5). 

 

Ao saber da ocorrência de uma gravidez de risco, algumas mães conseguem elaborar e 

cuidar de seus sentimentos angustiantes. Porém, na maioria das vezes o parto é considerado 

socialmente um momento de alegria. As chances de acontecer antes do previsto e ocasionar 

perigos à vida do bebê nunca são esperadas. Pode ser que a prematuridade não seja sequer 

cogitada, surgindo de um cenário jamais imaginado pela mãe, que passa a sentir-se totalmente 

desorientada (SOBIESKI et al., 2012). 

Oliveira et al., (2013) destacam que a certeza de sair com o filho nos braços é uma 

fantasia acolhida pelos membros familiares a partir da descoberta da gravidez e alimentada 
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constantemente até a hora do parto. Portanto, quando é dada a notícia que o bebê precisará ser 

internado na UTIN, mães e pais se deparam com emoções que ultrapassam aquelas 

vivenciadas, como a tristeza, a aflição, a hesitação diante de um futuro desconhecido onde 

paira o temor e a culpa de deixar o bebê no hospital e não levá-lo consigo, como pode ser 

percebido na fala a seguir: 

 

Você vai, compra ali a cama ou o berço, o guarda-roupa, aí você fica 

esperando o dia do neném chegar, aí ontem ela recebeu alta e não leva o 

neném para casa, sabe [...] para mim foi muito difícil, foi mais difícil que eu 

acho que foi para ela sabe, porque a gente tem aquela expectativa: ó vai levar 

o neném para casa o povo vai lá visitar ver quem que é [...] (P3). 

 

A internação na UTIN faz com que todas as expectativas e planejamentos da gestação 

e do parto sejam desfeitos, e começa a partir de então uma luta emocional para entender e 

adaptar-se a uma realidade totalmente distante do que foi idealizado. 

Quando a internação do bebê na UTIN torna-se necessária a mãe entende que há uma 

gravidade em seu quadro clínico e que este pode vir a falecer, o que ameaça sua integridade 

emocional resultando em sofrimento para todo o seio familiar. “A separação da mãe e do bebê 

pode romper a sustentação simbólica do bebê imaginário, por fragmentar a relação mãe-filho 

construída ao longo da gestação e pela impossibilidade do exercício da maternagem” 

(PERLIN; OLIVEIRA; GOMES, 2011, p. 460). 

Ao receber a notícia da internação, os entrevistados tiveram as seguintes reações: 

 

Ah, um sentimento de... não é perda, mas, o medo da perda assim, porque 

você não sabe direito que está acontecendo [...] você fica lá no quarto e passa 

o tempo, e passa o tempo, e nada do neném chegar, aí você vendo as outras 

mães chegando com os nenéns e nada, nossa senhora é horrível, é horrível 

(M2). 

Eu pensei que eu ia perder ele, a única coisa. Porque... pela respiração eu 

pensava: nossa se ele parar de respirar ele vai morrer aí não tem jeito. E 

pouco tempo atrás um amigo perdeu um filho [...] aí a gente só fica pensando 

a mesma coisa ruim, porque nessas horas a gente nunca pensa nada de bom 

(P3). 

A hora que fala UTI você já desaba. Aí foi aonde eu desabei [...] então é 

assim uma mistura de força que você tem com desespero, com medo dele... 

dele ter algum problema, de você não saber como é que está e eu não 

conseguia sabe, vim aqui ver ele que eu estava com muita dor, e... e assim 

não é fácil não (M5). 
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Como relatado pelos entrevistados, a internação na UTI neonatal é um acontecimento 

totalmente inesperado e gerador de grande estresse para os pais. Os sentimentos diante da 

notícia estão intimamente relacionados às crenças pessoais de cada um sobre a UTIN, sendo 

que nenhum dos pais conhecia o ambiente ou já havia passado por uma experiência 

semelhante. 

A internação em uma UTIN costuma provocar muito medo na família, não 

apenas pelo ambiente físico desconhecido e pela gravidade dos casos que 

recebem assistência nesse ambiente, mas também porque a família perde o 

contato com o filho, que passa, de certo modo, a “pertencer” aos 

profissionais de saúde (Oliveira et al., 2013, p. 50, grifo dos autores). 

 

3.3.3 Primeira visita e percepção da UTI neonatal 

 

 

Quando nasce um bebê em situação de risco e torna-se necessária a internação na 

UTIN os pais se sentem inseguros e incertos quanto às possibilidades e a vida do recém-

nascido. Após o parto, a hora da primeira visita ao filho na UTIN é cercada por crenças, pois 

os pais acreditam que esta é um local de alta complexidade designado para atender casos 

graves e com poucas chances de sobrevida (SCHMIDT et al., 2012). 

Ao serem questionados sobre os sentimentos diante da primeira visita, os entrevistados 

responderam: 

 

Você fica meio assim na hora de você entrar, mas depois... você já vai 

acostumando (M1). 

 

Foi muito difícil, eu só chorei mesmo (risos) (P3). 

 

Só de falar que vai para a UTI a gente já fica preocupada [...] (M4). 

 

A participante M4 relatou que seu marido passou mal no momento da primeira visita 

ao filho: 

Ele até passou mal, ele começou a ficar com é a pressão alta assim de 

assustar, que ele subiu aí eu falei: não é assim não, dos mais tranquilo, pode 

ir lá. Aí ele veio cá, viu, aí ele acalmou. 

 

Durante a entrevista foi notável que os pais tinham certo receio de conhecer o 

ambiente que abrigava seu bebê, pois não sabiam ao certo como era o local, ou qual seria o 

estado de saúde do filho. A partir da primeira visita teve início uma nova rotina, marcada por 

idas e vindas ao hospital. 
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Na percepção dos pais sobre o filho internado e sobre o ambiente da UTI-

Neonatal existem reflexos de informações presentes no senso comum. 

Informações acumuladas, muitas vezes desde a infância, dependentes da 

origem social e cultural de cada um. A forma como os pais vivenciavam a 

internação do filho dependia diretamente de experiências anteriores pelas 

quais já haviam passado (LAMY; GOMES; CARVALHO, 1997, p. 294). 

 

Enquanto alguns dos entrevistados sentiram-se receosos diante da aparelhagem e do 

ambiente em que estavam, outros lidaram com a situação de uma forma diferente, entendendo 

a UTIN como um local de segurança para seu filho.  

 

Os entrevistados tiveram as seguintes percepções acerca do ambiente da UTI neonatal: 

 

Se torna familiar tanto para mim quanto para ela, porque o modo que a gente 

é recebido, o modo que a gente é tratado [...] quando.... um filho da gente é 

bem cuidado, é bem tratado, para a gente já basta. Então com certeza a 

percepção é das melhores (M1). 

Eles focaram muito numa coisa mais delicada por ser criança, eu esperava 

que eu fosse ver algo pior [...] mas foi uma coisa que me tranquilizou ver a 

salinha confortável, cada um no seu espaçozinho ali, as enfermeiras hora 

nenhuma te passa insegurança sabe. Conversa direitinho, explica, isso aí 

tranquiliza demais (M2). 

