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MUFATO, L. F. Empatia de enfermeiras em UTIN. 2019. Tese (Doutorado em
Enfermagem) – Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de
Mato Grosso, Cuiabá. 195p.
Orientadora: Dra. Maria Aparecida Munhoz Gaíva

RESUMO
O debate filosófico e científico em torno da empatia reemerge atualmente. Tornou-se um
fenômeno interessante de ser estudado por pesquisas de abordagem qualitativa em saúde,
mais ainda com pacientes com características específicas, como recém-nascidos em
Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) e seus familiares. Esta tese partiu
dos seguintes questionamentos: como se dá a experiência da empatia para enfermeiras
de uma unidade de tratamento intensivo neonatal? Qual a essência da experiência
empática vivida por enfermeiras em unidades de tratamento intensivo neonatal? Como a
estrutura da experiência da empatia influencia a relação entre enfermeiras, neonatos e
familiares? Objetivo: compreender a experiência da empatia vivida por enfermeiras com
neonatos e seus familiares em UTIN. Justificativa: há necessidade de investimentos em
pesquisas que tratem da humanização na assistência de enfermagem neonatal, pois
constata-se que a conduta profissional humana ainda é um desafio em meio aos avanços
tecnológicos nos serviços de UTIN. Lente teórica: fenomenologia fundamentada em
David Cerbone, Alfred Schutz e Dan Zahavi. Metodologia: pesquisa fenomenológica
hermenêutica sustentada em Max van Manen, realizada na UTIN de um Hospital
Universitário, em Cuiabá, com 11 enfermeiras. Utilizaram-se entrevistas abertas com
questões, tal qual: “Conte-me o que você tem experienciado em relação à empatia no
cuidado com bebês e seus familiares?”. Estas foram realizadas entre maio e agosto de
2018, transcritas em Diário de Campo e analisadas segundo referencial da análise
temática de Max van Manen, obtendo-se uma compreensão das vivências sobre a empatia.
Os temas identificados foram: A empatia de enfermeiras com os bebês: o que é percebido;
A empatia de enfermeiras com os bebês: a conduta empática; A empatia de enfermeiras
com os familiares: o que é percebido; A empatia de enfermeiras com os familiares: a
conduta empática; Outras experiências que influenciam na empatia de enfermeiras em
UTI neonatal; O lugar que a empatia ocupa na assistência de enfermagem neonatal. Após
a análise, realizou-se a síntese compreensiva das vivências das enfermeiras, seguida da
compreensão destas à luz da fenomenologia. Resultados: a empatia para essas
enfermeiras é uma experiência afetiva, iniciada por sua mobilização exercida pelo bebê
na incubadora e do bebê que recebe ou não o afeto da mãe, surgindo como uma forma de
tornar o outro especial na percepção das enfermeiras. Há centralidade no agir com o
próprio corpo para com o bebê e no acolhimento e diálogo com as mães. As experiências
da enfermeira em seu próprio núcleo familiar, de sua experiência de mãe, filha, ter sido
mãe de bebê que foi internado em UTIN e de perdas familiares influenciam a experiência
da empatia. Demandas administrativas e clínicas da UTIN concorrem pela atenção da
enfermeira, tornando a empatia com os bebês e suas mães algo que se dá a depender da
enfermeira. Considerações finais: a compreensão da experiência da empatia para
enfermeiras nos permite analisar como ela é ou não compreendida como relevante para
seu trabalho, mesmo sendo colocada como fundamental para que haja humanização na
assistência de enfermagem em UTIN.
Palavras-chave: Empatia; Enfermagem Neonatal; Relações Enfermeiro-Paciente;
Pesquisa Qualitativa; Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
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MUFATO, L. F. Empathy of nurses in NICU. 2019. Thesis (Doctorate in Nursing) –
Graduate Program in Nursing, Federal University of Mato Grosso, Cuiabá. 195 pp.
Advisor: Dr. Maria Aparecida Munhoz Gaíva
ABSTRACT
The philosophical and scientific debate about empathy reemerges nowadays. It has
become an interesting phenomenon to be studied by qualitative health research, especially
with patients with specific characteristics, such as newborns in Neonatal Intensive Care
Units (NICU) and their relatives. This thesis started from the following questions: how
is the experience of empathy for nurses in a neonatal intensive care unit? What is the
essence of the empathic experience faced by nurses in neonatal intensive care units? How
does the structure of the experience of empathy influence the relations among nurses,
neonates and relatives? Objective: to understand the experience of empathy faced by
nurses with neonates and their relatives in NICU. Justification: there is a need for
investments in research that deals with the humanization of neonatal nursing care, as it
can be seen that human professional conduct is still a challenge amid the technological
advances in NICU services. Theoretical lens: phenomenology based on David Cerbone,
Alfred Schutz and Dan Zahavi. Methodology: hermeneutic phenomenological research
underpinned by Max van Manen, carried out at the NICU of a University Hospital, located
in Cuiabá, with 11 nurses. We made use of open interviews with questions such as:
“Could you tell me what you have faced regarding empathy when caring for neonates and
their relatives?”. These interviews were held between May and August 2018, and then
transcribed in a Field Diary, which were analyzed according to the framework of Max
van Manen’s thematic analysis, obtaining an understanding of the experiences related to
empathy. The themes identified were: The empathy of nurses with babies: what is
perceived; The empathy of nurses with babies: empathic behavior; The empathy of nurses
with babies’ relatives: what is perceived; The empathy of nurses with babies’ relatives:
empathic behavior; Other experiences that influence the empathy of nurses in neonatal
ICU; The place that empathy occupies in neonatal nursing care. After the analysis, we
performed a comprehensive synthesis of the nurses’ experiences, followed by their
understanding in the light of phenomenology. Results: for the surveyed nurses, empathy
is an affective experience, started by their mobilization by the baby in the incubator and
the baby who receives or not the affection of the mother, emerging as a way of making
the other being special in the perception of these nurses. There is a centrality when acting
with their own bodies towards the babies as well as in the welcoming and dialogue with
the mothers. The experiences of the nurse in her own family core, her experience as a
mother, daughter and mother of a baby admitted to the NICU, besides having faced family
losses, influence the experience of empathy. NICU administrative and clinical demands
interfere with nursing care, making empathy with babies and their mothers dependent on
the nursing professional. Final considerations: the understanding of the experience of
empathy for nurses allows us to analyze how it is understood or not as relevant to their
work, even though it is considered fundamental for humanization in nursing care in NICU
environments.

Keywords: Empathy; Neonatal Nursing; Nurse-Patient Relations; Qualitative Research;
Neonatal Intensive Care Units.
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MUFATO, L. F. Empatía de enfermeras en UCIN. 2019. Tesis (Doctorado en
Enfermería) – Programa de Posgrado en Enfermería, Universidad Federal de Mato
Grosso, Cuiabá. 195h.
Asesora: Dra. Maria Aparecida Munhoz Gaíva
RESUMEN
El debate filosófico y científico sobre la empatía resurge en los días actuales. Se ha convertido en
un fenómeno interesante para ser estudiado por investigaciones con enfoque cualitativo en salud,
especialmente con pacientes con características específicas, como los recién nacidos en las
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) y sus parientes. Esta tesis surgió de las
siguientes preguntas: ¿Como es la experiencia de la empatía según las enfermeras en una unidad
de cuidados intensivos neonatal? ¿Cuál es la esencia de la experiencia empática vivida por las
enfermeras en las unidades de cuidados intensivos neonatal? ¿Cómo influye la estructura de la
experiencia de la empatía en la relación entre enfermeras, neonatos y parientes? Objetivo:
comprender la experiencia de la empatía vivida por las enfermeras con neonatos y sus parientes
en UCIN. Justificación: es necesario invertir en investigaciones que aborden la humanización de
la atención de enfermería neonatal, ya que se nota que la conducta profesional humana sigue
siendo un reto en medio de los avances tecnológicos en los servicios de UCIN. Lente teórica:
fenomenología basada en David Cerbone, Alfred Schutz y Dan Zahavi. Metodología:
investigación fenomenológica hermenéutica apoyada por Max van Manen, realizada en la UCIN
de un Hospital Universitario, ubicado en Cuiabá, con 11 enfermeras. Se utilizaron entrevistas
abiertas con preguntas como: “¿Podría contarnos que has experimentado con respecto a la empatía
en el cuidado de los bebés y sus parientes?”. Se llevaron a cabo estas encuestas entre mayo y
agosto de 2018, que se transcribieron en un Diario de Campo y se analizaron de acuerdo con el
marco del análisis temático de Max van Manen, donde se obtuvo una comprensión de las
experiencias sobre la empatía. Los temas identificados fueron: La empatía de las enfermeras con
los bebés: lo que se percibe; La empatía de las enfermeras con los bebés: la conducta empática;
La empatía de las enfermeras con los parientes de los bebés: lo que se percibe; La empatía de las
enfermeras con los parientes de los bebés: la conducta empática; Otras experiencias que influyen
en la empatía de las enfermeras en la UCIN neonatal; El lugar que ocupa la empatía en la atención
de enfermería neonatal. Después del análisis, realizamos una síntesis exhaustiva de las
experiencias de las enfermeras, seguida de su comprensión a la luz de la fenomenología.
Resultados: para estas enfermeras, la empatía es una experiencia afectiva, iniciada por su
movilización hacia el bebé en la incubadora y el bebé que recibe o no el afecto de la madre,
surgiendo como una forma de hacer que el otro sea especial en las percepciones de las enfermeras.
Hay una centralidad en actuar con el propio cuerpo hacia el bebé, así como en la acogida y el
diálogo con las madres. Las experiencias de la enfermera en el núcleo de su propia familia, su
experiencia de madre, hija y madre de un bebé que fue admitido en la UCIN, además de las
pérdidas familiares, influyen en la experiencia de la empatía. Las demandas administrativas y
clínicas de la UCIN obstaculizan la atención de la enfermera, lo que hace que la empatía con los
bebés y sus madres dependa de la propia enfermera. Consideraciones finales: la comprensión de
la experiencia de la empatía para las enfermeras nos permite analizar como esta se comprende o
no como relevante para su trabajo, a pesar de que se considera fundamental para la humanización
en la atención de enfermería en entornos de UCIN.
Palabras clave: Empatía; Enfermería Neonatal; Relaciones Enfermero-Paciente; Investigación
Cualitativa; Unidades de Cuidados Intensivos Neonatal.
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Apresentação
A investigação científica expressa neste texto trata da empatia de enfermeiras
em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN), especificamente sobre a empatia
de enfermeiras no cuidado neonatal com recém-nascidos e familiares. É uma investigação
que surgiu de minhas inquietações, incialmente distantes da neonatologia, da própria
empatia e das lentes teóricas fenomenológicas que adotamos, mas que ao longo do
processo de produção de pesquisa, uma tese de doutorado, fundem-se com essas
dimensões em saúde. Por hora, cabe ressaltar que essas inquietações eram de encontrar
esclarecimentos, valorizar e tornar explícito aspectos do relacionamento intersubjetivo na
saúde, profissional-paciente.
Conforme lia sobre intersubjetividade no campo da saúde, percebi que muitas
pesquisas desenvolvidas até o momento eram direcionadas pelo pensamento matemático
nas ciências, o paradigma positivista e biomédico. Observei, também, que essas pesquisas
não produziam insights ou tornavam inteligível a dimensão humana do tema, ou seja, não
falavam sobre como a interação profissional-paciente se dava no cotidiano dos serviços
de saúde, nem como era vivida e percebida pelas pessoas. Contudo, por meio das leituras
iniciais, a aproximação com a noção de “empatia” me foi muito favorável para designar
a interação entre profissional e paciente. Essa noção me auxiliou a afinar o olhar para o
que interrogava.
Minha inquietação, que eu nomeava como algo do campo da “intersubjetividade
em saúde”, passou a ser guardada1 no termo “empatia” por entender que havia nessa
noção aspectos que tornavam inteligível o que era uma preocupação de difícil
verbalização no meio acadêmico. Em outras palavras, a discussão em torno da empatia
tornou possível colocar em discurso científico e filosófico o que era uma inquietação que
eu sentia que precisava investigar como pesquisador na saúde e como enfermeiro. Esse
caminho será esclarecido ao leitor no Capítulo I, “Aproximação com a temática da
pesquisa: por que empatia e por que enfermagem neonatal?”.

1

Foi confortável encontrar um conceito que me permitiu nomear algo que me incomodava sem que tivesse
poder de verbalizar com clareza o que era. É como alguém diante de vários objetos espalhados pelo chão,
encontra uma “caixa organizadora” e guarda tudo lá dentro, deixando o ambiente “organizado”. Apesar de
o ambiente estar mais claro em sua composição, a bagunça permanece guardada dentro da “caixa
organizadora”. Normalmente ninguém arruma as coisas lá dentro da caixa, afinal ela serve para conter
coisas que ficam espalhadas, mas por se tratar de uma pesquisa, aqui precisamos pegar essa caixa e arrumar,
nomear e deixar explícito cada objeto lá colocado.
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Conforme o objeto de pesquisa ia ganhando seus contornos, sendo delineado,
mais bem explicitado na linguagem escrita, sua relação com o contexto de investigação
ia se esclarecendo. O desenvolvimento científico tecnológico em neonatologia e a direção
das atividades de enfermagem no campo da humanização na assistência neonatal foram,
então, tema que exploramos em busca das coordenadas que deveríamos seguir na
pesquisa. Isso porque, após percorridos alguns momentos investigativos em torno da
literatura sobre empatia, foi necessário compreender que “lugar” esse fenômeno ocupa
para as enfermeiras em UTIN por meio das pesquisas já produzidas, a relevância que o
tema possui para elas e para esse campo de desenvolvimento científico: a enfermagem
em neonatologia. Encontradas essas coordenadas, que nos indicariam o “lugar” da
empatia no mapa da humanização da assistência de enfermagem neonatal, pudemos
defender a relação empatia-humanização, o que foi explicado no Capítulo II, “Contexto
da investigação da empatia de enfermeiras: a humanização da assistência em Unidades
de Tratamento Intensivo Neonatal”.
Cada vez mais firme e consistente na construção da proposta da pesquisa,
compreendendo que a empatia ocupava um lugar importante nos discursos dos
profissionais de enfermagem sobre a humanização em neonatologia, detive-me em
construir um texto que explorasse o mundo da empatia em si. O que é, afinal, empatia?
Quais as origens desse conceito na saúde? Como a empatia dialoga com a enfermagem e
o que já se sabe sobre ela em enfermagem neonatal? Esse mapeamento da literatura,
contexto da investigação, foi desenvolvido no Capítulo III, “Empatia”.
Quando alcançado esse momento no caminho percorrido na investigação da
empatia em enfermagem neonatal, pude ter mais clareza das questões iniciais que
motivavam a produção desta pesquisa, tal qual: como se dá a experiência da empatia para
enfermeiras em uma unidade de tratamento intensivo neonatal? E, assim, também, mais
clareza de sua intenção mais geral: “compreender a experiência da empatia vivenciada
por enfermeiras no cuidado neonatal com bebês e seus familiares”. Destacamos esses
momentos da pesquisa no Capítulo IV, que trata das questões e do objetivo desta
investigação.
Logo se evidenciou que era necessário ir ao campo para estar um passo mais
próximo dos esclarecimentos que buscava. Essa ida “ao campo” em busca do vivido foi
uma direção que se decidiu que a pesquisa tomaria para não receber como explicação da
empatia de enfermeiras a síntese já elaborada por outros autores, ou seja, os resultados
das pesquisas empíricas já desenvolvidas sobre a empatia até o momento.
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Muitas dessas pesquisas já desenvolvidas dão um retrato parcial a respeito do
assunto, ao não investigarem o sentido e significados que a empatia tem para os
profissionais de saúde. Ademais, muitos desses estudos abordam o assunto com a
mensuração dos níveis de empatia e se deram fora do contexto do cuidado neonatal de
enfermagem. Os limites da literatura científica sobre a empatia nos evidenciavam a lacuna
de conhecimento que poderíamos auxiliar a preencher com esta pesquisa. Portanto, eles
reafirmavam a necessidade de avançarmos naquela direção, de uma pesquisa que fosse
em busca do que se vivencia na empatia em um contexto de saúde. Não somente no
âmbito científico, mas a necessidade de estudos como este foi defendida nos âmbitos
social e político também, o que foi explorado no Capítulo V, “Por que este estudo é
necessário?”.
A ideia de não aceitar o que já se explicitava sobre o tema, por meio de pesquisas
de caráter positivista, para auxiliar-nos na compreensão da experiência da empatia, seria
reforçada pelo olhar fenomenológico adotado na investigação. A fenomenologia mostrouse como potentes insights teóricos e metodológicos por possibilitar coerência entre o
objetivo inicial firmado para a pesquisa e o caminho que se deveria percorrer para
alcançá-lo. Afinal, conforme se desenvolvia meu amadurecimento em torno do objeto de
pesquisa, mais o olhar se voltava para a experiência humana (fenômeno) vivida na
empatia. Diante do objetivo inicial da pesquisa e a busca por compreensão de um
fenômeno nele evidenciado, a fenomenologia foi a ferramenta teórica e metodológica
para lidar cientificamente com esses aspectos. Discorremos nos Capítulos VI, “A
proposta fenomenológica da empatia: lente teórica”, e VII, “Metodologia”, sobre o
aspecto teórico metodológico.
O que lhes apresento aqui, portanto, é uma investigação fenomenológica. Minha
aproximação com essa dimensão da pesquisa, o campo das Ciências Humanas, indicoume inicialmente que em estudos fenomenológicos espera-se que o autor assuma uma base
filosófica apropriada para tratar o fenômeno de interesse, ao mesmo passo que delineie e
explique aos leitores o objeto de pesquisa (CRESWELL, 2007a). Outras leituras com as
quais tive contato no processo de construção da pesquisa me indicaram que há várias
formas de se projetar uma pesquisa fenomenológica e que o modo como um projeto de
pesquisa nesse campo pode se apresentar varia em sua estrutura.
O trabalho realizado na análise dos dados que dá sustentação aos resultados deste
estudo foi demonstrado no Apêndice B - “Análise dos dados”. Nesse tópico, apresentase como as direções que as enfermeiras deram aos significados da experiência da empatia,
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para com os bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) e
seus familiares, levaram-me a situar a empatia que se desvendava nesta pesquisa.
Primeiramente, situá-la em relação às experiências vividas pelas enfermeiras durante a
assistência de enfermagem neonatal. Mais tarde, quando dos resultados, situar a
experiência da empatia das enfermeiras em meio as demais “empatias” da literatura
filosófica e científica, com as quais entrei em contato durante a produção da tese.
A descrição da experiência da empatia, no modo como ela se revela para a
consciência das enfermeiras, levou-nos a estarmos de frente com “o que é essa
experiência” para as enfermeiras. A exploração dessa experiência permitiria
encontrarmos seus temas ou os aspectos de sua estrutura, levando-nos a compreendê-la.
São os temas da experiência da empatia para as enfermeiras descritos nos
resultados que me permitiram compreender essa experiência, em como ela é vivida. São
os temas da empatia para enfermeiras que me possibilitaram exercitar a atividade de
escrita na pesquisa fenomenológica e apresentar ao leitor um texto que pudesse aproximálo de alguns aspectos dessa experiência. A identificação temática da empatia para as
enfermeiras possibilitou, ainda, discorrer sobre a essência da empatia enquanto uma
experiência delas. Esse caminho é apresentado no Capítulo VIII, “Resultados”.
Após a apresentação dos resultados, pude discutir a empatia que se desvela aqui
com as demais “empatias” do campo filosófico e científico em saúde. Travar um diálogo
com outros pesquisadores que se interessam sobre a saúde desses bebês internados,
propor um estatuto teórico para a experiência da empatia das enfermeiras com as mães,
discutir de posse dos resultados desta investigação, com o referencial teórico, e identificar
os limites e contribuições para com as demais “empatias” da literatura. Ademais, pude
pensar ao final as implicações desta pesquisa com a prática profissional de enfermagem
em neonatologia. O Capítulo IX “Discussão” tratará desses aspectos.
Coube ao Capítulo X o destaque das considerações finais, quando encerrada a
jornada investigativa, necessário se faz ressaltar uma vez mais o que de mais valioso
encontrei neste estudo, além de apresentar as propostas para novas pesquisas, posto que
como o leitor notará, muitas questões ainda precisarão ser esclarecidas. Contudo, é
também o momento de reafirmar o quanto avançamos no conhecimento científico em
torno da empatia para as enfermeiras com esta pesquisa.
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O projeto de pesquisa fenomenológica: o balanço entre objetividade e a escrita
qualitativa no estudo da empatia de enfermeiras

