
 

 

 

A HUMANIZAÇÃO E OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO RECÉM-

NASCIDO 

Vargas SG*,1 
Assis CP,2 
Rosa OD,3 

Pieszak MG,4 
Ebling DBS.5  

Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões URI Campus 

de Santiago. Avenida Batista Bonoto Sobrinho, 733. Fone: 0xx55 3251-3151. 

E-mail: ouvidoria@urisantigo.br. 

 

RESUMO 

 

Com os avanços científicos e tecnológicos o fenômeno do parto passou por 
algumas transformações, o processo de parturição que antes era realizado no 
domicílio e considerado um evento familiar, tornou-se acontecimento hospitalar1. 
O período neonatal é considerado vulnerável, devido aos fatores biológicos, 
ambientais, socioeconômicos e culturais, necessitando de cuidado integral e 
qualificado com o objetivo de proteção social e de saúde, a valorização dos 
direitos sendo incorporados pelos profissionais por meio do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Trata-se do relato das ações de enfermagem desenvolvidas 
com os RNs no Alojamento Conjunto do Hospital de Caridade Santiago. A 
vivência foi realizada pelas acadêmicas do curso de graduação em enfermagem 
da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus 
Santiago, e as atividades foram desenvolvidas no Alojamento Conjunto, com 
RNs que se encontravam com a mãe. Os cuidados dispensados ao RN foram: 
higienização, estimulação do Aleitamento Materno e as ações de educação em 
saúde para a puérpera com objetivo de instrumentalizá-la para alta hospitalar. 
Diante do exposto, é de extrema relevância a educação em saúde na 
humanização em âmbito hospitalar, principalmente no que tange aos familiares 
e puérperas frente aos cuidados com o RN no espaço do alojamento conjunto.  
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