Não fiquei com medo assim nem nada, eu já vi que ele estava bonzinho, 

assim só com o oxigênio (M4). 

É um lugar assim assustador, só aquelas incubadoras já é, sabe, já é uma 

coisa assim que você fica assustada, aí cada aparelho dele você fica 

imaginando para que que serve [...] para mim foi muito novo, muito assim, 

eu tive que acostumar com tudo muito rápido [...] só que eu vi, assim, ele 

está no recurso, porque você via as enfermeiras mexendo, você via que elas 

sabiam cada coisa que tinha ali [...] (M5). 

 

No momento em que os pais veem os filhos pela primeira vez, são surpreendidos pela 

aparelhagem ligada ao bebê. Mittag e Wall (2004) afirmam que os equipamentos tecnológicos 

e toda a aparelhagem que compõe a UTIN podem causar um impacto aos pais do recém- 

nascido. Estes afirmam vivenciar sentimentos como angústia, medo, choque, mas também se 

sentem felizes por perceberem que o bebê está sendo bem tratado. 

O participante P3 relatou durante a entrevista sua dificuldade em ver o filho pela 

primeira vez, dentro do ambiente da UTIN. Já a participante M5 foi a que mais se mostrou 

assustada ao ver seu bebê ligado a equipamentos. “Apesar de terem consciência dos recursos 

que a UTIN oferece, o que mais gera impacto nas mães é o contraste entre a fragilidade da 
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criança e a quantidade de aparelhos, sons e tubos conectados a ela” (PERLIN; OLIVEIRA; 

GOMES, 2011, p. 461).  

 

É a primeira vez praticamente que eu vi meu filho, e ver ele naquele monte 

de coisa, tão pequenininho com tanta coisa ligada nele... sabe, assim, só que 

eu tinha vontade de desmaiar, de cair no chão, de chorar, de quebrar aqui 

tudo e tirar meu filho de lá [...] parece que tudo que tinha ali estava ligado no 

meu filho, sabe? Todo tipo de aparelho que tinha ele precisava, então eu 

pensava: é grave [...] (M5). 

 

O primeiro contato com o bebê foi um dos momentos mais aguardados durante a visita 

na UTIN. Para os mesmos, seria a certeza de que o bebê estava bem. Magazoni e Vilela 

(2011) ressaltam que segurar o filho nos braços e poder vê-lo pessoalmente é essencial para os 

pais e deve ser estimulado dentro do espaço da UTI neonatal. Dentro da UTIN, o contato 

afetivo entre pais e bebês fica sujeito a se tornar frágil devido ao tempo prolongado da 

internação, das normas a serem seguidas e das condições de saúde da mãe e do recém-

nascido.  

 

Marcou muito no dia que eu peguei ela pela primeira vez que eu falo assim 

que eu acho que toda mãe que você quer o contato, que você quer pegar, 

você quer sentir aí... aí parece que eu estava no céu mesmo [...] no tocar eu 

acho que senti mais assim, como se fosse no dia que eu vi ela, completou um 

com o outro assim sabe, mas a gente sente muito feliz só de ver que ela está 

bem (M1). 

 

Eu dei até cãibra nos braços de ficar quietinha com medo sabe de machucar 

algum ossinho dele algum... sabe, de prejudicar na respiração dele [...] foi 

uma semana para mim pegar meu filho, aí até hoje você não pode dar um 

beijo, você não pode sabe fazer muita coisa assim, que normalmente você 

faz, é uma emoção diferente [...] é muito emocionante você pegar seu filho, 

assim, você sentir ele e saber que ele está bem [...] (M5). 

 

Schmidt et al., (2012) trazem que momento em que a mãe segura o filho pela primeira 

vez, após ter passado por toda a gravidez e ter concretizado seu papel materno, é lembrado 

por toda a vida, pois foi esperado por muito tempo. Também se mostra como um desafio ao 

permitir o desenvolvimento da mulher e a necessidade de ser responsável pelos cuidados de 

uma nova vida. 

Além do ambiente incomum para os pais, da aparelhagem que o compõe e do primeiro 

contato com o filho, outro desafio são as mudanças no estado de saúde do bebê, que também 

causam certo receio no momento da visita. O dia a dia da unidade, definida principalmente 

pelas mudanças inesperadas nas condições de saúde dos bebês que exigem a utilização de 

recursos não programados, aumenta a insegurança dos pais que fazem parte desta rotina. O 
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fato de não conhecerem profundamente o estado de saúde do recém-nascido faz com que a 

vivência dos mesmos seja permeada pela angústia (OLIVEIRA et al., 2013). 

A ansiedade diante do estado de saúde do recém-nascido é notável nas falas abaixo: 

 

Teve um dia que ela emagreceu um pouquinho eu fiquei ruim, ruim mesmo, 

aí eu cheguei lá eu não queria falar com ninguém assim (choro). Você 

respira, olha... aí passou (M1). 

 

A hora que eu vim o médico já tinha passado, não tinha como conversar com 

o médico para ter uma notícia, saber se ele estava bem, o que que estava 

acontecendo, se ele corria risco ou não corria risco, aí a hora que eu cheguei 

que eu olhei ele eu só chorava, só, não dava conta de fazer nada, a moça 

falando os trem comigo e eu chorando, aí eu peguei falei assim: ah vou 

embora que eu estou chorando demais (P3). 
 

A participante M1 mostrou-se tranquila durante toda a entrevista, até contar a 

experiência de saber que a filha perdeu peso. “Cada novo progresso ou complicação 

representa, para essas mães, sobressaltos nesse processo de enfrentamento, ora aumentando o 

receio da perda, ora acendendo uma luz de esperança referente ao destino incerto de seus 

filhos” (OLIVEIRA et al., 2013, p. 50). 

A primeira visita gera um turbilhão de emoções nos pais, pois é o momento em que 

descobrem como é o ambiente de uma UTIN, e como é o estado de saúde do bebê. Enquanto 

alguns entrevistados sentiram um choque ao ver a aparelhagem e as incubadoras, outros não 

tiveram o mesmo impacto e até perceberam o ambiente como tranquilo e acolhedor. Vale 

ressaltar que a UTI neonatal da Santa Casa foi decorada com adesivos de bichinhos e outros 

adereços infantis, o que deixou o ambiente com um aspecto mais agradável.  

Ao entender o estado clínico do filho e a precisão dos tratamentos na garantia de sua 

melhora, as mães concluíram que a UTI neonatal é o local certo para cuidar de seu bebê. 

“Pode-se apreender também que a partir da vivência no ambiente da UTIN, as mães passaram 

a perceber o ambiente como um local para a “salvação do bebê” ou a recuperação de sua 

saúde, deixando para trás o sentido de risco de morte” (COSTA; ARANTES; BRITO; 2010, 

p. 700, grifo dos autores). 