A empatia de enfermeiras será tratada aqui de modo fenomenal. Nesse sentido,
a abordagem qualitativa em pesquisa é nossa opção, e a primeira consequência dessa
opção é negar a neutralidade do pesquisador e ter certa liberdade para colocar-se no texto
com o tema de pesquisa. Como desdobramento disso, escrevo um texto científico
utilizando a primeira pessoa como pronome, identificando-me como quem elabora a
construção desta proposta. Mesmo assim, um texto acadêmico é construído por diversos
olhares, e diversas vozes contribuem para seu aprimoramento. Afinal, este estudo se
desenvolveu sob o olhar atento e contribuições perspicazes da minha orientadora no
doutorado, Professora Doutora Maria Aparecida Munhoz Gaíva, e virá a público com as
contribuições de vários outros olhares.
Max van Manen (2016a), ao discutir sobre a estrutura de projetos de pesquisa e
escrita fenomenológica, considera que o modo como o pesquisador escolhe abordar o
objeto da experiência humana estudada pode ser até inventado. Acredito que a estrutura
dos capítulos que apresento não seja nada “inventivo”. Isso porque trata-se de uma
estrutura muito próxima do que é comumente adotado em projetos de pesquisa:
introdução, revisão de literatura, problema de pesquisa, objetivos, referencial teórico,
método, resultados, discussão, considerações finais e referências. O que espero é que os
capítulos desenvolvidos no presente texto atinjam um objetivo: um texto organizado de
modo sistemático e plausível, na forma de apresentar o objeto de pesquisa e sua
investigação pela abordagem fenomenológica, bem como os seus resultados e
contribuições. Um texto que expresse nosso modo de propor, fazer e registrar a pesquisa
fenomenológica sobre empatia de enfermeiras, que traga insights sobre a dimensão
humana do cuidado neonatal e que nos deixe com mais tato para lidar com os bebês
internados em UTIN e com os seus familiares. Talvez, o sucesso desse intento na
estruturação em capítulos se dá justamente por não nos afastarmos do que é comumente
apresentado em pesquisas qualitativas. Assim, o leitor fica em certa medida familiarizado
com o que encontra enquanto estrutura de pesquisa.
Os

capítulos

que

desenvolvemos

para

explicitar

esta

investigação

fenomenológica da empatia de enfermeiras, em outras palavras, essa sequência de
capítulos que apresentamos anteriormente, foi pensada para atender a uma necessidade
da escrita científica: declarar de antemão a que viemos, com objetividade, ao mesmo
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tempo em que somente conseguimos a clareza necessária dessa afirmação depois de já ter
percorrido certos passos na construção do objeto de pesquisa.
O caminho já percorrido compreende os passos dados para formular
coerentemente uma interrogação e respostas científicas sobre aspectos da experiência
humana da empatia, bem como o mapeamento do que a literatura já nos oferece sobre o
fenômeno estudado e seu contexto. Ficamos quase que reféns de um paradoxo: explicitar
um “ponto de chegada” na trajetória de projetar uma pesquisa de modo claro e objetivo,
sem deixar o leitor sentir falta do “ponto de partida”, do caminho já percorrido e dos
movimentos e articulações entre estes. Isso para evitar que o leitor avance na leitura desta
investigação adentrando no mundo da empatia em saúde e enfermagem neonatal, sem ter
claro a que o autor do texto veio, qual seu objetivo e como esse texto foi pensado.
Espero otimista que, no decorrer da leitura, o leitor esteja tão interessado quanto
o autor em responder às questões que se apresentam, ou seja, que o leitor esteja
convencido da necessidade desta investigação, que veja nos resultados aspectos da
dimensão humana dessa experiência que é a empatia para as enfermeiras e os insights
plausíveis de compreensão desse fenômeno sirvam para sermos melhores e mais humanos
no cuidado neonatal. Mais humanos com os recém-nascidos internados, dentro de uma
incubadora, conectados à aparelhagem que lhes mantém a vida orgânica, mais humanos
com os familiares para que o bebê sobreviva não apenas organicamente, mas ocupe o seu
lugar simbólico para seus pais e, acima de tudo, mais humanos com aquelas das quais se
espera humanização: as enfermeiras.
Vale ressaltar, no entanto, que nossos resultados não possuem a pretensão de
esgotar o tema, pois, como a fenomenologia explica, o mundo se apresenta ao homem de
modo “perspectival”, intencionado pela consciência que é produtora de significados.
Dessa forma, compreender é ampliar a compreensão, mas não a esgotar.

Os debates da pesquisa fenomenológica e o fazer desta investigação

Escrever uma tese fenomenológica em torno de um tema em enfermagem não é
tarefa simples. Há inúmeras questões ainda em debate em torno de pesquisas
fenomenológicas em enfermagem (e, acredito eu, nas Ciências Sociais também). Alguns
questionamentos em torno do uso da fenomenologia que se colocam como desafios ao
pesquisador são: assumir filósofos e suas ideias na condução da pesquisa, sem que estes
filósofos tenham perspectivas conflitantes; observar se a pesquisa revela a essência e
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estrutura geral de um fenômeno ou se apenas foca em experiências individuais; responder
quais são o número de sujeitos participantes e de observações, necessários para se obter
sucesso em revelar de modo adequado o fenômeno em estudo; se o autor deve ir além da
fenomenologia descritiva ou ao menos distinguir-se enquanto proposta descritiva ou
interpretativa; se o pesquisador deve trazer sua subjetividade para a pesquisa e como
alocá-la diante da subjetividade dos participantes; e se a pesquisa fenomenológica deve
ser crítica (NELMS, 2015).
A construção do projeto desta pesquisa fenomenológica já me colocou diante
desses questionamentos, pois eu os vivenciei continuamente ao pensar e escrever esta
investigação. Com o avançar das leituras e meu amadurecimento, compreendo que a
escolha de referenciais teóricos e metodológicos que iluminem o caminho da pesquisa já
implicam tomarmos uma posição diante desses debates.
Ciente disso, procuramos nos posicionar em torno dos debates da pesquisa
fenomenológica, buscando a melhor clareza possível na proposta da pesquisa. Isso
porque, como segunda consequência da adoção da abordagem qualitativa em pesquisa, a
construção desta investigação se solidificou à medida que ela própria se desenvolveu. O
verdadeiro posicionamento fundamentado sobre a empatia de enfermeiras em UTIN
somente foi alcançado quando esta pesquisa se finalizou, pois foi quando pude tomar
posse dos resultados da pesquisa e neles a compreensão da empatia de enfermeiras
enquanto uma experiência significativa para elas. Além de entender como ela se revela
para essas enfermeiras, que situações a influenciam e as implicações dela para a prática
profissional de enfermagem.
O texto aqui apresentado é uma expressão que tenta deixar explícito a atividade
de pesquisar e foi constituído ao longo do próprio “fazer pesquisa”. Como diria Max van
Manen (2006, 2016a), fazer pesquisa fenomenológica é estar engajado em uma atividade
de escrita, em um texto que torna explícito aspectos da experiência humana do mundo. O
texto fenomenológico deve trazer compreensões da experiência humana que, de outra
forma, ficariam além de nosso alcance.
Cuiabá, outubro de 2019.
O autor
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Capítulo I
Aproximação com a temática da pesquisa: por que empatia e por que enfermagem
neonatal?

O encontro com a empatia no caminho investigativo

Entre os anos de 2009 e 2011, eu desenvolvi uma pesquisa que tratava da
experiência de adoecimento de uma pessoa por câncer colorretal (MUFATO, 2011;
MUFATO et al., 2012; MUFATO et al., 2013). Na época, essa experiência de
adoecimento foi descrita e explorada por uma pesquisa qualitativa compreensiva. Ela
apresentava as perspectivas da pessoa que adoeceu por câncer, dos seus familiares e da
sua rede social envolvida na história de adoecimento.
Nessa época, eu me familiarizei com uma abordagem em pesquisa que
evidenciava as perspectivas de pacientes e familiares na vivência de um adoecimento, no
caso pelo período de seis anos de adoecimento, e me surpreendeu o quanto os
profissionais de saúde, em geral, participaram de modo pontual e fragmentado da vida de
quem adoeceu. Essa pesquisa deixou questionamentos que eu não pude responder até
então: afinal, o quanto um profissional de saúde consegue conhecer e compreender sobre
as experiências2 de adoecimento de seu paciente e sua família? Como ele pode romper
com a fragmentação mecanicista que ele expressa ao participar do cuidado de alguém?
Quando eu entrei no doutorado, quatro anos mais tarde, essas questões ainda me
preocupavam e comecei a pensar que, nesse sentido, o que os serviços de saúde,
operacionalizados pela atuação de seus profissionais, comumente não conseguem
observar nas pessoas que adoecem, era, dentre outras coisas, a realidade subjetiva que
“tempera” as situações de adoecimento, ou seja, os significados e sentidos3 de estar
Podemos observar que experiência e fenômeno aparecem como sinônimos na obra “Fenomenologia”, de
David Cerbone (2014). Ele afirma que a experiência das coisas é o modo como elas se manifestam ou se
mostram para a consciência, que difere do objeto que é experienciado. Com isso, quer dizer que entre o
mundo como percebido e a nossa percepção dele há uma diferença. Schutz (2018), por sua vez, vai dizer
que é a síntese de sentidos de nossas vivências que vai nos dando a construção de uma experiência. Ou seja,
a nossa percepção do mundo ganha um sentido a cada nova vivência, e elas vão se agrupando como a
experiência de algo.
3
Significado e sentido são dois conceitos caros à esta pesquisa. Em fenomenologia, entende-se que o
homem vive em seus atos, no mundo pré-fenomenal, pré-reflexivo, seu cotidiano. Neste, a duração da
consciência é o tempo como vivido internamente e diferente do tempo espaço-temporal convencionado e
medido. Na duração, há uma sucessão contínua de “agora” por “novos agoras”. A atenção do homem, no
entanto, por recordação, pode voltar-se para um “agora” que se desvaiu. Não há separação entre uma
2
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doente, a intersubjetividade nas relações familiares e sociais, modificadas em decorrência
da experiência de adoecer, e os modos próprios e personalíssimos de procurar por cuidado
em saúde. Essa subjetividade escapa da visão biomédica, muito empregada na formação
das enfermeiras.
No cotidiano de quem adoece, da pessoa doente, dos seus familiares e amigos,
da sua rede social, há todo um universo que se movimenta dinamicamente e que vai além
de um corpo doente, influenciando a sua cura, tratamento ou reabilitação, objetivos tão
almejados pelos profissionais de saúde. Nesse universo dinâmico da subjetividade de
quem adoece, o profissional de saúde muitas vezes acaba focando na dimensão individual
e, dentro dela, no corpo doente, naquilo que ele é capaz de observar e perceber como
concreto, algo para o qual seu olhar foi treinado durante sua formação.
Eu busquei no início de meu doutorado uma forma de nomear “como um
paciente pode ser melhor percebido pelo profissional de saúde” para poder começar
minha investigação científica, uma tese. Em outras palavras, como uma pessoa que
adoece pode ser percebida pelo profissional, não apenas de maneira física ou
fisiopatológica, mas em sua experiência de adoecimento, ou seja, no modo como ela
vivencia esse adoecimento. Com o desenvolvimento desses pensamentos e lendo sobre a
subjetividade em saúde, de pacientes e profissionais, deparei-me com leituras sobre a
empatia.
A empatia surgiu como algo que clareou minha compreensão e como um alívio
em finalmente poder nomear algo que parecia muito nebuloso em minhas inquietações: a
percepção da experiência de pessoas em adoecimento, o campo da intersubjetividade em
saúde. Com a empatia, eu passei a trazer ao campo da linguagem, do diálogo, da razão,
aquilo que eu carregava como uma preocupação reflexiva sobre a área da saúde. Eu queria
estudar essa percepção de um sujeito sobre o outro, apontar suas limitações e como ocorre

“agora” e outro, mas o ato de voltar-se para algo ocorrido provoca um destaque, ele torna-se uma vivência,
dando-lhe um antes e depois dela. Schutz (2018, p.119) diz que “o eu vivenciante vivencia as vivências de
sua duração não como unidades bem-circunscritas ou, por conseguinte, isoladas, embora seja capaz de
trazê-las enquanto tais ao olhar reflexivo”. É como um feixe de luz que se volta sobre a sequência sucessiva
de “agoras” e ilumina algo vivido como unitário (recorta-o e destaca-o por identificarmos que havia um
“antes disso” e um “depois disso”). Isso é o que se pode entender por reflexão, e quando o homem reflete
sobre um “agora” que se passou ele atribui a esse “agora” um “assim”. O ato de refletir sobre suas ações é
o ato de dar-lhes um significado, a direção desse significado, é seu sentido. A vivência torna-se fenomenal
quando o homem reflete sobre ela. Não no âmbito de ter sido algo simplesmente vivido, mas no sentido de
que esse vivido ganhou um predicado, um sentido para ele, um “agora” refletido que passa a ser um “agora
e assim”. Vivências são pré-fenomenais, elas se tornam fenomenais somente em um ato específico de
voltar-se para (SCHUTZ, 2018). No caso, adoecer irá ser uma vivência sobre a qual o doente poderá refletir,
dando-lhe um significado e um sentido, importantes para entendermos como é esse adoecimento para ele.
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no cotidiano dos serviços de saúde, e somente mais tarde, com as leituras, eu pude
entender que queria estudar a empatia.
Seria uma tentativa de contribuição para minimizar a dicotomia mente-corpo no
atendimento em saúde, de ampliar o que os profissionais podem ver e conhecer no
atendimento a um paciente, melhorarando, assim, a satisfação deste com o atendimento
recebido. Sempre pressupus que essa ampliação do que se conhece de um paciente é o
que permite que o atendimento seja mais adequado às singularidades de cada um, o que
possibilita operacionalizar algum aspecto de equidade e integralidade em saúde, por
conseguinte.
A empatia me chegou por meio dos conceitos da área médica e de pesquisas
empíricas positivistas sobre os níveis de empatia de profissionais e de estudantes da área
da saúde. Quando eu me deparei com o conceito de empatia e a discussão em torno do
tema, imaginei ter chegado a um “ponto final” nessa busca. Então, era só pensar em como
estudar a empatia das enfermeiras. Contudo, quanto mais se lê sobre empatia, mais
entende-se que não há algo consensual na literatura científica, e minha chegada à
“empatia” se tornou mais um “ponto de parada” no caminho e menos um “ponto final”.

Do encontro com a empatia surgem os novos caminhos investigativos e de como
pensá-la na enfermagem neonatal

