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RESUMO 
 
A incorporação de tecnologias para o cuidado dos recém-nascidos contribui para o 
aumento da sua sobrevivência, porém, transformou as unidades neonatais em locais 
muito ruidosos. Na literatura são mencionados os possíveis efeitos nocivos do ruído 
no ambiente sobre a audição dos bebês prematuros, uma vez que estes bebês de 
baixo peso são considerados mais suscetíveis a problemas de audição. O objetivo 
desse estudo é avaliar os efeitos decorrentes da exposição a ruídos usuais em 
recém-nascidos de baixo peso em incubadora. A metodologia utilizada foi de 
abordagem quantitativa, de natureza descritiva exploratória e o método estatístico foi 
o de tabelas de frequência, estatística descritiva e o Teste t de Student pareado, ao 
nível de significância de 0,05.Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado a 
escala APIB (Assessmentof Preterm Infant Behavior) validada por Als em 1982, que 
é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliação do comportamento dos 
bebês prematuros  e projetada especificamente para documentar o funcionamento 
neurocomportamental dos bebês pré-termo.A coleta dos dados aconteceu no 
período de 27 de setembro de 2012 a 01 de abril de 2013, com frequência diária, por 
aproximadamente 30 minutos para cada observação,  em dois períodos  do 
dia.Foram observados 61 recém-nascidos de baixo peso em incubadora internados 
na Unidade Neonatal. Após análise dos dados, os resultados demonstram a 
existência de diferenças significativas nas variáveis frequência cardíaca e saturação 
de oxigênio. A conclusão da pesquisa é que os recém-nascidos de baixo peso em 
incubadora apresentam alterações fisiológicas e funcionais quando se encontram 
em desconforto causado pelo ruído ambiente. 

 
 

 
Palavras-chave: nível de ruído; recém-nascido de baixo peso; incubadora; 
enfermagem neonatal, stress neonatal. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The incorporation of technologies for the newborn care contributes to the increase of 
its survival, but transformed the neonatal units into noisy places. The possible noise’s 
harmful effects in environment on preterm infants are mentioned in literature, since 
these low weight infants are considered more susceptible to auditory complications. 
The objective of this study is to evaluate the effects resulting from the exposure to 
usual noises in low weight newborn inside incubators. The methodology used was 
the quantitative approach, of exploratory-descriptive design, and the statistic method 
was the frequency table, descriptive statistic and the paired Student T Test, at 
significance level of 0,05. For the data collection’s instrument was used the APIB 
scale [Assessment of Preterm Infant Behavior) validated in 1982 by Als, which is a 
tool largely used for evaluation of preterm infants’ behavior and specifically designed 
to document preterm infants’ neurobehavioral functions. The data collection occurred 
between 09/27/2012 and 04/01/2013, with daily frequency, about approximately 30 
minutes for each observation, in two periods per day. 61 interned low weight newborn 
inside incubators were observed at the Neonatal Unit. After the data’s analysis, the 
results show the existence of significant differences in both variables ‘cardiac 
frequency’ and ‘oxygen saturation’. The conclusion of the research is that the low 
weight newborn inside incubators has physiological and functional alterations when 
exposed to discomfort caused by environmental noise. 

 

Keywords: noise level; low weight newborn; incubator; neonatal nursery; neonatal 
stress. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o nascimento o ser humano vai sofrendo modificações ao longo da 

sua vida. Estas resultam de um processo de crescimento que, ano após ano, vai 

dando ao homem um aspecto característico da fase da vida em que se encontra. 

Evidências científicas apontam que o feto possui capacidade auditiva desde 

o quinto mês de gestação e que, embora as estruturas principais do ouvido estejam 

desenvolvidas neste período, elas irão atingir as dimensões das do adulto, um ano 

após o nascimento (BUSNEL, 1997, p. 125). 

A incorporação de tecnologias para o cuidado dos recém-nascidos contribui 

para o aumento da sua sobrevivência, porém, transformou as unidades neonatais 

em locais muito ruidosos (NOGUEIRA, 2011, p.44). 

Efeitos fisiológicos, psicológicos e auditivos desencadeados no ser humano 

adulto devido à exposição ao ruído, que é um som indesejável ou incômodo, têm 

sido amplamente estudados e relatados por vários pesquisadores nas últimas 

décadas (LICHTIG, 1992, p. 34). 

Em 2004, Gray realizou uma pesquisa sobre a influência do estimulo auditivo 

em adultos e recém nascidos, e concluiu que para o adulto, a exposição ao ruído 

pode causar menos danos do que para prematuros, que no futuro podem sofrer de 

dificuldade de concentração. 

Alterações fisiológicas como a aceleração cardíaca, disfunções hormonais, 

alterações na pressão sanguínea, disfunções digestivas, lesões nas coronárias e 

também problemas auditivos, segundo Peixoto (2011, p. 1310), pode ser causados 

por ruídos excessivos. 

Pinheiro (2007, p. 45) realizou um estudo sobre nível de ruído em Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), e em seu artigo enfatiza que o ruído influencia 

o desempenho do profissional, podendo induzi-lo à distração e ao erro. Nesse 

sentido, o ruído ambiental na UTIN, pode ser um componente que ameaça a 

segurança do bebê. Nessa perspectiva, o cuidado intensivo neonatal exige 

intervenções que transcendam cuidados meramente técnicos. 

Elander e Hellström (1995, p. 376) afirmam que a conversa das equipes de 

médicos, enfermeiros e outros profissionais que trabalham na UTIN, bem como, as 

visitas dos pais, têm relação direta com o aumento do ruído nestes ambientes. 
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Santiago (2009, p 18) afirma que em uma Unidade de Terapia Neonatal, as 

condições ambientais afetam o estado fisiológico e neuro-comportamental do bebê.  

E ainda, afirma que, é necessário promover um ambiente adequado, familiarizando-o 

e diminuindo a quantidade e intensidade de estímulos excessivos de ruídos e luz. 

Para Krueger et al. (2005, p. 35), a conscientização é o caminho para a 

redução de ruídos nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais (UTINs), e sugere a 

diminuição das conversas nas salas da Unidade de Terapia Intensiva(UTI) como um 

recurso passível de redução de ruído. 

Rodarte (2005, p. 80) afirma que na literatura são mencionados os possíveis 

efeitos nocivos do ruído das incubadoras sobre a audição dos bebês prematuros, 

uma vez que estes bebês de baixo peso são considerados como sendo mais 

suscetíveis a problemas de audição.  

Em estudo realizado por Barreto et al.(2006, p. 705), relatam que recém- 

nascidos prematuros são menos suscetíveis a sofrerem com ruídos do que recém- 

nascidos a termo. 

Recém-nascidos expostos a ruídos podem apresentar aumento de pressão 

sanguínea, aumento da frequência cardíaca, perda auditiva (DARCY, HANCOCK, 

WARE, 2008). Além disso, o ruído pode interferir no ganho de peso, pois aumenta o 

consumo de oxigênio e a frequência cardíaca é o que provoca maior consumo 

calórico e o ganho de peso se torna lento. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos nas respostas fisiológicas e funcionais decorrentes de 

exposição a ruído em Unidade Neonatal (UN) em recém-nascidos de baixo peso em 

incubadora. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Caracterizar o ambiente acústico na UN. 

Medir o ruído no interior de incubadoras. 

Avaliar o ambiente externo e no interior das incubadoras durante os 

momentos mais ruidosos e menos ruidosos. 

Identificar as fontes que produzem o ruído nesse ambiente. 

Observar a reação dos recém-nascidos mediante exposição dos ruídos 

usuais na UTIN. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Ao longo das últimas décadas têm sido publicados estudos que avaliam e 

demonstram que os recém-nascidos nas incubadoras são expostos a níveis de 

pressão sonoros elevados (CARVALHO, 1998, p. 15). 

A Academia Americana de Pediatria (2007) recomenda que as unidades 

neonatais desenvolvam medidas de rotina e monitoramento do ruído ambiental para 

que esse permaneça abaixo de 45 dB (decibéis). E a Organização Mundial da 

Saúde recomenda que, nos ambientes hospitalares, esses não devam ultrapassar 

30 dBA. O Comitê Interdisciplinar Norte-Americano indica tratamento acústico, a fim 

de que o ruído habitual não exceda os parâmetros recomendados: Leq (nível de 

ruído médio) horário de 45 dBA. No Brasil, a Norma Brasileira Reguladora 10152 

aponta como aceitáveis para berçários níveis de até 45 dBA, mas não especifica 

limites para Unidades de Neonatologia. 

Como profissional da saúde de um hospital público de ensino, cujas 

condições nem sempre podem ser consideradas apropriadas, no que se refere a 

planta física, manutenção de equipamentos, fluxo de profissionais, pacientes e 

familiares e mediante os efeitos deletérios descritos na literatura, questiona-se a que 

níveis de ruído estariam expostos os recém-nascidos. Estariam os níveis de ruídos 

dentro dos limites recomendados pelos órgãos reguladores? Quais seriam as fontes 

principais de ruídos e como poderíamos atuar sobre elas? Haveria diferença nos 

níveis de ruído em relação aos dias da semana e aos diferentes períodos do dia em 

função das rotinas e número de profissionais presentes na unidade? 

Ao lado da preocupação inicial com as taxas de sobrevivência dos neonatos 

de risco, nos últimos anos outra questão me despertou grande preocupação: as 

consequências advindas das intervenções realizadas no período da hospitalização, 

por vezes prolongada, desses recém-nascidos. As atenções se voltaram, então, às 

sequelas em seu desenvolvimento, e percebi a importância de estudar não só os 

elementos biológicos, mas também os aspectos psicossociais envolvidos e as 

consequências que o ambiente, neste caso a UN, poderia trazer para o 

desenvolvimento e consequentemente, para a qualidade de vida desses bebês e de 

suas famílias. 

A preocupação com a separação precoce e prolongada de mãe-bebê e 

família, os procedimentos dolorosos e/ou desconfortáveis, excessivo manuseio, 
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ruído constante, alimentação enteral, menor prevalência de aleitamento materno, 

maior exposição a complicações que cursam com graves sequelas, maior demanda 

de atenção especial e de alto custo, suscitou-me o desejo de pesquisar sobre as 

formas e consequências de intervir neste ambiente. 

A tendência dos avanços em neonatologia, decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico, refletem no aumento da sobrevivência de bebês de baixo peso, que 

exigem maiores períodos de hospitalização. Portanto, cada vez mais, se faz 

necessário dar atenção para os possíveis efeitos nocivos do ruído sobre estes bebês 

de saúde tão precária. 

O presente estudo tem a finalidade de caracterizar os ambientes acústicos 

em dois aspectos: no interior da unidade de cuidados intensivos neonatais e no 

interior de incubadoras, com o objetivo de avaliar os efeitos fisiológicos e funcionais 

decorrentes de exposição ao ruído. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1 RECÉM-NASCIDO 

 

Para o Ministério da Saúde (2011, p. 2.), recém-nascido a termo é a criança 

nascida entre 38 e 40 semanas de gestação, e apresenta características muito 

peculiares: 

- Vérnix caseoso (substância gordurosa e esbranquiçada que recobre o 

corpo para proteção da pele). 

- Milia sebácea (pequenos pontos de acúmulo de gordura na pele sempre 

localizados na face). 

- Manchas Mongólicas (manchas azuladas que aparecem geralmente na 

região glútea, podendo diminuir ou perdurar por toda a vida). 

- Lanugem (pelos finos e felpudos que recobrem todo o corpo e 

desaparecem após o primeiro mês de vida). 

- Fontanelas (partes moles existentes entre os ossos do crânio e que se 

fecham com o decorrer do crescimento). As fontanelas deverão apresentar-se 

planas. 

- A cabeça é grande em relação ao corpo (sendo o perímetro cefálico de 33 

á 35 cm normal), pode ocorrer uma sobreposição dos ossos do crânio, devido a uma 

adaptação ao canal de parto, voltando a posição normal logo nas primeiras horas de 

vida. 

- Bossas (saliências no couro cabeludo, que ocorrem devido a pressões 

sofridas pelos tecidos durante o trabalho de parto), podem ser edemas ou 

hematomas que desaparecem na primeira semana. 

- Tórax (podem apresentar tumefação dos mamilos). 

- O abdômen apresenta-se abaulado pelo aumento fisiológico do fígado e 

baço. 

- Membros curtos em relação ao corpo. 

- Reflexo de moro (hiperextensão dos quatro membros, seguida de flexão). 