 

A expectativa da UTI é vida (M1). 

 

Eu achei um ambiente muito acolhedor, muito preparado para lidar com 

qualquer... qualquer momento, qualquer... como se diz qualquer coisa que a 

criança está passando, o pessoal muito bem estruturado para mexer com o 

que a criança precisa aqui, fica gente 24 horas, a gente já fica mais tranquilo, 

sabe que não fica minuto nenhum sozinho, que sempre tem alguém 

cuidando, aí isso aí já tranquiliza mais a gente (P3). 



28 

 

 

É ótimo lá, a estrutura, os médicos, sabe assim aquele cuidado especial não 

tem nem como falar [...] estando ali na UTI ele está bem cuidado, com os 

medicamentos, tem os médicos (M4). 

 

Um lugar assim aonde qualquer problema que ele der pelo meu ver tem, 

sabe, o que fazer assim pelo homem, pela medicina (M5). 

 

3.3.4 Relacionamento com a equipe médica 

 

 

A comunicação é responsável por mediar relações, e por isto é indispensável na rotina 

dos hospitais. Na UTI neonatal é extremamente necessária e se concretiza pelas conversas, 

pelas trocas de notícias e por conteúdos não verbais. Entretanto, na rotina dos profissionais, o 

foco acaba sendo os cuidados médicos do bebê e uma preocupação puramente biológica. Isto 

acaba prejudicando na relação dos mesmos com os familiares, pois se esquecem de traduzir 

termos científicos e ficam indisponíveis para escutá-los e ampará-los (GAIVA; SCOCHI, 

2002). 

Melo et al., (2016) afirmam que o contexto em que ocorre a comunicação entre equipe 

e pais auxilia de modo considerável na redução da ansiedade e permite a participação dos 

mesmos nos cuidados oferecidos pela UTI neonatal. O vínculo formado entre pais e a equipe 

de saúde é crucial e possibilita o diálogo, onde pais ficam cientes da situação do bebê e 

entendem que são peças fundamentais na evolução da saúde do filho.  

A falta de informações acerca da condição clínica do recém-nascido pode gerar nos 

pais sentimentos como desapontamento, comodismo, falta de compreensão e o aumento do 

sofrimento, sendo essencial orientar os mesmos sobre os cuidados que serão necessários, 

assim como os aparatos tecnológicos usados no tratamento. No período de internação do bebê 

os familiares podem se desequilibrar criando pensamentos assustadores frente à situação. 

Portanto, os profissionais devem manter os pais sempre atualizados sobre o estado de saúde 

para que as dúvidas e demoras de informações não agravem ainda mais a angústia dos 

mesmos (COSTA; ARANTES; BRITO, 2010). 

Com relação ao relacionamento com a equipe médica, os entrevistados trouxeram: 

 

Todo procedimento tanto delas, quanto do médico tudo é bem detalhado, 

tudo é bem explicado, basta às vezes que você também pergunta [...] (M1). 

 

Não é que que... aquele profissional que vai estar te orientando de uma 

forma que às vezes o médico vai te passar de outra, ela deixa 

especificadamente para ele, então ajuda porque você não tem duas 
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informação, você vai ter uma só concreta ali, que está te influenciando em às 

vezes até apavorar ou não [...] toda hora vem, se você tiver alguma dúvida te 

explica, então sempre tendo alguém ali para estar orientando, você vê que 

eles não ficam sozinhos, está sempre com alguém ali, isso ai te acalma muito 

[...] o ponto que eles passam para gente é isso, que você não está aqui, mas 

que é como se você tivesse, que eles estão fazendo ali meio que o seu papel, 

eu acho que isso aí tranquiliza a gente até para você poder descansar [...] 

(M2). 

 

Foi ótimo, assim os médicos super bem, atende você muito bem, explica 

direitinho [...] (M4). 

 

Eu achei muito bom porque eles são bem sincero, não fica escondendo as 

coisas, então eles te passam confiança [...] tudo que eles podem fazer pelo 

meu filho eu sei que eles fizeram, e abaixo de Deus é eles [...] se um dia meu 

filho me perguntar se existe super herói, se existe alguma coisa assim, eu 

vou falar para ele que foi os que cuidou dele (M5). 

 

Em muitos casos os pais demonstram sentimentos contraditórios aos profissionais, 

devido ao fato de sentirem-se desapropriados de seu filho, mas entenderem que é a equipe de 

saúde a responsável pelo cuidado utilizando sua formação e os aparatos tecnológicos 

disponíveis. Assim, os pais podem depositar na equipe suas emoções reprimidas, o que pode 

gerar transtornos neste relacionamento (VALANSI; MORSCH, 2004). 

 

Dessa forma, é necessário investir na formação e sensibilização dos 

profissionais de saúde das UTINs, promovendo não somente a capacitação 

técnica, mas, também, sensibilizando-os para que planejam a assistência 

pautada nos fundamentos da humanização e da integralidade do cuidado, a 

fim de proporcionar ao bebê e sua família um ambiente tranquilo e 

acolhedor, apesar da situação de hospitalização vivenciada (REICHERT; 

LINS; COLLET, 2007, p. 206). 

 

Durante as entrevistas não foi relatado nenhum caso de desentendimento entre os pais 

e a equipe médica. Todos os entrevistados deixaram claro sua admiração pelo trabalho dos 

profissionais da UTI, e não pontuaram questões como o uso excessivo de termos técnicos ou a 

falta de disponibilidade com os pais. O modo como ocorre a comunicação entre a equipe 

médica e os pais permite o esclarecimento de dúvidas e a certeza de que o filho está sendo 

bem cuidado. A importância de não receber informações contraditórias vinda de vários 

profissionais e a liberdade em fazer perguntas e obter respostas claras foram ressaltadas nas 

entrevistas. 

 

Num estudo realizado em Portugal, que buscou compreender as necessidades 

dos pais de crianças hospitalizadas por meio da validação do instrumento 
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“Questionário de Necessidades dos Pais”, verificou-se que os pais 

consideram muito importante receber informações exatas sobre o estado de 

saúde do filho, e ainda, poder confiar que são prestados os melhores 

cuidados médicos e de enfermagem, mesmo quando não estão presentes 

(SCHMIDT et al., 2012, p. 80,grifo dos autores). 

 

3.3.5 Estratégias de enfrentamento 

 

 

As estratégias de enfrentamento podem ser definidas como o conjunto das estratégias 

que os indivíduos se apropriam para conseguirem uma adaptação frente a uma situação 

estressante (ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998). 

No presente estudo os entrevistados citaram duas estratégias principais que 

possibilitaram lidar melhor com a internação do filho: a espiritualidade e o apoio familiar. 

Ambas foram analisadas e serão explicadas nas subcategorias seguintes.  

 

3.3.5.1 Espiritualidade 

 

 

De acordo com Oliveira et al., (2013) crenças que envolvem a religiosidade auxiliam 

no continuum saúde-doença ao possibilitarem a ampliação de recursos de enfrentamento, por 

estarem envolvidas com esquemas cognitivos que trazem a sensação de controle e 

restabelecem a autoestima. Tal fato permite que os eventos geradores de estresse tenham um 

significado.  

