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INTRODUÇÃO: A assistência neonatal vem passando por muitas transformações e
o advento de novas tecnologias trouxe um universo mais amplo ao cuidado aos
recém-nascidos (RN). A neonatologia, apesar de ser uma área especializada do
conhecimento, ainda é uma ciência nova e avaliar o caminho percorrido pela
enfermagem na construção do conhecimento acerca do cuidado ao RN pode
contribuir para a compreensão dos conflitos, avanços e retrocessos, assim como os
fatores que interferem na qualidade da assistência em saúde, além de subsidiar a
avaliação da formação e capacitação dos profissionais. OBJETIVO: Avaliar quais os
cuidados de enfermagem necessários na assistência ao neonato em Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). METODOLOGIA: Trata-se de um estudo
descritivo, com abordagem qualitativa, do tipo revisão bibliográfica de artigos
clássicos e atuais indexados nas bases de dados do BVS. Para a seleção do
material científico foram utilizados os seguintes descritores DeSC: ‘’CTI Neonatal’’,
‘’Unidade de Terapia Intensiva’’, e ‘’Enfermagem Neonatal’’, sendo encontrados
46.562 artigos dos quais 13 foram selecionados de acordo com os seguintes
critérios de inclusão: artigos disponíveis na íntegra, artigos disponíveis no idioma
Português, artigos que apresentavam como assunto principal: Unidades de Terapia
Intensiva Neonatal. RESULTADOS: Dentre os cuidados de Enfermagem ao neonato
em Unidade de Terapia Intensiva destaca-se a o cuidado permeado pela
sensibilidade, visto que ao aplicar a sensibilidade no cuidado em UTIN, a equipe de
enfermagem promove adaptação e conforto ao lidar/enfrentar/vivenciar momentos
de sofrimento, sob diferentes prismas, presentes constantemente no cotidiano do
cuidado. Estudos têm demonstrado ainda que o ambiente da UTIN pode interferir na
maturação e organização do sistema nervoso central dos recém-nascidos. A rotina
dos procedimentos e os altos ruídos fatores podem resultar em significantes
mudanças na resposta comportamental e fisiológica do recém-nascido, tais como, o
atraso no desenvolvimento cognitivo, emocional, físico, neurológico e sensitivo. Com
base nessas afirmações, as intervenções de enfermagem devem ser direcionadas
para ajudar na transição da vida intra-uterina para a extra-uterina. Isso manteria um
ótimo desenvolvimento dos RN, prevenindo-os da estimulação indesejada e do
estresse, o que resultaria em menores riscos para alterações no desenvolvimento,
assim como a assistência humanizada, visando com isso satisfazer de forma
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holística as necessidades do neonato. CONCLUSÃO: A assistência de enfermagem
ao neonato em UTI deve ser voltada à satisfação das necessidades expressas
muitas vezes pela linguagem corporal, sendo necessário nesses casos que todos da
equipe de enfermagem exerçam o cuidado permeado pela sensibilidade, sendo
dessa forma capazes de identificar quais os cuidados necessários e fornecendo
consequentemente uma assistência humanizada e holística.
DESCRITORES: CTI Neonatal; Unidade de Terapia Intensiva; Enfermagem
Neonatal.
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