- Frequência cardíaca em média de 140 bat/min. 

- Frequência respiratória de 30 a 60 respiração/min, caracteriza-se por ser 

uma respiração abdominal superficial. 

- Pressão Arterial aproximadamente de 80 x 40 mmHg. 
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- O cordão umbilical possuem 2 artérias e 1 veia. 

- Instabilidade térmica (queda de temperatura caso não seja corretamente 

aquecido). 

O Ministério da Saúde (1994) considera como recém-nascido de baixo peso, 

todo aquele que nasce com peso inferior a 2.500g. Neste critério podem estar 

incluídos tanto os prematuros quanto os RN de termo com retardo do crescimento 

intra-uterino.A incidência varia de acordo com o país ou região em função das 

condições sócio-econômicas. No Brasil a média é de 10,2% variando de acordo com 

a região de 8,6% a 12,2%. 

Segundo Franceschini e Cunha (2007, p. 326) todos os RN perdem peso 

durante os primeiros dias de vida. A perda ponderal varia entre 5% e 10% do peso 

do nascimento. 

Também é bastante variável a proporção entre os RN de baixo peso, de 

prematuros e dos RN com idade gestacional igual ou superior a 37 semanas com 

retardo de crescimento intra-uterino. Esta proporção está relacionada com a 

condição sócio-econômica da população (BRASIL, 2011). 

O Baixo Peso ao Nascer, definido como peso abaixo de 2500 g, e a 

prematuridade são grandes responsáveis pela mortalidade neonatal, representando 

69% de todos os óbitos neonatais, e pelos distúrbios funcionais entre os 

sobreviventes (Ministério da Saúde,1999). 

Hennig, Gomes e Gianini (2006, p. 19) comentam que, nos países 

desenvolvidos a implantação e o impacto das ações desenvolvidas na área 

perinatal, somadas ao desenvolvimento da neonatologia e às novas tecnologias 

surgidas nas duas últimas décadas, têm possibilitado a sobrevida de recém-nascidos 

cada vez menores. No Brasil, as elevadas taxas de mortalidade neonatal ainda se 

constituem um desafio para o nosso sistema de saúde. 

As possibilidades de sobrevivência de um recém-nascido prematuro estão 

diretamente relacionadas pela idade gestacional, peso ao nascer e a presença de 

problemas de saúde graves ao nascer (respiratórios, cardíacos, infecciosos, 

malformações). De todos os problemas o mais importante é a idade gestacional, 

uma vez que esta determina a maturidade dos órgãos. Atualmente considera-se 

viável um recém-nascido a partir das 23/24 semanas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2011). 
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No período neonatal, momento de grande vulnerabilidade na vida, 

concentra-se riscos biológicos, ambientais, sócio-econômicos e culturais, havendo 

necessidade de cuidados especiais, com atuação oportuna, integral e qualificada de 

proteção social e de saúde, direitos reconhecidos pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (1990). 

 

4.2 UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL E INCUBADORA 

 

Na unidade de cuidados intensivos neonatais são internados, 

principalmente, os recém-nascidos prematuros, que correm risco de vida e 

necessitam de cuidados 24h, bem como aqueles que sofreram algum problema ao 

nascimento(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Uma das características do período neonatal são as altas taxas de morbi-

mortalidade, devido ser uma fase de grande fragilidade do ser humano e a alta 

propensão a ocorrência de sequelas muitas vezes incapacitantes e de longa 

duração. Para que estas taxas diminuam e haja a recuperação de alguma patologia 

que venha ocorrer neste período sem que haja sequelas, é indicado o 

encaminhamento para UTIN (PEIXOTO,2011, p. 1309). 

As UTI são importantes recursos para o tratamento de pacientes graves ou 

potencialmente graves que necessitam de cuidados contínuos e especializados, em 

consequência de uma ampla variedade de alterações fisiopatológicas. Embora a 

terapia intensiva neonatal tenha experimentado um grande desenvolvimento ao 

longo dos anos, acompanhando uma tendência mundial, este crescimento tem 

ocorrido, por diversos motivos, de forma desigual entre as regiões do Brasil 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

Averyet al. (1984) relatam a história do surgimento da Neonatologia como 

especialidade na França em 1960. Ainda em seu relato Avery afirma que Dr. Pierre 

Budin, resolveu estender suas preocupações além da sala de parto e criou o 

Ambulatório de Puericultura no Hôpital Charité de Paris, em 1882. Em 1914, foi 

criado por um pediatra, Dr. Julius Hess, o primeiro centro de recém-nascidos 

prematuros no Hospital Michel Reese, em Chicago. Depois disso, foram criados 

vários outros centros, para a segregação dos recém-nascidos prematuros com a 

finalidade de assegurar enfermeiras treinadas, dispositivos próprios, incluindo 

incubadoras e procedimentos rigorosos para a prevenção de infecções. 
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Em 1924, o pediatra Albert Peiper, interessou-se pela maturação neurológica 

de prematuros. Silverman foi pioneiro em estabelecer o uso de processos 

cuidadosamente controlados em berçário de prematuros. O interesse da Dra. 

Dunhan sobre problemas clínicos dos recém-nascidos levou-a a enfatizar a 

importância do controle contínuo dos dados federais sobre a mortalidade de recém-

nascidos. Isto serviu de base para a política federal, aumento do interesse nos 

serviços de cuidados materno-infantis assim como nas pesquisas peri e neonatais 

(AVERY et al., 1984). 

Ainda segundo AVERY (1984), o termo Neonatologia foi estabelecido por 

Alexander Schaffer cujo livro sobre o assunto, Diaseases of the Newborn, foi 

publicado primeira vez em 1960. 

No ano de 1878, Stephane Etienne Tarnier, obstetra e professora de Paris, 

pediu a um funcionário de um zoológico que fizesse uma incubadora parecida com 

uma chocadeira de ovos de galinha. Tarnier apresentou este invento em 1880. 

Instalada na Maternidade de Paris, fez cair o índice de mortes de bebes de até 

2000g de 66% para 38% (RODRIGUES; OLIVEIRA, 2004). 

Para COSTA (2009, p. 29) incubadora neonatal é um equipamento que 

proporciona a um recém-nascido um ambiente termo-neutro, controlado pelos 

fatores fluxo de ar interior, umidade e temperatura.Geralmente é utilizada em 

prematuros. 

O bebê encontra-se dentro de uma incubadora, que tem por função substituir 

o útero materno, mantendo um ambiente quente e regulando a temperatura 

consoante a temperatura do bebê. Oliveira (2004, p. 22) completa que, a incubadora 

proporciona a umidade necessária ao equilíbrio do bebê e protege-o das infecções e 

do barulho. Todos os cuidados e tratamentos, incluindo a pesagem, são realizados 

dentro da incubadora. 

Na PORTARIA Nº 930, DE 10 DE MAIO DE 2012 – Ministério da Saúde, é 

determinado critérios para o funcionamento de um Serviço de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal. (Anexo 05) 

Para Reichert et al. (2007), a UTIN propicia uma experiência ao recém-

nascido bastante diferente daquela do ambiente uterino, uma vez que este é o ideal 

para o crescimento e desenvolvimento fetal, pois possui características distintas, 

como temperatura agradável e constante, maciez, aconchego, e os sons extra-

uterinos são filtrados e diminuídos. Apesar da importância da UTIN para os neonatos 
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doentes, contraditoriamente, essa unidade que deveria zelar pelo bem-estar da 

criança em todos os seus aspectos, é por excelência um ambiente nervoso, 

impessoal e até temeroso para aqueles que não estão adaptados às suas rotinas. 

Tal ambiente é repleto de luzes fortes e constantes, barulho, mudanças de 

temperatura, interrupção do ciclo do sono, haja vista que são necessárias repetidas 

avaliações e procedimentos, acarretando muitas vezes, desconforto e dor. 

 

4.3 AUDIÇÃO 

 

A audição, do latim auditioné, é um dos cinco sentidos do corpo humano, a 

função é captar os sons ou ruídos originários de ondas sonoras liberadas no 

meioexterno ou ar e enviá-los ao córtex cerebral (BUENO, 2000). A audição é um 

dos sistemas mais elaborados e sensíveis do organismo humano e é também um 

dos sentidos que nos permite a recepção de informações importantes para o 

desenvolvimento, compreensão, produção ou manutenção da linguagem. As 

alterações no sistema auditivo interferem diretamente sobre os aspectos linguísticos 

e psicossociais do ser humano (ANDRADE, 1996, p. 158). 

Aproximadamente com 20 semanas de gestação, ocorre a formação das 

estruturas do ouvido interno e externo, e das conexões neurossensoriais do ouvido 

ao córtex auditivo, no cérebro (BRASIL, 2011, p. 63). 

A audição apresenta-se funcional por volta das 25 semanas de gestação. O 

desenvolvimento coclear e do córtex auditivo são indispensáveis para a 

funcionalidade plena da audição. Estas estruturas requerem a estimulação externa 

como a voz humana, a música e outros estímulos ambientais benéficos que surgem 

no dia a dia do feto ou bebê (GRAVEN e BROWNE, 2008, p. 189). 

Oliveira (2004) relata que no nascimento todos os componentes estruturais 

do ouvido estão completamente maduros, mas a mielinização é imatura. E a 

atividade cortical associada à audição está incompleta. Esta falta de integração é 

responsável pela resposta generalizada do recém-nascido aos sons. 

Segundo Cavalcanti et al. (2005, p. 210) as principais funções do ouvido são  

o equilíbrio e a audição. 

Conforme SANTOS (1999, p. 52) nos diversos níveis do sistema nervoso é 

que o som é interpretado quanto à frequência, intensidade e discriminação da 

direção da fonte que o originou e onde tem origem uma série de reflexos 
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involuntários e inconscientes, por exemplo, o virar a cabeça para a fonte de ruído, o 

fechar os olhos à explosão, os sobressaltos com estímulos que alteram a circulação, 

a respiração, o processo digestivo e todos os outros efeitos extrauditivos induzidos 

pelo ruído. 

Rodrigues (2004) comenta que o RN responde com calma a sons que lhe 

eram familiares na vida intra-uterina (sons de músicas e por ex. telenovelas), 

podendo discriminar a voz da sua mãe da voz de outras mulheres ao 3º dia de vida. 

No Guia de Atenção à Saúde do Recém-Nascido do Ministério da Saúde de 

2011, encontram-se orientações a respeito do exame físico do RN, e sobre os 

ouvidos podemos registrar que, deve-se verificar a forma, a consistência e 

implantação dos pavilhões auriculares, e a presença de condutos auditivos externos, 

fístulas retroauriculares e apêndices pré-auriculares. Também se deve avaliar a 

função do sistema auditivo. 

O feto irá experimentar progressivamente o ambiente sonoro no qual viverá 

depois do nascimento. Pode-se afirmar que o som é o cartão de visitas da vida 

(GUYTON; HALL, 2006, p. 1115). 

 

4.4 RUÍDO 

 

O conceito de qualidade de vida tem sido empregado em diferentes 

contextos, como, dentre outras, na saúde, na política, no urbanismo e no meio 

ambiente. Ribas (2007) afirma que, na realidade, o que vemos são esforços de 

muitas ciências na direção de anular ou minimizar os efeitos da degradação do meio 

ambiente sobre as pessoas. Entendemos que qualidade de vida contempla saúde e 

meio ambiente, na medida em que estes dois pontos são reflexos do modo de vida 

de uma determinada comunidade. 

Santos e Matos (1996) identificam o ruído como sendo o responsável pela 

produção de sensações auditivas não prazerosas, sendo por isso, diferente de som. 

Nepomuceno (1994) define ruído como sendo um fenômeno audível cujas 

frequências não podem ser discriminadas porque diferem entre si por valores 

inferiores aos detectáveis pelo aparelho auditivo. Ele se apresenta como um objeto 

de estudo interessante, pois afeta diretamente a saúde das pessoas, desqualifica o 

ambiente onde elas vivem e traz problemas de ordem social, na medida em que 

seus efeitos alteram e degradam as relações sociais (SOUZA, 2004). 
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São considerados ruídos os sons desorganizados e em frequência 

fisiologicamente incompatíveis com o ouvido humano, que podem causar estresse, 

alterações psíquicas e comportamentais (MACEDO, 2009). 

De acordo com Bergman et al. (1985, p. 98) o ruído têm potencial suficiente 

para danificar a audição e provocar surdez temporária ou permanente, além de 

afetar o bem-estar físico e emocional. 

