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 Realizar uma revisão de literatura sobre a relação equipe de enfermagem e familiares em Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP). Foi realizado um estudo de revisão de literatura nas Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS) com os descritores: “humanização em UTIP”, “assistência de enfermagem”, “criança 

hospitalizada”, em que foram selecionados 14 artigos.  Nota-se os anos de 2010 e 2009 foram o que 

apresentaram maiores números de publicações referente a esta temática (21,5%), a maioria dos 

periódicos eram da área de enfermagem e os principais enfoques foram: “Humanização na assistência 

de enfermagem” (28,5%), seguidos por “Percepção da família sobre a UTIP” (14,3%) e “Bioética e 

direitos de pacientes e acompanhantes na hospitalização” (14,5%). A relação entre a família da criança 

hospitalizada na UTIP e a equipe de enfermagem ainda é estreita e necessita de algumas mudanças e 

mais empenho da equipe. 

 

 
 
 
 

RESUMO 

 

Humanização na assistência, enfermagem, unidade de terapia intensiva pediátrica 

PALAVRAS - CHAVE 



1. INTRODUÇÃO 

 

A hospitalização infantil traz consigo inúmeros questionamentos, medos e dúvidas afetando 

inevitavelmente o contexto familiar, com experiências desagradáveis e de sofrimento. Quando se faz 

necessário a internação em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), essa problemática se multiplica, 

caracterizada por uma correlação estigmatizada e não incomum da UTIP com a morte (PAULI; BOUSSO, 

2003). 

À medida que a situação física da criança se agrava e se faz necessário exames e procedimentos 

com maior demanda profissional e tecnológica, se eleva também a angústia e a insegurança familiar. Até 

mesmo o fato de separar temporariamente da criança da família, se torna muito doloroso, causando um 

desequilíbrio emocional (MOLINA et al, 2009). 

O enfrentamento familiar porém, nesse momento, pode ou não subsidiar efeitos positivos no 

tratamento da criança, o que depende de uma assistência de enfermagem mais humana e individualizada. 

Um desafio diário vivenciado pela equipe, já que a rotina de trabalho desgastante, a pressão de prestar 

assistência a pacientes graves, afasta consciente ou inconscientemente o profissional da empatia, 

demonstrando indiferença à dor da família, utilizando muitas vezes esse distanciamento ou o não 

envolvimento como forma de lidar com o estresse, o que pode dificultar a assistência, já que a família tem 

papel fundamental na recuperação da criança (LAMY; GOMES; CARVALHO, 1997). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, regulamentado pela Lei Nº 8069, em 1990, estabelece em 

seu Artigo 12 que os estabelecimentos de saúde devem propiciar condições para a permanência de um dos 

pais ou responsável, em tempo integral, nos casos de internação da criança e do adolescente (BRASIL, 

1991). 

  Assim busca um cuidado mais humanizado, pois envolve os pais/responsáveis na recuperação e 

permanência durante a estadia da criança no serviço de saúde (FAGUINELLO; HIGARASHI; 

MARCON,2007). 

Contudo desenvolver um cuidar da criança, significa também desenvolver técnicas e meios de 

envolver a família nesse contexto, interpretando esse familiar como aliado no tratamento, em que se torna 

evidente a necessidade de avaliar a percepção dessas famílias com relação à equipe de enfermagem e a 

assistência prestada. Para viabilizar um estreitamento dessa relação e garantir o comprometimento na 

busca da minimização do sofrimento (BARBOSA; RODRIGUES, 2004). 

Assim, este estudo objetiva realizar uma revisão de literatura sobre a relação equipe de 

enfermagem e familiares em UTIP. 

 

 

2. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, sobre a percepção da família quanto à assistência 

de enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, publicadas no período de 1997 a 2010, no qual 

realizou-se a análise o conteúdo encontrado. 

A Revisão de Literatura, ocupa a posição introdutória do projeto e, portanto, decide as bases 

intelectuais em que a lógica da pesquisa está sendo estruturada. Uma seleção criteriosa de uma revisão de 



literatura fornece dados concretos para o embasamento teórico da realização do trabalho (ECHER, 2001). 

A pesquisa foi realizada por meio do portal eletrônico da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), nas 

bases de dados Scielo, Bireme, Lilacs, utilizando como principais descritores a “humanização em UTIP”, 

“assistência de enfermagem”, “criança hospitalizada”, foram encontrados 138 artigos, utilizado como critério 

de inclusão o idioma, período, texto na íntegra e todos os descritores, dos quais foram selecionados 14 

estudos. O motivo de exclusão dos 125 artigos foi devido a repetições nas buscas, período anterior ao 

estabelecido, humanização em UTI adulto e enfoque psicológico da família (adultos). 