Um profissional de saúde “se colocar no lugar” do seu paciente parecia a melhor
resposta para o problema de como conhecer melhor as experiências de adoecimento e
como atendê-las da melhor forma possível. Mas, afinal, como é essa experiência de “se
colocar no lugar do outro”? Se é que isso acontece.
Apesar do ânimo que as leituras iniciais sobre a empatia me trouxeram, logo me
deparei com o debate vivido pelos pesquisadores que tentam explicar o tema: seria ela
um atributo de natureza cognitiva, emocional ou neuromotora? O que explica a empatia?
E, ainda, independente de como ela se dá, poderia realmente contribuir para que
conhecêssemos melhor as experiências de adoecimento nos serviços de saúde? Se sim,
como que se dá a experiência da empatia para os profissionais? Seria como buscar estudar
a “experiência” do profissional de compreender a “experiência” do paciente.
As explicações sobre como a empatia se desenvolve e pode ser mantida em
profissionais de saúde são variadas e parcialmente inconclusivas. As fontes e referenciais
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teóricos nos quais as pesquisas sobre o tema bebem são diversas: psicologia, filosofia,
cognição social, neurobiologia, medicina e enfermagem. Cada campo de conhecimento
desse possui seu debate caloroso em torno da empatia. Assim, logo se instaurou uma
questão importante na minha trajetória investigativa: qual perspectiva teórica assumir?
Questão que foi diminuindo seu valor conforme a fenomenologia me indicava a
necessidade de ir ao mundo vivido para investigar a experiência dos sujeitos como
primordial, sem enquadrá-la previamente em teorias. O amadurecimento do objeto de
pesquisa ia se dando com a necessidade de pensar a empatia de modo inovador, buscar
clarificar novos entendimentos sobre ele e apontando para uma necessidade de investir
na fenomenologia, adotando-a como suporte teórico-metodológico.
Apesar de variadas explicações sobre a origem e manutenção da empatia em
profissionais

de

saúde,

é

de

comum

acordo

que

a

empatia

é

importante/fundamental/essencial para a relação profissional-paciente e o sucesso
terapêutico dessa relação (BIRHANU et al., 2012; MOGHADDASIAN; DIZAJI;
MAHMOUDI, 2013; SOLTNER et al., 2012; STEPHEN; STANLEY; CHARON, 2008;
WITTENBERG-LYLES et al., 2012). E por isso, apesar do debate e falta de consenso
sobre ela, valia a pena seguir na direção de sua investigação, seguir as direções que
apareciam ainda por ser exploradas, conforme ia conhecendo mais e mais sobre a empatia.
Nesse percurso, precisei me aproximar das leituras que na enfermagem traziam
a importância da interação com o paciente para o alcance dos objetivos dos cuidados de
enfermagem. Isso porque, se a empatia se dá como uma forma de compreender o paciente
na relação direta com ele, o que podemos falar sobre a empatia na enfermagem se os
enfermeiros estão cada vez mais distantes desse espaço de atuação junto aos pacientes?
(MACHADO, 2010; MUFATO; GAÍVA, 2019a).
Elaboramos, então, reflexões sobre a relação enfermeiro-paciente, discutindo a
profissão dentro desse espaço de atuação (a relação face a face com os pacientes), com
base em autores da empatia em enfermagem, e os caminhos que a enfermagem tem
trilhado e que fragilizam as relações diretas com os pacientes (MUFATO; GAÍVA,
2019a). Estes são pontos cruciais que influenciam diretamente na empatia dos
profissionais de enfermagem. Em outras palavras, pontos que influenciam em como as
enfermeiras percebem de maneira mais ampliada seus pacientes, em detrimento de uma
visão estritamente cartesiana, biológica e médica.
Ocorre que a literatura sobre empatia em saúde está sustentada, em muitos casos,
em conceitos que permitem operacionalizar pesquisas de metodologias quantitativas. As
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teorias possibilitaram a construção de instrumentos autoaplicáveis, testes psicométricos.
E muitos estudos que usam essas ferramentas nos dão algo que chamo de “fotografia” dos
“níveis de empatia” de profissionais e estudantes da saúde, em um determinado momento,
em um determinado ambiente (HOJAT et al., 2011; NARVAEZ et al., 2014). Por mais
que essas pesquisas tragam contribuições valiosas para identificarmos a empatia de
profissionais de saúde, pouco se desvendou sobre as experiências empáticas vividas pelos
profissionais com seus pacientes, que recaíam muitas vezes em indicações para pesquisas
futuras.
Querer mais que tirar uma “fotografia” dos níveis de empatia das enfermeiras é
buscar compreendê-la, descrevê-la em sua estrutura essencial4. Foi nesse caminho de
leituras e investigações sobre a empatia, procurando uma alternativa que oferecesse algo
a mais que uma “fotografia da empatia”, que surge Dan Zahavi. Esse filósofo
contemporâneo é um representante da proposta fenomenológica da empatia. Zahavi faz
um rastreio da empatia em estudos de Husserl, Scheler, Stein e Shultz, pontua a
fragilidade de outras propostas e coloca a empatia como um modo fundamental de
compreensão do outro (ZAHAVI, 2010, 2012, 2014, 2015).
As potencialidades dessa lente teórica iluminaram novamente o caminho a ser
trilhado nesta investigação, fortalecendo, definitivamente, o caráter fenomenológico
desta. Mais tarde, assumiríamos Alfred Schutz e Max van Manen para dar maior peso à
lente teórica e metodológica que nos auxiliaria a compreender aspectos da experiência
vivida na empatia nas relações sociais em nosso local de estudo.
Esse voo pela literatura, com a elaboração de reflexões críticas, revisões de
literatura e escrita sobre temas relacionados à empatia, fundamentou o solo no qual
construiríamos esta pesquisa. Isso somente se deu a partir da postura da minha orientadora
no doutorado. O amadurecimento que veio na investigação deste objeto de pesquisa
ocorreu pelo incentivo à autonomia, liberdade e orientações que me foram dadas nas
investigações teóricas pela Professora Maria Aparecida Munhoz Gaíva, enfermeira
4

As experiências, ou seja, o nosso modo de ver o mundo, e não o mundo em si (CERBONE, 2014), possuem
certa estrutura essencial. Por estrutura da experiência deve-se entender os aspectos que a compõem, os
temas e os sentidos que são de uma determinada experiência, e não de outra. Max van Manen (2016a)
explica que a estrutura essencial de uma experiência é aquilo que faz dessa experiência ela própria. Ou seja,
um conjunto de aspectos que lhe é próprio, sem os quais ela deixaria de ser a própria “experiência” de algo.
Não se trata especificamente de determinar onde algo acaba e outro começa, pois um campo com limites
não muito definidos ainda sim é um campo. Essencial de algo não é uma propriedade pela qual conhecemos
algo, é um arranjo complexo de aspectos sem os quais uma experiência deixa de ser ela. É como dizer que
quando lemos uma poesia, sabemos que estamos lendo uma poesia, diferente de uma narrativa ou algo no
estilo prosa. Há propriedades e aspectos que dizem que essa é uma experiência de ser a leitura de uma
poesia, um texto que se distingue por alguns aspectos das demais formas de literatura.
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brasileira e pesquisadora em neonatologia. Foi por meio dessa orientação que ocorreu o
casamento das minhas investidas na empatia com um contexto para a investigação na
enfermagem de modo mais específico: a unidade de tratamento intensivo neonatal. Com
o tempo e novas leituras, esse cenário se tornou exemplar, único e inequívoco em suas
potencialidades de exploração do tema.
Em certo momento do caminho, a empatia se apresentou como uma experiência
covivida, em uma copresença entre uma pessoa (profissional de saúde) e outras (pacientes
e seus familiares); como uma forma de percepção do outro; como uma forma de leitura
da gestualidade que traz à tona o conteúdo das emoções e vida mental5 dos sujeitos; como
uma forma de diminuir a barreira entre os aspectos físicos do corpo e da vida mental.
Portanto, não poderia ter melhor início as minhas investigações sobre a empatia
vivenciada por enfermeiras do que em um cenário em que o profissional se depara com
um corpo, lido em suas expressões físicas, de um paciente peculiar, o recém-nascido. Ao
mesmo passo em que as famílias desses recém-nascidos passam por uma experiência
muito intensa com a internação de um filho nos primeiros dias de sua vida, exigindo
compreensão dos profissionais, sem a qual não se atinge o melhor prognóstico para o
neonato e maior satisfação para a família.
A neonatologia é uma área relativamente recente de atividade profissional em
saúde, em franca expansão, com forte impacto sobre a mortalidade infantil, um dos
principais indicadores da qualidade do desenvolvimento de uma comunidade. E, quando
assim me surgiu, facilitou a justificativa da própria pesquisa e da sua relevância. Isso
porque o estudo da empatia de profissionais de enfermagem em neonatologia se dá sob a
necessidade de investimentos científicos em direção à população neonatal e, também,
rumo à humanização da assistência em saúde, ambas prioridades em pesquisa no Brasil.
As Unidades de Tratamentos Intensivos Neonatais (UTIN) expressam o
convívio paradoxal entre o calor do começo da vida, a fragilidade do adoecimento e a
frieza da morte (YAM; ROSSITER; CHEUNG, 2001). Envolvem pacientes que somente
podem se comunicar por meio de suas expressões físicas, como os bebês, e que, portanto,
dependem da capacidade do profissional em ler essas expressões. Envolvem profissionais
Por “vida mental”, entende-se essa gama de experiências significadas e seus sentidos. Schutz (2018, 1979)
diz que as vivências que dão o contexto e construção de nossas experiências de mundo passam a serem
estocadas pelos homens, e esse estoque de conhecimento passa a moldar seu modo de interpretar o mundo
e seu agir no mundo. O agir é o que dá ao outro a expressão do que se passa na consciência de quem age,
por isso a gestualidade tem importância no modo como compreendemos outra pessoa. Uma forma de lermos
os sentidos que a pessoa dá ao seu agir por meio de suas experiências antecedentes. Importante portanto no
estudo da empatia e da interação entre enfermeira e bebê.
5
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que buscam decifrar o que seus pacientes estão sentindo, vivendo naquele momento, a
fome, a saciedade, a dor, o desconforto, o estresse, o alívio, o frio, o calor, o sono. Esses
bebês, para ser compreendidos, carecem do olhar atento do profissional para além da
leitura de equipamentos. E, ainda, necessitam da participação da família para o melhor
prognóstico e satisfação de suas necessidades, eles precisam de contato, aconchego,
vínculo com seus pais, o que, por sua vez, é intermediado pela relação com os
profissionais de saúde, na qual sua necessidade básica de compreensão e pertencimento
deve ser atendida. É, enfim, local de excelência para o estudo da empatia.
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Capítulo II
O contexto da investigação da empatia de enfermeiras: a humanização da
assistência em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal
As inquietações sobre a empatia iam se delineando em linguagem acadêmica e
a investigação ia ganhando seu contexto na enfermagem neonatal. Mas, não é unicamente
ao pesquisador que a pesquisa deve fazer sentido. Ela precisa ter relevância para a
sociedade. Assim, qual era a relevância da empatia para as enfermeiras? Isso poderia ser
respondido com estudos já produzidos sobre empatia de enfermeiras no Brasil, nosso
local de estudo. Contudo, não há muito produzido na ciência brasileira e internacional
sobre empatia nesse contexto específico.
Caminhando rumo à compreensão da relevância que a empatia possui para o
contexto da enfermagem neonatal, foi necessário que eu me aproximasse desse ambiente.
Inicialmente por meio da literatura e mais tarde por meio de visitas a uma UTIN, antes de
iniciar as entrevistas no período de coleta de dados. A contextualização da empatia na
enfermagem neonatal nos colocou a necessidade de afirmarmos que a empatia nos
cuidados das enfermeiras é fundamento/princípio/atitude que permite a expressão de
ações em forma de cuidado humanizado. É por meio dessas ações que se torna possível
reconhecer as necessidades mais abrangentes dos neonatos e dos familiares no processo
de internação em UTIN. Ao mesmo passo que permite promover a intersubjetividade
necessária à enfermeira para ir além do cuidado estritamente clínico.
Essa afirmação pode parecer forçosa inicialmente. Diríamos que eu, enquanto
pesquisador, por me deparar com a ausência de estudos brasileiros sobre empatia em
enfermagem neonatal, tive como opção de contextualização do objeto de pesquisa uma
discussão sobre humanização. Mas, basta pensarmos que a fenomenologia pode conceber
a empatia como uma forma especial de percepção de uma consciência estrangeira a nossa,
que é o que nos faz perceber o outro não como um mero objeto, mas um outro ser humano,
com suas experiências e modos de ver o mundo, que começamos a deixar de lado a ideia
do “forçoso tópico sobre humanização”. Para compreendermos que ele faz sentido, vou
me deter um pouco na defesa dessa proposta.
Um dos argumentos é o de que a humanização no Brasil é uma bandeira de luta
contra práticas assistenciais fragmentadas, violentas e insatisfatórias do ponto de vista das
pessoas que recebem essa assistência. Essa insatisfação que se quer combater com a
humanização é, sobretudo, em muitos casos, quanto “aos aspectos de relacionamento com
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os profissionais de saúde”. Esse combate se daria por meio de uma forma de assistência
que valorize a qualidade do cuidado tecnicamente, mas que também inclua o
reconhecimento dos direitos da pessoa que é assistida e de sua subjetividade
(DESLANDES, 2004, p.8 e 9).
São os mesmos aspectos que podem ser valorizados pela humanização que passei
a defender como operacionalizados pela presença da empatia na assistência em saúde. A
humanização pode ser entendida também como a antítese da ausência de diálogo e falta
de compreensão das demandas e expectativas dos pacientes (DESLANDES, 2004).
Logo, se a empatia de enfermeiras atua como um princípio operacionalizador do
cuidado humanizado, permitindo ao profissional conhecer mais e melhor seu paciente,
precisamos estabelecer a relação dela com humanização da assistência ao neonato e sua
família. Diríamos que um dos modos de ser do cuidado humanizado é na presença da
empatia. Nessa tarefa, vamos partir da discussão sobre a humanização em neonatologia
(talvez agora uma ideia menos forçosa), nosso contexto de investigação, em seguida,
adentraremos na discussão da empatia propriamente dita, nosso tema central (Capítulo
III).
O intento ao desenvolver essa relação humanização-empatia também é
reafirmarmos que esta pesquisa está dirigida pela preocupação da busca do cuidado
humanizado de enfermeiras, situando o objeto de pesquisa em seu contexto.

Desenvolvimento tecnológico e a humanização em neonatologia

De modo geral, a atividade científica sobre os cuidados críticos de enfermagem
em unidades de tratamento intensivo se volta inicialmente para o desenvolvimento de
conhecimentos que permitissem melhor monitoramento, observação e avaliação dos
pacientes (HOLDEN; HARRISON; JOHNSON, 2002). Monitorar, observar e avaliar
fomenta ideias sobre tecnologias, máquinas e equipamentos, não sobre humanização ou
intersubjetividade.
Especificamente em neonatologia, o desenvolvimento das preocupações
científicas se dá, principalmente, com a falta de estímulos ao neonato no ambiente da
UTIN, nos anos de 1960 e 1970, quando a assistência de enfermagem se preocupava em
estimular o RN para seu desenvolvimento socioemocional. Já nos anos 1980, a
preocupação era com o excesso de estímulos que o neonato recebia do ambiente na UTIN,
o que lhe causava estresse e prejuízo para sua estabilidade e desenvolvimento. A

21

assistência nessa época era voltada para a proteção do neonato diante dos estímulos
excessivos que recebia do ambiente, mas a importância da sua individualidade também
foi evidenciada (LIAW; CHEN; YIN, 2004).
Nos anos de 1990 a 2000, a conclusão foi de que não era o estímulo ao neonato
ou a sua falta o real problema, mas as intervenções e estímulos fora dos padrões do próprio
neonato, o que não favorecia uma assistência individualizada. Assim, dirigia-se para os
profissionais a necessidade de desenvolver a habilidade de reconhecer as indicações que
os recém-nascidos dão, com sua linguagem corporal, sobre suas necessidades (LIAW;
CHEN; YIN, 2004).
O desenvolvimento da tecnologia médica se deu a largos passos, o que permitiu
avanços na monitorização, observação e avaliação dos pacientes em unidades de
tratamento intensivo. Os avanços tecnológicos não trouxeram todas as respostas para a
melhor recuperação dos pacientes. No caso da UTIN, trouxe a preocupação com o
ambiente frio e, por vezes, agressivo que os equipamentos provocam para um neonato,
tal como o nível de ruído excessivo dos aparelhos. Atualmente, a tecnologia utilizada em
UTIN e a prática dos profissionais com os RN geram um ambiente hostil, com múltiplos
eventos dolorosos e estressantes, que dificultam a adaptação à vida extrauterina e o
desenvolvimento do neonato (FIALHO et al., 2015).
O incremento tecnológico foi mais rápido que o desenvolvimento de cuidados
humanizados, que também contribuem sumariamente para o desenvolvimento do RN
internado nessas unidades, apontando para a necessidade de maiores avanços na direção
da humanização (FIALHO et al., 2016).
Na perspectiva de tornar os cuidados mais próximos das necessidades da criança,
nos anos de 1980, desenvolvia-se nos Estados Unidos da América (EUA) uma forma de
cuidado que começava a redefinir os relacionamentos em saúde, colocando a ênfase na
colaboração entre profissional, paciente e sua família, era o Cuidado Centrado no Paciente
e Família (CCPF) (INSTITUTE FOR PATIENT AND FAMILY CENTERED CARE,
2017). Pudemos discorrer sobre os desafios dessa abordagem para a enfermagem no
cuidado à criança com a produção do capítulo de livro “Relação equipe de enfermagemfamília na hospitalização da criança: contextos, desafios e propostas” (GAÍVA,
MUFATO, 2019). Em neonatologia, a infraestrutura para acolher as famílias no ambiente
de trabalho foi colocada como um desafio para o CCPF, uma vez que falta acomodações
para os familiares permanecerem junto ao neonato (SILVA et al., 2016).
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Ademais, o CCPF tem enfoque no aspecto interacional. Para a enfermagem, a
redefinição das relações interpessoais dentro do ambiente hospitalar de cuidados à criança
trouxe a observação de que entre a equipe de enfermagem e famílias há falta de diálogo,
de orientações, escuta, empatia, compartilhamento e humanização (RODRIGUES et al.,
2013; LAIGNEIR, 2016; CRUZ; ANGELO, 2011).
A equipe de enfermagem neonatal pode descrever o ambiente em que trabalha
como barulhento, controlado por máquinas, iluminado artificialmente e que exige
manipulação frequente do recém-nascido. Os níveis de ruído e luz são exemplos de
estímulos ambientais que os recém-nascidos recebem constantemente dentro das UTIN e
que podem afetar de maneira negativa seu desenvolvimento neurológico e motor, um dos
fatores que demarca a certa agressividade desses ambientes (NASCIMENTO et al.,
2013).
Outros aspectos que interferem no desenvolvimento e adaptação do RN são a
presença da dor e a qualidade negativa do vínculo com familiares. Essas interferências
negativas e, por vezes, agressivas, rotineiramente características presentes nas unidades
de tratamento intensivo neonatal, demandam da enfermagem o desafio de cuidados
congruentes com a humanização (FIALHO et al., 2015).
Mas, qual a percepção dos enfermeiros sobre a humanização em UTIN? Há algo
da empatia nessa percepção? O cuidado humanizado é visto, na perspectiva dos
enfermeiros, como uma preocupação em adaptar o ambiente às necessidades do RN,
culminando na execução de ações para o controle de ruídos, luminosidade e da dor. A
humanização da assistência pode ser significada pela equipe de enfermagem como a
diminuição do sofrimento físico e estímulos dolorosos aos bebês (MORAIS;
MARCATTO, 2014) ou como a tentativa de diminuição do estresse do bebê
(NASCIMENTO et al., 2013). Ainda, pode-se conceber a humanização nos cuidados de
enfermagem neonatal como a promoção de um ambiente de tratamento intensivo
acolhedor, com minimização do estresse para o neonato, trazido pelo uso da tecnologia
(FERREIRA; AMARAL; LOPES, 2016). Essas ações, no entanto, são pensadas e
direcionadas quase que exclusivamente para o neonato e sua relação com o ambiente da
UTIN. Não são ações que vislumbram a família ou a experiência pela qual ela está
passando com a internação de um recém-nascido, nem sobre a influência dessa internação
nas relações entre bebê e sua família, e menos ainda sobre como o profissional percebe o
que está se passando nesse âmbito.
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Porém, a humanização para profissionais em UTIN já foi revelada como o
atendimento que se dá em oposição ao atendimento mecanicista, tecnicista e focado na
doença (ROSEIRO; PAULA, 2015). Exclusivamente para profissionais de enfermagem,
eles podem compreender a humanização nas UTIN como “ver o outro como um todoacolher”. Enfermeiros já revelaram que entendiam a humanização da assistência ao
neonato como olhar de modo diferente para o neonato e seus familiares, sendo que esse
“diferente” indicava um cuidado além de procedimentos técnicos (REIS et al., 2013,
p.120). Aqui, passamos a observar ações mais próximas da interação com o outro na
assistência neonatal.
Outro aspecto da perspectiva da equipe de enfermagem sobre a humanização foi
mostrado como sendo uma tentativa de não tornar o cuidado mecânico e transmitir
sentimentos como amor, afeto e carinho. Mais do que isso, o significado de cuidado
humanizado em UTIN já surgiu para a equipe de enfermagem como colocar-se no lugar
do outro, respeitando-o. Isso ocorre, por exemplo, quando os pais sensibilizam os
profissionais, os quais se colocam no lugar dos pais para tentar identificar o que pode ser
feito por eles (MORAIS; MARCATTO, 2014).
Dessa forma, começamos a observar as pistas da estreita relação humanizaçãoempatia por meio da percepção dos enfermeiros. A percepção destes sobre a humanização
se relaciona com a habilidade empática. Claro que não se observa que a empatia seja
tratada pelas enfermeiras como uma forma de conhecer a experiência pela qual a família
está passando ou sobre como é interagir com um neonato internado no sentido de ser
sensível às suas necessidades. Ainda menos, sobre como é para a enfermeira “o seu ver”
sobre o neonato e seus familiares em uma UTIN. O que se observa nas pesquisas é um
uso do senso comum sobre empatia, “uma habilidade de se colocar no lugar do outro”.
Na visão de profissionais, a humanização é compreendida como a habilidade de
se colocar no lugar do outro, sinônimo de ser empático. Meu entendimento é de que esta
é uma perspectiva que valoriza a subjetividade no cuidado em saúde, de olhar as unidades
de tratamento intensivo como um espaço social em que circulam diferentes sujeitos e
visões que podem interferir na qualidade do cuidado, mesmo que ainda não se saiba como
é para as enfermeiras vivenciarem a empatia e qual o papel dela na assistência de
enfermagem neonatal.
Esses estudos trazem a empatia como a possibilidade de incluir o outro no
cuidado, valorizá-lo, respeitá-lo, vista como parte do cuidado humanizado (REIS et al.,
2013, p. 121). Lins et al. (2013) observaram que os profissionais de enfermagem em
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UTIN significaram a humanização como “fazer pelo outro o que eu queria que fosse feito
por mim ou pelos meus familiares numa unidade hospitalar”. Para eles, humanização é
proporcionar conforto em todos os momentos, e não tratar apenas da doença, vendo o ser
humano em sua dimensão mais humana.
Esses estudos situam a humanização na perspectiva de significados para os
trabalhadores de enfermagem e trazem à tona o que emerge das investigações das
experiências destes acerca da humanização em neonatologia. A empatia não passa
despercebida na gama de significações sobre o que é uma assistência de enfermagem
humanizada em neonatologia. Ela emerge nas expressões sobre humanização: “habilidade
de se colocar no lugar do outro”; “colocar-se no lugar do outro, respeitando-o”; “ser
empático”; “possibilidade de incluir o outro, interpretada como empatia”; “fazer pelo
outro o que eu queria que fosse feito por mim”.