As falas a seguir mostram como a espiritualidade foi importante para os entrevistados: 

 

Só de ter dado certo, de eu ter conseguido a vaga, dela ter nascido, alguma... 

algum significado tem, algum propósito Deus tem na minha vida, eu sempre 

tive a certeza que eu sempre fui muito amada por Deus [...] eu tenho certeza 

que... que eu tenho a força que eu tenho porque vem Dele, que ele me dá 

força para conseguir, para continuar, para persistir (M1). 

 

Eu peço para rezar bastante e acreditar, porque acreditar faz a gente vencer 

50% das barreiras, acreditar, nossa vai dar certo, vai dar certo, e não ficar 

igual eu fiquei pensando: ah coisa ruim, coisa ruim, entendeu, porque eu sei 

que a gente não consegue, mas pega na mão de Deus que vai tudo dar certo 

(P3). 

 

Talvez, assim, Deus quis mostrar alguma coisa, algo para a gente, aí então 

e... eu fiquei.... calma porque eu sei que Deus... que assim Deus está no 

comando, então o que tiver que acontecer vai acontecer [...] se está ali é 

porque Deus quis (M4). 
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Eu vi muita, muita coisa positiva no sofrimento, que às vezes a gente só quer 

se fazer de vítima, não, eu vi que Deus me escolheu para ser mãe de um 

milagre, porque meu filho é um milagre [...] (M5). 

 

Ter uma espiritualidade é um fator essencial para pessoas que possuem um familiar 

internado, não importando qual seja a crença religiosa (FERNANDES et al., 2015). 

 

Ninguém sem Deus não consegue, em qualquer área: trabalho, médica, em 

casa, relacionamento, não vai, você enrola, mas para dar certo é só com Deus 

mesmo [...] é fé, pôr nas mãos Deus e saber que Deus está cuidando (M2). 

 

A gente vai... como se diz reza bastante, pede bastante [...] o que já vivi na 

minha vida sobre igreja, religião, essas coisas está me ajudando bastante 

também, porque a gente sempre aprende que que sempre pode ter alguma 

coisa que atrapalha, mas a gente sempre conta com Deus que a gente passa 

por cima daquilo (P3). 

 

Eu acredito muito em Deus assim, às vezes eu mesmo converso com Deus, 

peço a Deus para... para fazer o melhor (M4). 

 

Eu acreditei em cada uma, tanto na minha religião quanto de outras que seja 

do mesmo Deus eu apeguei com tudo, sabe, e assim eu agradeço e cada 

passo dele eu sei que... eu sei que é Deus que permitiu (M5). 

 

Todos os entrevistados trouxeram como principal estratégia de enfrentamento a 

espiritualidade. A confiança em Deus foi um fator importante na manutenção do equilíbrio 

emocional dos pais, pois suas crenças controlavam o medo que sentiam acerca da internação 

do filho. Para Hayakawa et al., (2010) a espiritualidade é um recurso essencial durante a 

doença de um familiar, ao trazer o alívio da dor e a diminuição do sofrimento gerado pela 

mesma e esperanças de melhora do quadro, permitindo que a família se recupere. A impressão 

de melhora e acolhimento gerados pela espiritualidade acontece devido aos familiares 

precisarem estar próximos de crenças e rituais, pois os mesmos permitem a instalação da 

esperança e um sentimento de paz que não é encontrado de outras maneiras  

 

Eu fiquei ansiosa e foi aonde que veio o medo, o medo de morrer, o medo de 

perder ele de não dar conta de seguir em frente sabe, aí nesse ponto que teve 

tive ajuda de Deus aí e eu graças a Deus eu rezei bastante, Deus me deu 

muita força que a gente vai superando dia a dia [...] graças a Deus as orações 

que a gente vem fazendo que aí eu fui passando muito por cima [...] e hoje 

estou mais tranquilo que antes, muito, muito, muito mais tranquilo mesmo 

(P3). 

 

Eu falava que eu não tinha coragem nem de levar para vacinar, sabe de ver 

eles dar uma vacina nele, e vi ele passando tanta coisa, que eu acho que é 

Deus e ele que me dá força, desde o primeiro dia até hoje (M5). 
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Os entrevistados que lidaram com a prematuridade do filho utilizaram sua fé como 

certeza que de o mesmo sobreviveria através do poder de Deus, o que reduziu a angústia 

gerada pela situação. Quando ocorre o parto prematuro do bebê, fenômeno desconhecido, 

incerto e que pode interromper o sonho da maternidade, mães acabam sentindo-se com medo 

e inseguras. Porém, existe uma esperança que faz com que a própria sobrevivência do bebê 

seja entendida como uma benção (VÉRAS; VIEIRA; MORAIS, 2010). 

 

A hora que falou que ela pesou um quilo e setenta eu falei: é Deus, é Deus 

(M1). 

 

Eu tinha entregado ele pra Deus antes dele nascer, então eu pensei assim: eu 

sei que ele está lá, mas Deus vai curar ele [...] Deus dá força, foi assim 

muito... é muito triste, só quem passa para saber, mas graças a Deus que 

tinha o recurso (M5). 

 

A vivência de sua espiritualidade possibilitou aos entrevistados um enfrentamento 

mais saudável da internação do bebê. Acreditar que a experiência vivenciada tem um 

significado e que há um ser superior cuidando da situação trouxe conforto e esperança, 

independente da religião praticada. Os ritos religiosos são mais frequentes, as orações e 

promessas são constantes, e a fé de cada um dos pais foi trabalhada intensamente no ambiente 

da UTI neonatal. 

 

3.3.5.2 Apoio social 

 

 

O termo apoio social se refere ao conjunto de relações interpessoais com enfoque no 

auxílio diante de momentos de dificuldades. Pode operar tanto como um fator de proteção 

diante da tensão das adversidades, quanto “obstruindo” as reações do corpo na extensão dos 

eventos prejudiciais. Ligadas ao termo apoio estão inseridas as redes sociais, entendidas como 

um conjunto de indivíduos que formam relações entre si, originando fontes de amparo entre 

os envolvidos (GUIMARÃES; MELO, 2011). 

O apoio social é indispensável no decorrer do desenvolvimento humano, 

principalmente em fases de mudanças, onde são necessários reajustes e o indivíduo enfrenta 

certas tensões. A chegada de um bebê representa uma destas fases (RAPOPORT; PICCININI, 

2006). 
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A presença dos membros familiares na fase da internação e o suporte das pessoas de 

confiança, sejam parentes ou amigos, formam um poderoso apoio neste momento repleto de 

incertezas sobre o quadro do bebê. Portanto, a internação possibilita aos pais reconhecer quais 

pessoas com quem convivem estão mais dispostas a ajudá-los mesmo após a alta do filho, 

ganhando uma posição de destaque (OLIVEIRA et al., 2013). 