As variáveis analisadas foram: ano de publicação do estudo, periódico de publicação, enfoque 

temático, formação do primeiro autor e tipo de estudo realizado. Os dados foram agrupados e analisados 

por frequência em forma de tabelas do Excell.  

Não foi necessária a aprovação do CEP devido à natureza da pesquisa bibliográfica. 

 

3. RESULTADOS 

 

 No Quadro 1 encontra-se o panorama, com fonte e principais conclusões, dos principais estudos 

analisados neste artigo. 

 

Quadro 1. Síntese dos principais estudos analisados 

 

FONTE/TÍTULO PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

Jornal de Pediatria, 1997 

A percepção de pais sobre a 

internação de seus filhos em 

unidade de terapia intensiva 

neonatal 

Para uma assistência mais voltada para a humanização, o 

caminho passa necessariamente pelo entendimento de como os 

pais percebem a internação de seus filhos, o profissional de saúde 

precisa ser esclarecedor e seguro na sua abordagem. 

Rev. Latino-am. Enfermagem 2003 

¨Crenças que permeiam a 

humanização da assistência em 

unidade de terapia intensiva 

pediátrica.¨ 

A humanização da assistência, bem como o cuidado centrado na 

família, são vistos como filosofia ideal para o cuidado da criança e 

sua família, porém métodos para sua implantação ainda não estão 

bem estabelecidos. É preciso que se ofereçam habilidades às 

enfermeiras que trabalham com famílias em situações de crise nas 

diferentes realidades da prática, com o objetivo de oferecer um 

ambiente com menos estresse e conflito com familiares-equipe. 

FFCLRP-USP, 1999 

¨Bioética e interdisciplinaridade: 

direitos de pacientes e 

acompanhantes na hospitalização.¨ 

Para uma assistência mais voltada para a humanização, o 

caminho passa necessariamente pelo entendimento de como os 

pais percebem a internação de seus filhos, o profissional de saúde 

precisa ser esclarecedor e seguro na sua abordagem. 

Acta Scientiarum, Maringá 2004 

¨Humanização nas relações com a 

família: um desafio para a 

enfermagem em UTI Pediátrica.¨ 

Os profissionais não se sentem preparados para dividirem com os 

familiares de crianças intermadas em UTIP os mesmos espaços, 

não percebendo a importância da participação da família como um 

cliente em potencial. 

Esc. Anna Nery R. Enferm. 2007 O primeiro passo para a mudança e aceitação dos familiares 



Presença da família nas unidades 

de terapia intensiva pediátrica e 

neonatal: visão da equipe 

multidisciplinar. 

dentro da UTIP é sensibilizar os profissionais quanto à importância 

de presença da família para a criança em momentos de crise, 

como na hospitalização. 

Texto Contexto Enferm., 

Florianópolis 2007 

¨O atendimento humanizado em 

unidade pediátrica: percepção do 

acompanhante da criança 

hospitalizada.¨ 

Para a clientela em questão, o atendimento humanizado no 

hospital está relacionado com a capacidade de abordar o paciente 

de forma holística e igualitária. As atitudes que conferem um 

caráter humanizado ao assistir, estão relacionadas com o estilo de 

comunicação adotado, ao passo que o atendimento não 

humanizado é traduzido por atitudes que valorizam as regras 

hospitalares, a falta de atenção e a baixa empatia por parte dos 

profissionais. 

Estudos de psicologia, Campinas 

2008 

¨Comunicação equipe família em 

unidade de terapia intensiva 

pediátrica : impacto no processo de 

hospitalização.¨ 

Evidenciou-se a presença de uma trama comunicacional multi 

determinada na comunicação entre equipe de saúde e família, a 

qual afetava decisivamente o processo interacional dos envolvidos. 

Por sua vez, isto tinha uma repercussão direta na qualidade do 

trabalho dos profissionais e no maior ou menor sofrimento 

emocional da família. 

Rev. Esc. Enferm USP, 2009 

¨Experiência existencial de mães de 

crianças hospitalizadas em Unidade 

de Terapia Intensiva Pediátrica.¨ 

O presente estudo ressalta a complexidade de que se reveste uma 

abordagem centrada nas genitoras e subsidia um novo olhar no 

âmbito da assistência, do ensino e da pesquisa em enfermagem. 