Empatia de enfermeiras com familiares em neonatologia

Apesar de evidenciarmos a empatia como uma dimensão do cuidado
humanizado, um contexto importante de humanização em enfermagem neonatal não foi
devidamente explorado em nosso texto até o momento: a relação dos profissionais com
os familiares do recém-nascido. Esta é uma das relações em que acreditamos que a
empatia exerça um papel fundamental na qualidade da experiência que a família tem na
internação do neonato. Assim, a empatia pode estar influenciando tanto na interação entre
profissionais e familiares quanto entre familiares e bebês, afinal, essa última depende em
certa medida da primeira quando falamos em UTIN.
Sobre isso, observamos que a inclusão da família nos cuidados e sua
permanência junto ao recém-nascido é uma das ações de promoção dos cuidados
humanizados na assistência de enfermagem neonatal. A presença e participação da
família foram fortemente vinculadas à concepção de humanização da assistência em
UTIN (ROSEIRO; PAULA, 2015).
Se os enfermeiros conseguem construir uma boa relação com familiares de
pacientes internados em UTI, as necessidades dos familiares podem ser identificadas, tais
como necessidade de informação, de suporte e de manter a esperança diante da situação
difícil pela qual passam (HOLDEN; HARRISON; JOHNSON, 2002). Em neonatologia,
manter os pais mais tempo junto ao recém-nascido e atender a família em todas as suas
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necessidades são estratégias vistas pelos enfermeiros como um cuidado humanizado
(FIALHO et al., 2016, p. 2415).
O vínculo entre paciente, família e equipe aparece como de suma importância
para o tratamento em unidades de terapia intensiva neonatais e pediátricas. A interação
dos profissionais com os pais deve proporcionar compreensão a fim de obter sucesso no
enfrentamento da hospitalização da criança. A inclusão da família é a oportunidade de se
ampliar o olhar clínico para um cuidado mais humanizado (REIS et al., 2013).
Em UTIN, a empatia deve estar presente no encontro do profissional de
enfermagem com o neonato e sua família, visto que estes são elementos que podem
melhorar a percepção das necessidades da família, o estabelecimento de um vínculo entre
família e profissional e aumento da segurança dos pais para cuidar do recém-nascido, por
conseguinte (FERREIRA; AMARAL; LOPES, 2016).
Observa-se a valorização da presença da família nos cuidados aos recémnascidos internados não somente nos estudos científicos sobre o tema, mas também na
política de saúde brasileira sobre humanização. O que se entende no Brasil como atenção
humanizada em neonatologia é o equilíbrio no atendimento das necessidades do recémnascido, ou seja, “uma contínua adequação tanto da abordagem técnica quanto das
posturas que impliquem mudanças ambientais e comportamentais com vistas à maior
humanização do atendimento” (BRASIL, 2013, p.19). A presença da família no cuidado
ao neonato prematuro não é apenas uma mera questão contingencial, ela é um fator
fundamental, intrínseco aos melhores resultados em neonatologia, sendo, no Brasil,
também, protegida pela Lei 13.257, de 2016 (Art. 12), que estipula que as unidades de
terapia intensiva e de cuidados intermediários neonatais deverão proporcionar condições
para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável pela criança
(BRASIL, 2016).
Nota-se que mesmo contextual à humanização em enfermagem neonatal, a
empatia surge nos estudos até agora produzidos com o sentido referente a algo que vai
além do mero fazer técnico, algo em direção à interação com os neonatos e seus
familiares. Contudo, não se abordou ainda nesses estudos a empatia como compreender
algo sobre como os bebês internados sob cuidados intensivos de neonatologia surgem
com suas necessidades na experiência das enfermeiras, sobre o que ela consegue
compreender deles e o modo como as famílias são vistas/percebidas pelas enfermeiras,
com suas necessidades e experiência própria da internação de um filho.
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Não devemos pensar que a empatia seria importante somente na relação dos
profissionais de enfermagem com o familiar do recém-nascido, em detrimento da relação
profissional-neonato. Há de se considerar que se pode olhar para a relação enfermeiraRN na perspectiva da empatia como prática humanizada de cuidado. É isso que vamos
explorar a seguir.

Empatia de enfermeiras com recém-nascidos em neonatologia

No estudo de Nascimento et al. (2013), que investigou a percepção e atuação da
equipe de enfermagem perante o recém-nascido hospitalizado em UTIN, observamos que
os profissionais de enfermagem são atentos e sensíveis às alterações fisiológicas e
comportamentais do neonato. O estudo demonstrou que a interpretação que a equipe de
enfermagem faz da linguagem não verbal do RN é uma ferramenta importante para a
implementação das ações de cuidado.
Um dos participantes do estudo supracitado coloca que “a enfermagem deve se
colocar no lugar do neonato”. Os pesquisadores concluem que “a humanização do
cuidado começa quando se percebe o outro e se coloca no seu lugar” (NASCIMENTO et
al., 2013, p. 26). Ademais, a linguagem corporal dos recém-nascidos prematuros é
interpretada pelas enfermeiras e essa interação precisa ser explorada e compreendida,
visto que traz consequências para a assistência à saúde desses neonatos (GREEN et al.,
2014).
O RN sinaliza em seu comportamento, expressões e reflexos quais são suas
necessidades. Dessa forma, ele emite sinais que podem dar as coordenadas para a
interação com a equipe e para as intervenções. Para Nascimento e colaboradores (2013,
p.28), “identificar o momento de interação com o recém-nascido é a forma que o cuidador
encontra para individualizar e humanizar o cuidado e, assim, estabelecer o vínculo
cuidador/recém-nascido numa relação sujeito/sujeito, e não sujeito/objeto”.
Estudo feito na Austrália demonstrou que, para as enfermeiras, era importante,
ao cuidar de um neonato prematuro, observar traços físicos que o identificassem como
um neonato, e não como um feto. A aparência e estereótipo da prematuridade dificultam
a assistência à saúde. A aparência fetal, diferente de um neonato a termo, traz para as
enfermeiras desafios e dificuldades no cuidado físico (GREEN et al., 2014).
Resultado semelhante foi encontrado em Israel por Stern et al., (2001). Esses
autores estudaram a expectativa que estudantes da saúde possuem sobre o
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desenvolvimento dos neonatos e o comportamento das mães a depender do recém-nascido
ser prematuro ou a termo. O estereótipo da prematuridade está relacionado com uma visão
negativa do recém-nascido, visto como mais fraco e menor, quando comparado com a
expectativa de desenvolvimento e crescimento diante do recém-nascido a termo. O efeito
do estereótipo demonstra uma influência negativa de como os recém-nascidos podem ser
percebidos dentro de uma UTIN. À época, o estudo já chamava a atenção para a
necessidade de mais pesquisas sobre como profissionais da saúde percebem e
compreendem os recém-nascidos.
Diante das dificuldades em cuidados diretos com prematuros, as enfermeiras na
UTIN usam estratégias como o humor ao ver o cuidado como uma linha de produção,
distanciando-se e buscando um cuidado imparcial, estratégias que fazem com que elas
sintam algo positivo ao cuidar desses pequenos neonatos prematuros. Ao mesmo passo,
atribuir personalidade aos neonatos, como identificar que um neonato é sério ou raivoso,
pode ser uma estratégia para que os prematuros tenham traços humanos mais próximos
aos neonatos e mais distantes do estereótipo fetal (GREEN et al., 2014).
Lidar com o corpo frágil e vulnerável de um neonato, em especial os prematuros
com aparência fetal, é um desafio para as enfermeiras. A linguagem corporal dos recémnascidos ao ser interpretada pelas enfermeiras constitui, assim, a interação peculiar entre
profissional e paciente (neonato), mesmo que esses pequenos pacientes não façam uso de
linguagem verbal. Sobre essa interação e essa forma de conhecer o paciente é que o
fenômeno da empatia pode estar, também, situado, o que pode, em certa medida, ser
investigado na proposta desta pesquisa sobre empatia em enfermagem neonatal.
Assim, fica evidente que a equipe de enfermagem circunscreve a empatia na
humanização da assistência em saúde ao recém-nascido em UTIN, tanto no âmbito da
relação com o neonato quanto na relação com os familiares. Vimos também que a empatia
surge nas percepções desses profissionais como um “colocar-se no lugar do outro”
(recém-nascido e familiar), sem que seja discutido na literatura aqui trazida como isso se
dá para os enfermeiros em suas experiências vividas e que situações influenciam essa
empatia.
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Capítulo III
Empatia

Na UTIN, temos, então, um ambiente único, peculiar, em que o começo da vida
e a realidade dolorosa da perda e da morte estão justapostos. Assim sendo, observamos
que os profissionais de saúde que aí atuam desenvolvem uma intensa relação com
neonatos e seus familiares (TWOHIG et al., 2016), logo a empatia se mostrou
fundamental para o trabalho desses profissionais como uma forma de conhecer melhor as
necessidades desses neonatos e familiares e de agir diante deles. Com o bebê, os
profissionais realizam a leitura das expressões do corpo, que sugerem suas necessidades
e o melhor momento para que o cuidado possa acontecer. Com a família, a experiência
da internação do recém-nascido se torna própria, biográfica e particular, fazendo com que
suas necessidades mereçam ser vistas e atendidas pelos profissionais.
Ser empático parece ser uma habilidade profissional fortemente associada ao
cuidado não estritamente clínico, ou seja, para além de diagnóstico e terapêutica, técnicas
e procedimentos. Observamos que “empatia” tem sido um termo utilizado em pesquisas
sobre a humanização da assistência de enfermagem em UTIN como uma habilidade dos
profissionais, sem que tenha sido tratada como objeto específico de investigação em
muitos casos. Ela é, para os enfermeiros, a habilidade de se colocar no lugar do outro,
incluí-lo e respeitá-lo (FIALHO et al., 2016; ROSEIRO; PAULA, 2015; MORAIS;
MARCATTO, 2014; NASCIMENTO et al., 2013; FERREIRA; AMARAL; LOPES,
2016; REIS et al., 2013; LINS et al., 2013).
Para além da tecnologia médica, há a necessidade do desenvolvimento de novos
saberes que permitam maior estabilidade e desenvolvimento do recém-nascido (LIAW;
CHEN; YIN, 2004). Acreditamos que conhecer a empatia, como ela é vivenciada e que
situações a influenciam sejam partes desses novos saberes necessários para alcançar
maior qualidade nos cuidados de enfermagem neonatal em direção à humanização e ao
cuidado integral.
Mas, o que é a empatia? Essa questão tem incomodado filósofos, cientistas
sociais e da saúde por décadas. A pergunta “o que é a empatia” tem sido discutida
extensamente no campo da filosofia e possui seu debate exclusivo no campo da saúde. É
o que passamos a discutir a seguir, mapeando alguns aspectos da literatura já produzida
sobre o tema.
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Aspectos gerais da empatia

Foi na filosofia que as elaborações acerca do que se nominou empatia tiveram
sua origem, ela não nasceu na área da saúde. O filósofo alemão Robert Vischer utilizou o
termo einfühlung no final do século XIX, no campo da estética, para designar o estado
emocional que as obras de arte causam nos seus apreciadores. O termo einfühling
significava o estado de estar dentro de um sentimento e foi traduzido para o inglês como
empathy (SCOTT, 2011).
Titchener foi quem levou o termo para o campo da psicologia, como empathy,
que significava o estado de estar dentro de um sentimento (“feeling into”/“in feeling”) ou
a habilidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa (TITCHENER, 19096
apud SCOTT, 2011). Titchener distanciou o conceito de empatia do campo filosófico e
estético, levando-o para o campo científico, principalmente na psicologia experimental.
Com isso, abriu o caminho para o desenvolvimento do conceito em outros ramos da
psicologia, tais como a psicologia do desenvolvimento e a psicologia ocupacional
(SCOTT, 2011).
Contudo, os psicólogos possuem a tendência de atribuir a Lipps, filósofo e
psicólogo do início do século XX, o uso do termo empathy pela primeira vez na
psicologia. Lipps estudou a psicologia da experiência estética, ainda herdando a relação
do conceito oriundo do campo da estética e das artes (LOPÉZ; FILIPPPETI; RICHAUD,
2014). Para Lipps, a empatia é a tendência natural que o ser humano possui de sentir-se
dentro do que ele percebe e imagina (LIPPS, 19037 apud LOPÉZ; FILIPPETTI;
RICHAUD, 2014).
Foi Lipps quem introduziu o termo empathy no campo da cognição social. Nesse
campo, empatia significava nossa capacidade básica de designar os outros como criaturas
que possuem uma vida mental, uma mente estrangeira a nossa. Ele acreditava que a
empatia seria uma forma distinta de conhecimento. Dessa forma, nós podemos conhecer
os objetos no mundo por meio da percepção, podemos conhecer a nós mesmos por meio
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da introspecção, e a maneira que teríamos para conhecer aos outros seria a empatia
(LIPPS8, 1907 apud ZAHAVI, 2011).
Lipps explicava que diante de outra pessoa teríamos a tendência de imitar os
gestos produzidos por ela e evocar/compreender o sentimento que é expresso nesse gesto
de forma inata, sem uso de funções cognitivas. A leitura que fazemos da gestualidade dos
outros nos permite conhecê-los para além da apresentação perceptual do corpo físico,
indo até seu estado emocional, exteriorizado em gestos e expressões corporais. Esse
sentimento que projetamos ao ver os gestos de outra pessoa é o que nos permite uma
forma de entendimento intersubjetivo, tendo como gatilho a expressão do outro (LIPPS,
1903 apud LOPÉZ; FILIPPETTI; RICHAUD, 2014; LIPPS, 1907 apud ZAHAVI, 2011).
Ou seja, Lipps entendia que, ao observar o choro de uma outra pessoa, temos a tendência
inata de imitar essa expressão e projetamos a tristeza que a expressão evoca, em um modo
de compreender a tristeza de uma outra pessoa. Talvez esse seja o correspondente
filosófico, em Lipps, para a expressão comum “se colocar no lugar do outro”, tão usada
para designar empatia quando o assunto é cuidado humanizado em saúde.
Apesar dos diversos caminhos percorridos em busca de uma definição da
empatia, foi a ideia da imitação inata da expressão dos outros, de 1903, que parece ter
ganhado comprovação empírica na neurociência a partir da descoberta dos “neurônios
espelhos”, em 1996. Essa descoberta foi um dos fatores que fez ressurgir a discussão em
torno da empatia no campo filosófico e científico, tornando a empatia um assunto
reermergente e atual nos anos 2000 (ZAHAVI, 2012; PASSOS-FERREIRA, 2011).
A equipe de Gallese et al., em 1996, descreveu um conjunto de neurônios no
cortex pré-frontal de macacos que é capaz de ser acionado quando eles fazem uma ação
ou quando somente observam alguém (outro macaco ou um humano) fazer a mesma ação.
A partir dos neurônios espelhos, foi apresentada para nós a possibilidade de que nossa
compreensão de outras pessoas poderia ter como agente um recurso mais primitivo que a
linguagem, sem o uso de funções cognitivas. Isso explicaria biologicamente nossa
capacidade de imitar as expressões de outra pessoa e de ter pistas sobre o correspondente
emocional expresso na gestualidade. É a explicação dada pela neurociência para o
entendimento empático que temos das outras pessoas, basicamente comprovando as
ideias de Lipps sobre a condição inata da imitação que fazemos dos outros.
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Os neurônios espelhos seriam responsáveis por nossa capacidade natural de
simular em nossa mente a situação vivida por outra pessoa, sem que nós mesmos
estejamos vivendo tal situação. Seria uma estrutura biológica em nosso cérebro
responsável por “colocar-nos no lugar dos outros”. Teríamos a capacidade neurobiológica
de simular em nosso cérebro aquilo que se passa na mente de outra pessoa, a perspectiva
subjetiva do outro, compreendendo suas ações, base de nossos sentimentos empáticos
(PASSOS-FERREIRA, 2011).
Atualmente, a diversidade de explicações sobre como compreendemos outras
pessoas por meio da empatia pode ser posta sob quatro posições filosóficas centrais sobre
o tema. Heather Battaly, filósofa estadunidense, propôs as três primeiras e Dan Zahavi,
filósofo dinamarquês, complementando, propôs a quarta (BATTALY, 2011 apud
ZAHAVI, 2014; ZAHAVI, 2014). Seriam elas:
1. A empatia pode ser entendida como o compartilhamento de um estado
mental. O que significa que a pessoa empática e o outro com quem se
relaciona teriam o mesmo tipo de estado mental (raiva, tristeza, medo,
angústia, alegria etc.). Nessa proposta, não está implicado o conhecimento
do outro nem a confirmação de que a emoção projetada é realmente o que a
outra pessoa sente, dispensando funções cognitivas no processo.
2. A empatia pode ser entendida como o compartilhamento de um estado
mental que envolve conhecer a outra pessoa. Nesse entendimento, não basta
compartilhar o estado mental, mas também atribuir esse estado mental ao
outro. Assim, o empático compartilha um estado mental, atribui o estado
como sendo da outra pessoa e cognitivamente faz a diferenciação entre o
“eu” e o “outro”.
3. A empatia pode ser entendida como uma dimensão cognitiva exclusiva que
não requer compartilhamento de estados mentais. Nesse entendimento, a
empatia é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa pode conhecer o estado
mental de outra pessoa, sem considerar se esse processo é teórico ou
inferencial.
4. A empatia é a experiência de uma consciência estrangeira. É uma forma de
intencionar o outro, uma forma distinta do autoconhecimento e da
intencionalidade dos objetos do mundo9, que permite que a experiência
9

Esse conceito de Zahavi (2014) faz uma distinção entre três formas de intencionar o mundo. A
intencionalidade é uma propriedade da consciência, que será discutida no Capítulo VI. Por hora, trata-se de
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estrangeira seja dada ao empático como uma experiência estrangeira, e não
como nossa/própria.
Para além da disputa teórica em torno da empatia, o interesse atual na abordagem
do tema pode se justificar porque a empatia nos ajudaria a compreender nossa capacidade
de compartilhar, entender e responder aos diferentes estados afetivos de outras pessoas.
A empatia é a base de comportamentos pró-sociais, inibe a agressão e fundamenta o
desenvolvimento moral humano. Ela é essencial no campo da psicologia e necessária para
a relação entre médicos e pacientes (DECETY, 2012) e, sem dúvidas, para a enfermagem.
Em saúde, a empatia exerce influência nas respostas aos estados afetivos e
emocionais que damos às outras pessoas por meio do cuidado. Ademais, tem sido posta
como essencial nas relações entre profissionais de saúde e seus pacientes, tema ao qual
nos ateremos a seguir.

