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RESUMO 
 

Trata-se de um estudo exploratório e descritivo de abordagem qualitativa cujo objetivo será identificar as 
dificuldades encontradas pelos pais na formação de vínculo com o filho recém-nascido que por algum motivo 
é considerado de risco. Serão sujeitos do estudo pais de crianças que tenham nascido em alguma situação 
considerada de risco e que tenham sido acompanhadas pelo serviço público de saúde em um município do 
noroeste do Paraná. A coleta de dados será realizada no domicílio dos participantes por meio de entrevistas 
gravadas. Os dados coletados serão transcritos, categorizados e analisados por meio de análise de conteúdo 
de Minayo. A partir dos resultados do estudo, espera-se identificar os fatores que dificultam a formação do 
laço familiar, verificando as situações de risco do recém-nascido em que os pais apresentam mais dificuldades 
para a criação do vínculo e para prestação de cuidados. A partir disso, enfermeiros e profissionais de saúde 
que rotineiramente acompanham esses casos possam planejar e traçar estratégias para um cuidado mais 
autêntico e adequado a essa família.   
 
PALAVRAS-CHAVE: Cuidado da Criança, Enfermagem pediátrica, Saúde da Criança. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Tem-se como conceito de Recém-Nascido (RN) de risco aquele que se encontra com 
risco elevado de um desenvolvimento desfavorável de sua atual situação, necessitando de 
uma assistência diferenciada pelos profissionais de saúde. Neste contexto, deve-se 
ressaltar a assistência priorizada ao RN de alto risco, que deverá ser assistido pela atenção 
básica de saúde além de um atendimento mais especializado (BRASIL, 2014). 

Os primeiros vínculos estabelecidos entre mãe e filho, são constituídos desde o 
nascimento da criança até os primeiros anos de vida. É caracterizado por um elo pelo qual 
os mesmos irão se comunicar através de uma relação recíproca que foi desenvolvida desde 
sua concepção até o momento de seu nascimento (SILVA, 2016). Logo, essa criança irá 
agir modificando e reformulando toda a estrutura da vida de seus pais, dessa forma o 
internamento desse neonato após seu nascimento é uma intercorrência que dificulta o 
ajuste desses pais a sua nova realidade (SILVA; CARNEIRO, 2014). 

Diante disto, o internamento do RN na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 
torna-se uma necessidade para a saúde daqueles que nascem com alguma necessidade 
específica devido a vários problemas que vão desde a adaptação extrauterina a patologias 
específicas e infecções. Nesse contexto, a equipe assume papel fundamental nos cuidados 
a serem realizados, favorecendo a melhoria das condições de saúde dessa criança (DO 
CARMO et al, 2004). 

Nesse caso, a humanização do cuidado neonatal deve estar voltada para o 
respeito às individualidades e ao acolhimento do recém-nascido e família buscando 
facilitar o vínculo precoce entre pais-bebê (CRUVINEL; PAULETTI, 2018). 

Tendo como foco a melhoria da qualidade do atendimento a gestante e a criança, a 
Rede Mãe Paranaense criou uma estratégia de “implantar a estratificação de risco em todos 
os níveis de atenção para a gestante e para a criança”. Sendo assim, toda criança deverá 
ser estratificada, podendo ser classificada dentro de três níveis: risco habitual, no qual o 
RN não apresenta nenhum fator de risco ou doenças, risco intermediário, que são crianças 
que possuem fatores de risco referentes às condições maternas, e alto risco, as quais 
apresentam fatores como afecções perinatais, más formações congênitas, triagem neonatal 
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positiva, desnutrição grave, doenças de transmissão vertical confirmada, entre outras 
(PARANÁ, 2018). 

Ao nascer, o RN receberá diferentes tratamentos de acordo com sua situação atual, 
ou seja, enquanto um RN a termo recebe o contato pele a pele diretamente com sua mãe 
após o nascimento, o RN pré-termo terá esse privilegio postergado, fazendo com que sua 
experiência seja em uma incubadora, sem o calor do colo materno. Diante disso, a Atenção 
Humanizada ao recém-nascido – Método Canguru sugere uma aproximação imediata com 
os progenitores, fazendo com que haja uma estimulação de uma interação dos pais com o 
bebê logo no princípio da internação, o que leva a uma fortificação do vínculo entre eles e, 
consequentemente, a uma diminuição das sequelas que podem ser acarretadas pela 
separação precoce da criança do seu seio familiar (BRASIL, 2017). 

Portanto, frente ao exposto, o presente estudo, será direcionado aos pais de RN de 
risco, com objetivo de identificar as dificuldades encontradas no estabelecimento do 
binômio pais-bebê com relação a este RN, assim como as peculiaridades encontradas na 
oferta de cuidados ao mesmo e quais são os métodos mais eficazes para proporcionar o 
estimulo necessário para a formação desse laço familiar. 

 
2  METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa.  
O cenário do estudo será o domicílio dos sujeitos de estudo, localizados em um 

município do noroeste do Paraná. Os sujeitos de pesquisa serão pais e responsáveis de 
crianças até um ano de idade, que foram classificadas como RN de risco ao nascer. Os 
dados a respeito da identificação e localização dos sujeitos serão obtidos através do setor 
de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, pelas notificações realizadas através 
do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Os critérios de inclusão serão: pais de crianças até um ano, classificadas como RN 
de risco e que aceitem participar da pesquisa voluntariamente, assinando o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Os dados serão coletados a partir de entrevistas gravadas, previamente agendadas 
de acordo com a disponibilidade dos sujeitos, com auxílio de um instrumento elaborado 
especificamente para o estudo, contendo dados de identificação, socioeconômicos e 
questões norteadoras. 

As entrevistas poderão ser gravadas mediante autorização dos sujeitos, sendo 
assim, transcritas na íntegra, garantindo a fidelidade dos dados a serem analisados. Após, 
os depoimentos serão lidos e categorizados de acordo com a análise temática de Minayo 
que se caracteriza por três etapas: pré-análise, exploração do material coletado e 
interpretação dos resultados (FERREIRA; PEREIRA, 2018). 

Atendendo os preceitos éticos e legais estabelecidos pela Resolução 466/2012 do 
Conselho Nacional de Saúde, após autorização do CECAPS (Assessoria de Formação 
Permanente dos Trabalhadores da Saúde) de Maringá, o projeto de pesquisa será 
submetido à apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da UniCesumar. 

 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Diante dos resultados do estudo, espera-se identificar os fatores que dificultam o 
estabelecimento do vínculo familiar com o RN de risco, além de realizar uma análise das 
peculiaridades encontradas pelos genitores referentes aos cuidados com o mesmo. Neste 
ínterim, enfermeiros e profissionais de saúde que rotineiramente acompanham esses casos 
poderão planejar e traçar estratégias para um cuidado mais autêntico e adequado a essa 
família, buscando amenizar o medo, ansiedade e falta de orientações. 
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