Ruído está presente em nosso cotidiano, em todos os lugares e mesmo nos 

hospitais. As principais causas de ruído dentro de ambiente hospitalar são os 

equipamentos como aspiradores, monitores, ventiladores mecânicos, telefone, 

computadores, impressoras, celulares, passos, vozes da equipe multiprofissional, 

visitantes, movimentação de pessoas entre outros (MUNIZ, 2009). 

De acordo com a OMS (1980) mensurar as consequências do ruído sobre a 

qualidade de vida das pessoas é difícil, pois os fatores são diversos. Apesar disso, a 

entidade afirma ser necessário estudar o ruído já que esta situação envolve a 

população mundial em grande escala. 

Lichtig (1992), em trabalho realizado declara que o ruído excessivo pode 

causar alterações fisiológicas como a aceleração cardíaca, disfunções hormonais, 

alterações na pressão sanguínea, disfunções digestivas, lesões nas coronárias e 

também problemas auditivos. 

 

4.4.1 Riscos e danos à saúde por exposição a ruído em recém-nascidos 

 

Estudos sobre ruídos em UN constatam que as tecnologias incorporadas 

para cuidar dos RNs contribuem para a sobrevivência das crianças (LAMY, 1995), 

mas quando o barulho de instrumentos se une aos choros dos bebês, as vozes dos 

adultos e entrada e saída das pessoas constituem uma situação de poluição sonora 

(SCOCHI et al. 2001). 

Apesar dos RNs não terem como impor modificações na sonoridade 

ambiental, são dotados de competência comportamental que lhes “permite expressar 

conforto ou desconforto, que pode influenciar os profissionais da unidade a introduzir 

mudanças na ambiência” (KAKEHASHI et al., 2007). 

Segundo Tamez et al.(2002), os níveis de ruído elevados atingem 

potencialmente o frágil sistema auditivo do RN, principalmente dos prematuros. 

Ruídos altos podem prejudicar a sua cóclea, causando perda de audição, além de 
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interferirem no repouso e sono levando-o à fadiga, à agitação, à irritabilidade e ao 

choro. Contribuem também para o aumento do consumo de oxigênio e a frequência 

cardíaca, o que resulta em aumento do consumo calórico e ganho lento de peso. 

Para Aurélio e Tochetto (2010, p. 65), o ruído excessivo encontrado nas 

UTINs é proveniente de diversas fontes, tais como: equipamentos de suporte à vida, 

como respiradores mecânicos, berços aquecidos, bombas de infusão e incubadoras, 

vozes/conversas, circulação de pessoas na unidade; alarmes, visitas médicas e 

familiares; manuseio das incubadoras; circulação de equipamentos de exames, 

manipulação não cuidadosa no fechamento de armário, gavetas, tampas de lixo, 

portas, ar condicionado, entre outras. Os níveis sonoros existentes nesse ambiente 

são permanentes, com presença de ruídos em intensidade elevada, nefastos à 

cóclea humana. Os efeitos colaterais do processo terapêutico acrescidos à 

fragilidade biológica e longa permanência nessas unidades, podem potencializar os 

riscos para a deficiência auditiva. 

O repouso auditivo, para o autor, Tamez (2002), é importante ao RN para o 

desenvolvimento e crescimento e não para responder aos estresses provocados 

pelos ruídos, que pode levá-lo à demora no ganho de peso e até atrasar sua alta 

hospitalar. Além dos danos já citados, se o ruído atingir níveis muito elevados, pode 

causar perda da audição e aumento da pressão arterial (efeitos fisiológicos); 

incômodos (efeitos psicológicos), tensão, baixa do desempenho, interferência nas 

comunicações orais e irritabilidade. 

Pereira et al.(2003, P. 768) demonstraram em seu estudo em uma UTI os 

efeitos prejudiciais do alto nível de pressão sonora ao RN com manifestações de 

choro e, consequentemente, elevação da pressão intracraniana com possibilidade 

de hemorragia craniana intraventricular, aumento do consumo de Oxigênio e da FC, 

resultando em maior consumo de energia. 

Os ruídos dos equipamentos para os cuidados de RN podem afetar os 

bebês, causando aumento na frequência cardíaca, respiratória e queda na saturação 

periférica de oxigênio, além de alterações na atividade motora. A permanência do 

RN em um local ruidoso, por período maior que 48 horas, é considerada fator de 

risco para déficit auditivo (UCHOA; PROCIANOY; LAVINSKY; SLEIFER, 2003; 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2007). 
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4.4.2 Ruído nas incubadoras 

 

Rodarte et al. (2005) demonstraram que nas UN de alta complexidade, os 

bebês estão expostos a várias fontes de ruído ambiental, as quais podem 

potencializar os riscos para a deficiência auditiva. E completam que muitas dessas 

fontes de ruído são decorrentes do próprio processo terapêutico, como uso de 

drogas ototóxicas e equipamentos de suporte à vida, como por exemplo, incubadora. 

A poluição sonora nas UTIN faz-se presente diariamente, ocorrendo tanto 

ruídos graves como agudos, ultrapassando intensidades de 110 dB, nefastos à 

cóclea do ouvido humano, não sendo prejudiciais somente ao adulto que fica 

exposto a eles 08, 10 ou 12 horas, mas muito mais nocivos ao bebê de alto risco, o 

qual fica exposto a esse ambiente ruidoso continuamente, durante vários dias ou até 

meses. 

De acordo com o US Envinonmental Protection Agency (1997), os níveis de 

ruído acima de 45 dB/A devem ser evitados na UTIN e no interior das incubadoras. A 

American Academyof Pediatricssugere 58 dB/A como o nível permitido de exposição 

de ruído ao RN. A legislação brasileira, em 1997, passa a recomendar 60 dB/A como 

o máximo Nível de Pressão Sonora  permitido no interior da incubadora 

(ABNT,1997). 

Makie Lichtig (1991, p. 3) comentam que na literatura são mencionados os 

possíveis efeitos nocivos do ruído das incubadoras sobre a audição dos bebês 

prematuros, uma vez que estes bebês de baixo peso são considerados como sendo 

mais susceptíveis a problemas de audição. 

Pesquisa realizada em 2011, por Peixoto et al., em um Hospital Universitário 

de São Paulo, teve como objetivos avaliar os níveis de produção sonora e identificar 

as fontes que produzem ruídos no ambiente da UTI.  Como conclusão do referido 

estudo obteve a produção de elevados níveis de poluição sonora que estão 

expostos os recém-nascidos e os profissionais que trabalham na unidade neonatal. 

De acordo com os resultados da pesquisa, foi sugerido a elaboração de projeto para 

diminuir os níveis de poluição sonora na UTIN que tenha dimensões de abranger os 

aspectos arquitetônicos, programa de manutenção preventiva dos equipamentos e 

conscientização dos profissionais.  

Devido à vulnerabilidade da clientela assistida, o controle do nível do ruído 

ambiental deve ser uma prática adotada por todas as UNs. Como cada unidade 
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possui características físicas e de funcionamento próprias, a mensuração desses, 

mesmo sendo tarefa complexa precisa ser realizada em cada uma delas. Além 

disso, mais investigações são necessárias para que sejam estabelecidos os níveis 

sonoros que não coloquem em risco a saúde dos RNs, principalmente dos 

prematuros (NOGUEIRA,2011). 

Algumas recomendações e sugestões foram apresentadas, no estudo de 

Angrisani (2013) visando a redução dos níveis de ruído existentes na UTIN: 

- É aconselhável não se colocar pranchetas, mamadeiras ou outros objetos 

sobre a cúpula de acrílico da incubadora. Caso seja necessário colocá-los, forre com 

um feltro para atenuar o ruído; 

- Deve-se evitar tamborilar sobre a cúpula de acrílico; 

- Quando for possível, diminuir o tempo do fluxo de oxigênio em altas 

concentrações, sem comprometer a manutenção da vida dos bebês; 

- Na escolha de equipamentos para a UTIN, a geração de níveis de pressão 

sonoros mais baixos deveria ser um dos critérios para a aquisição dos mesmos; 

- Telefones, rádios e outros equipamentos ruidosos deveriam ser 

transferidos para uma sala próxima a UTIN; 

- O volume de todos os alarmes utilizados na UTIN deveriam ser diminuídos 

e desligados o mais rapidamente possível, uma vez acionados, afim de que os 

bebês prematuros fiquem expostos, o menor tempo possível, a ruídos intensos; 

- Pressionar delicadamente os fechos das portinholas, tanto para abrí-las 

como para fecha-las, soltando os pinos dos fechos depois de fechados (para evitar o 

"click" dos fechos); 

- Forrar com espumas as portas inferiores do gabinete; 

- Cestas de lixo metálicas deveriam ser trocadas pelas de plástico para 

evitar batidas ruidosas; 

- Diminuir a geração de sons de baixa frequência, como ventiladores e ar 

condicionado, pois a capacidade de isolamento da tampa acrílica é zero para estas 

frequências; 

- Fabricantes deveriam diminuir a reverberação e considerar a frequência de 

ressonância da cúpula acrílica; 

- Fabricantes deveriam visar a redução das incubadoras projetando motores 

e ventiladores mais silenciosos. 
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Conforme manual do Ministério da Saúde em 2013, é de responsabilidade 

de cada membro da equipe envolvido no processo: 

- avaliação, gerenciamento e controle dos riscos: etapa na qual, a partir do 

conhecimento da situação de risco, são estabelecidas as metas a serem atingidas; 

- gerenciamento audiométrico: estabelece os procedimentos de avaliação 

audiológica e seguimento do trabalhador exposto a ruído; 

- proteção auditiva: análise para escolha do tipo mais adequado de proteção 

auditiva individual para o trabalhador; 

- treinamento e programas educacionais: desenvolvimento de estratégias 

educacionais e divulgação dos resultados de cada etapa do programa; 

- auditoria do programa de controle: garante a contínua avaliação da eficácia 

das medidas adotadas. 
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5 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos do HC/UFPR, de acordo com as atribuições definidas na Resolução CNS 

196/96, com parecer número 105.197 em 24 de setembro de 2012, e CAAE 

05035912.20000.0096 (Anexo 02). 

O estudo foi conduzido em uma UN de um hospital público que pertence a 

uma universidade pública da cidade de Curitiba. A referida unidade tem capacidade 

para atender 25 leitos, destes 05 são para neonatologia, 10 para médio risco e 10 

para alto risco. A UTIN ocupa um andar dentro do hospital, com 05 salas para 

assistência aos recém-nascidos, uma sala para programa Canguru e várias salas 

para administração do serviço. 

O quadro funcional da unidade em questão compõe-se de 60 profissionais 

de enfermagem (10 enfermeiros, 50 auxiliares e técnicos de enfermagem), sendo em 

média 11 profissionais por plantão. Ainda permanecem profissionalmente na UTI, 

médicos, residentes e acadêmicos de medicina, enfermagem, nutrição e terapeutas 

ocupacionais. A unidade também acomoda os pais dos recém-nascidos internados, 

que podem permanecer 24 h junto de seu bebê. Sem contar com os profissionais da 

administração, nutrição, higiene hospitalar entre outros, com a presença desse 

quantitativo de pessoas circulando na UTI, a geração de ruídos é presente e 

contínuo. 

A UTN possui 31 incubadoras, dessas cinco são de transporte. Todas da 

marca FANEM, 07 do tipo com umidificação e 19 sem umidificação e com parede 

dupla. 

A escolha dos recém-nascidos para entrar na pesquisa, foi aleatória, ou seja, 

à medida que entravam na UTIN, as crianças eram avaliadas para inclusão ou 

exclusão no estudo. Por essa mesma razão, que não existe critério de sexo. Com 

isso, tivemos 32 crianças do sexo masculino e 29 do sexo feminino, que participaram 

de nosso estudo. 

Os critérios de inclusão para participar do estudo foi ter o TCLE (Anexo 01) 

assinado pelos pais ou responsáveis, configurando o consentimento; ter entre 1500 

e 2500 g, por se enquadrar como baixo peso para os parâmetros pediátricos e 

durante a internação ter permanecido em incubadora; a realização do teste da 
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orelhinha, que faz parte do Programa de Triagem Auditiva Neonatal (TAN) Seletivo, 

através do teste de Emissões Otoacústicas com resultado de “aprovado”. 

Entre os critérios de inclusão estava determinado o peso maior do que 

1500g, já que a intenção do trabalho era focar em RNs de baixo peso. E a 

classificação para baixo peso é peso entre 1500 e 2500g, abaixo disso, é 

considerado muito baixo peso. Mesmo determinando essa faixa de 1500 a 2500g, 

existiu uma variação considerável, que é percebida na próxima tabela. 