Empatia no campo da saúde

A empatia impacta na experiência do paciente de diferentes formas. A empatia
ajuda a promover a melhor relação médico-paciente e está relacionada ao aumento da
satisfação de pacientes em áreas como a pediatria, tratamento da diabetes e de distúrbios
alimentares. Está relacionada com maior aderência do paciente ao tratamento, e sua
ausência se relaciona a menor adesão do paciente às orientações médicas. Ela facilita o
apoio e motivação ao paciente pelo profissional. Na enfermagem, está vinculada a
diminuição da ansiedade, depressão e hostilidade de pacientes que são cuidados por
enfermeiras empáticas. Além de trazer benefícios para os pacientes, aumenta a satisfação
do profissional com o seu trabalho (SCOTT, 2011).

como percebo o mundo. Eu posso perceber a mim mesmo por uma forma de intencionalidade que seria a
introspecção retrospectiva, que me traria o autoconhecimento. Essa forma possui bastante diálogo com a
noção de reflexão proposta por Schutz (2018). Nela, eu tenho acesso às minhas experiências. Estas, por sua
vez, possuem um objeto. Por exemplo, eu poderia relembrar a vez em que chorei diante de meus amigos e
sei que o objeto vivenciado foi a lembrança da morte de um outro amigo que se foi. Portanto, o objeto da
experiência me é dado diretamente, mas apenas a mim, não aos que me veem chorar. Há a intencionalidade
dos objetos do mundo, ela se daria pela percepção. A percepção dos objetos nos traria o conhecimento do
mundo material. E, então, há a empatia, uma forma distinta de percepção, uma forma de conhecer o outro.
Nela, eu vivencio a presença perceptual do outro, como que na percepção de um objeto, mas por ser um ser
humano, trata-se de alguém que intenciona o mundo assim como eu, que possui uma vida mental. No caso,
os objetos da experiência do outro não me são dados diretamente. Eu poderia ver um amigo chorar, isso me
é dado pela percepção, mas o que ele intenciona quando chora, não me é dado de antemão. Portanto, há
uma distinção entre a percepção dos objetos, a introspecção e a empatia, uma forma especial de
intencionalidade dirigida.
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As pesquisas sobre empatia no campo da saúde, talvez como consequência da
falta de consenso conceitual, trabalham com diferentes instrumentos para alcançar e
mensurar a empatia de profissionais nos cenários que atuam. Eu e a Professora Gaíva
empreendemos uma revisão de literatura (MUFATO; GAÍVA, 2019b, no prelo) sobre
empatia em saúde que apontou que a pesquisa em saúde majoritariamente usa escalas
psicométricas autoaplicáveis para identificar níveis de empatia em profissionais de saúde.
Em estudo de revisão de literatura, no qual se utilizaram as bases de dados
LILACS, PSYCINFO, WEB OF SCIENCE, BDENF, MEDLINE e CINAHL com as
estratégias de buscas compostas pelos descritores “profissionais da saúde” e “empatia” e
pelos termos-chave “empático” e “cuidado em saúde”, Mufato e Gaíva (2019b, no prelo)
identificaram em seus resultados, entre outros achados, que as principais escalas
utilizadas em estudos sobre empatia em saúde são: Interpersonal Reactivity Index (IRI),
Jefferson Scale of Empathy (JSE) e Consultation and Relational Empathy (CARE). Dos
33 estudos sobre empatia em saúde revisados, apenas um deles abordou o tema em uma
perspectiva compreensiva construtivista, os demais estudos podem ser atribuídos ao
paradigma positivista estruturalista nas ciências. A validação de instrumentos para
mensurar a empatia também é foco de alguns estudos sobre o tema na saúde (CLAY,
1984; NAGANO, 2000; HOJAT et al., 2011).
Já se sabe, por meio desses estudos, que há associações positivas entre alguns
fatores que influenciam o nível de empatia de estudantes e profissionais da área da saúde.
Para ambos, profissionais e estudantes, ser do sexo feminino está associado aos maiores
níveis de empatia (BIRHANU et al., 2012; NARVAÉZ et al., 2014; ÖZAKGÜL et al.,
2014). Outros fatores que também se associam a maiores níveis de empatia seriam: a
instituição em que os profissionais da saúde se formam; estar nos anos iniciais da
formação (NARVAÉZ et al., 2014); ter feito treinamentos com meditação (BEDDOE;
MURPHY, 2004); treinamentos com uso de narrativas (STEPHEN; STANLEY;
CHARON, 2008); treinamento simulando vivenciar a situação do paciente (DIAZ et al.,
2015); ser profissional conhecido pelo paciente, usar comunicação não verbal e
demonstrar competência técnica (BIRHANU et al., 2012); atender pacientes mais velhos
e com piores condições de saúde (BIKKER et al., 2015); atender crianças em condições
crônicas de saúde (STERLING; FRIEDMAN, 1996).
Mas, como esses autores explicam a empatia? Dentro do campo da saúde, a
diversidade de explicações sobre a empatia também é uma característica do tema. Não
somente entre os diferentes campos de conhecimento em saúde, mas também dentro de
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uma única disciplina, como a Enfermagem, a Psicologia ou a Medicina (ZAHAVI;
OVERGAARD, 2012; LOPÉZ; FILIPPETTI; RICHAUD, 2014; SCOTT, 2011).
Diante da variedade de fundamentações teóricas sobre a empatia em saúde,
algumas posições teóricas se fazem marcantes. Eu e a Professora Gaíva pudemos observar
em nossa revisão que os conceitos de empatia em saúde expressam uma complexa rede
de significados, em linhas gerais: como um atributo cognitivo, como um atributo
emocional, emocional-cognitivo e neuromotor.
Os defensores da empatia enquanto uma dimensão exclusivamente cognitiva na
saúde afirmam que a empatia envolve a compreensão da experiência, preocupação e
perspectiva do paciente, combinada com a capacidade de comunicar essa compreensão a
ele. Nesse sentido, a empatia se diferencia da simpatia por esta ser um atributo emocional
e que impede o julgamento profissional sobre a saúde do paciente (HOJAT et al., 2011).
Na dimensão emocional, a empatia é vista como a percepção da estrutura de
referências interna de outra pessoa, com seus componentes emocionais e significados,
como se fosse a outra pessoa, mas sem nunca perder a condição de “como se fosse”,
concepção tecida pelo psicólogo Carl Rogers (ROGERS, 1957).
O conceito de empatia, tida como cognitivo-emocional, considera a empatia um
processo cognitivo e afetivo pelo qual é possível “saber” os sentimentos e pensamentos
de outra pessoa (REYNALDS, SCOTT, 2000; La MONICA, 1981).
A empatia como atividade neuro-motora é a tendência de automaticamente
mimetizar e sincronizar expressões faciais, vozes, posturas e movimentos de uma outra
pessoa (BRAIR, 200510 apud SEEHAUSEN et al., 2015).
Não é complicado perceber que os estudiosos da empatia no campo empíricocientífico na saúde acabam definindo a empatia de modo que se possa agrupar os
conceitos de modo similar às posições teóricas filosóficas, propostas por Batterly e
Zahavi (ZAHAVI, 2014).
Em ambos os campos, o filosófico e o científico na saúde, observamos as
nuances sobre a empatia que perpassam um modo natural de imitar as expressões das
outras pessoas, sem o uso de funções cognitivas, ou a mescla da mimetização natural com
uso de linguagem e maior conhecimento da outra pessoa, ou como uma atividade
exclusivamente cognitiva, podendo assim ser treinada e ensinada para os profissionais de
saúde. As posições filosóficas e científicas sobre empatia parecem corresponder.
10

BLAIR, R. J. R. Responding to the emotions of others: dissociating forms of empathy through the study
of typical and psychiatric populations. Conscious Cogn. v.14, n.4, p.698-718, 2005.
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Na Itália, a psicóloga Letizia Dal Santo e sua equipe, ao estudar a empatia de
enfermeiras, reorganizam essas dimensões da empatia na saúde ao conceituá-la. Segundo
as autoras, a empatia está relacionada a como uma pessoa conhece o “conteúdo mental”
de outra pessoa, emocional e cognitivamente, em um certo momento. A cognição é a
atividade mental que envolve a aquisição e o processamento de informações que levam à
um entendimento melhor (do outro, no caso). O aspecto emocional é o compartilhamento
da afetação manifesta ao experienciar subjetivamente um sentimento (no encontro com o
outro). A empatia pode ser descrita como um atributo cognitivo e um atributo emocional
ou a combinação de ambos (SANTO et al., 2014).
Como vimos, também há uma complexa variedade de significados sobre o
conceito de empatia e os fatores que a favorecem em saúde. A discussão científica da
empatia na saúde herdou a divergente discussão filosófica.
Poucos autores produzem sistematicamente sobre empatia, como o faz
Mohammadreza Hojat, da Universidade de Filadélfia, na Pensilvânia, Estados Unidos da
América, um dos defensores da empatia como um atributo predominantemente cognitivo.
Hojat é um psicólogo que, com sua equipe, é responsável por diversos estudos na área
médica sobre empatia e pelo desenvolvimento da Jefferson Scale of Empathy (JSE),
amplamente utilizada para medir empatia em profissionais da saúde (médicos, mas
existem as versões da escala para profissionais não médicos e estudantes) já traduzida
para mais de 32 idiomas, incluindo uma versão brasileira (PARO et al., 2012). Sua
produção e colaboração em pesquisas empíricas sobre empatia como um atributo
predominantemente cognitivo, na área médica, são extensas (HOJAT et al., 2004; 2005a;
2005b; 2009; 2011; 2015, 2017).
Todavia, é comum encontrarmos produção intelectual pontual sobre a empatia
em saúde, com poucos autores produzindo de modo sistemático sobre o tema. Na
enfermagem, a situação não é diferente. Ademais, o trabalho da enfermagem possui
características diversas daquelas que se observa no trabalho médico, o que limita o uso
de algumas dessas teorias. Nesse contexto, o que sabemos sobre a empatia na
enfermagem? Como se configuram as pesquisas sobre a empatia na enfermagem? A
resposta a essas perguntas é o que norteia o foco no tópico a seguir.
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Empatia no campo da enfermagem

Devemos voltar um pouco no tempo para contextualizarmos a relação da empatia
com a enfermagem. Essa contextualização será publicada no ensaio teórico “Empatia em
enfermagem e o contexto da relação enfermeiro-paciente: considerações críticas”
(MUFATO; GAÍVA, 2019a).
Os primeiros autores que trataram a empatia na enfermagem como objeto de
reflexão e estudo são da década de 1960 e 1970. Na enfermagem, Kalisch11 (1973, p.
1548 apud WHITE, 1997 - tradução nossa) afirma que a empatia seria “a habilidade de
entrar na vida de uma outra pessoa, perceber de modo acurado seus sentimentos atuais e
seus significados”.
A confusão entre simpatia e empatia na enfermagem foi clarificada pela
enfermeira inglesa Theresa Wiseman (1996). Ela esclarece que na simpatia nós
percebemos a experiência de outra pessoa e imaginamos como “nós” estaríamos ao
vivenciar essa experiência. Na empatia, nós percebemos a experiência de outra pessoa e
imaginamos como “ela” vivencia essa experiência. Portanto, a simpatia fala dos próprios
valores, crenças, conhecimento e sentimentos, enquanto que a empatia trata dos valores,
crenças, conhecimento e sentimentos de outra pessoa.
Com o avanço da discussão sobre empatia na enfermagem, alguns autores da
área acrescentaram ao conceito de empatia a capacidade de comunicar a sensação ou
percepção do mundo do paciente ao próprio paciente (WHITE, 1997). Mesmo que nos
conceitos anteriores a comunicação estivesse implícita, ela só foi ressaltada em 1981 por
La Mônica (WISEMAN, 1996).
Para Elaine La Mônica (1981), enfermeira da Universidade de Columbia, em
Nova York, a empatia em enfermagem é um foco central em “estar com” e “no mundo”
do paciente. Envolve a percepção acurada do mundo do paciente pelo enfermeiro,
comunicação dessa percepção para o paciente e a percepção do paciente sobre o
entendimento do enfermeiro. La Mônica observa a empatia como um processo
hierárquico, no qual a percepção do profissional deve vir primeiro, depois, ser
comunicada e, então, percebida pelo paciente.

11
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doi:10.2307/3422614
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White (1997) e Wiseman (1996), ambas enfermeiras inglesas, realizaram uma
análise conceitual sobre a empatia na enfermagem. As duas autoras utilizaram o mesmo
método de análise, o que permitiu que ambas chegassem a conclusões sobre quais seriam
os “antecedentes” e “atributos” necessários, bem como as “consequências” para que a
empatia ocorresse no cuidado de enfermagem. Além disso, concluíram quais os atributos
são necessários para que ela ocorra. Apesar do método semelhante de análise, os
resultados dos estudos delas possuem características próprias.
As figuras a seguir demonstram uma síntese dos resultados da análise conceitural
das autoras.

Figura 1 - Quadro síntese dos achados de White (1997)
Antecedentes
✓ Ambos

Atributos

Consequências

envolvidos ✓ Temporalidade (a empatia se dá ✓ O outro se sente aliviado do

os

precisam estar conscientes

aqui e agora);

estresse emocional pelo qual

✓ Escuta ativa;

e poder comunicar;

passa;

✓ O empático precisa estar ✓ Atenção ao outro;
✓ Atenção às expressões verbais e

atento ao outro;
✓ O empático precisa ser

outro

não verbais;

precisa

se

empático

suas

próprias

eventos;
✓ O

emoção do outro;

expressar para o empático; ✓ O

compreender

emoções em respostas aos

✓ Reconhecimento e resposta à

receptivo;
✓ O

✓ O outro se sente mais capaz de

precisa

empático

é

capaz

de

entender

reajustar seus sentimentos de

✓ O outro precisa estar ciente

imaginativa e intuitivamente a

modo que as emoções do outro

da resposta empática dada.

emoção do outro, distinguindo o

não repercutam nele mesmo.

sentimento do outro dos próprios
sentimentos;
✓ O empático deve comunicar seu
entendimento

e

análise

dos

sentimentos do outro;
✓ O outro precisa reconhecer que o
empático o entende e sente-se
capaz de continuar se expressando
se for necessário.
Fonte: Adaptado de WHITE (1997).
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Figura 2 – Quadro síntese dos achados de Wiseman (1996)
Antecedentes

Atributos

Consequências

✓ Uma interação envolvendo ✓ Há disposição para ser empática, ✓ A
comunicação

de

sentimento;

as pessoas serão a depender da
situação;

necessidade

de

ser

entendido é satisfeita;
✓ O outro se sente valorizado;

✓ Escuta dos dois lados – um ✓ Ver o mundo como a outra pessoa ✓ Aumenta a capacidade do
sobre o sentimento do
outro

e

este

sobre

o vê;

a ✓ Não julgamento;

outro de compreender a si
mesmo;

compreensão empática do ✓ Comunicar a compreensão que se ✓ O empático se sente satisfeito
primeiro.

teve da outra pessoa.

com

a

necessidade

de

contribuir/ajudar.
Fonte: Adaptado de Wiseman (1996).

Com base na análise do conceito de empatia das autoras White (1997) e
Wiseman (1996), destacamos as referências empíricas a ser observadas na empatia em
enfermagem: habilidade de escutar o outro, de prestar atenção, de entender o outro sem
julgamento, de refletir e validar a compreensão que se tem da situação vivida por outra
pessoa, da análise e sumarização da compreensão do outro e da capacidade de comunicar
esse entendimento.
Em enfermagem, a comunicação ganhou status de atributo necessário para que
a empatia ocorra, posto que ver o mundo como outra pessoa o vê, entender essa visão de
mundo e não a julgar não completa uma atitude empática sem que esse entendimento e
percepção sejam comunicados ao paciente (WISEMAN, 1996).
A escuta seria necessária de ambos os lados da relação profissional-paciente para
que o profissional possa entender os sentimentos do paciente e para que este possa, do
outro lado, ter certeza da interação e do entendimento do profissional sobre seus
sentimentos. A necessidade humana básica de ser compreendido seria o primeiro alcance
como consequência da empatia (WISEMAN, 1996).
Nesse sentido, sendo a empatia uma característica fundamental para o cuidado
em saúde, como ficam os profissionais que lidam com pacientes que não exercem a fala
ou que podem ou não ouvir de volta a percepção que o profissional tem do seu estado de
saúde, como os neonatos em uma UTIN? Dessa forma, acreditamos caber um debate
sobre esses atributos da empatia para a enfermagem. Além do mais, os conceitos pouco
falam sobre a inclusão da família ou a relação dela com os profissionais, o que também
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precisa ser melhor explorado pelo campo da pediatria e neonatologia, uma vez que a
participação da família nos cuidados tornou-se fundamental para esses campos da
assistência à saúde.
Wiseman (2007) afirmou que outros autores que conceituam a empatia em saúde
tomam como referência a assistência prestada em consultórios pela medicina e psicologia
e não consideram as características do cuidado prestado pela enfermagem nas
enfermarias. A autora ainda alertou para o cuidado que se precisa ter ao empregar teorias
advindas de outras áreas do conhecimento que não a enfermagem para estudar questões
específicas da profissão. Sua tipologia da empatia se mostra própria da enfermagem por
ter sido empiricamente observada em enfermarias de cuidados oncológicos.
Após aprofundar suas investigações sobre a empatia de enfermeiros em uma
enfermaria oncológica, Theresa Wiseman propõe uma nova conceituação da empatia em
enfermagem, ressaltando o fenômeno como algo multifacetado e identificado em
diferentes formas de expressão.
Para Wiseman (2007), a empatia em enfermagem pode ser expressa de quatro
formas: empatia como incidente; empatia como uma forma de conhecer; empatia como
um processo; e empatia como uma forma de ser enfermeiro (WISEMAN, 2007):
•

A “empatia como incidente” - demonstra que os enfermeiros são empáticos
a partir de um contexto que propicia tal ocorrência. A enfermaria, a filosofia
da instituição, as crenças e valores dos enfermeiros favorecem a ser
empáticos. A incidência da empatia, no entanto, não é estática, posto que ao
mudar o grupo de enfermeiros, pode-se mudar suas formas de ver o mundo.

