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• Unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs) – elevada tecnologia e capacitação profissional.

• Sobrevivência : 

Prematuros extremos, Crianças com dismorfias ou sindrômicas e  crianças cirúrgicas. 

• Aspectos históricos – Linha do tempo

1878

•Surgimento da 1º 
Incubadora

1892

•Neonatologia, França 
– Pierre Budin

•1º Centro 
Prematuros, Chicago 
– Julius Hess

1960

•1ª UTIN - Yale

1908

•1ª Incubadora, Brasil

1908

•Avanços Tecnológicos 
/ Científicos

•Redução : Mortalidade 
infantil, / taxa de 
infecção  hospitalar

• Institucionalização do 
parto 



QUEM É O PREMATURO? 

• Prematuridade – problema de saúde pública

• Elevados índices de comorbidades

➢ Doenças respiratórias

➢ Atraso motor

➢ Paralisia cerebral

➢ Coeficiente de inteligência diminuído

➢ Dificuldade escolar

➢ Problemas de comportamento

➢ Baixa qualidade de vida 

Fonte:  Revista Crescer  - Globo
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Fonte: UTIN - MATCON



Humanização das UTINS

Humanização

Qualificação dos 
Profissionais de 

Saúde

Atenção para os 
cuidados de rotina 

impactando nos 
estados psíquico, 

afetivo e social geral  

Reconhecimento 
/Tratamento adequado 

aos bebês e família. 

Programa Nacional

de Humanização 

Portaria 569/2000

Reduzir Mortalidade 
Materna / neonatal

Atendimento 
Humanizado

Atenção Humanizada do 
Recém- nascido  de 

Baixo Peso

MÉTODO CANGURU

PORTARIA 693 /2000



Programa Rede 
Cegonha 2011

Novo modelo 
atenção 

Saúde Mulher / 
Criança

Garantia de 
Acesso 

Acolhimento e 
Resolutividade

Prematuridade
Diminuição 

índices 
mortalidade 

Aumento Consultas 

pré-natal

Ampliação triagem 
neonatal

Ampliação 
estratégias 
qualificação 
profissional. 

Estratégia Saúde 
Pública

Garantia Parto alto risco –
hospital terciário

Follow - up complicações 
neonatais

Follow- up RN egresso – UTIN

Follow – up saude mental 
/emocional  - familias RN. 



Humanização UTINS

Portaria 930 

10/05/2012

ATENÇÃO INTEGRAL E 

HUMANIZADA  - RN GRAVE 

SUS

RECURSOS HUMANOS / 
MATERIAIS / EQUIPAMENTOS 

NECESSARIOS

ESTRUTURA FISICA

REDUÇÃO DE RUIDOS

REDUÇÃO LUMIINOSIDADE

AÇÕE PARA GARANTIR  “ 
SEPARAÇAO ZERO” –
PRESENÇA DOS PAIS



Humanização das UTINs

O MÉTODO CANGURU

Cuidado Centrado na 

Família



Método 
Canguru

Familia

Cuidadora / RN

Aleitamento 
Excusivo

Redução 
Mortalidade/ 

Sepse / Tempo 
de Internação

Redução tempo 
internamento / 
Alta para casa 

Aumento  
Vinculo mãe-

filho 

(SEPARAÇÃO 
ZERO)

Controle 
Térmico 

Redução 
Número Rn´s 
em UCINCO



HUMANIZAÇÃO UTIN

➢• Ter uma relação pessoal com o bebê, 
chamando-o pelo nome

➢• Aquecer as mãos antes de tocar o RN e 
não utilizar perfumes fortes.

➢• Compreender as necessidades de toque 
amoroso, carinho e atenção ao bebê ao 
evitar procedimentos estressantes logo 
antes da visita dos pais
➢• Garantir ambiente menos ruidoso e 
iluminado

➢Tocar o bebê gentilmente, oferecer-lhe o dedo 
para segurar e falar com ele de modo carinhoso, 
fornecendo sempre um estímulo de cada vez.
➢• Proporcionar medidas não farmacológicas para 
controle da dor e do estresse.
➢• Agrupar os cuidados ao redor dos ciclos de 
sono, atentando para as respostas do bebê.
➢• Proporcionar ciclos de luz/escuridão ao bebê 
(estudo mostra que esta estratégia pode aumentar 
ganho de peso e diminuir tempo de internação)
➢• Reduzir o número de manipulações e 
procedimentos dolorosos/estressantes sempre 
que possível.

Ações que visam à 

humanização do cuidado na 

UTIN



➢Posicionar o bebê com cabeceira 

elevada, pescoço em semiextensão, 

extremidades em flexão (sem abdução do 

quadril), cabeça em posição média (queixo 

alinhado com o esterno) e mãos próximas 

à boca.

➢Utilizar mecanismos que facilitem o 

posicionamento adequado, tais como 

ninho, coxins, rede de descanso, entre 

outros.

Ações que visam à 

humanização do cuidado na 

UTIN

➢Após procedimentos, posicionar e dar 

contenção ao bebê por 10 minutos ou até 

que este se acalme e estabilize suas 

respostas.

➢ Não realizar banhos de rotina e pesar bebê 

apenas após 1 semana de vida, sempre 

utilizando enrolamento para tal.

➢Deixar sempre o bebê organizado e em 

estado de sono

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.jornaldotocantins.com.br%2Feditorias%2Fvida-urbana%2Fm%25C3%25A9todo-canguru-auxilia-

fam%25C3%25ADlias-no-cuidado-de-beb%25C3%25AAs-prematuros-e-de-baixo-peso-

1.1835406&psig=AOvVaw2cgzG_uGZEBSTBEULCpMKC&ust=1636400499367000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCKjJuPyAh_QCFQAAAAAdAAAAABAD



Artigo

NEUROPLASTICIDADE – capacidade de 

adaptação do cérebro, que é capaz de 

manter ou fortalecer conexões que são 

mais utilizadas e eliminar as que não são.

Não se deve esquecer que cérebros em 

desenvolvimento estão em nossas mãos, e 

que a produtividade futura do nosso bebê e 

de sua família dependem, e muito, de como 

cuidamos deles. 



“ Agora preciso de tua mão, 

não para que eu não tenha medo, 

mas para que tu não tenhas medo. 

Sei que acreditar em tudo isso será, 

no começo, a tua grande solidão. 

Mas chegará o instante em que me darás a mão, 

não mais por solidão, mas como eu agora: 

por amor”. 

Clarice Lispector

Muito Obrigado!