 
 
 

TABELA1 - VARIAÇÃO DE PESO AO NASCIMENTO RELACIONADO AO 
NÚMERO DE RN (n=61) 

Número de recém-nascidos Variação de peso ao nascimento 

09 <1000 

10 até 1500 

22 até 2000 

20 até 2500 

Fonte: A pesquisa 

 

 

Todos os participantes da pesquisa, só foram observados quando atingiam 

peso de 1500g. Para uma observação mais fiel, era constatado a idade gestacional 

no momento do nascimento, para assim planejar melhor o tempo de pesquisa. 

Idade gestacional é o tempo de gravidez calculado em semanas. O tempo 

adequado para uma gestação normal é de 40 semanas. Em nosso estudo foram 

observados recém-nascidos que atingiram a gestação entre 23 e 38 semanas. Com 

uma variação tão grande de idade gestacional é natural que também tivesse 

ocorrido variação igual com o peso dos bebês. Na tabela 2 observamos que para 

cada idade gestacional tivemos um número de RNs, que participaram da pesquisa. 
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TABELA 2 -NÚMERO DE RECÉM-NASCIDOS X IDADE GESTACIONAL AO 

NASCIMENTO (n=61) 

Nº de RN Idade gestacional  

01 23 

01 24 

02 25 

01 26 

04 27 

01 28 

02 29 

06 30 

04 31 

05 32 

09 33 

12 34 

06 35 

03 36 

03 37 

01 38 

       Fonte: A pesquisa 

 

Para critério de exclusão foram acatados os itens de realização do teste da 

orelhinha, que faz parte do Programa de TAN Seletivo, através do teste de EOA com 

resultado de “reprovado”; negativa dos pais ou responsáveis em participar do estudo 

ou não aceitarem assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; não se 

encaixar dentro do peso de 1500 a 2500 g durante o período da pesquisa; possuir 

síndrome(s); ido a óbito durante o estudo. 

Algumas crianças não entraram na pesquisa, pois não preenchiam os 

requisitos de inclusão. O número de RNs observados foram 87, mas como foram 

excluídos alguns, permaneceram no estudo 61 crianças. (Anexo 04) Foram 26, os 

recém-nascidos que foram classificados nos critérios de exclusão. Como dá para 

perceber no gráfico 1, assim como a causa da exclusão. 

GRÁFICO 1 - RAZÕES DAS EXCLUSÕES X Nº DE EXCLUIDOS 

 
  Fonte: A pesquisa 
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A princípio foram observados 87 recém-nascidos em incubadora na UTIN, 

mas durante a pesquisa foram excluídos 06 por serem portadores de síndromes, 08 

foram a óbito e 12 apresentaram alterações na TAN, resultando uma amostra de 61 

RN observados no estudo. 

As observações na UTI Neonatal ocorreram em todos os períodos do dia, 

foram programados horários na manhã, tarde e noite, portanto a coleta dos dados 

aconteceu, tanto no diurno quanto no noturno. 

As medições dos níveis de pressão sonora foram realizadas na UTIN de um 

Hospital de Ensino do Paraná nos meses de novembro de 2012 e março de 2013, 

seguindo os critérios legais estabelecidos pela legislação brasileira, a Portaria Nº 

3214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, NR 17, Ergonomia, e a NBR 

10152/2000. A NR 17 estabelece parâmetros que permitam a adaptação das 

condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de 

modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. 

Estabelece a norma que nos locais de trabalho onde são executadas atividades que 

exijam solicitação intelectual e atenção constantes, são recomendados níveis de 

ruído de acordo com o estabelecido na NBR 10152. 

O instrumento utilizado para avaliação dos ruídos foi um Medidor Integrador 

Portado pelo Avaliador, marca Bruel&Kjaer, tipo 2230, devidamente calibrado com 

frequência mensal de calibragem, de propriedade da FUNDACENTRO/PR e a 

avaliação foi realizada por engenheira da instituição. Para avaliação dos níveis de 

pressão sonora operou-se na curva de compensação “A”, sendo realizadas várias 

medições, nos períodos da manhã e tarde, medindo-se os níveis mínimos, máximos 

e o nível médio fornecido pelo recurso de medição de Leq em salas da UTIN. 

As medições em nível equivalente representam o nível médio baseado na 

equivalência de energia, isto é a média dos níveis de pressão sonora durante o 

tempo de avaliação, expondo a média que o trabalhador fica exposto em sua 

jornada de trabalho. 

A medição do ruído ambiental ocorreu em duas situações características, 

que se deu da seguinte forma: (1) nos momentos de maior fluxo de pessoas, uso de 

equipamentos para controles clínicos, passagem de plantão, visita médica, 

realização de procedimentos; (2) nos momentos mais silenciosos, que é quando 

ocorre menos produção de ruídos (hora do soninho das crianças). A “hora do 
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soninho” na UN é o momento destinado a respeitar o descanso das crianças 

internadas na unidade. São três momentos de a “hora do soninho”, um pela manhã, 

um a tarde e outro durante a noite. Durante a “hora do soninho” os profissionais 

diminuem as atividades, procuram não conversar, os parâmetros dos equipamentos 

com alarmes são diminuídos, o trânsito de pessoas é também diminuído.(Anexo 06) 

 Concomitante a cada medição, foi realizada a medição do ruído dentro das 

incubadoras, ou seja, no momento de maior barulho na UTIN medimos, o ruído fora 

e dentro das incubadoras, assim como no momento de menor produção de ruídos, 

medimos fora e dentro das incubadoras. 

A coleta de dados se estendeu por 06 meses, mais precisamente de 

setembro/2012 a março/2013. No entanto, observamos RN que nasceram em julho, 

mas que foram atingir o peso para entrar na pesquisa mais tarde. 

 

GRÁFICO 2 - NÚMERO DE NASCIMENTOS/MÊS 

 

Fonte: A pesquisa 

 

 

A coleta dos dados aconteceu com a frequência diária, por 

aproximadamente 30 minutos para cada observação, e em dois períodos (turnos de 

plantão), para que dessa forma fossem contemplados todos os momentos do 

mesmo dia de observação. Como instrumento de coleta dos dados foi utilizado 

escala APIB (Assessment of Preterm Infant Behavior) (Anexo 03) validada por Als 
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em 1982, é uma ferramenta amplamente utilizada para avaliação do comportamento 

dos bebês prematuros e projetada especificamente para documentar o 

funcionamento neurocomportamental dos bebês pré-termo. 

A escala APIB usa manobras com sequências graduadas de pontuação. Ela 

se move a partir de estimulação apresentado durante o sono, toque leve, um toque 

médio, e eventualmente, um toque de maior intensidade emparelhado com a 

estimulação vestibular. A etapa de interação/ atenção social é administrado em 

qualquer altura no decurso da análise, quando a organização comportamental do RN 

indica disponibilidade para esta sequencia. Ele recebe prioridade nas tentativas do 

examinador para facilitar organização do bebê. A APIB apresenta rendimentos de 

seis variáveis do sistema principal (média aritmética dos 81 escores dos 6 conjuntos 

de escores do sistema); e 26 variáveis adicionais, construídos por a priori regras dos 

subescores adicionais 204. Os seis pontos do sistema (Fisiologia, Motor, Estado de 

Atenção / Interação, Regulamentar, Examinador de Facilitação) Escore 1-9. 

Pontuações baixas (1-3) denotam graus de bem modulada e bem organizado 

regulação comportamental, reflexivo de limiares ideais de desorganização e 

estresse, enquanto que pontuações mais altas (7-9) denotam facilmente 

desorganização, mal modulado na regulação do comportamento, o que reflete baixa 

em limiares de desorganização e estresse. O exame consiste de seis pacotes de 

itens: Sleep (1) / Distal Estímulos, (2) descobrir e posição supina; (3) baixos 

estímulos táteis; (4) Médio Estímulos táteis e vestibulares; (5) Alta estímulos táteis e 

Vestibular, e (6) Atenção / Interação. Para pacotes 1 a 5, três pontos de status 

separados (Linha de Base, Resposta, Pós-resposta) são atribuídos para quatro dos 

sistemas (autonômico, motor, estado, e auto-regulação). Para a etapa 6, uma 

pontuação geral é atribuída pelo examinador. A atenção / interação só tem 

marcação na etapa 6. Os três pontos identificados por etapa pelo sistema 

representam uma pontuação para o nível de funcionamento no respectivo sistema 

antes do início do estímulo (Linha de Base, B); uma pontuação para o acumulado 

desempenho durante a resposta (s) para o conjunto de manobras agrupados dentro 

de uma etapa (Resposta, R), e uma pontuação para o funcionamento do sistema 

após os itens dentro de uma etapa e antes do início de facilitação (Post, P). Os 3 

pontos B, R, e P representam um detalhado matizada do perfil por etapa e por 

sistema de atual diferenciação do RN e modulação de funcionamento no que diz 

respeito ao aumento exigências do ambiente e examinador. O bom funcionamento 
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dos bebês entre 10 e 30 dias de idade corrigida (Idade baseada na data de 

nascimento) correspondem ao escore de 1-3, crianças com mal funcionamento a 

pontuação será na faixa de 7-9. A folha de sistemas de avaliação permite determinar 

quais as tarefas que uma criança lida com facilidade, mantendo bem a regulação, 

funcionamento equilibrado de todos os subsistemas, quais as tarefas que começam 

a enfatizar uma criança a superar o equilíbrio e modulação de vários subsistemas 

ainda podem ser geridos com a facilitação do examinador e que tarefas são 

claramente inadequado para uma criança. Desta forma, desenvolvem mentalmente 

apropriados objetivos e de apoio com simplificação que pode ser estabelecido para 

não sobrecarregar nem para deprimira criança individualmente. 

Resumindo a análise dos resultados do teste de observação APIB apresenta 

o seguinte escore: resultado entre 1-3: bom denotam graus de bom modulado e bem 

organizado na regulação comportamental, reflexivo de limiares ideais de 

desorganização e estresse; 

Resultado entre 4-6: médio denotam grau de imaturidade; 

Resultado entre 7-9: ruim denotam grau facilmente desorganizado, mal 

modulado e regulação do comportamento, o que reflete baixa a limiares de 

desorganização e estresse.  

As observações e registros do estudo foram realizados pela pesquisadora 

com o auxílio de uma segunda observadora (uma acadêmica do curso de 

enfermagem da UFPR). E constataram-se que não houve significante diferença 

entre as duas avaliações, por isso manteve-se os dados coletados pela 

pesquisadora principal. 

Como todas as crianças internadas na UTI são expostas a ruídos 

usuais,mediu-se o ruído e observou-se as manifestações dos recém-nascidos em 

incubadora. Não há grupo controle tradicional, já que todos os recém-nascidos são 

sujeitos da pesquisa, por isso foi utilizado como grupo controle, o momento em que a 

UTI Neonatal se encontra com menor produção de ruído, que é a hora do soninho 

dos recém-nascidos. Nesses momentos todas as possibilidades de ruído são 

eliminadas ou diminuídas, respeitando a necessidade de continuidade do tratamento 

e preservação da segurança dos recém-nascidos. 

A intenção ao realizar este estudo é buscar estratégias para melhorar a 

qualidade de vida dos bebês de alto risco, tanto no que se refere à conservação da 
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audição, bem como minimizar os efeitos psicológicos e fisiológicos provenientes de 

exposição a ruídos. 

A proposta desse estudo é uma pesquisa de abordagem quantitativa, de 

natureza descritiva exploratória. O método estatístico utilizado foi o de Estatística 

versão 7.0 com tabelas de frequências e o Teste t de Student pareado, ao nível de 

significância de 0,05 (5%). 
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6 RESULTADOS 

 

O estudo foi conduzido em uma Unidade Neonatal de um hospital público 

que pertence a uma Universidade Pública da cidade de Curitiba. 

Foram observados 61 recém-nascidos de baixo peso, todos tiveram peso 

entre 1500 e 2500 g e estavam em incubadora. Nenhum participante possuía algum 

tipo de agravo à saúde além do baixo peso. 

As aferições do nível de pressão sonora ambiente foram realizadas em cinco 

momentos durante o período da pesquisa, nos meses de novembro de 2012 a 

março de 2013.  Foram medidos os ruídos no ambiente e no interior das incubadoras 

(Tabela 03)  nos horários de silêncio (hora do soninho) e nos horários de maior 

produção sonora (hora dos procedimentos e visitas). 