•

A “empatia como uma forma de conhecer” - suporta a teoria de que a
empatia melhora o acesso às necessidades dos pacientes. A empatia é usada
na enfermagem como uma forma de conhecer as necessidades, crenças,
valores e prioridades individuais dos pacientes.

•

A “empatia como um processo” - demonstra que os enfermeiros que são
empáticos com seus pacientes o são de modo processual várias vezes
empático com o mesmo paciente. Isso torna mais fácil continuar empático a
cada novo momento, por vezes até tornar-se algo inconscientemente. A
relação enfermeiro-paciente pode ser nomeada até como “amizade”,
comprovando a elevada ocorrência de empatia com o mesmo paciente em
diferentes momentos, muito propício no contexto dos cuidados crônicos.
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•

A “empatia como uma forma de ser” - demonstra que alguns enfermeiros
tomam a empatia como uma forma de “fazer a enfermagem”. A empatia é o
modo de ser desses enfermeiros, aparentemente sem demandar esforços
desses profissionais. Alguns fatores associados a essa forma de ser do
enfermeiro incluem: familiaridade e similaridade com o paciente (mesma
idade, gênero, experiências prévias e conhecimentos); experiência prévia
dos enfermeiros em ser um paciente; boa capacidade de comunicação do
paciente; e a cronicidade do adoecimento do paciente.

Wiseman (2007) ainda reviu alguns aspectos pontuados anteriormente sobre a
empatia, tais como a importância da similaridade entre paciente e enfermeiro, elemento
que favorece a ocorrência da empatia. Além disso, o autoconhecimento ou
autoconsciência tem papel importante na expressão da empatia, haja vista que os
enfermeiros que desenvolvem habilidades empáticas demonstraram ter consciência de
seus pontos fortes e suas fraquezas, o que influencia o modo como estes interagem com
os pacientes.
O contexto teórico que traçamos até aqui nos remonta a algumas ideias sobre a
empatia, desde seu surgimento no campo filosófico, sua transposição para o campo
científico da saúde, até publicações mais recentes sobre o tema na disciplina específica
da enfermagem. Notamos que a empatia já foi tomada como objeto específico de análise
por autores da área da enfermagem, porém com estudos pontuais e que já somam 20 anos
desde suas publicações, nenhum da área da neonatologia. Ademais, identificou-se que na
empatia há necessidade de agir com escuta, comunicar, não julgar (WISEMAN, 2007),
não se discorreu sobre como essas questões são vivenciadas pelos enfermeiros, apontando
que estávamos na direção certa em buscar algo inédito.
Se a proposta fenomenológica pode colocar a empatia como uma forma de
intencionalidade a outro dirigida, na qual os objetos das experiências do outro não me são
dadas de modo direto, espera-se que comunicar-se para ter maior acurácia do que se
entende do outro seja importante. Entretanto, ao comunicar-se nas experiências de
empatia, é preciso investigar como as enfermeiras vivenciam esse processo em seu
cotidiano, seria, aliás, uma das situações que esperamos que interfira na empatia dessas
enfermeiras. Afinal, ao agir no mundo, elas estariam expressando o que interpretam como
relevante para elas, de acordo com aquilo que já experiênciaram, algo que vamos
aprofundar no Capítulo VI.
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Precisamos, agora, direcionar nossa atenção para a unidade de tratamento
intensivo neonatal e levantarmos os estudos que, da mesma forma, apresentam a empatia
circunscrita em seus objetos de investigações.

Empatia na enfermagem neonatal

Já pontuamos anteriormente que os estudos sobre humanização da assistência de
enfermagem em UTIN traçam a perspectiva dos profissionais e familiares sobre a
importância que a empatia possui na busca do cuidado humanizado. Observamos que
naquelas pesquisas, em especial, as desenvolvidas no Brasil, a empatia surge como um
significado compartilhado, algo que se sabe que é necessário para o cuidado de
enfermagem, mas que não foi objeto próprio dessas investigações.
Como já evoluímos nas possíveis explicações sobre a empatia na saúde e
enfermagem, poderíamos olhar com mais acurácia sobre o que se sabe a respeito da
empatia na assistência de enfermagem neonatal, diferenciando-a de compaixão, simpatia
ou outros termos que podem confundir-nos.
Ao olhar para a literatura de modo mais amplo sobre o tema, agora com foco em
enfermagem neonatal, não encontramos características diferentes do que se expôs até o
momento. Em outras palavras, a empatia em enfermagem neonatal é tratada na literatura
como um tema secundário em investigações que possuem como principal objeto de
pesquisa outros fenômenos, tais como a interferência do estereótipo do neonato prematuro
no cuidado, a experiência do cuidado de neonatos em processo de morte, os valores e as
crenças dos profissionais enfermeiros no cuidado neonatal. Em alguns casos, quando
surge como tema mais próximo do objeto de estudo, a empatia está associada à
identificação da dor dos neonatos.
Veremos em Stern et al. (2001) que estudantes médicos e de enfermagem em
neonatologia tendem a ser menos empáticos com as mães cujos recém-nascidos tenham
o estereótipo da prematuridade mais do que de neonatos a termo. Contudo, ressalta-se que
esses pesquisadores conduziram um estudo quantitativo para investigar como o
estereótipo da prematuridade interfere no cuidado, demonstrando que ele exerce um papel
importante na interação entre profissional e prematuros. Por conseguinte, a empatia com
as mães desses recém-nascidos é apenas um achado secundário do estudo. No caso, a
presença do estereótipo da prematuridade influi de maneira negativa na empatia entre
estudantes médicos e de enfermagem com as mães.
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Yam, Rossiter e Cheung (2001), enfermeiros chineses, desenvolveram um
estudo qualitativo para explorar a experiência de enfermeiras em UTIN de Hong Kong ao
cuidar de neonatos em processo de morte. Os pesquisadores demonstraram que a morte é
um tabu na cultura chinesa, na qual se evita falar sobre o assunto, o que também se dá nos
cuidados paliativos neonatais. Na neonatologia, a transferência de um cuidado curativo
para um cuidado paliativo é vista como estressante para as enfermeiras participantes do
estudo. Das oito categorias que emergiram da análise de conteúdo, uma delas fala sobre
a empatia. Nos cuidados paliativos, as enfermeiras demonstraram saber a importância de
se ouvir as famílias, dar espaço para que elas falem de suas experiências e informá-las de
que todo o cuidado possível está sendo prestado ao neonato, o que os pesquisadores
nomearam como “expressando a empatia”, sem que para isso conceituassem “empatia”.
Ao explorar como enfermeiras cuidam de neonatos prematuros, Liaw, Chen e
Yin (2004) mostraram que é fundamental o suporte administrativo para que um cuidado
mais humanizado aconteça. Também expuseram que os pais exercem papel importante
na assistência aos prematuros e devem ser inseridos nos cuidados para que este seja um
cuidado com compaixão, como os pesquisadores chamaram. O estudo ainda apresentou
a necessidade de se ouvir e conhecer as necessidades dos neonatos, dos pais e, também,
de se estabelecer boa comunicação com a equipe.
A experiência de mães que tiveram os recém-nascidos internados em uma
unidade de tratamento intensivo neonatal foi tema de um estudo qualitativo realizado na
Suécia (cidade de Gotemburgo). Os pesquisadores concluíram que a experiência da mãe
é fortemente influenciada pela interação que possui com a equipe. As informações que as
mães recebiam foi fundamental para que elas se sentissem participantes do cuidado e a
ausência de informações foi associada à sua exclusão. A confiança que as mães constroem
em relação aos profissionais está relacionada com as informações que recebem destes,
demonstrando que o sentimento de participação é forte para as mães que têm seus filhos
recém-nascidos em uma UTIN (WIGERT et al., 2006).
A interação de pais com a equipe de saúde das UTIN também foi enfoque de um
estudo realizado em Boston, nos EUA. Os pesquisadores encontraram que em conversas
difíceis sobre o estado de saúde dos recém-nascidos (que envolviam a decisão de retirar
o suporte de vida, por exemplo), os profissionais empenham-se em dar suporte emocional
aos pais. Porém, nas conversas com os familiares, pouca oportunidade de ouvir a família
é dada por médicos e enfermeiros. Esses profissionais, aliás, tendem a dominar a conversa
com os pais, repassando informações de conteúdo biomédico e pouco psicossocial. Os
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assistentes sociais foram retratados como os profissionais que mais trabalham com
informações psicossociais, algo valorizado pelas famílias e relacionado com a satisfação
dos pais com a equipe de saúde das UTIN (LAMIANI et al., 2009).
Ao mesmo tempo, a comunicação das enfermeiras com os pais em UTIN foi
caracterizada como uma ponte entre as informações biomédicas dadas pelos médicos e o
conteúdo psicossocial da conversa com os assistentes sociais. A comunicação dos pais
com as enfermeiras é fundamental, posto que nessa comunicação a família recebe
importantes explicações sobre os procedimentos médicos, ao passo que também recebe
apoio emocional e espaço para as questões psicossociais. Isso representa para os pais a
capacidade das enfermeiras em deixá-los bem informados sobre as condições de saúde
dos filhos (LAMIANI et al., 2009). Independente do profissional, o suporte emocional
dado pelos profissionais foi apontado, dentre outros fatores, como a atitude empática
tomada pelo profissional, contudo sem explicitação pelos autores do que seria essa
“atitude empática”.
Notável, porém, são os alertas dos pesquisadores em enfermagem neonatal sobre
a construção de mecanismos de defesa pelos profissionais para se proteger da demanda
emocional que a situação paradoxal do início da vida e morte trazem (YAM; ROSSITER;
CHEUNG, 2001). Uma postura estritamente eficaz tecnicamente diminui as respostas
empáticas possíveis. Essa postura, no entanto, é facilmente tomada em momentos difíceis
de interação com neonatos e seus familiares (STERM et al., 2001), distanciando os
profissionais das questões humanizadas, emocionais e psicológicas. Questões estas que
são importantes para os pais em UTIN (LAMIANI et al., 2009).
Apesar dos mecanismos de defesa que podem desenvolver ao atuarem em
cuidados intensivos neonatais, há registros de enfermeiros que são mais sensíveis à dor
das crianças do que outros profissionais da saúde. Margot Latimer e sua equipe (2011)
realizaram um estudo na Nova Escócia para validar um programa de empatia por meio de
vídeos com crianças em procedimentos dolorosos. A investigação propôs a hipótese de
que enfermeiras com mais tempo de experiência seriam menos sensíveis à dor dos
neonatos, no entanto os resultados do estudo não sustentaram essa hipótese. Ao contrário,
a pesquisa demonstrou que as enfermeiras mais experientes eram sensíveis à identificação
da dor nos neonatos, mais sensíveis do que outros profissionais. Para as autoras, essa
sensibilidade à dor é identificada por meio da empatia do profissional para com os bebês
(LATIMER et al. 2011).
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O que observamos nesses estudos é a empatia como uma única categoria dos
resultados de pesquisas qualitativas (parte pequena dos resultados) ou como um elemento
importante na interação de profissionais com pais e neonatos em neonatologia, ou, ainda,
a relação da empatia na identificação do nível de dor nos neonatos em estudos
quantitativos. Contudo, vimos que a literatura sobre empatia em saúde, nos aspectos
gerais e no campo da enfermagem de modo mais amplo, não a limita como uma
capacidade de identificar a dor ou a tristeza dos pacientes. E se observarmos a empatia
em seus aspectos mais gerais, tal qual a proposta fenomenológica de Dan Zahavi (2014),
veremos que ela pode ser colocada como uma maneira de conhecer outras pessoas. Para
nós, portanto, como uma forma de o profissional de enfermagem conhecer o neonato e
sua família em cenários como a UTIN, mas isso não foi discutido até então nos estudos
já publicados e consultados em nossa revisão sobre o tema.
Isso posto, evidencia-se uma lacuna nas investigações qualitativas centradas,
exclusivamente, no fenômeno da empatia de enfermeiras com bebês e seus familiares em
neonatologia, tema sobre o qual nossa pesquisa se debruça. A experiência da empatia para
os enfermeiros é o fenômeno do nosso interesse que não está explorado na literatura,
como vimos nos tópicos anteriores.
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Capítulo IV
Questões da pesquisa

Observamos que na enfermagem a empatia pode ser uma forma de “ser” das
enfermeiras, uma forma de “ser e fazer” a enfermagem (WISEMAN, 2007). Nos aspectos
gerais sobre a empatia, uma das correntes de compreensão sobre o tema a coloca como a
experiência de uma consciência estrangeira, uma forma de intencionar o outro que
permite que a experiência estrangeira seja dada ao empático como uma experiência
estrangeira, e não como própria (ZAHAVI, 2014).
Para formular a interrogação da pesquisa, a empatia será genericamente definida
como a experiência de uma consciência estrangeira, visto que ela carrega a premissa de
um olhar fenomenológico, capaz de compreender e trazer insights acerca dessa
experiência humana, sobre como ela é vivenciada no cotidiano, no mundo da vida. A
pesquisa, então, tem a característica de uma investigação da experiência empática na
perspectiva da enfermeira: “como é essa experiência” da empatia?
Nesse sentido, esta pesquisa se propõe a responder:
•

Como se dá a experiência da empatia para enfermeiras, com neonatos e seus
familiares, em uma unidade de tratamento intensivo neonatal?

•

Qual a essência da experiência empática vivida por enfermeiras com
neonatos e seus familiares, em unidades de tratamento intensivo neonatal?

•

Como a estrutura da experiência da empatia influencia a relação entre
enfermeiras, neonatos e familiares?
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Objetivo geral
•

Compreender a experiência da empatia vivida por enfermeiras no cuidado
com neonatos e seus familiares.

Objetivos específicos
•

Descrever a estrutura da experiência da empatia de enfermeiras com
neonatos;

•

Descrever a estrutura da experiência da empatia de enfermeiras com
familiares;

•

Conhecer o que é essencial na experiência da empatia de enfermeiras com
neonatos e familiares;

•

Conhecer as situações que influenciam a empatia de enfermeiras no cuidado
com neonatos e familiares na UTIN;

•

Descrever experiências das enfermeiras que influenciam seu agir
empaticamente com neonatos e familiares na UTIN;

•

Refletir sobre a experiência da empatia de enfermeiras e sua implicação para
a prática profissional.

47

Capítulo V
Por que o estudo é necessário?

Quando um pesquisador inicia um estudo qualitativo, ele precisa informar ou
declarar qual é o seu problema de pesquisa. Esse início, mais do que uma simples
declaração, requer que o pesquisador explique por que o estudo é necessário
(CRESWELL, 2007a). Tendo proposto o problema de pesquisa anteriormente, neste
tópico, propomo-nos a situá-lo de acordo com a necessidade da pesquisa.
Para responder à questão “por que este estudo é necessário?”, vamos tematizar
as necessidades desta pesquisa sustentada em necessidades política, científica e social. A
produção do estudo não é dissociada do contexto do pesquisador e das questões atuais da
ciência e da produção do cuidado em saúde, no caso, os cuidados de enfermagem
neonatais. Assim, demonstramos a seguir como este estudo se situa no contexto da sua
produção.

Necessidades políticas do estudo da empatia em enfermagem neonatal

As prioridades brasileiras de pesquisa em saúde estão em consonância com o
Sistema Único de Saúde (SUS). Essas prioridades são expressas por um documento, a
Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde – ANPPS. A ANPPS é declarada
pelo governo brasileiro, através do Ministério da Saúde, com o intuito de aumentar a
produção de conhecimento, de bens materiais e processuais nas áreas prioritárias para o
desenvolvimento das políticas sociais (BRASIL, 2015).
Na ANPPS, observa-se a humanização da atenção em saúde e as relações entre
profissionais e usuários como temáticas pertencentes às diversas subagendas, tais como a
saúde dos povos indígenas, a saúde mental e saúde da criança e do adolescente. Ao
propormos estudar uma temática no campo da relação entre profissionais de saúde e seus
pacientes e familiares, mais especificamente tentando descobrir o significado da empatia
no cuidado de enfermagem, observamos afinidade entre a proposta de investigação e as
prioridades de pesquisas em saúde no Brasil.
A construção da ANPPS se dá em um processo político e participativo, que
legitima questões importantes a ser investigadas por pesquisas na saúde. A agenda aponta
como um dos eixos prioritários a “Saúde da Criança e do Adolescente”. No período
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perinatal e na infância, têm-se estudos da humanização da atenção ao recém-nascido de
alto risco, sob a égide de avaliação de políticas e serviços. Não obstante, a subagenda de
pesquisa, denominada “Gestão do Trabalho e Educação em Saúde”, aponta para
necessidade de avaliação da política de humanização do trabalho nos serviços de saúde
(BRASIL, 2015). Mesmo não sendo uma pesquisa avaliativa da política de humanização,
este estudo pode iluminar novas e plausíveis considerações sobre a relação profissionalpaciente-família para a enfermagem.
Como dissemos no início deste texto, no Capítulo II, a humanização da atenção
em saúde é uma bandeira de luta contra práticas fragmentadas, violentas e insatisfatórias
na perspectiva dos usuários dos serviços de assistência. Dissemos, ainda, que ela fala
sobretudo dos aspectos relacionais com os profissionais de saúde que priorizam um
cuidado com qualidade técnica, respeito aos direitos dos pacientes e de sua subjetividade
e referências culturais. Ela é a antítese da falta de compreensão das demandas e
expectativas dos pacientes e valoriza o diálogo (DESLANDES, 2004). Nota-se a
necessidade de investigações que aumentem/melhorem/clarifiquem conhecimentos
relacionados à dimensão humana da atenção em saúde como uma prioridade política.
Nesse sentido, observamos possíveis contribuições de estudos sobre a empatia na
enfermagem.
A empatia em saúde é uma temática atual, debatida cientificamente no âmbito
internacional e silenciada no âmbito nacional, mas que possui potencial para tratar da
interação entre os sujeitos que fazem da atenção à saúde uma realidade, profissionais e
pacientes. Logo, estudar como um profissional de saúde compreende empaticamente as
experiências daqueles que estão sob seus cuidados corresponde a fomentar o debate em
torno da humanização da assistência. Ademais, adentrar com essa temática em uma área
prioritária (a humanização da atenção ao recém-nascido de risco) é atender ao chamado
de uma necessidade dos serviços de saúde, de um anseio dos profissionais e gestores da
neonatologia, que precisam resgatar a dimensão humana da atenção em saúde, sem a qual
não cumprem a política de humanização, e esvaziam-se do sentido do seu trabalho:
assistir ao recém-nascido e sua família da melhor forma possível.
Contudo, em 2018, o Ministério da Saúde brasileiro publicou uma nova versão
da ANPPS (BRASIL, 2018), na qual sequer encontramos o termo “humanização, e boa
parte do diálogo desta pesquisa com as “novas” prioridades se desfez. Muitos eixos e
subagendas foram reduzidos e extinguidos das prioridades em pesquisa no país. A retirada
da prioridade em pesquisa que envolva a humanização em saúde soa como um
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desprestígio da questão humana na saúde. E talvez isso ressoe o momento instável
politicamente que vivenciamos no Brasil, durante a produção deste estudo. A involução
nas prioridades em pesquisa no que tange à dimensão humana na saúde nos diz a
necessidade ainda maior de evidenciarmos o imperativo dessa perspectiva.