Sobre o apoio recebido, os entrevistados afirmaram: 

 

Acho que o mais difícil é você ficar longe de casa e assim graças a Deus eu 

tenho tido assim muito apoio da minha família [...] (M1). 

 

De todas formas que você pensar, financeira, afetiva, de... apoio, então assim 

nunca te desanimando, sempre "não força vai dar tudo certo, ele está lá só 

para melhorar sabe", então ajuda demais porque você vê que não está 

sozinha [...] (M2). 

 

Meu pai, minha mãe, o pai dela, a mãe dela me ajudou de todas as maneiras 

mesmo, é a ponto de comprar qualquer coisa, a ponto de vir dormir com ela 

no hospital [...] (P3). 

 

Todos os entrevistados tiveram o apoio de seus parentes mais próximos, independente 

do local onde os mesmos moravam. Ligações e visitas dos familiares foram essenciais ao lidar 

com o inesperado. 

Na presença de situações conturbadas, como a internação do recém-nascido, os laços 

familiares se consolidam e se adaptam para suprir as carências de seus membros. A 

afetividade e o apoio que a família oferece são indispensáveis para a superação do ocorrido 

(HAYAKAWA et al., 2010). 

As redes sociais apresentam expressiva importância na medida em que influenciam a 

autoimagem do indivíduo e são centrais para a experiência de identidade e competência, 

muito particularmente na atenção à saúde e adaptação em situações adversas (GUIMARÃES; 

MELO, 2011). 

 

A rede social pode fornecer ao indivíduo tanto apoio instrumental (ajuda 

financeira, divisão de responsabilidades, etc.) quanto emocional (afeto, 

suporte, simpatia, preocupação, prestação de informações, etc.), e os 

indivíduos que integram a rede social de apoio e as funções que executam 

variam, segundo o contexto histórico, social e cultural, e segundo o estágio 

de desenvolvimento pessoal e familiar, assim como a própria rede se altera 

durante períodos de transições (SANTOS; MENANDRO , 2005, p. 26). 

 

Diante de um momento de angústia, a presença da família mostrou aos pais 

entrevistados que não estavam sozinhos. As entrevistas deixaram explícito o quanto o apoio 
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da família é um fator importante no enfrentamento da situação, e como laços são 

reconstruídos a partir das dificuldades. No caso de M5 o vínculo com sua mãe foi 

reestabelecido, e as desconfianças quanto à capacidade do marido em ser pai foram 

eliminadas. 

Graças ao nascimento do meu filho eu descobri que a minha mãe gosta de 

mim, porque eu não sabia até então, eu sempre pensei isso, e depois que ele 

nasceu ele mudou totalmente minha família [...] (M5). 

 

Sempre pensava que ele não ia ser bom pai, alguma coisa, mas eu estava 

totalmente enganada [...] (M5). 

 

A influência do apoio social ocorre através de crenças do indivíduo acerca da reação 

do outro ao saber que precisa de seu apoio. Com base nisto e em suas experiências anteriores, 

ele aprende com quem poderá contar diante das adversidades. Indivíduos que possuem redes 

de apoio social e afetivamente conseguem ofertar auxílio e formar relações consistentes, se 

tornando a rede de outras pessoas e se tornando mais capazes de superar situações 

conturbadas de sua existência (RAPOPORT; PICCININI, 2006). 

 

A literatura tem mostrado que a disponibilidade e fruição de uma rede de 

apoio social favorecem a responsividade materna, principalmente em 

condições estressantes, trazendo benefícios a curto e longo prazo para a mãe, 

criança e o próprio casal. Cada mãe pode necessitar de diferentes tipos de 

apoio, em diferentes circunstâncias, quer seja uma orientação, uma ajuda 

prática ou mesmo algumas palavras de carinho. Muitas vezes, a ajuda pode 

não ser solicitada ou mesmo recebida, mas o fato da mãe saber que tem com 

quem contar tem um impacto potencial positivo (RAPOPORT; PICCININI, 

2006, p. 94). 

 

Através do apoio social e da espiritualidade, estratégias de enfrentamento encontradas 

na pesquisa, os pais passaram a ver a situação de uma forma mais positiva, acreditando na 

melhora do quadro do filho e se adaptando melhor aos possíveis imprevistos. 

 

Acho que a gente vai sair com menos tempo, viu (risos) se depender dela eu 

acho que vai o tempo vai ser menor do que os médicos esperam, se Deus 

quiser (M1). 

 

Que corra tudo bem agora, que ele consiga sair mais rápido e a gente crescer 

junto, tanto ele quanto eu né, que ele não é só eu que tenho para ensinar né, 

ele com certeza ele vai ter muita coisa para me passar também (M2). 

 

A moça ainda falou para nós sobre, que às vezes nós vai chegar aqui pode 

ser que ele está com oxigênio, às vezes nós vai chegar aqui ele já vai ter 

tirado depois a hora que nós voltar aí já vai ter colocado, isso aí vai mais da 

adaptação dele agora, que não vai está muito acostumado, mas já e uma 

tranquilidade da gente (P3). 
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Amanhã ele já desce lá para baixo né se Deus quiser, e aí é só curtir né 

cuidar dele (M4). 

 

Ele é muito forte e que ele...tudo que cada etapa que ele tem que passar ele 

me surpreende (M5). 

 

Mesmo com as dificuldades experimentadas diante de um nascimento inesperado, a 

capacidade de enfrentar a situação resulta em pensamentos de esperança, que passam a 

substituir gradativamente o medo, a tristeza e o sofrimento. “Apesar de sentirem-se 

impotentes, as mães demonstram atitudes positivas diante da real situação, uma vez que 

acreditam no tratamento e na recuperação da saúde do filho” (CRUZ et al., 2010, p. 137). 

 

3.3.6 A importância do psicólogo na UTI neonatal  

 

 

O psicólogo compõe a equipe dos membros que atuam na UTIN, atendendo pais, 

familiares e certas necessidades do bebê. Seu objetivo é investigar em conjunto com os pais 

quais sentimentos foram manifestados com a internação da criança, além de outros que 

poderão surgir futuramente. Alguns dos sentimentos podem estar ligados ao medo, culpa e 

ansiedade (FILHO, 2003). 

 

Nesse sentido, busca – com toda a equipe – ajudá-los a superar esse 

momento difícil. Isso ocorre por meio de conversas com os pais e parentes 

que, ao terem a oportunidade de expor seus sentimentos e seus pensamentos, 

conseguem compreender melhor o que vivenciam no momento, diminuindo 

suas fantasias e obtendo com isso melhores condições psicológicas de ajudar 

a si mesmos e ao bebê. O psicólogo também está disponível e preocupa-se 

em servir como mediador entre a família e a equipe, buscando intervir nas 

dissonâncias que podem acontecer em função da comunicação que muitas 

vezes falha [...] (FILHO, 2003, p. 113). 