 

TABELA 3 -MEDIÇÃO DO RUÍDO NA INCUBADORA 

Incubadora Leq Ruído min Ruído Max 

    

Interior da incubadora 62,3 50,4 88,2 

Abertura da porta   82,7 

Fechamento da porta   88,0 

Batidas c/ unha por fora   77,0 

Exterior da incubadora 59,9 56,0 69,8 

    

Média total 61,1 53,2 81,0 

Fonte: A pesquisa 

 

A tabela3 demonstra a medição do ruído de uma incubadora sem o recém-

nascido. Foi aferido o ruído no interior e exterior da incubadora, enquanto era 

produzidas, manobras de abertura e fechamento da porta da incubadora, simulando 

o que o bebê, poderia perceber de barulho, enquanto são realizados cuidados 

diretos ao RN. Também se procurou reproduzir os movimentos de batidas de unhas 
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na parede da incubadora, com mesma intenção. E foi medido o ruído, fora da 

incubadora, com todas essas manobras em seu interior.  

É visível o alto índice de dB em todos os momentos. 

As observações de comportamento que geravam as respostas fisiológicas e 

funcionais dos RNs também foram realizadas nos horários de maior e menor 

produção de ruído, num mesmo dia, durante os 6 meses de coleta de dados. 

O número de observações de cada sujeito variou de 3 a 39, sendo 

considerada a média como representante de cada um deles, isso para todas as 

variáveis envolvidas. O uso da média é o que fornece o melhor resultado. 

Foram realizadas algumas simulações considerando somente aqueles casos 

com mais observações, por exemplo, acima de 10, porém, em todos eles os 

resultados dos testes não se alteraram. 

Na tabela 4, foram feitas estatísticas descritivas das  variáveis em  análise, 

que são o ruído Leq, ruído mínimo, ruído máximo, peso, saturação de oxigênio, 

frequência cardíaca e APIB em n=61. Isso comparado nos dois momentos de 

observação pré-determinado na metodologia do trabalho, que são hora do silêncio 

(soninho) e hora do maior ruído (produção de barulho). Na tabela 4 estão registradas 

as médias, mínimo, máximo das variáveis e o desvio padrão. 

Através do Teste t de Student pareado, ao nível de significância de 0,05 

(5%), verifica-se a existência de diferenças significativas (*) entre as médias para as 

seguintes variáveis: ruído Leq, ruído mínimo, ruído máximo, frequência cardíaca e 

saturação de O2. 

Na tabela 4 foram calculadas, através de testes estatísticos, as relações das 

variáveis médias físicas, fisiológicas e comportamental, entre os dois momentos 

mais distintos do dia, que é o silêncio (hora do soninho) e barulho (hora de maior 

ruído). O resultado desse cruzamento de dados é de significância entre as variáveis 

de ruído e dados fisiológicos, principalmente a frequência cardíaca e saturação de 

oxigênio. Portanto pode-se concluir que os RNs apresentam alteração fisiológica 

quando se encontram em desconforto causado pelo ruído ambiente. 
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TABELA 4 – RESULTADO DA ESTATÍSTICA ENVOLVENDO AS VARIÁVEIS 
RUÍDO E RESPOSTAS FISIOLÓGICAS E FUNCIONAIS NOS DOIS MOMENTOS: 
SONINHO E RUÍDO     (n = 61) 

V
A

R
IÁ

V
E

L
 MÉDIA MÍNIMO MÁXIMO 

DESVIO 
PADRÃO 

p 

Sono Ruído Sono Ruído Sono Ruído Sono Ruído 

Ruído 
Leq 

(dBA) 
58,62 61,34 55,80 54,50 63,40 67,90 1,70 2,88 0,0000*  

Ruído 
mín. 

(dBA) 
47,80 47,30 45,30 45,10 50,00 49,80 1,21 1,02 0,0351* 

Ruído 
máx. 
(dBA) 

75,92 78,86 71,20 74,70 80,00 83,00 2,06 1,92 0,0000* 

Peso 
(g) 

1837,15 1837,14 1487,00 1487,00 2282,50 2282,50 218,63 218,64 0,5071 

Freq. 
Card. 

(bat/min) 
137,74 142,59 110,00 122,50 158,00 160,90 10,36 8,7 0,0000* 

Satur. O2 

(%) 
95,58 94,96 93,00 91,60 98,00 97,30 1,05 1,12 0,0000* 

APIB 3,54 3,55 2,00 2,00 6,00 6,00 1,38 1,38 0,4579 

Fonte: A pesquisa                                   Nível de significância p=0,05 (5%) 

*(resultado significativo ao nível de 5%) 

 

 

Verifica-se que nessa mesma tabela 4 o ruído mínimo medido nos 

momentos de silêncio (sono) é maior (45,3dB) do que o medido no momento de 

ruído (45,1 dB). O nível de ruído máximo medido em todos os momentos ficou entre 

71,2 e 83 dB, o que é bastante alto para parâmetros de uma UTIN. 
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Para variável frequência cardíaca pode-se perceber uma variação entre 110 

e 160 batimentos por minutos, o que é bastante alterado, considerando os padrões 

de referência para bebês recém-nascidos, mesmo que com baixo peso. 

Outra variável, a saturação de oxigênio, que representa a quantidade em 

percentuais de oxigênio inspirado que chegam as células mais distantes do 

organismo, também apresenta com uma variação bastante variável, entre 91 e 98%. 

Na tabela 4 é registrado os índices de avaliação APIB, que mede a reação 

comportamental dos RNs, nos momentos de repouso até de estimulação ativa do 

avaliador, computou-se a variação de 2 (muito bom) a 6 (médio para ruim). 

 

Para obter um resultado mais fidedigno, quanto aos níveis sonoros, que os 

RNs são expostos, foram realizados algumas medições no ambiente da UN, bem 

como no interior das incubadoras, mas sem a presença de bebês.  

Durante a pesquisa foi possível realizar cinco aferições de nível sonoro 

ambiente na UN. O ruído no ambiente e no interior das incubadoras foi medido nos 

meses de novembro, dezembro (2012), janeiro, fevereiro e março (2013), sendo uma 

vez em cada mês.  

Durante as medições foi registrado o fluxo de trabalho, de pessoas e de 

movimentos que poderiam estar interferindo na produção de ruído ambiente.  

E o que se observou foi um comportamento mais contido durante os 

momentos de aferição que coincidia com a “Hora do Soninho”, já nos outros 

momentos, não houve o mesmo cuidado por parte das pessoas em diminuir a 

produção de ruído. 

  



38 

QUADRO 1 – AVALIAÇÃO DO RUÍDO AMBIENTE E EM INCUBADORAS 

SETOR DATA 
/PERÍODO 

Leq Min Max                   OBSERVAÇÕES 

Sala 1 05/11/12 T 57,8 48,5 71,6 7 RN – 2 acompanhantes 

10/12/12 M 67,6 46,3 82,2 6 RN – 2 enfermeiras 

15/01/13 T 58,2 45,9 78,7 8 RN – 6 acompanhantes- 3 enf. 

26/02/13 M 69,3 50,1 84,6 9 RN – 1 acompanhante – 4 enf. 

21/03/13 M 68,1 47,5 83,4 8 RN – 2 pessoas da higiene- 1 enf. 

Sala 2 
 
 

05/11/12 T 62,1 48,6 76,9 9 RN – 3 acomp.- 2 enf.- 1 médico 

10/12/12 M 65,7 45,3 81,5 8 RN – 1 acomp. – 3 enf.- 2 médicos 

15/01/13 T 56,5 46,8 80,2 6 RN – 6 acomp. – 2 enf. 

26/02/13 M 62 44,9 76,7 7 RN – 2 acomp. – 3 enf. 

21/03/13 M 64 49,5 78,4 10 RN – 4 enf. – 3 médicos 

Sala 5 
 

05/11/12 T 57,9 49,9 71,2 5 RN 

10/12/12 M 63,3 46,8 73,6 5 RN – 1 acomp. – 2 enf. 

15/01/13 T 54,5 45,3 79,2 6 RN -  6 acomp. – 2 enf. 

26/02/13 M 64,5 44,7 80,1 7 RN – 3 acomp. – 4 enf. 

21/03/13 M 66,2 52,9 82,3 7 RN – 2 acomp. – 3 enf. 

Incubadora 
Sem RN 

05/11/12 T 53,3 51,1 65 No interior da incubadora 

10/12/12 M  

15/01/13 T 

26/02/13 M 

21/03/13 M 62,3 50,4 88,2 Interior da incubadora 

 82,7 Durante a abertura da porta 

88 No fechamento da porta 

77 Batidas de unha na parede da incubad 

52,7 50,7 60 Interior da incubadora sem batidas ou 
movimento de porta. 

59,9 56 69,8 Exterior da incubadora sem batidas ou 
movimento de porta. 

Fonte: A pesquisa               Legenda: M (manhã); T (tarde) 
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O escore de observação de comportamento dos recém-nascidos, teve como 

resultado, a incidência em alguns momentos pontuais, como por exemplo, o peso 

das crianças. Repetiam-se os escores à medida que, o peso também coincidia nas 

mesmas respostas dos RNs. 

 

QUADRO 2 - PESO X APIB 

APIB PESO 

1 a 3 1800 a 2000 

4a 6 1400 a 1700 

7 a 9 < 1300 

                                               Fonte: A pesquisa 

 

Através do Teste t de Student pareado, ao nível de significância de 0,05 

(5%), verifica-se a existência de diferenças significativas (*) entre as médias para as 

seguintes variáveis: ruído Leq, ruído mínimo, ruído máximo, frequência cardíaca e 

saturação de O2. 

Na tabela 4 foram calculadas, através de testes estatísticos, as relações das 

variáveis médias físicas, fisiológicas e comportamental, entre os dois momentos 

mais distintos do dia, que é o silêncio (hora do soninho) e barulho (hora de maior 

ruído). O resultado desse cruzamento de dados é de significância entre as variáveis 

de ruído e dados fisiológicos, principalmente a frequência cardíaca e saturação de 

oxigênio. Portanto pode-se concluir que os RNs apresentam alteração fisiológica 

quando se encontram em desconforto causado pelo ruído ambiente. 

O escore de observação de comportamento dos recém-nascidos, teve como 

resultado a incidência em alguns momentos pontuais, como por exemplo, o peso das 

crianças. Repetiam-se os escores à medida que, o peso também coincidia nas 

mesmas respostas dos RNs. 
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7 DISCUSSÃO 

 

A Norma Brasileira Regulamentadora (NBR)10152/1987 da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece 35 a 45 dB como níveis aceitáveis 

para ambientes hospitalares vazios, sendo o primeiro o nível desejável e o segundo 

o limite aceitável. 

No entanto, na UTIN aqui estudada, assim como em muitas UTIN no Brasil, 

a intensidade do ruído mensurado excede os níveis aceitáveis. Em estudo realizado 

por ZAMBERLAN-AMORIM (2012) numa UN para diminuição do nível sonoro no 

ambiente, constatou-se que mesmo diminuindo consideravelmente os níveis de 

ruído, ainda assim, se mantinha mais intenso que o recomendável. A mensuração 

nos dois momentos (soninho e ruído), ultrapassa os 45 dB, sendo que na hora do 

soninho, a aferição é maior do que quando existe maior geradores de ruídos, por ser 

momentos de transito de pessoas e realização de procedimentos nesse ambiente. 

Em estudo realizado por Weich (2011, p. 332), é relatado que, a longo prazo, as 

modificações comportamentais não se mostram tão efetivas como as intervenções 

sobre o ambiente físico, e sugere novas abordagens junto à equipe periodicamente. 

Nas medições de nível de ruído na UTIN, há o registro de nível máximo 

entre 71,20 e 83 dB. Essas medições ocorreram nos momentos de maior agitação 

no interior da UTI. De encontro a isso, existe a recomendação de Nogueira (2011), o 

controle do nível do ruído ambiental deve ser uma prática adotada por todas as Uns, 

devido à vulnerabilidade da clientela assistida. 

Em um ambiente ruidoso é fácil perceber alterações comportamentais e 

fisiológicas das pessoas expostas a esse fenômeno. Quando se observa recém-

nascidos em uma UTI, as principais alterações percebidas é a frequência cardíaca e 

a oximetria e isso é narrado por Gaiva (2010, p.607) em estudo realizado, onde 

afirma que em ambientes ruidosos, observam-se sinais de estresse, com aumento 

da frequência cardíaca e redução da saturação de O2. Nesse estudo é apresentado 

como resultado a redução da saturação de O2 em bebês em incubadora, na 

presença de maiores níveis de ruído ambiente. 