Necessidades científicas do estudo da empatia em enfermagem neonatal
Alguns aspectos se destacam no âmbito científico da produção deste estudo. O
primeiro aspecto fala da necessidade de fomentarmos estudos que rompam com a lógica
quase exclusiva das disciplinas biologicistas na enfermagem, que avancem no diálogo da
Enfermagem com as Ciências Humanas e Sociais, para ampliarmos os horizontes
possíveis de cuidar em enfermagem para além da racionalidade técnica, atendendo a uma
exigência de novas perspectivas científicas sobre questões da saúde. O segundo aspecto
diz respeito à proposta de um estudo qualitativo e compreensivo sobre a empatia, algo
não visto com frequência sobre a temática (preenchimento de lacuna), que tem sido mais
abordada por testes psicométricos e estudos quantitativos experimentais ou não. O
terceiro aspecto corresponde ao fortalecimento de pesquisas empíricas para confirmar ou
não o que se tem produzido de modo filosófico na proposta fenomenológica da empatia,
promovendo o diálogo ciência, filosofia e saúde.
A enfermagem tem como objeto de estudo o cuidado de enfermagem. Cuidar de
seres humanos em suas múltiplas dimensões é também o trabalho da enfermagem. Porém,
falar de cuidado ao ser humano enquanto ciência é algo historicamente
situado/delimitado. Por exemplo, somente com Florence Nightingale a ideia de cuidado
se constitui como objeto de estudo da enfermagem (PIRES, 2009). Assim, falar de
relações entre enfermeiros e pacientes e seus familiares somente se torna possível em um
momento em que observamos a necessidade de um cuidado humanizado, integral e do
resgate da dimensão intersubjetiva na atenção em saúde (DESLANDES, 2004).
Se observarmos a história, somente se pode ver o ser humano nas ciências em
saúde para além do corpo a partir de certo desenvolvimento do conceito de mente e da
psicologia. Essa visão sobre o ser humano é o que permite iluminar um campo vasto de
necessidades em saúde que até então não eram vistas. Falar de empatia como habilidade
de compreender os outros somente se dá a partir do momento em que sentimos a
necessidade de não termos uma atitude naturalista do outro, mas personalista, ou seja,
experienciamos no encontro com o outro não um corpo que se dá meramente de modo
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perceptual, distinto de sua mente (como duas realidades opostas), mas como uma mente
corporificada (uma única realidade), capaz de ser compreendida (ZAHAVI, 2012)
também em suas necessidades de saúde e cuidado. Com isso, vislumbramos o potencial
que essa compreensão do outro possui para avançarmos na humanização dos cuidados em
saúde.
Apesar de diversas teorias abordarem a relação enfermeiro-paciente como
central para que os cuidados de enfermagem possam ocorrer (VIEIRA, 2008), observase hoje um distanciamento do enfermeiro com o espaço de atuação (relação direta) ligado
às pessoas em adoecimento. Distanciamento este provocado em parte pela difusão da
enfermagem como atividade quase que exclusivamente hospitalar, submissa à categoria
médica, parcelada em diferentes categorias profissionais (técnicos e enfermeiros), e
encarregada de questões de gestão e administração dos serviços de saúde (MACHADO,
2010).
Abordar questões da saúde em uma base diferente da biomédica contribui para
diminuir o distanciamento entre formação e a prática da enfermagem, haja vista que
cuidar dos seres humanos em adoecimento demanda saberes para além dessa esfera. Em
2009, Denise Pires escreve para a Revista Brasileira de Enfermagem um texto intitulado
“A enfermagem enquanto disciplina, profissão e trabalho”. Nele, a autora sintetiza o
retrato da enfermagem quanto às ciências que a embasam, alegando que:
A enfermagem, considerando-se a sua característica intrínseca de cuidar de
seres humanos, tem potencial para uma maior aproximação com as
múltiplas dimensões do objeto de trabalho em saúde. Neste sentido, precisa
alimentar-se de diversas disciplinas do campo das humanidades, além
daquelas básicas e tradicionais da “ciência normal” em saúde (biologia,
fisiologia e outras). No entanto, majoritariamente, a prática assistencial, a
produção de conhecimentos e a formação profissional têm sido fortemente
influenciadas pela ciência positivista e pelos padrões da biomedicina, de
modo que, no âmbito do trabalho coletivo em saúde, a enfermagem tem
tido pouca força para se contrapor ou diferenciar-se do modelo hegemônico
(PIRES, 2009, p.743).

Essas características da enfermagem fazem com que seus objetos de trabalho e
estudo sejam abordados por uma aproximação excessivamente preocupada com a técnica,
dentro de uma racionalidade que não vislumbra uma compreensão mais integral do sujeito
doente. Estudo de revisão de literatura sobre a empatia em saúde evidencia que a produção
científica predominante sobre empatia em saúde foi desenvolvida na visão quantitativa
em pesquisa, seguida dos métodos mistos, e uma pequena parcela utilizou a abordagem
qualitativa. Assim, a própria empatia em enfermagem é tomada como objeto de estudos
pelas ciências positivistas. As dimensões da empatia que são exploradas na saúde por essa

51

forma de ciência acabam por se restringir à associação de variáveis e a testes dos níveis
de empatia nos sujeitos participantes dos estudos (MUFATO; GAÍVA, 2019, no prelo).
Fogem dessas propostas dimensões da experiência dos sujeitos ao vivenciar a empatia e
quais situações influenciam a experiência da empatia nos cuidados em saúde.
As pesquisas sobre empatia sugerem a necessidade de avançarmos em algumas
questões. Pouca atenção tem sido dada à capacidade empática de enfermeiros e de como
os currículos das escolas de enfermagem podem formar essa capacidade. Pouco se sabe
sobre como melhorar o trabalho emocional de enfermeiros e que bases de conhecimento
podem formular estratégias para esse trabalho emocional ou sobre características pessoais
e organizacionais que interferem em fenômenos como a empatia, bem como melhorar o
bem-estar de enfermeiras com o seu trabalho (SANTO et al., 2014).
Por conseguinte, o pensamento filosófico em torno da empatia nos fala de como
podemos compreender as experiências estrangeiras a nós. Essa discussão nos estimula a
pensar em como isso se dá no trabalho em saúde, onde a compreensão do paciente é cada
vez mais exigida dos profissionais, principalmente em cenários de vida e morte, como as
UTIN. Logo, estudos que permitam identificar como o método fenomenológico de
pesquisa em enfermagem poderá nos dar acesso à observação do “fenômeno da empatia”
vivenciado pelos profissionais enfermeiros contribuem para o bom diálogo com a
proposta filosófica e trazem a resposta à curiosidade científica: a confirmação de que a
visão fenomenológica da empatia tem potência para servir de quadro teórico aos estudos
em enfermagem com uso de observações e dados empíricos.
Necessidades sociais do estudo da empatia em enfermagem neonatal
Para o enfoque nas necessidades sociais de se estudar a empatia de enfermeiros
na UTIN, procuramos retratar a discussão da empatia como ferramenta do cuidado
humanizado, direcionando-nos para o contexto em que o estudo se dará: a Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal. Nesse sentido, cabe ressaltar que o cenário do estudo exerce
um papel importante sobre os fatores associados à mortalidade infantil neonatal. Na
UTIN, ambiente de alta densidade tecnológica, um dos desafios atuais é o uso de
tecnologias de cuidado sensíveis às necessidades de saúde do RN e sua família e a busca
de cuidados humanizados. Em outras palavras, a UTIN é local em que se utiliza de alta
tecnologia para manter a sobrevida de seus pacientes e no qual é um desafio constante
atender às demandas relacionais e de cuidado integral (FIALHO et al., 2015).
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A qualificação do cuidado em UTIN é uma das dimensões que carecem de
investimentos para a redução da mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um
indicador da qualidade de vida e desenvolvimento de uma população. No mundo, o
número total de mortes de crianças menores de cinco anos de idade sofreu redução de
12,6 milhões, em 1990, para 5,6 milhões, em 2016, o que corresponde a 41 mortes para
cada mil nascidos vivos. Isso demonstra um declínio da mortalidade infantil, ao passo que
a mantém como um problema grave de saúde no mundo. Dos 5,6 milhões de mortes de
crianças abaixo de cinco anos em 2016, 2,6 milhões foram de neonatos (primeiro mês de
vida), correspondendo a 46% das mortes entre crianças menores de cinco anos (foram
7.000 mortes todos os dias do ano) (UNIGME, 2017).
No mundo, o maior risco de uma criança morrer está em seu primeiro mês de
vida, atingindo uma taxa de 19 mortes para cada 1.000 nascidos vivos. Se focarmos na
América Latina e Caribe, observamos que a taxa de mortalidade infantil decresceu de 55
mortes para cada mil nascidos vivos, em 1990, para 18 mortes para cada mil nascidos
vivos, em 2016. Média anual de redução de 4,4%. No Brasil, também houve decréscimo
da taxa de mortalidade infantil, de 64 para 15 mortes por mil nascidos vivos nesse mesmo
período, configurando uma redução de 5,6% ao ano (UNIGME, 2017).
No entanto, o Brasil assistiu a um aumento da prematuridade (66,5/1000nv em
2000 para 70/1000nv em 2009); aumento dos nascimentos com idade gestacional menor
que 31 semanas (1,05/1000nv em 2000 para 11,9/1000nv em 2009); aumento do parto
cesárea, associado à morbimortalidade neonatal (de 38% em 2000 para 50% em 2009);
aumento da sobrevida de RN de muito baixo peso (de 55,4 em 2000 para 59,7% em 2009);
e aumento das internações por afecções originadas no período neonatal (de 32% em 2001
para 34% em 2010) (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2012). Fatores que
levam à necessidade de adequação do número de leitos de UTIN e sua melhor distribuição
entre as regiões brasileiras.
A importância da distribuição e acesso aos serviços prestados por unidades de
tratamento intensivo ao RN se mostra quando são analisados os dados sobre a mortalidade
infantil e neonatal no Brasil. Estudo de Lansky e colegas (2014), ao analisar o perfil de
óbitos neonatais identificados em uma pesquisa nacional intitulada “Nascer no Brasil”,
que investigou 268 óbitos neonatais entre os anos de 2011 e 2012, constataram que as
maiores taxas de mortalidade neonatal no período ocorreram entre crianças de baixo peso
que nasceram em hospitais do SUS sem UTIN (50% com peso menor de 1.500g). Dessa
forma, a presença de hospitais de alta complexidade, que ofertem leitos de UTIN,
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influencia sobremaneira no prognóstico dos neonatos de alto risco (BITTENCOURT et
al., 2014).
A alta tecnologia das unidades de tratamento intensivo neonatais influencia a
mortalidade infantil neonatal, melhorando o prognóstico dos RN de risco que têm acesso
a esses serviços e cuidados. Isso, por sua vez, torna relevante que esses serviços
hospitalares de alta complexidade sejam mais bem distribuídos para as populações,
evitando que se concentrem em capitais ou grandes conglomerados urbanos
(BITTENCOURT et al., 2014). Todavia, como já afirmavam na década de 1990 Scochi,
Rocha e Lima (1997, p.170), quanto à organização do trabalho e prática de enfermagem
neonatal, as diferenças na mortalidade neonatal não se explicam unicamente pela maior
ou menor disponibilidade da alta tecnologia, “mas sim pela maneira como se organizam
os recursos e pelas atitudes dos profissionais perante a comunidade”. Ademais, fatores
associados à mortalidade infantil podem ser, em boa parte, combatidos com a melhoria
das condições de vida de uma população em uma prática preventiva, e não curativa.
A diminuição das mortes infantis perpassa por intervenções que visem às causas
principais de mortes infantis e neonatais, com expansão de ações preventivas que
comprovadamente atenuam a mortalidade infantil e são de baixo custo econômico. Aliado
a essas ações, a expansão de serviços de saúde e intervenções curativas, garantindo
cuidados de qualidade nos primeiros 28 dias de vida, são necessárias. A redução da
mortalidade neonatal depende de serviços de saúde que garantam atendimento ao neonato
nas primeiras semanas de vida com profissionais qualificados (UNIGME, 2017). É nesse
cenário que prover melhoras nos cuidados de enfermagem ao RN em UTIN se faz notório,
valoroso e crucial. É nesse âmbito de discussão que esta pesquisa se encontra e no qual
seus resultados poderão contribuir.
A necessidade social de diminuirmos a mortalidade infantil neonatal por meio
de melhoras nos cuidados prestados aos neonatos, em que os números alarmantes da
morte de crianças é a tônica, pode levar ao seguinte questionamento: como um estudo
qualitativo pode contribuir com esse cenário? Acreditamos na adaptabilidade dos
resultados da pesquisa qualitativa, em detrimento da generalização dos resultados.
Quando partimos da perspectiva da cognição social e da filosofia, estamos realizando uma
investigação sobre como um profissional compreende as necessidades de saúde do seu
paciente e familiares, o que pode trazer contribuições não somente para outros serviços
de tratamento intensivo em neonatologia, para além do cenário do estudo, mas também
para outros âmbitos de interações sociais dentro dos serviços de saúde. Seria dizer que
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estamos estudando o ser humano em seu modo de conhecer e apreender o mundo, e nele
os outros, algo que se dá de modo contextual, mas em todos os lugares.
O contato pele a pele com a mãe, o aleitamento materno exclusivo e o
fortalecimento do vínculo com a família são exemplos de cuidados promovidos por
enfermeiros que têm papéis importantes na melhora do desenvolvimento do RN dentro
das unidades neonatais. A UTIN, enquanto local que presta serviços de saúde para os
recém-nascidos de risco, exerce, por sua vez, um importante papel no controle das causas
de mortalidade neonatal e infantil que são preveníveis e tratáveis. Nesse âmbito, a atenção
do profissional enfermeiro para com seu paciente, o RN e sua família se mostra
fundamental para o alcance dos objetivos terapêuticos, o que nos leva de volta à
necessidade de investigar a empatia de enfermeiros em cuidados neonatais como algo
valoroso.
Assim, tanto há relevância social em se estudar a empatia de enfermeiros em
UTIN – resguardando-se a necessidade de acesso e melhor distribuição desses serviços quanto em se estudar a empatia dos enfermeiros para que haja o melhor prognóstico para
os recém-nascidos. Quanto mais compreendidas forem as necessidades em saúde dos
neonatos e de seus familiares, ou seja, quanto mais empáticos forem os profissionais,
melhor será a assistência em saúde a eles prestada.

“Aplicabilidade” do estudo
✓ Entender a experiência comum dos enfermeiros em seu trabalho, diante de
seu paciente e do que este expressa, é importante para o desenvolvimento de
práticas ou políticas que objetivam melhor humanização da assistência em
saúde;
✓ Contribuir para um profundo entendimento do fenômeno da empatia na
enfermagem;
✓ Contribuir com a produção científica da enfermagem brasileira sobre o
fenômeno da empatia;
✓ Contribuir para o fortalecimento da vertente científica que oferece uma
compreensão da empatia em saúde com base em abordagens qualitativas. Em
outras palavras, deixar menor a lacuna que existe na ciência quanto aos
estudos que procuram compreender o processo da ocorrência da empatia em
saúde, especificamente na enfermagem;
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✓ Contribuir para a maior compreensão do trabalho subjetivo do enfermeiro
diante da dor e sofrimento humano presentes no cotidiano dos serviços de
saúde;
✓ Contribuir para que os profissionais enfermeiros que atuam em UTIN
repensem o relacionamento/interação com os neonatos e suas famílias em sua
prática cotidiana de trabalho;
✓ Trazer elementos para repensar a formação de enfermeiros para o cuidado
humanizado, na possibilidade de inscrever a empatia como um elemento
fundamental para prestar o cuidado humanizado;
✓ Oferecer subsídios para a fortalecimento de políticas públicas relacionadas à
Rede Cegonha e à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança,
em especial fortalecendo as primícias de humanização no âmbito neonatal
previstas na Política de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido.
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Capítulo VI
A proposta fenomenológica da empatia: lente teórica

Creswell (2007a, 2007b), ao discorrer sobre o uso de teorias em estudos
qualitativos, situa o estudo da experiência vivida por um grupo de pessoas como
fenomenológico e afirma que os estudos fenomenológicos não contêm o uso de uma teoria
explícita. Afinal, o pesquisador, nesses casos, intenta construir uma descrição da essência
da experiência dos participantes. Afirma esse autor, ainda, que o pesquisador pretende
construir uma descrição rica e detalhada de um fenômeno central. Em nosso caso, o
fenômeno central a ser descrito de forma rica, em sua essência, é a empatia de enfermeiros
neonatais para com neonatos e familiares, na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal.
Magali Boemer, enfermeira brasileira com experiência em condução de estudos
fenomenológicos, também descreve que o pesquisador em fenomenologia não tem
princípios explicativos, teorias ou qualquer definição prévia do fenômeno “a priori”
(BOEMER, 1994).
Contudo, Cresweel (2007b) cita que nenhum estudo qualitativo começa com a
observação pura. Isso porque a própria estrutura de conceitos e ideias que se desenvolve
para a escrita de um projeto de pesquisa qualitativa é um ponto de partida. Ocorre que,
acerca da empatia, há muitas reflexões e explicações sobre o tema com os quais eu entrei
em contato para a produção do projeto de pesquisa e que acabam fazendo parte de minhas
reflexões a respeito do tema. Além de toda a revisão da literatura sobre empatia, mais
especificamente a leitura da proposta fenomenológica de Dan Zahavi e de Alfred Schutz,
já dentro do campo fenomenológico, constitui boa parte da reflexão prévia da qual parto
para a investigação do tema.
Aqui, tomaremos a liberdade de nos posicionarmos em relação ao objeto de
pesquisa com uma “lente teórica” inicial. Fazemos isso com a intenção de que essa lente
teórica nos auxilie na observação do fenômeno na realidade empírica, além de nos servir
como uma compreensão inicial da experiência empática, que nos permitirá melhores
insights na análise do material recolhido em campo. Ademais, este estudo não tem a
intenção de permanecer descritivo, no sentido absoluto da descrição fenomenológica do
fenômeno estudado, tomaremos um caráter interpretativo, haja vista que o modo como a
empatia é vivida pelas enfermeiras também influencia em sua atuação profissional, o que
pode ser explorado por meio das entrevistas. Em outras palavras, buscaremos descrever
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o “ver do mundo” pelas enfermeiras, como ele se apresenta em sua consciência enquanto
fenômeno na empatia, mas também refletir e interpretar com elas a implicação desse
fenômeno para a prática profissional de enfermagem.
Também, compreendemos que o fenômeno, ao ser descrito pelas pessoas que o
vivenciam “em primeira mão”, está sendo interpretado por elas quando se fala sobre ele.
Assim, nós buscaremos compreender uma compreensão elaborada pelo sujeito
participante. Quando se interpreta uma interpretação, estamos adotando um caráter
hermenêutico (van MANEN, 2016a; MATUA; van DER VAL, 2015), o que nós
assumiremos no método deste estudo e será pontuado no Capítulo VII – Metodologia.
Mas, para avançarmos no que autores da fenomenologia podem nos indicar sobre
a empatia, é chegado o momento de nos aprofundarmos na fenomenologia em si.
Compreender os fundamentos da fenomenologia e como eles podem servir para olharmos
atentamente para as interações sociais, a ponto de compreender o que os autores aos quais
nos referenciaremos estão dizendo sobre o assunto específico da empatia, é a função deste
capítulo. Para usar uma nomenclatura fenomenológica, precisamos entender o que é essa
experiência vivida em que o outro se torna intencionado por minha consciência.