 

A forma de oferecer apoio e conter as tristezas relacionadas à internação do bebê faz 

com que os familiares tenham novas orientações nesta situação nova, pela qual não haviam 

passado anteriormente. Assim, é possível reduzir o sofrimento diante deste momento de dor 

que os pais vivenciam, e desta forma conseguem desenvolver-se mais ativamente no cenário 

da UTIN (VALANSI; MORSCH, 2004).  

Sobre os atendimentos com a psicóloga dentro da UTI neonatal, os entrevistados 

enfatizaram: 
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Eu tava muito nervoso, e uma pessoa mais calma, calma ao quadrado para 

vir conversar com a gente, passa aquela tranquilidade pra gente, aí já fica 

mais fácil da gente poder lidar (P3). 

 

Ela dá uma tranquilidade para a gente assim, e na hora que acolhe a mãe, na 

hora que você precisa ela está aqui para te ajudar, para conversar, para 

desabafar (M4). 

 

De acordo com Valansi e Morsch (2004) uma das intervenções do psicólogo com os 

pais é auxiliá-los a expressar através da fala o que sentem a respeito do ocorrido, 

possibilitando a ordenação de suas ideias, o reconhecimento de suas emoções, para que 

consigam compreender a internação e tenham o contato com o recém-nascido de uma forma 

favorável.  

Vemos exemplos desta intervenção nas falas abaixo: 

 

Eu acho que me ajudou muito, igual ela falou assim: não fica preocupada, é 

se você tiver de chorar você chora, a gente não precisa ser forte a todo 

momento [...] igual eu estava com medo dela está sentindo falta de ar, aí ele 

falou assim: não, ela não está sentindo, ela está indo bem, tal, aí você... de 

um diálogo que você tem, você buscou segurança (M1). 

 

Ela chega e conversa e você desabafa sabe, às vezes você até chora e aquilo 

te ajuda muito, você entender sabe, você entender o que está acontecendo, 

você entender o que que você pode, que que você não pode, que você não 

pode sentir culpada por tudo (M5). 

 

Magazoni e Vilela (2011) enfatizam que a atuação em Psicologia dentro do ambiente 

da UTI se distingue da Psicologia Hospitalar quando o atendimento acontece com o duo mãe-

filho, onde as questões biológicas são apenas do recém-nascido, mas os sofrimentos 

emocionais envolvem a dupla. Assim, seu trabalho é de possibilitar oportunidades de 

expressão, acolhendo e identificando os medos que baseiam o vínculo, em formação, da mãe e 

do bebê. 

O atendimento psicológico nesse contexto torna-se fundamental para que 

essas possam falar sobre esses sentimentos, dando novos significados ao 

momento em que estão vivendo, lembrando sempre da subjetividade da 

relação de cada mãe e bebê. Falar sobre sentimentos tão angustiantes é dar a 

possibilidade de nomear essa experiência tão singular, colocando em 

palavras o silêncio enlouquecedor. A palavra rearticula, deslizando do 

traumático ao representável (MAGAZONI; VILELA, 2011, p. 175).  

 

Através das falas fica notável o quanto é importante a presença do profissional de 

Psicologia dentro do ambiente da UTI neonatal. Diante da internação os pais se sentem 

desnorteados, o que dificulta a elaboração da experiência, a percepção da realidade e o 
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enfrentamento saudável da situação. Com o apoio psicológico conseguem verbalizar suas 

angústias, o que muitas vezes não é permitido dentro de seu seio familiar, e reestruturar 

crenças que podem ser prejudiciais até mesmo na formação de vínculo com o bebê. O 

psicólogo auxilia para que os pais vejam a internação de uma forma mais realista e utilizem 

suas potencialidades para vivê-la da melhor forma possível, acreditando na recuperação do 

filho e aguardando com mais tranquilidade o momento da alta hospitalar. 

 
Entendemos ser de grande relevância a atuação do psicólogo em UTI/UI 

neonatal, pois, este lugar tem suas características particulares e complexas, 

das quais se pode destacar o início da vida e advento do sujeito, as relações 

primárias entre pais e filhos, a construção da maternidade e os aspectos a ela 

relacionados (BALTAZAR; GOMES; CARDOSO, 2010, p.17). 

 

 

3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da pesquisa pode-se perceber que a internação do bebê na UTI neonatal é um 

acontecimento totalmente inesperado para a família do recém-nascido, mesmo quando a 

gravidez apresenta algum tipo de complicação. Todos os pais esperam que tudo ocorrerá 

naturalmente, que a gestação completará seu tempo e que o bebê nascerá saudável, em um 

parto já programado.  Ao serem informados que seu filho necessitará de cuidados intensivos, 

sentem-se confusos e amedrontados, pois não sabem ao certo com o que estão lidando, como 

é o estado de saúde do recém-nascido, e acabam associando a UTIN a um quadro de extrema 

gravidade.  

O ambiente da UTIN não causou impacto em todos os entrevistados, entretanto havia 

uma tensão antes de entrar na unidade, relacionada ao medo de ver o bebê em um estado 

fragilizado, rodeado por aparelhos.  

O contato com a equipe médica foi crucial no manejo das ansiedades dos pais, pois 

permitiu que os mesmos tirassem suas dúvidas, sendo esclarecidos acerca do real estado de 

saúde do filho. Além do diálogo com a equipe, a espiritualidade e o apoio familiar surgiram 

como estratégias de enfrentamento, que auxiliou os entrevistados a lidarem com a internação 

de uma maneira mais equilibrada, possibilitando sua maior participação nos cuidados do filho. 

O apoio psicológico dentro da UTI neonatal trouxe aos pais a oportunidade de se 

expressarem sem julgamentos, auxiliou na redução do impacto da internação e no reequilíbrio 

emocional. Ao serem acompanhados por um profissional de Psicologia os pais conseguem ver 
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a situação de uma forma mais realista e elaborarem suas crenças de maneira a diminuir a 

angústia gerada pela internação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS/CONCLUSÃO  

 

 

A presente pesquisa buscou explorar a internação do bebê na UTI neonatal de acordo 

com a vivência dos pais. Os entrevistados relataram que não esperavam passar por tal 

situação, pois desde a descoberta da gravidez todos tinham a expectativa de uma gestação sem 

agravantes, com um parto já agendado ao final dos nove meses e com a alta da mãe 

acompanhada pelo filho. Quando percebem que as idealizações não conferem com a realidade 

são tomados pelo medo, pela angústia e pela incerteza quanto à possibilidade de saírem com o 

bebê nos braços. Desde a hora da notícia, feita pelo médico, o acompanhamento da 

profissional de Psicologia serviu como uma fonte de apoio de extrema importância, pois 

permitiu aos pais lidarem com seus sentimentos de uma maneira mais saudável, encontrando 

conforto para expressar e enfrentar seus anseios.  