Ainda na literatura encontramos a pesquisa de Kakehashiet al. (2007, 

p.407), que evidência os efeitos deletérios do elevado nível de pressão sonora ao 

recém-nascido, como aumento do consumo de O2 e da  FC, o que resulta em um 

consumo maior de energia e retardo no ganho de peso. 
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Gomes e Crivara (2010) salientam os efeitos fisiológicos e comportamentais 

no RN exposto a ruído, tais como: choro, agitação, distúrbios do sono, entre outros. 

Em nossa pesquisa foi utilizado o instrumento APIB, para observação do 

comportamento do RN em incubadora na UTIN. Esse instrumento possibilita ao 

avaliador, pontuar de forma muito simples o comportamento do bebê e sua 

capacidade de adaptação a novas situações a ele impostas. Como resultado 

observa-se na tabela 1, uma variação no escore dado ao comportamento adaptativo, 

entre 2 (muito bom) e 6 (médio para ruim). Foi constatado também que bebês com 

maior peso e maior idade gestacional, apresentam uma capacidade de adaptação 

comportamental mais positiva.  

Buscando na literatura amparo para essa observação, encontra-se que é 

importante respeitar o estado comportamental do bebê, caso esteja em sono 

profundo, caso esteja chorando consolá-lo completamente antes da realização de 

manipulação (GAIVA, 2010). Ainda nesse sentido, a literatura destaca que o 

cuidador, ao assistir o neonato, deve estar atento aos sinais de má adaptação ao 

ambiente, emitidos pelo recém-nascido, como respiração, postura, tônus muscular, 

movimentos corporais alterados, irritabilidade, choro contínuo, sono difuso, 

hiperalerta, entre outros (TAMEZ, 2006, p. 152). 

Um dos critérios para inclusão no estudo é ter baixo peso, mas não 

necessariamente ao nascer, pois muitas crianças que participaram da pesquisa 

nasceram com muito baixo peso, ou seja, menos de 1500g, mas quando atingiram 

esse peso, foram incluídos nas observações da pesquisa. Em 2010 o Ministério da 

Saúde realiza pesquisa em muitas cidades e de vários estados brasileiros, tendo 

como resultado sobre a questão baixo peso ao nascer e idade gestacional, como 

vimos no gráfico 2 de nosso trabalho, uma prevalência de baixo peso ao nascer e 

idade gestacional inferior a 37 semanas. É apresentado pelo Ministério da Saúde em 

2010, que 53,8% dos nascimentos acompanhados na pesquisa, tiveram idade 

gestacional menor que 37 semanas e 64,5% com peso menor que 2500g (Ministério 

da Saúde, 2010). 

Laptook (2008, p. 385) declara que quanto menor a idade gestacional, pior 

será o estado clínico do RN pré-termo. 

No gráfico 3 verifica-se a relação de nascimentos por sexo, durante o 

período de coleta dos dados (setembro-março 2013). Nesse período nasceram 32 

crianças do sexo masculino e 29 do sexo feminino (1,10 homens/mulher). Essa 
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proporção é confirmada pelo último censo nacional, que informa a proporção de 1,05 

homens para 01 mulher ao nascimento. 

Barros (2008, p. 851) realiza pesquisa analisando os nascimentos até 2008, 

e segundo esse autor, no Brasil nascem mais crianças do sexo masculino, cerca de 

3% a mais que crianças do sexo feminino. Em 2008, dos 2.931.731 nascidos vivos, 

51,2% foram do sexo masculino e 48,7% do sexo feminino. 

O total de RNs observados na pesquisa foram 87, mas terminando com 

apenas 61 bebês participantes, pois alguns entraram nos critérios de exclusão. No 

gráfico 04 é demonstrado a quantidade de RN que foram excluídos pelos critérios 

previamente determinados. Desses 08 foram a óbito e 06 nasceram com síndromes. 

Buscando na literatura, França e Lansky (2009, p. 97) registram que a maior parte 

das mortes infantis ocorre nos primeiros dias de vida da criança, e por causas 

consideradas evitáveis, como infecção, asfixia ao nascer e complicações da 

prematuridade.  

Outro critério de exclusão para pesquisa é RN portador de síndrome. A 

literatura aponta a ocorrência de malformações congênitas em aproximadamente 2 a 

3% dos nascidos vivos (ROSANO, 2000, p. 665).  

Em 2008 no Brasil, foi registrado como portadores de malformação 

congênita 0,65% dos nascidos vivos, segundo relatório do Ministério da Saúde. É 

importante considerar que o estudo foi realizado em UTIN de alto risco e com 

referência para malformações congênitas. Na mesma instituição onde se localiza a 

UTI neonatal, também existe um ambulatório para atendimento à gestantes com 

fetos malformados. Por isso é justificável a alta taxa (7%) de recém-nascidos com 

malformação no período da coleta de dados. 

O nascimento pré-termo, que envolve baixo peso ao nascer, se constitui em 

fator de risco, em si mesmo, para o desenvolvimento da criança, afirmação de 

Custódio et al. (2012). Com relação ainda, as variáveis neonatais (peso e idade 

gestacional), bebês que apresentam alto índice de risco neonatal e que 

permanecem mais tempo internados na UTIN apresentam mais risco no 

desenvolvimento (NOBRE, 2009, p. 443). 

O quadro 01, dos resultados, mostra a relação de peso e escore da escala 

APIB, ou seja, é demonstrado que RNs com muito baixo peso (menos de 1500g), 

apresentam comportamentos atípicos comparados a crianças nascidas com peso 

maior. Isso porque o peso torna-se proporcional a sua maturidade cognitiva. A 
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prematuridade pode contribuir para atraso no neurodesenvolvimento (Ministério da 

Saúde, 2011). 

Marlow (2004, p. 226) cita que cerca de 50% dos RNs prematuros 

apresentam déficit cognitivo, e é frequente a ocorrência de atraso moderado do 

neurodesenvolvimento em RN pré-termo de muito baixo peso (menos que 1500g). 

Portanto, dada à prematuridade e com ela a imaturidade fisiológica é 

possível ocorrer variação de manifestação comportamental, já que o 

desenvolvimento neurológico também está imaturo. 

No Brasil, 6,7% dos nascidos vivos foram pré-termo em 2008, segundo 

relatório do MS em 2011. No mesmo relatório consta que no Rio de Janeiro 12% dos 

nascidos vivos têm baixo peso (entre 1500 e 2500g), assim também acontece em 

Pelotas com índice de 16% de baixo peso. No gráfico 05 é visível o índice de RNs 

participantes da pesquisa que apresentaram baixo peso ao nascer. A maioria dos 

observados se encontra nessa faixa (Ministério da Saúde, 2011). 

Para entender a tabela 4, é necessário registrar alguns dados importantes 

sobre a vitalidade do RN. Segundo o Ministério da Saúde (2011) a FC é o principal 

determinante na decisão de indicar as diversas manobras de reanimação. Logo após 

o nascimento, segundo Kamlin et al.(2006, p. 320), o RN deve respirar de maneira 

regular e suficiente  para manter a FC de 100bpm. Nos RN que não precisam de 

procedimentos de reanimação ao nascer, a saturação de O2 com um minuto de vida 

situa-se ao redor de 60-65%, só atingindo valores de 87-92% no 5º minuto de vida 

(DAWSON, 2010, p. 1345).  

Outro dado importante na tabela 4 é a mensuração do nível sonoro na UTIN. 

E é interessante fazer uma reflexão mais profunda sobre o ambiente sonoro. O 

Ministério da Saúde (2013) adverte sobre a necessidade de dar atenção à produção 

de ruído em UTIN. O som pode ser medido em termos de frequência 

(graves/agudos), utilizando ciclos por segundo ou Hertz (Hz).  A intensidade do som 

(mais alto/mais baixo) também pode ser medida por meio de uma escala logarítmica 

cuja unidade é o decibel (dB). A escala em dB(A) é mais usada para descrever 

níveis sonoros conforme soariam ao ouvido humano. Por não se tratar de uma 

escala linear, um local com 75 dB(A) de ruído é percebido como 4 a 8 vezes mais 

ruidoso que um outro com 55dB(A). Cada aumento de 10 dBA é percebido pelo 

ouvido humano como uma duplicação da intensidade sonora percebida.  
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Em 2011 o MS declara que, as UTIN apresentam níveis de ruído bastante 

elevados, com uma média de 77,4 dB(A) para os ruídos de fundo, com pico de ruído 

com média de 85,8 dB(A), aumentando bastante durante os procedimentos 

assistenciais. Em estudo realizado em 2011 e publicado pelo MS, aponta que em 

UTIN foi medido ruído por 48 horas e registrado média de 65-74 dB(A).  

A média registrada em nessa pesquisa ficou entre 58,62 dB(A) e 61,34 

dB(A), conforme tabela 4. 

Segundo Gray e Phiblin (2004, p. 248), em UTIN os níveis desejados não 

deve exceder a: Leq 50 dB(A); L min 55 dB(A); L Max menos de 70 dB(A). 

Analisando os dados da pesquisa constata-se que os níveis de pressão 

sonora na UTIN pesquisada (min 47,80 dB(A) e 47,30 dB(A) e máx 75,92 dB(A) e 

78,86 dB(A)), apesar de estar com leituras próximas ao desejado, ainda não se 

conseguiu atingir o padrão aconselhado. 

Na literatura são encontrados os efeitos fisiológicos dessa alteração sonora 

em UTIN. Gray (2004, p.249) aponta como prejuízo, as alterações na frequência 

cardíaca, aumento na pressão arterial, diminuição na saturação do O2, apneia, 

aumento na pressão intracraniana e possíveis efeitos neuroendócrinos e na 

imunidade. Além de alterações comportamentais e cognitivas. 

Baseado nas declarações acima citadas infere-se na tabela 4, que os RNs 

observados nessa pesquisa, reagiram fisiologicamente conforme o referenciado na 

literatura. 

Os equipamentos de suporte vital em uso constituem uma das principais 

fontes de ruído nas unidades neonatais, segundo NOGUEIRA (2011). 

Para Paiva (2006, p. 34) o sono do neonato internado em UTIN costuma ser 

interrompido diversas vezes durante o dia, com períodos de descanso variando entre 

4,6 e 9 minutos. 

Kakehashi et al. (2007, 407) ressalta que as portinholas das incubadoras são 

abertas inúmeras vezes para realização de procedimentos, ocasião em que os RN 

ficam mais expostos à sonoridade ambiental, somando-se à exposição contínua ao 

ruído produzido pelo motor da incubadora. 

Em estudo publicado em 2011 pelo MS, é possível comparar as medições 

realizadas nessa pesquisa em incubadoras e foram realizadas as mensurações com 

o seguinte resultado: alarme da incubadora (67-96 dB); fechar porta ou gaveta da 
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incubadora (70-95 dB); bater com os dedos no acrílico da incubadora (70-95 dB); 

fechar a portinhola da incubadora (80-111 dB). 

Na tabela 03 são mostradas as medições nas incubadoras onde os RN 

observados ficam acomodados para terapêutica. E é possível verificar que não 

existe diferencial entre as medições dessa pesquisa e das encontradas na literatura, 

já que na tabela 3 está registrado que para abertura de porta da incubadora (82,7 

dB); fechamento da porta da incubadora (88 dB); batidas no acrílico da incubadora 

(77 dB); dentro da incubadora sem estimulo externo (59,9 dB) e dentro da 

incubadora com estímulos usuais sonoros (62,3 dB). Em todas as situações são 

constatados altos níveis de pressão sonora dentro da incubadora.  

A audição está intimamente interligada ao sistema de alerta, sendo muito 

importante para a sobrevivência, pois prepara o indivíduo para reagir ao primeiro 

som de perigo. Mesmo em estado de sono, um ruído abrupto pode influenciar 

comportamentos, causando sustos, movimentos, alterando o estado de consciência 

chegando a acordar e, até mesmo ao choro. A manutenção de estados de sono é 

importante para um adequado desenvolvimento do sistema nervoso central (GRAY, 

2004, p. 257). 

Um aspecto fundamental no cuidado ao recém-nascido prematuro é tentar 

reproduzir na UTIN as condições vividas por ele no ambiente intra-uterino, e ao 

mesmo tempo produzir estímulos suficientemente adequados para que o prematuro 

possa levar adiante o seu desenvolvimento (GAIVA, 2010, 609). 