Rev. Esc. Enferm. USP, 2009 

¨A percepção da família sobre sua 

presença em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Pediátrica e 

Neonatal.¨ 

Os pais valorizam o fato de os profissionais demonstrarem respeito 

e atenção para com eles e a criança, criando elos de afetividade e 

confiança, além de gratidão pelo cuidado. 

Rev. Gaúcha Enferm. Porto 

Alegre, 2009 

¨Alterações familiares decorrentes 

da internação de um filho em uma 

Unidade de Terapia Intensiva 

Pediátrica.¨ 

A família, mesmo diante da internação e da percepção de risco de 

morte do filho, do afastamento dos demais membros da família em 

relação à criança doente e à mãe, procura estabelecer meios para 

manter-se unida e seguir sua rotina. Destacando-se a importância 

do suporte aos familiares das crianças internadas, enquanto parte 

essencial do processo de cuidar, contribuindo, assim, para que 

este cuidar se torne efetivamente humanizado. 

Rev. Bras. Enferm., Brasília, 2010 

¨Rede social de apoio à família de 

crianças internadas em uma unidade 

de terapia intensiva pediátrica.¨ 

 

A rede social/apoio à família constitui-se em um misto de 

afetividade, fé e solidariedade, enquanto componentes 

fundamentais para o alívio do sofrimento e suporte extra-

hospitalar. O trabalho com famílias deve ser permeado pela 

especial atenção às peculiaridades que cercam cada contexto 

familiar e suas relações, o que ratifica a importância da atuação 

mais global da enfermagem, compreendendo melhor as múltiplas 



influências das diferentes configurações de rede de apoio familiar 

e social sobre a qualidade e efetividade das intervenções 

implementadas. 

  

Nota-se na tabela 1 os anos de 2010 e 2009 foram o que apresentaram maiores números de 

publicações referente a esta temática (21,5%), seguidos pelos anos de 2004 e 2007 (14,3%). 

 

Tabela 1. Distribuição dos artigos segundo ano de publicação, BVS, 1997-2010. 

 

Ano de publicação N % 

1997 1 7,1 

1999 1 7,1 

2003 1 7,1 

2004 2 14,3 

2007 2 14,3 

2008 1 7,1 

2009 3 21,5 

2010 3 21,5 

TOTAL 14 100,0 

  

A tabela 2 mostra a distribuição dos principais periódicos em que os estudos analisados foram 

publicados, percebe-se que a maioria era da área de enfermagem, sendo elas: Revista da Escola de 

Enfermagem da USP (14,4%), Revista Gaúcha de Enfermagem (14,4%) e Revista Brasileira de 

Enfermagem (14,4%). 

 

Tabela 2. Distribuição dos artigos segundo periódico de publicação, BVS, 1997-2010. 

 

Periódico de publicação N % 

Rev Esc Enferm USP 2 14,4 

Esc Anna Nery R Enferm 1 7,1 

FFCLRP-USP 1 7,1 

Jornal de Pediatria 1 7,1 

Rev Latino em Enfermagem 1 7,1 

Estudos de Psicologia 1 7,1 

Rev Gaúcha de Enferm 2 14,4 

Acta Scientiarum 1 7,1 

Texto Contexto Enferm 1 7,1 

Acta Paul Enferm 1 7,1 

Rev Brasileira de Enferm 2 14,4 

TOTAL 14 100,0 

 



Segundo a tabela 3, os artigos analisados enfocaram a temática “Humanização na assistência de 

enfermagem” (28,5%), seguidos por “Percepção da família sobre a UTIP” (14,3%) e “Bioética e direitos de 

pacientes e acompanhantes na hospitalização” (14,5%). 

 

Tabela 3. Distribuição dos artigos segundo tema desenvolvido, BVS, 1997-2010. 

 

Enfoque temático N % 

Percepção da família sobre a UTIP 2 14,3 

Humanização na assistência de enfermagem 4 28,5 

Comunicação equipe-família 1 7,1 

Alterações familiares decorrentes da internação de filhos na UTIP 2 14,3 

Experiência existencial das mães de crianças hospitalizadas em UTIP 1 7,1 

Rede de apoio à família 1 7,1 

Vínculo na atenção à saúde 1 7,1 

Bioética e direitos de pacientes e acompanhantes na hospitalização 2 14,3 

Visão da equipe multidisciplinar 1 7,1 

Revisão de literatura 1 7,1 

TOTAL 14 100,0 

 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Atualmente nota-se uma mudança na atenção à saúde, principalmente aquela prestada por 

profissionais que atuam em setores críticos como a UTIP. Devido ao avanço tecnológico, estes profissionais 

acabam se tornando muito dependentes e modificam seus comportamentos, relevando as crenças e 

esquecendo da humanização da assistência prestada tornando-se exclusivamente técnicos e mecânicos no 

comportamento. Tal fato vem passando por reformulações, com mudanças no planejamento da assistência 

e modificações nas estratégias da prestação do cuidado mais humano, buscando retomar a humanização 

(PAULI; BOUSSO, 2003). 