O momento da primeira visita é aguardado ansiosamente, pois é a primeira vez em que 

poderão ver seu bebê e avaliar seu estado de saúde. O ambiente da UTIN, por estar todo 

decorado com adornos infantis, trouxe uma sensação acolhedora essencial aos visitantes, que 

esperavam encontrar um ambiente frio e hostil, onde mal poderiam tocar seu filho. Apesar de 

possuírem crenças negativas que relacionavam a UTI neonatal a um estado de gravidade e a 

possibilidade de morte, passaram a entendê-la como um local repleto de recursos e cuidados 

que aumentavam as chances de sobrevida do bebê, após conhecerem o ambiente da mesma. 

O contato com o recém-nascido foi evidenciado nas entrevistas como um momento 

único e inesquecível, que pode ser considerado tão marcante quanto o próprio nascimento, 

pois foi o momento em que puderam ver e sentir o bebê pela primeira vez, possibilitando 

verificar como ele estava fisicamente. O fato ressalta a importância do toque na formação do 

vínculo entre pais e bebê e na percepção da realidade em que o mesmo se encontra.  

A espiritualidade surgiu como principal fator de enfrentamento, pois as crenças 

religiosas reestruturam uma experiência angustiante para uma vivência que trará um 

aprendizado e que não ocorreu por acaso. A fé em Deus, seja de qual religião for, traz 

confiança e esperança de cura, e atinge seu ápice em momentos de desespero, sendo muitas 

vezes considerada o único jeito de enfrentar a internação. O apoio familiar também ameniza o 

sofrimento dos pais, pois ao saber que podem contar com um ente querido sentem-se mais 

corajosos e capazes de viver a internação. Os vínculos familiares se tornam mais consolidados 
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ao vivenciarem uma situação angustiante onde precisam da união e da proximidade um do 

outro. 

O relacionamento com os médicos, enfermeiros e funcionários da unidade também 

tem sua relevância na forma como os pais irão lidar com a situação. Na UTI neonatal da Santa 

Casa há um cuidado em não transmitir informações contraditórias, e o médico fica 

encarregado de passar as notícias de forma exclusiva, esclarecendo as dúvidas que poderão 

surgir. A importância de oferecer informações concretas vindas de um único profissional foi 

evidente nas entrevistas, porém esta não é uma realidade comum a todas as UTIs. Apesar de 

não surgir na entrevista nenhuma fala sobre conflitos com a equipe, a psicóloga trouxe em 

uma conversa que é muito comum o descaso dos pais com os funcionários, e a resistência 

diante do atendimento psicológico. Os conflitos entre pais e equipes poderão ser aprofundados 

em novos estudos. 

A atuação do profissional de Psicologia é de extrema importância dentro do ambiente 

da UTIN ao permitir aos pais reelaborarem seus sentimentos e expô-los de uma forma segura, 

onde não serão julgados. Muitos pais evitam chorar e demonstrar o que sentem por serem 

incentivados a ficarem firmes e não ficarem chorando perto da criança. Quando percebem a 

importância de se expressarem corretamente, sentem-se mais aliviados e menos culpados. 

Falar sobre os seus medos e sua insegurança permite com que lidem com os mesmos, 

confrontando-os com a realidade vivenciada. 

A pesquisa tem sua relevância social ao mostrar como os pais lidam emocionalmente 

com a internação de seus filhos recém-nascidos na UTIN. Porém, várias questões poderão ser 

aprofundadas em outros estudos, tais como o momento da alta hospitalar e as técnicas 

psicológicas que podem ser aplicadas no ambiente da UTI neonatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

 

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

ANTONIAZZI, A.; DELL’AGLIO, D.;  BANDEIRA, D. O conceito de coping: uma revisão 

teórica. Estudos de Psicologia, Campinas, v. 3, n. 2, p. 273-294, 1998. 

 

ALMEIDA, A. C.; JESUS, A. C. P.; LIMA, P. F. T.; ARAÚJO, M. F. M.; ARAÚJO, T. M. 

Fatores de risco maternos para prematuridade em uma maternidade pública de Imperatriz-

MA. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre, v. 33, n. 2, p. 86-94, 2012. 

 

BALTAZAR, D.; GOMES, R.; CARDOSO, T. Atuação do psicólogo em unidade neonatal: 

construindo rotinas e protocolos para uma prática humanizada. Rev. SBPH, Rio de Janeiro, v. 

13, n. 1, p. 3-18, 2010. 

 

CAMPOS, C J G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados 

qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm, Brasília, v. 57, n. 5, p. 611-614, 2004. 

 

CARVALHO, M. Prefácio. In: MOREIRA, M.; BRAGA, N. A.; MORSCH, D.S. (Orgs.). 

Quando a vida começa diferente: o bebê e sua família na UTI neonatal. Rio de Janeiro, 

Editora FIOCRUZ, p. 9-11, 2003. 

 

COSTA, M.; ARANTES, M.; BRITO, M. A UTI neonatal sob a ótica das mães. Rev. Eletr. 

Enf., Goiânia, v. 12, n. 4, p. 698-704, 2010.  

 

COSTENARO, R.; MARTINS, D. Qualidade de vida do recém-nascido internado em U.T.I.: 

as relações mãe-filho. Cogitare Enferm., Curitiba, v. 3, n. 2, p. 56-59, 1998. 

 

CRUZ, A.; OLIVEIRA, M.; CARDOSO, M.; LÚCIO, I. Sentimentos e expectativas da mãe 

com filho prematuro em ventilação mecânica. Rev. Eletr. Enf., Goiânia, v. 12, n. 1, p. 133-

139, 2010. 

 

FERNANDES, J.; FARIA, M.; LOTERO, J.; BARBOSA, R.; ROSENDO, R. Vivências de 

mães de bebês prematuros no contexto da espiritualidade. Revista de Pesquisa Cuidado é 

Fundamental Online, Rio de Janeiro, v. 7, n. 4, p. 3206-3215, 2015.  

 

FILHO, F.L. A Equipe da UTI Neonatal. In: MOREIRA, M.; BRAGA, N. A.; MORSCH, 

D.S. (Orgs.). Quando a vida começa diferente: o bebê e sua família na UTI neonatal. Rio 

de Janeiro, Editora FIOCRUZ, 2003. cap. 9, p. 107-116. 

 

GAÍVA, M. A. M.; SCOCHI, C. G. S. Processo de trabalho em saúde e enfermagem em UTI 

neonatal. Rev. Latino-am Enfermagem, São Paulo, v.12, n.3, p.469-76, 2004. 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed.  São Paulo : Atlas, 2008. 

 

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. Revista de 

Administração de Empresas, São Paulo, v. 35, n. 2, p. 57-63, 1995. 



44 

 

 

GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa em Psicologia: caminhos e desafios. São Paulo: 

Cengage Learning – 2005. 

 

GUIMARÃES, E.; MELO, E. características do apoio social associados à prematuridade em 

uma população de puérperas de baixa renda. Esc Anna Nery (impr.), Rio de Janeiro, v. 15, n. 

1, p. 54-61, 2011.  