No livro Uma Declaração Universal de Direitos para o Bebê Prematuro, 

Tavares (2011), encontra-se o Artigo VII que: Todo prematuro tem direito ao 

repouso, devendo por isso ter respeitados seus períodos de sono superficial e 

profundo que doravante serão tomadas como essenciais para seu desenvolvimento 

psíquico adequado e sua regulação biológica. Interromper de forma aleatória e 

irresponsável sem motivo justificado o sono de um prematuro é indicativo de maus 

tratos. No Art. VIII. Todo prematuro tem o direito inalienável ao silêncio que o permita 

sentir-se o mais próximo possível do ambiente sonoro intra-uterino, em respeito a 

seus limiares e à sua sensibilidade. Qualquer fonte sonora que desrespeite esse 

direito será considerada criminosa, hedionda e repugnante. 

Considerando os elevados níveis de pressão sonora encontrados no estudo 

e seus efeitos sobre os recém-nascidos de baixo peso em incubadora, os resultados 
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demonstram a necessidade de realizar intervenções para atingir os padrões sonoros 

recomendados e melhoria da assistência a esse cliente.  

Para tanto requer conhecimento, planejamento, trabalho em equipe, 

motivação, educação permanente e retroalimentação. Mudanças físicas na unidade 

após cuidadoso planejamento pode ser um dos aspectos de mais fácil aplicação. O 

grande desafio está na atividade humana, principal elemento produtor de ruído 

dentro da UTI Neonatal. 

Recomenda-se que seja realizado, periodicamente o monitoramento dos 

níveis de pressão sonora, nos três turnos e nos diferentes dias da semana. 

É importante ressaltar que não existe nenhum efeito adverso, conhecido ou 

proposto, que possa inibir ou limitar a adoção de medidas de controle do som. 

  



47 

8 CONCLUSÃO 

 

O sentido da audição é a maneira pela qual o recém-nascido entra em 

contato com o mundo sonoro e com as estruturas de linguagem. E é desta forma 

que o ser humano se relaciona com seus semelhantes, buscando novos 

conhecimentos sobre si e o mundo onde vive. 

Este estudo evidenciou altos níveis de pressão sonora no ambiente da 

unidade de terapia intensiva neonatal e as alterações observadas nos recém-

nascidos, que foram causadas pelo ambiente ruidoso.  

Conclui-se que os recém-nascidos são afetados pelo ruído ambiente como 

foi demonstrado nas alterações fisiológicas e comportamentais, principalmente nos 

momentos de maior produção sonora. 

Foi possível observar que a produção científica na área temática em questão 

é ainda incipiente, pois existe muito estudo mensurando o ambiente de UTIN, ou 

avaliando o desenvolvimento dos recém-nascidos de baixo peso, mas já com idade 

avançada, fora da unidade neonatal.  Este trabalho pode ser importante para 

estimular pesquisadores interessados no assunto. 
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ANEXO 01 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Sandra Maria Schefer Cardoso, pesquisadores da Universidade Federal do 

Paraná, estamos convidando (o Senhor, a Senhora, você) pais e/ou responsável 

pelo recém nascido internado na UTI Neonatal da Unidade da Mulher e do Recém- 

Nascido do Hospital de Clínicas-UFPR a participar de um estudo intitulado  

“AVALIAÇÃO DAS RESPOSTAS DOS RECÉM NASCIDOS DE BAIXO 

PESO EM INCUBADORA FRENTE À EXPOSIÇÃO A RUÍDOS EM 

UMA UTI NEONATAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE CURITIBA”, 

cujo estudo observará o recém nascido de baixo peso em incubadora, para detectar 

manifestações dos mesmos causadas por ruído gerado  da UTI Neo, com a intenção 

de propor melhorias no ambiente, para prevenção de complicações advindas desse 

tipo de exposição.  O objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos decorrentes de 

exposição a ruídos usuais em recém-nascidos de baixo peso em incubadora. Caso 

você  permita a participação do seu bebê na pesquisa, será necessário  realizar o 

teste da orelhinha, que já é de rotina realizar na maternidade, sendo de 

obrigatoriedade estar incluso no Programa de Triagem Auditiva Neonatal Seletivo. 

Esse exame vai detectar se o recém-nascido escuta ou não.Os benefícios 

esperados com essa pesquisa são: detectar o mais precocemente possível se existe 

distúrbio auditivo e encaminhamento para tratamento; buscar estratégias para 

melhorar a qualidade de vida dos bebês de alto risco, tanto no que se refere à 

conservação da audição, bem como minimizar os efeitos psicológicos(choro 

excessivo, agitação) e fisiológicos(perda de peso, sono agitado) provenientes de 

exposição a ruídos.No entanto, nem sempre você será diretamente beneficiado com 

o resultado da pesquisa, mas poderá contribuir para o avanço científico.  

 

 

 

  

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal_-

________ 

 

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 

TCLE________ 
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O pesquisador Sandra Maria Schefer Cardoso, enfermeira, responsável por este 

estudo poderá ser contatado na Unidade da Mulher e do Recém-Nascido localizada 

no 6º andar do prédio da maternidade do Hospital de Clínicas de Curitiba; pelos 

telefones (41)33607897 no horário das 8 às 17h e (41)84273274; email: 

sandra.schefer@ufpr.br,  para esclarecer eventuais dúvidas que (o Sr., a Sra. , ou 

você) possa ter e fornecer-lhe as informações que queira, antes, durante ou depois 

de encerrado o estudo.   

A participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais que se bebê faça 

parte da pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o 

termo de consentimento livre e esclarecido assinado.   A sua recusa não implicará 

na interrupção no atendimento e/ou tratamento. 

As informações relacionadas ao estudo poderão ser conhecidas por pessoas 

autorizadas como o orientador do estudo ProfDrª Lorena Kozlowski.     No entanto, 

se qualquer informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob 

forma codificada, para que a identidade do recém-nascido seja preservada e seja 

mantida a confidencialidade.  

As despesas necessárias para a realização da pesquisa não são de sua 

responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá qualquer 

valor em dinheiro. Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu 

nome, e nem nome de seu filho e sim um código.  

 

 

 

 

 

 

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal_-

________ 

 

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 

TCLE________ 
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Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e 

compreendi a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A 

explicação que recebi menciona os riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para 

interromper minha participação a qualquer momento sem justificar minha decisão e 

sem que esta decisão afete meu tratamento. 

 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura do sujeito de pesquisa ou responsável legal) 

Local e data 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador ou quem aplicou o TCLE 

Local e data 

 

 

 

 

 

 

  

Rubricas: 

 Sujeito da Pesquisa e /ou responsável legal_-

________ 

 

Pesquisador Responsável ou quem aplicou o 

TCLE________ 
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ANEXO 02 
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ANEXO 03 

 

INSTRUMENTO DE COLETA 
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ANEXO 04 

 

 
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO INFANTIL 
NOME DO RN RG DATA DO NASCIMENTO IDADE GESTACIONAL 

HORA DA ÚLTIMA ALIMENTAÇÃO TIPO DA ALIMENTAÇÃO INTERVALOS ENTRE MAMADAS 

POSIÇÃO: 
CABEÇA: 
COBERTO: 

  SUPINO 
 DIREITO 
 FRALDA 

 PRONA 
 ESQUERDO 
 CAMISA 

 DECUBITO LATERAL 
 CENTRAL 
 ROUPA 

 COBERTAS 

ESTADO INICIAL DO BEBÊ ESTADO PREDOMINANTE DO BEBÊ 

PESO COMPRIMENTO PERÍMETRO CEFÁLICO ÍNDICE PONDERAL 

DATA HORA LOCAL PESSOAS PRESENTES 
 MÃE 

 
 PAI 

 
 IRMÃO (S) 

 
OUTROS_________ 

VARIÁVEIS QUE INTERFEREM EXAMINADOR VÍDEO DURAÇÃO DO EXAME 

FICHA DE PONTUAÇÃO LEGENDA: B= Base          R= Reação        P= Pós-Resposta 

 FISIOLOGIA MOTOR ESTADO ATENÇÃO/INTERAÇÃO REGULAMENTAÇÃO 

 B R P B R P B R P B R P B R P 

AVALIAÇÃO I 
SONO 

         

 

   

AVALIAÇÃO II 
DESCOBRIMENTO 

            

AVALIAÇÃO III 
LIGEIRO TOQUE 

            

AVALIAÇÃO IV 
TOQUE  

            

AVALIAÇÃO V 
TOQUE ALTO 

            

AVALIAÇÃO VI 

ATENÇÃO/INTERAÇÃO 
               

 

  



61 

APÊNDICE 01 

 

CADASTRO DOS PARTICIPANTES 

RN DN HN PN PC PT PA EST IG SEXO APG PART 

01 18/7 16:11 850 23,5 21 20 34 25 F 8/9 N 

02 25/9 21:32 1870 30,5 26,5 24,5 44 31 M 8/9 C 

03 10/9 11:40 700 24 19 17 33,5 30 F 7/8 C 

04 19/9 02:50 1085 25 20 23 40 27 M ?/7 N 

05 03/10 02:50 1465 28 23,5 22 40 30 M 7/9 N 

06 04/10 14:40 605 21 18 18,5 28,5 24 M 1/5/7 N 

07 09/10 00:38 770 28 21 24 32 25 M 5/7 C 

08 12/10 10:58 1825 27,5 27 25 42 32 F 8/9 C 

09 13/10 22:14 2000 31 28,5 27 40 37 F 7/9 C 

10 16/10 18:30 1955 31,5 27 25 43 33 M 8/9 C 

11 20/10 18:11 1965 29,5 26 24,5 44 32 M 7/8 C 

12 23/10 09:46 1940 30,5 28 25 43 33 M 8/9 C 

13 27/10 00:24 2010 32 28,5 27 45 34 F 8/9 C 

14 27/10 00:26 2070 30 28 27 44 34 F 8/9 C 

15 28/10 15:11 1150 25,5 23 21 35 27 M 6/8 N 

16 29/10 18:20 1905 31,5 28 25 34 34 M 7/9 N 

17 01/11 21:45 1875 30 26 26 43 31 M 8/9 N 

18 08/11 01:05 1560 28 28 25,5 35 29 M 8/9 N 

19 08/11 01:11 2295 33 28,5 28 50 37 M 5/8 N 

20 20/11 03:45 2005 31 27 26 46 35 M 8/9 N 

21 24/11 10:21 1045 25,5 22 22 37 28 F 3/8/9 C 
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22 28/11 14:53 1130 28 22 21 37 27 F 8/9 C 

23 30/11 08:26 2075 31 28 28 46 33 F 5/8 N 

24 11/03 12:10 2220 31,5 29 25 46 33 M 9/9 N 

25 21/12 21 985 24 22 22 35 30 M 6/8 N 

26 27/12 16:07 825 25,5 23 23 31,5 29 M 8/9 C 

27 01/01 10:47 1280 26 23 23,5 38 37 M 6/9 C 

28 14/01 03:05 1520 28 24 22 40 32 M 2/4/7 N 

29 13/01 00:50 1305 27,5 24 21 39 30 F 8/9 N 

30 21/01 10:34 1110 28 22 19 39 30 F 7/8 C 

31 23/01 15:08 1435 29,5 25 22,5 39 34 F 7/9 C 

32 23/01 14:50 1965 31 29 28 43 34 F 7/9 C 

33 23/01 17:54 2295 32,5 31 28 47 35 F 4/8 C 

34 27/01 03:26 990 24 22 20 36 26 F 7/8 N 

35 28/01 12:19 1840 30 28 24 43 32 F 4/8 C 

36 28/01 10:48 1710 29 28 28 42 30 F 9/10 C 

37 30/01 07:25 2225 30 28 26 40 35 F 1/6/8 N 

38 31/1 15:35 2435 33 28 27 43 36 M 8/9 C 

39  6/03 9:27 1845 30 27 25 44 32 F 5/8 C 

40 05/02 14:32 2070 31 28,5 27 46 33 M 8/9 N 

41 08/03 12:35 2045 33 30 28,5 46 36 M 7/8 C 

42 09/02 11:14 1575 30 26 26 43 31 M 8/8 C 

43 09/02 11:16 1555 31 25 25 41 31 M 8/9 C 

44 12/02 14:36 1540 29 25 22 44 33 M 8/9 N 

45 13/02 16:40 2105 32,5 31 28 51 35 F 6/7 C 

46 22/11 04:00 1200 25 24 24 37 27 F 4/7 N 
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47 15/02 16:10 2300 31 28 26 44 33 M 8/9 C 