 O termo “humanização” tem sido empregado constantemente no âmbito da saúde. É a base de um 

amplo conjunto de iniciativas, mas não possui uma definição mais clara, geralmente designando a forma de 

assistência que valoriza a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico, associada ao reconhecimento 

dos direitos do paciente, de sua subjetividade e cultura, além do reconhecimento do profissional. Tal 

conceito pretende-se norteador de um novo modo de assistência na produção do cuidado em saúde 

(DESLANDES, 2004). 

A percepção pela equipe de saúde, de como a internação de um filho em UTIP é enfrentada pelos 

pais, de como o ambiente se torna assustador, devido ao contato com o desconhecido, demonstra a 

valorização de uma abordagem acolhedora a essa família, modificando a visão desse ambiente, ou 

minimizando o medo (LAMY; GOMES, 1997). 

Contudo, sensibilizar o profissional quanto à importância da presença da família para a crença 

nesse contexto, agregar valores, dividir essa responsabilidade, é adentrar em um conflito estigmatizado, 



onde a família deixa de ser coadjuvante no processo de recuperação e tratamento e torna-se parte 

integrante e fundamental do mesmo (MOLINA et al, 2007). 

A comunicação equipe família é imprescindível e direciona essa relação, ao perceber esse paciente 

de forma individualizada, a família sente mais segurança. Quando há uma comunicação efetiva, a 

assistência se torna mais humanizada e empática (FAGUINELLO; HIGARASHI; MARCON, 2007). 

Os pais valorizam o fato de os profissionais demonstrarem respeito e atenção para com eles e com 

a criança, criando elos de afetividade e confiança, além de gratidão pelo cuidado (MOLINA et al, 2009). 

A humanização do cuidado em UTIP deve ter como objetivo principal a manutenção da dignidade 

do paciente e o respeito aos seus direitos. E para que esta seja alcançada são necessárias medidas, tais 

como: agilidade de atendimento, melhora dos espaços para equipe e familiares e o fornecimento de 

informações compreensíveis e adequadas, valorizando o paciente e sua família. Salienta-se também que a 

visita dos familiares, o toque, a fala de um ente querido com o paciente que está nesse ambiente é muito 

importante não somente na sua recuperação como também na sensibilidade de que o mesmo não está 

sozinho e sim próximo daqueles que o amam e oferecem um carinho sem mensuração, tão significativo no 

momento de sofrimento.  Além das medidas referidas, para que o cuidado humanizado seja uma realidade é 

importante que a criança deixe de ser vista pela equipe assistencial como um simples objeto de cuidados 

terapêuticos, um número sem nome e passe a ser cuidado considerando a dignidade do ser humano e o 

seu bem-estar integral.  Com tantas expectativas acerca dos benefícios da crescente utilização das 

tecnologias na assistência de enfermagem era de se esperar que esses recursos amenizassem o 

sofrimento e a dor do paciente. Contudo, isso nem sempre é verdade e é nesse momento que a máquina 

apresenta seus limites impostos pela condição não humana de ser, que o exercício profissional da equipe 

de enfermagem tem que se mostrar comprometido com o cuidado humanizado e fazer valer uma 

assistência essencialmente humana (PESSALACIA, 2012) 

 

5.  CONCLUSÃO 
 

 Com a revisão realizada conclui-se que a relação entre a família da criança hospitalizada na UTIP e 

a equipe de enfermagem ainda é estreita e necessita de algumas  mudanças e mais empenho da equipe, 

afim de estreitar os laços nesse contexto, porém em muitas situações já se pode notar o esforço e a 

dedicação em abordar essa família de forma mais acolhedora e humana, minimizando o sofrimento, 

valorizando a importância e o bem estar causado na criança pela presença do familiar durante a estadia na 

UTIP. A empatia se torna cada vez mais necessária afim de alcançar o objetivo de uma assistência cada vez 

mais humanizada. 
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