 

GURGEL, E. P. P.; ROLIM, K. M. C. A primeira visita da mãe à unidade de terapia intensiva 

neonatal: acolhimento como promoção do cuidado humano. Rev. Rene, Fortaleza, v. 6, n. 2, 

p. 63-71, 2005. 

 

HAYAKAWA, L.; SILVA, S.; HIGARASHI, I.; WAIDMAN, M. Rede social de apoio à 

família de crianças internadas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica. Revista 

Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 63, n. 3, p. 440-445, 2010. 

 

Hospital Santa Casa de Patrocínio. Disponível em: 

<https://www.santacasadepatrocinio.com.br/>. Acesso em: 20 maio 2018. 

 

LAMY, Z.; GOMES, R.; CARVALHO, M. A percepção de pais sobre a internação de seus 

filhos em unidade de terapia intensiva neonatal. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 73, n. 

5, p. 293-299, 1997. 

 

MAGAZONI, A.; VILELA, A. Suporte psicológico às mães de prematuros em uma UTI 

Neonatal: relato de experiência. Saúde & Transformação Social / Health & Social Change, 

Florianópolis, v. 1, n. 3, p. 174-178, 2011. 

 

MARTÍNEZ, J. G.; FONSECA, L. M. M.; SCOCHI, C. G. Participação das mães/pais no 

cuidado ao filho prematuro em unidade neonatal: significados atribuídos pela equipe de saúde. 

Rev Latino-am Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 15, n. 2, 2007. 

 

MELO, L.; ARAÚJO, A.; BEZERRA, C.; SANTOS, N.; MARQUES, W.;  

FERNANDES, F. Sentimentos de mães de recém-nascidos internados em uma unidade de 

terapia intensiva neonatal. Id on Line Rev. Psic., São Paulo, v. 10, n. 32. p. 88-103, 2016.  

 

MITTAG, B. F.; WALL, M. L. Pais com filhos internados na UTI neonatal - sentimentos e 

percepções. Rev. Fam. Saúde Desenv., Curitiba, v. 6, n. 2, p. 134-145, 2004. 

 

OLIVEIRA, K.; VERONEZ, M.; HARUMI, I.; MARTINS, D. Vivências de familiares no 

processo de nascimento e internação de seus filhos em uti neonatal. Escola Anna Nery 

Revista de Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 46-53, 2013. 

 

PERLIN, D. A.; OLIVEIRA, S. M.; GOMES, G. C. A criança na unidade de terapia intensiva 

neonatal: impacto da primeira visita da mãe. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre, v. 32, n. 3, 

p. 458-64, 2011. 

 

Prefeitura de Patrocínio. Disponível em: <http://www.patrocinio.mg.gov.br/pm/>. Acesso 

em: 20 maio 2018. 

 

https://www.santacasadepatrocinio.com.br/
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0869.pdf
http://www.psicologia.pt/artigos/textos/A0869.pdf


45 

 

RAPOPORT, A; PICCININI, C. Apoio social e experiência da maternidade. Rev Bras 

Crescimento Desenvolv Hum., São Paulo, v. 16, n. 1, p. 85-96, 2006. 

 

REICHERT, A. P.; LINS, N. P.; COLLET, N. Humanização do Cuidado da UTI Neonatal 

Revista Eletrônica de Enfermagem, v.9, n.1, p. 200-213, 2007. 

ROCHA, L.; MONTICELLI, M.; MARTINS, A.; SCHEIDT, D.; COSTA, R.; BORCK, M.; 

BURIGO, R. Sentimentos paternos relacionados à hospitalização do filho em unidade de 

terapia intensiva neonatal. Rev Enferm UFSM, Santa Maria, v. 2, n. 2, p. 264-274, 2012. 

 

SANTOS, S.; MENANDRO P. Relatos de mães com bebês internados em UTI Neonatal 

sobre relações familiares e conjugais. Rev Bras Cresc Desen Hum, São Paulo, v. 15, n. 2, p. 

22-35, 2005. 

 

SARMENTO, R.; SETÚBAL, M. S. V. Abordagem psicológica em obstetrícia: aspectos 

emocionais da gravidez, parto e puerpério. Revista de Ciências Médicas, Campinas, v. 12, n. 

3, p. 261-8, 2003. 

 

SCHMIDT, K. T.; SASSÁ, A. H.; VERONEZ, M.; HIGARASHI, I. H.; MARCON, S. S. A 

primeira visita ao filho internado na unidade de terapia intensiva neonatal: percepção dos pais. 

Rev. Esc Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 73- 81, 2012. 

 

SILVA, L. J.; SILVA, L. R. Mudanças na vida e no corpo: vivências diante da Gravidez na 

perspectiva afetiva dos pais. Revista Enfermagem, Rio de Janeiro, v. 2, n. 13, p. 393-401, 

2009. 

 

SOBIESKI, L.; LEMOS, D.; ALVES, L.; OLIVEIRA, J.; MARQUES, W.; PRATES, A. 

Percepções maternas sobre o nascimento de um filho prematuro e cuidados após a 

alta. Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, v. 65, n. 4, p. 571-577, 2012. 

 

VALANSI, L.; MORSCH, D. O psicólogo como facilitador da interação familiar no ambiente 

de cuidados intensivos neonatais. Psicologia ciência e profissão, Brasília, v. 24, n. 2, 112-

119, 2004. 

 

VASCONCELOS, L.; PETEAN, E. B. L. O impacto da malformação fetal: indicadores 

afetivos e estratégias de enfrentamento das gestantes. Psicologia, Saúde & Doenças, Ribeirão 

Preto, v. 10, n. 1, p. 69-82, 2009. 

 

VÉRAS, R.; VIEIRA, J.; MORAIS, F. A maternidade prematura: o suporte emocional através 

da fé e religiosidade. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 15, n. 2, p. 325-332, 2010.  

 

 

 

 

 

  



46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



47 

 

 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Grau de parentesco:  

Idade: 

Escolaridade: 

Profissão: 

Estado civil: 

 

1) Quantos filhos você tem? 

2) Como foi a notícia de que seria pai/mãe? Foi uma gravidez desejada? 

3) Como foi a gestação? Foi realizado o pré-natal? 

4) Quais as expectativas você apresentava com relação ao bebê e ao seu nascimento? 

5) Quais motivos levaram seu filho a ser internado na UTI neonatal? 

6) O que sentiu ao saber que seu filho precisaria ser internado na UTI neonatal? 

7) Como foi a primeira visita ao seu filho? 

8) Qual a sua percepção sobre o ambiente da UTI neonatal? 

9) Como foi o relacionamento com a equipe médica?  

10) Como você tem enfrentado a situação? 

11) Você teve acompanhamento psicológico? Se sim, como a Psicologia te ajudou? 

12) Você tem alguma crença religiosa? Ela te ajudou no enfrentamento da situação? 

13) Você teve o apoio de seus familiares? De que forma? 

14) Quais as suas expectativas atuais com relação ao bebê? 

15) Como você descreve esta experiência? 

16) O que diria para pais que estão passando pela mesma situação? 
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