48 15/02 16:12 2270 31,5 29 27 47 33 M 7/9 C 

49 16/02 11:46 1755 30 25,5 23 41 33 M 8/8 C 

50 18/02 16:45 2330 30,5 29 25 46 34 M 8/9 N 

51 19/02 03:12 1780 31 26 25 47 38 F 7/8 C 

52 19/02 05:00 1920 30,5 26 25,5 43 35 M 9/9 C 

53 17/03 00:20 2085 30,5 30,5 29,5 47 34 F 9/10 N 

54 20/02 20:25 2005 32 28 24 42 34 F 6/10 C 

55 16/03 22:40 2250 34 29,5 27 47 36 F 8/9 C 

56 14/11 15:30 1850 30,5 28 25 44,5 34 M 8/9 C 

57 30/11 17:17 910 25,5 21 18,5 36,5 27 F 9/10 C 

58 13/03 22:55 2370 34 30 28 49 35 M 8/9 C 

59ª 16/03 17:28 2005 32 25,5 26 45 34 F 8/9 C 

60B 16/03 17:30 1980 32,5 28 26 43 34 F 8/9 C 

61 03/12 17:52 845 25,5 20,5 21 32 34 F 8/9 C 
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ANEXO 05 

 

PORTARIA Nº 930, DE 10 DE MAIO DE 2012 – Ministério da Saúde, é determinado 

o seguinte: 

Serviço de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) 

Art. 10. UTIN são serviços hospitalares voltados para o atendimento de 

recém-nascido grave ou com risco de morte, assim considerados: 

I recém-nascidos de qualquer idade gestacional que necessitem de 

ventilação mecânica ou em fase aguda de insuficiência respiratória com FiO2 maior 

que 30% (trinta por cento); 

II recém-nascidos menores de 30 semanas de idade gestacional ou com 

peso de nascimento menor de 1.000 gramas; 

III recém-nascidos que necessitem de cirurgias de grande porte ou pós-

operatório imediato de cirurgias de pequeno e médio porte; 

IV - recém-nascidos que necessitem de nutrição parenteral; e 

V - recém-nascidos críticos que necessitem de cuidados especializados, tais 

como: uso de cateter venoso central, drogas vasoativas, prostaglandina, uso de 

antibióticos para tratamento de infecção grave, uso de ventilação mecânica ou FiO2 

maior que 30% (trinta por cento), transfusão de hemoderivados. 

Art. 11. As UTIN deverão cumprir os seguintes requisitos de Humanização: 

I - controle de ruído; 

II - controle de iluminação; 

III - climatização; 

IV - iluminação natural, para as novas unidades; 

V - garantia de livre acesso a mãe e ao pai, e permanência da mãe ou pai; 

VI - garantia de visitas programadas dos familiares; e 

VII - garantia de informações da evolução dos pacientes aos familiares, pela 

equipe médica, no mínimo, uma vez ao dia. 
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Art. 12. Para fins de habilitação como UTIN, o serviço hospitalar deverá 

dispor de equipe multidisciplinar especializada, equipamentos específicos próprios e 

tecnologia adequada ao diagnóstico e terapêutica dos recém-nascidos grave ou com 

risco de morte. 

Art. 12. Para fins de habilitação como UTIN, o serviço hospitalar deverá 

dispor de equipe multidisciplinar especializada, equipamentos específicos próprios e 

tecnologia adequada ao diagnóstico e terapêutica dos recém-nascidos grave ou com 

risco de morte. 

II - contar com ambiência e estrutura física que atendam às normas 

estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA); 

III - dispor dos seguintes materiais e equipamentos: 

a) material e equipamento para reanimação: 1 (um) para cada 5 (cinco) 

leitos, de acordo com o estabelecido no Anexo I a esta Portaria; 

b) monitor de beira de leito para monitorização contínua de frequência 

cardíaca, cardioscopia, oximetria de pulso e pressão não invasiva, frequência 

respiratória e temperatura: 1 (um) para cada leito; 

c) ventilador pulmonar mecânico micro processado: 1 (um) para cada 2 

(dois) leitos, com reserva operacional de 1 (um) equipamento para cada 5 (cinco) 

leitos, devendo dispor cada equipamento de, no mínimo, 2 (dois) circuitos completos; 

d) ventilador pulmonar específico para transporte, com bateria: 1 (um) para 

cada 10 (dez) leitos ou fração; 

e) equipamento para infusão contínua e controlada de fluidos ("bomba de 

infusão"): 3 (três) equipamentos por leito, com reserva operacional de 1 (um) para 

cada 3 (três) leitos; 

f) conjunto de nebulização, em máscara: 1 (um) para cada leito; 

g) conjunto padronizado de beira de leito contendo estetoscópio, fita métrica, 

ressuscitador manual tipo balão auto-inflável com máscara e reservatório: 1 (um) 

http://www.brasilsus.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=100676:agencia-nacional-de-vigilancia-sanitaria-anvisa&catid=25:nacionais&Itemid=44&q=ag%C3%AAncia+nacional
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conjunto para cada leito, com reserva operacional de 1 (um) para cada 2 (dois) 

leitos; 

h) bandejas contendo material apropriado para os seguintes procedimentos: 

punção lombar; drenagem liquórica em sistema fechado, diálise peritoneal, 

drenagem torácica com sistema fechado; traqueostomia; acesso venoso profundo, 

incluindo cateterização venosa central de inserção periférica (PICC), flebotomia, 

cateterismo de veia e artéria umbilical; exsanguíneo transfusão; punção pericárdica; 

cateterismo vesical de demora em sistema fechado e curativos em geral; 

i) eletrocardiógrafo portátil disponível na unidade; 

j) materiais e equipamento para monitorização de pressão arterial invasiva; 

k) oftalmoscópio e otoscópio: no mínimo 2 (dois);  

l) negatoscópio, foco auxiliar portátil e aspirador cirúrgico portátil: 1 (um) por 

UTIN; 

m) equipamento para aferição de glicemia capilar, específico para uso 

hospitalar: 1 (um) para cada 5 (cinco) leitos ou fração;  

n) estadiômetro: 1 (um) por unidade; 

o) pontos de oxigênio e ar comprimido medicinal com válvulas reguladoras 

de pressão e pontos de vácuo para cada leito; 

p) equipamento para ventilação pulmonar não-invasiva: 1(um) para cada 5 

(cinco) leitos, quando o ventilador pulmonar microprocessado não possuir recursos 

para realizar a modalidade de ventilação não-invasiva. 

q) materiais de interface facial para ventilação pulmonar não invasiva 

(máscara ou pronga); 1 (um) por leito, devendo a UTIN dispor de todos os tamanhos: 

00, 0, 1, 2, 3, e 4;  

r) fototerapia, capacete/capuz de acrílico e tenda para oxigenioterapia: 1 

(um) para cada 3 (três) leitos/fração, com reserva operacional de 1 (um) para cada 5 

(cinco) leitos; 
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s) incubadora com parede dupla: 1 (um) por paciente de UTIN, dispondo de 

berços aquecidos de terapia intensiva para no mínimo 10% (dez por cento) dos 

leitos; 

t) incubadora para transporte completa, com monitorização contínua, suporte 

para equipamento de infusão controlada de fluidos, com bateria, de suporte para 

cilindro de oxigênio, cilindro transportável de oxigênio e kit ("maleta") para 

acompanhar o transporte de pacientes graves, contendo medicamentos e materiais 

para atendimento às emergências: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos ou fração; u) 

balança eletrônica portátil: 1 (uma) para cada 10 (dez) leitos; 

v) poltronas removíveis, com revestimento impermeável, para 

acompanhante: 1 (uma) para cada 4 (quatro) leitos ou fração;  

w) refrigerador com temperatura interna de 2 a 8°C, de uso exclusivo para 

guarda de medicamentos, com conferência e registro de temperatura a intervalos 

máximos de 24 horas: 1 (um) por UTIN; 

x) materiais para aspiração traqueal em sistemas aberto e fechado; 

IV - garantia de acesso aos seguintes serviços à beira do leito, prestados por 

meios próprios ou por serviços terceirizados: 

a) assistência nutricional; 

b) terapia nutricional (enteral e parenteral); 

c) assistência farmacêutica; 

d) assistência clinica vascular e cardiovascular; 

e) assistência clinica neurológica; 

f) assistência clinica ortopédica; 

g) assistência clinica urológica; 

h) assistência clinica gastroenterológica; 

i) assistência clinica nefrológica, incluindo hemodiálise; 

j) assistência clinica hematológica; 

k) assistência clinica hemoterapica; 

l) assistência clinica oftalmológica; 

m) assistência clinica otorrinolaringológica; 
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n) assistência clinica de infectologia; 

o) assistência clinica cirúrgica pediátrica; 

p) assistência psicológica; 

q) assistência endocrinológica; 

r) serviço de laboratório clinico, incluindo microbiologia e hemogasometria; 

s) serviço de radiografia móvel; 

t) serviço de ultrassonografia portátil; 

u) serviço de endoscopia digestiva alta e baixa; 

v) serviço de fibrobroncoscopia; 

w) serviço de diagnóstico clínico e notificação compulsória de morte 

encefálica; 

x) serviço de eletroencefalografia. 

 

V - garantia de acesso, no próprio estabelecimento hospitalar ou em outro 

com acesso formalizado, aos seguintes serviços de diagnóstico e terapêutica: 

a) cirurgia cardiovascular; 

b) cirurgia vascular; 

c) cirurgia neurológica; 

d) cirurgia ortopédica; 

e) cirurgia urológica; 

f) ressonância magnética; 

g) tomografia computadorizada; 

h) anatomia patológica; 

i) agência transfusional 24 horas; 

j) assistência clinica de genética. 

 

VI - equipe mínima formada nos seguintes termos: 

a) 1 (um) médico responsável técnico com jornada mínima de 4 horas diárias 

com certificado de habilitação em Neonatologia ou Título de Especialista em 

Medicina Intensiva Pediátrica fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou 

Residência Médica em Neonatologia reconhecida pelo Ministério da Educação ou 

Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica reconhecida pelo Ministério da 

Educação; 
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b) 1 (um) médico com jornada horizontal diária mínima de 4 (quatro) horas, 

com certificado de habilitação em Neonatologia ou Título de Especialista em 

Pediatria (TEP) fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou Residência 

Médica em Neonatologia ou Residência Médica em Medicina Intensiva Pediátrica 

reconhecida pelo Ministério da Educação ou Residência Médica em Pediatria, 

reconhecida pelo Ministério da Educação, para cada 10 (dez) leitos ou fração; 

c) 1 (um) médico plantonista com Título de Especialista em Pediatria (TEP) e 

com certificado de habilitação em Neonatologia ou Título de Especialista em 

Pediatria (TEP) fornecido pela Sociedade Brasileira de Pediatria ou Residência 

Médica em Medicina Intensiva Pediátrica reconhecida pelo Ministério da Educação 

ou Residência Médica em Neonatologia ou Residência Médica em Pediatria, 

reconhecida pelo Ministério da Educação, para cada 10 (dez) leitos ou fração, em 

cada turno; 

d) 1 (um) enfermeiro coordenador com jornada horizontal diária de 8 horas 

com habilitação em neonatologia ou no mínimo 2 (dois) anos de experiência 

profissional comprovada em terapia intensiva pediátrica ou neonatal; 

e) 1 (um) enfermeiro assistencial para cada 10 (dez) leitos ou fração, em 

cada turno; 

f) 1 (um) fisioterapeuta exclusivo para cada 10 leitos ou fração, em cada 

turno; 

g) 1 (um) fisioterapeuta coordenador com, no mínimo, 2 anos de experiência 

profissional comprovada em unidade terapia intensiva pediátrica ou neonatal, com 

jornada horizontal diária mínima de 6 (seis) horas; 

h) técnicos de enfermagem, no mínimo, 1 (um) para cada 2 (dois) leitos em 

cada turno; 

i) 1 (um) funcionário exclusivo responsável pelo serviço de limpeza em cada 

turno. 

j) 1 (um) fonoaudiólogo disponível para a unidade; 
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§ 1º Um mesmo profissional médico poderá acumular a responsabilidade 

técnica e o papel de médico com jornada horizontal, previstos nos incisos I e II do 

caput. 

§ 2º O coordenador de fisioterapia poderá ser um dos fisioterapeutas 

assistenciais. 
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ANEXO 06 

 

HORA DO SONINHO 