Os fundamentos da fenomenologia

Um dos expoentes da fenomenologia no campo das interações sociais é o
filósofo e sociólogo Alfred Schutz. Mesmo que suas contribuições pareçam não ter
recebido o devido valor no mundo acadêmico (ZAHAVI, 2010), ele tinha como
necessidade em seus textos e palestras sempre retomar os pontos fundamentais da
fenomenologia para poder falar de como ela poderia ser aplicada na sociologia. Em
muitas ocasiões, ele tinha como audiência um público não familiarizado com a
fenomenologia, fazendo-o retomar as ideias básicas para poder discorrer sobre o mundo
da vida de modo que a audiência dele o entendesse. Essa característica está expressa na
obra “Fenomenologia e Relações Sociais”, na qual a partir de um capítulo introdutório,
“Bases da Fenomenologia”, desenvolvem-se as contribuições de Schutz sobre o mundo
da vida e as relações sociais (SCHUTZ, 1979).
Não considero que falar de fenomenologia para enfermeiros seja uma tarefa
diferente. Com exceção de grupos de pesquisas que abordam a corrente de pensamento
da fenomenologia, os conceitos básicos de fenomenologia fogem da compreensão de
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muitos da área. Neste tópico, vamos recuperar o que é necessário para a melhor
compreensão de nosso objeto de pesquisa.
Apesar de Alfred Schutz afirmar que a fenomenologia “é um método, e tão
‘científico’ quanto qualquer outro” (SCHUTZ, 1979, p.55), sua explicação sobre o que é
um fenômeno, uma experiência vivida, e como a consciência atua não se mostra tão
didática quanto o exercício introdutório que David Cerbone (2014) fez em sua obra
“Fenomenologia”.
Como Schutz parte de um diálogo com as Ciências Sociais, inicia suas
explanações sobre fenomenologia marcando, de modo crítico, como os cientistas sociais
comumente veem os fenomenólogos: como exotéricos, seguindo uma intuição sem
controle em suas investigações. Mas, o ponto crítico da fenomenologia em relação às
Ciências Naturais ou Exatas não fala muito dos seus fundamentos. Em outras palavras, a
abordagem inicial da fenomenologia, como sendo uma crítica às Ciências Naturais, fala
mais da dificuldade de aceitação de uma ideia nova em meio a um campo (científico) já
dominado pela linguagem matemática, do que sobre “O que é um fenômeno?”, “Qual a
sua relevância?”, “O que a fenomenologia tem a oferecer à humanidade e ao seu modo
de conhecer a realidade?”.
O contexto em que Schutz produziu seus primeiros pensamentos sobre o uso da
fenomenologia para as Ciências Sociais era de forte dilema entre os métodos científicos
que deveriam ser empregados nas pesquisas sociais, entre uma epistemologia própria ou
o emprego dos métodos das Ciências Naturais. Isso pode justificar a crítica que Schutz
desenvolve, com razão, para poder introduzir os fundamentos da fenomenologia. Se
tomamos como ponto de partida para a leitura de um método científico a receita dada pelo
paradigma científico positivista empregado nas Ciências Naturais, que fundamenta as
pesquisas biomédicas em saúde, logo nos perdemos na leitura de estudos
fenomenológicos, uma vez que estes nascem da crítica às ciências naturais e à concepção
de cientista como sujeito individualizado e separado de seu objeto de estudo. É necessário
distinguir o método fenomenológico em suas características próprias.
Voltando-nos para a leitura de David Cerbone (2014), deparamo-nos com um
exercício introdutório para avisar aos leitores o que seria um fenômeno ou uma
experiência vivida, no início de sua obra “Fenomenologia”. Ao constatarmos que o
mundo como naturalmente nos é dado e explicado pelas ciências naturais não é o modo
como nós humanos o vivenciamos, podemos começar a pensar de modo fenomenológico,
a fenomenologia começa a fazer sentido.
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Cerbone demarca em seu exercício de introdução à fenomenologia que existe
uma diferença entre “o que vemos” e “o nosso ver” das coisas. Quando vemos vermelho,
nós não vemos uma onda de luz viajando em um determinado comprimento de onda e em
uma certa frequência (o que se vê), vemos vermelho (nosso ver). Essa diferença é
fundamental de ser estabelecida para pensarmos no conceito de fenômeno, como o autor
afirma:
Que haja descrições que se apliquem à experiência visual sem
necessariamente se aplicarem aos objetos dessa experiência ajuda a
tornar vívida a distinção que estamos tentando divisar entre o que
vemos e nosso ver das coisas. Concentremo-nos no último, i. e.,
focar nossa atenção não tanto no que experienciamos lá fora no
mundo, mas na nossa experiência do mundo, é dar o primeiro passo
na prática da fenomenologia. A palavra ‘fenomenologia’ significa
‘o estudo dos fenômenos’, onde a noção de um fenômeno e a noção
de experiência, de um modo geral, coincidem. Portanto, prestar
atenção à experiência em vez de aquilo que é experienciado é prestar
atenção nos fenômenos (CERBONE, 2014, p.13).

Essa distinção é a pedra fundamental da fenomenologia. É a partir dela que
podemos pensar que o mundo como percebido pelo ser humano não é o mundo como
explicado pelas Ciências Exatas ou Ciências Naturais. É essa distinção, também, que nos
permite afirmar que o conhecimento trazido pela linguagem matemática é um
conhecimento desprovido da experiência humana originária e que, portanto, torna-se um
conhecimento abstrato, por vezes desprovido de sentido para o viver humano.
Em suma, quando você vê, você vê algo, não ondas de luz atingindo sua retina.
Quando você ouve música, você a ouve sendo tocada, não moléculas de ar em ondas
sonoras bombardeando seu tímpano. A experiência das coisas é o modo como elas se
manifestam ou se mostram para a consciência, que difere do objeto que é experienciado
(CERBONE, 2014).
A fenomenologia pode ser, então, um estudo da consciência humana, pois todo
e qualquer conhecimento que o ser humano possui precisa se mostrar a sua consciência,
sua única forma de acesso ao mundo. Nosso modo de ver o mundo é o modo como as
coisas se apresentam para nós. E tudo o que sabemos, somente sabemos porque nos foi
apresentado à consciência (CERBONE, 2014; van MANEN, 2016a). Van Manen,
(2016a) afirma que é em virtude de sermos conscientes que podemos nos relacionar com
o mundo, tudo o que sabemos precisa se apresentar à consciência. Logo, o estudo da
consciência humana é o estudo do modo como o ser humano interage com o mundo e por
meio disso produz o seu conhecimento.
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Consciência pode ser entendida como nosso movimento constante de dar
significado às nossas experiências de mundo. A experiência vivida é para a consciência
o que respirar é para o corpo: um constante movimento entre o interior e o exterior. Mas,
a consciência não é o mesmo que estar consciente do que está acontecendo, e consciência
não é o mesmo que ato. Uma pessoa não pode refletir sobre uma experiência enquanto
ainda a está vivenciando. Portanto, toda reflexão fenomenológica é retrospectiva (van
MANEN, 2016a).
É necessário que as experiências de interesse da pesquisa já tenham sido vividas
e sejam recoletadas na memória por meio de uma boa entrevista. E parece que esse é o
caso sobre como nossa consciência funciona para os fenomenólogos, nossa consciência
atribui o que algo significou para nós somente ao lançar luz para as experiências do
passado.
A consciência possui uma propriedade principal, a intencionalidade. Nesse
ponto, para compreendermos o que é a intencionalidade, devemos refletir sobre o óbvio.
Isso porque, quando estudamos fenomenologia e nela a atividade da consciência humana,
estamos estudando a nós e a atividade da nossa consciência. Atribuição de significados e
interpretação da realidade vivida são da consciência de todo ser humano, não é algo
exclusivo de cientistas, pesquisadores, filósofos ou teóricos.
Recorreremos a Cerbone (2014) novamente, que sabidamente exemplificou a
intencionalidade da consciência por meio da descrição da experiência visual da página de
um livro, o que nos cai muito bem como método para explicar a intencionalidade dentro
da leitura de qualquer texto, como este que você lê agora, por exemplo.
Quando temos a experiência da leitura de um livro, possuímos a experiência de
uma página, das palavras, das letras, em perspectiva (CERBONE, 2014). O que isso quer
dizer? Quando focamos em uma palavra aqui nesta página, você perde de perspectiva a
frase em que ela se encontra; quando focamos na frase, perdemos de perspectiva a palavra
e a página; quando focamos na página como um todo, perdemos de perspectiva as frases
e as palavras. Se você focar no número da página que está lá no canto, perde de
perspectiva essa frase que acabou de ler. O que nos direciona na perspectiva desses
objetos é a intencionalidade da consciência.
A experiência (ou fenômeno) é sempre “de” ou “sobre” algo, coisas, objetos. A
intencionalidade é o tracejado definidor desse algo do que estamos conscientes em um
determinado momento. Se as palavras, letras ou páginas deste texto se apresentam em
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perspectiva do objeto texto (ou tese), essa perspectiva é dirigida pela intencionalidade
(CERBONE, 2014).
Em outro plano de entendimento, se observarmos que, independente do que
estou consciente neste momento (palavra, número, frase, página inteira), eu estou sempre
consciente de algo, compreenderemos uma outra máxima da fenomenologia: nossa
consciência é sempre consciência de alguma coisa. Portanto, é a intencionalidade que liga
a experiência como experiência de algo. Nesse caso, em nosso exemplo, uma experiência
visual de um texto.
O que intriga o leitor inicial sobre o que a fenomenologia quer nos explicar é que
é algo que nos ocorre a todo momento, e é sobre nós, e nos é tão natural, que sem a
reflexão dirigida para esse fenômeno nós não pensaríamos sobre como nossa consciência
atua quando estamos tendo a experiência visual de uma página de um texto (o nosso ver
das coisas). E quanto às nossas experiências de mundo, sobre como conhecemos o mundo
ou como construímos nossas interpretações do mundo (inclusive sobre o que acreditamos
ser científico ou não), perpassa sobre experiências que foram delineadas pela
intencionalidade de nossa consciência e sobre as quais podemos realizar uma reflexão
retrospectiva. E se observarmos atentamente, começamos a compreender algumas
estruturas que constituem o modo como as coisas se manifestam para a nossa consciência,
que se aplica tanto para a experiência visual do texto quanto para a experiência humana
das coisas, grosso modo.
Seguindo nosso exemplo da leitura do texto, inspirado em Cerbone (2014),
veremos que além de termos os objetos apresentados a nós em perspectiva, nós não
perdemos por completo aquilo que nos foi apresentado à consciência. Quando lemos a
frase no início deste parágrafo, “Seguindo nosso exemplo da leitura do texto”, e
avançamos na leitura, aquilo que se mostrou a nossa consciência ficou retido, podendo
ser acessado por meio da memória, da lembrança. Logo, somos conscientes de algo, e
esse algo é contínuo com outro algo, e assim sucessivamente, de modo que o algo que
passou ficou retido em nossa memória. Essa é a estrutura temporal da experiência. O
tempo é a estrutura mais fundamental da experiência consciente (CERBONE, 2014).
Que experienciamos um Agora, que logo é substituído por um Novo Agora, para
usar a terminologia de Schutz, em um incessante escorrer do tempo, é o que caracteriza a
vida em fluxo da consciência e revela a estrutura temporal dos fenômenos. Nossa corrente
de pensamento interior pode ser chamada de duração. Schutz também usa a expressão
dureé, de Bergson, para nomear a corrente de pensamento, o fluxo de consciência que se
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dá em uma incessante substituição de Aqui e Agora para Novos Aqui e Agora (SCHUTZ,
1979).
A dureé, ou duração da consciência, é uma denominação do nosso vivenciar do
tempo, internamente. O tempo, que apreendemos e dividimos, contabilizamos, no mundo
exterior, não é o mesmo que o tempo vivido internamente na consciência. O que se
apresenta à consciência não se dá de modo separado em unidades, como que
contabilizado. O que se apresenta à consciência pode aparecer como algo separado do
fluxo incessante de “agoras” para “novos agora” quando a intencionalidade da
consciência se ocupa dela mesma. Em outras palavras, quando nossa atenção se volta para
o que vivemos, lançamos um feixe de luz que revela algo e determina um antes de um
depois do que o feixe de luz consegue revelar (SCHUTZ, 2018).
Quando a intencionalidade de consciência se volta sobre seu fluxo, estamos
refletindo sobre o que vivenciamos. Essa vivência surge para nós com algum significado.
E somente surge pela recordação do que se passou, pela rememoração do que ficou retido
na consciência e que poderia, até então, não ter sido intencionado, ou seja, o mundo préreflexivo (SCHUTZ, 2018).
Ao Agora que ficou na memória, Husserl chamou de retenção. Mas, a estrutura
temporal de uma experiência possui um caráter de ser horizontal, para o passado e para o
futuro. Quando eu tenho a experiência de ouvir uma melodia, eu vivencio cada nota,
espero a nota seguinte por meio de uma característica da consciência que Husserl chamou
de protensão. Logo, quando eu experiencio algo, algo me foi apresentado à consciência,
de modo a me fazer esperar por uma continuidade no Agora seguinte, como o leitor deste
texto esperando que esta explicação continue.
Como sujeito do mundo acadêmico, sei que estou lendo uma lente teórica, em
uma pesquisa, portanto, minha experiência visual deste texto me leva ao passado, pela
lembrança do que eu já li, e ao futuro, pela espera de que na página seguinte o texto
continue, e de que depois deste capítulo terão outros, visto que toda pesquisa precisa
apresentar métodos, resultados e conclusões, o que ainda não se deu em minha
experiência da leitura deste estudo. Como não se deu a minha consciência, neste momento
da leitura, a apresentação dos resultados, este não é um fenômeno que se apresentou a
mim, mas que, por experiências anteriores de leitura de teses, eu espero ler, são as
protensões da experiência visual de leitura de textos acadêmicos como teses.
Isso também se dá ao ouvinte de uma música esperando pelo refrão. Há algo que
faz a conexão de um momento com o outro da experiência, um movimento que se dá em
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uma síntese e que diz que esta é uma experiência de ler um texto ou de ouvir uma música.
A estrutura sintética-horizontal, retencional-protencional da experiência, seria assim
explicada (CERBONE, 2014).
Schutz (1979) acrescentaria que o Novo Agora pode ser interpretado e projetado
por mim a partir do meu estoque de conhecimento que se constitui em experiências
passadas. Em outras palavras, aquela espera do leitor deste texto por ler método,
resultados e conclusões, ocorre porque o leitor já teve experiência em leitura de teses
como esta ou de pesquisas como esta. Assim, utiliza-se do conhecimento de experiências
passadas para interpretar o que se dá conosco no Agora e no que se abre de possibilidade
para o Novo Agora. Exploraremos o conceito de estoque de conhecimento mais adiante.
Do mesmo modo que uma reflexão sobre a experiência visual da página deste
texto explicita algumas estruturas da experiência, fazendo-nos capaz de descrevê-la,
como que demonstrando como essa experiência se dá para a consciência humana, ou seja,
acessando o fluxo de consciência, podemos também descrever as demais experiências do
mundo vivido, do nosso cotidiano. Mas, o exercício da reflexão que aqui foi proposto fez
com que o leitor colocasse entre parênteses tudo o que sabia sobre o que é a experiência
visual de ler um texto e precisou deixar-se surpreender sobre como a experiência em si se
dá para a consciência, eis uma das características da epoché, ou redução fenomenológica.
Colocar entre parênteses aquilo que se sabe sobre a experiência, ou aquilo que é
explicado do objeto intencionado pelas ciências naturais, e deixar que voltemos às coisas
mesmas, no modo como se dão para a consciência, é o exercício da redução
fenomenológica. Colocar entre parênteses não é o mesmo que negar a existência
(SCHUTZ, 1979) e não pode ser confundido com a busca de uma neutralidade superficial
por parte do pesquisador que busca a imparcialidade.
A fenomenologia investiga as experiências, ou seja, não o mundo que existe,
mas o modo como o conhecimento desse mundo aparece à consciência, portanto precisa
deixar vir à tona a experiência da pessoa que é investigada, pois o que importa é a
realidade para ela. Nesse contexto, a redução fenomenológica impõe suspensão das
crenças, teorias e juízos prévios, ou seja, exige colocar o conhecimento prévio do mundo
entre parênteses (PADOIN et al., 2018).
Epoché, portanto, não se trata de uma prática exotérica, mística, intuitiva e
desregrada. Tampouco é o forçoso pensamento de que o pesquisador precisa se fazer
neutro para descrever aquilo que estuda. A epoché é um método que faz com que a
experiência de mundo possa ser descrita, não pelo modo como as ciências naturais a

64

explicam, mas pela descrição do fluxo da consciência em torno da estrutura da
experiência (SCHUTZ, 1979), como o fizemos ao refletir sobre como é a experiência
visual de leitura de uma tese, descrevendo como ela se dá. E se o leitor concorda que
compreendeu algo sobre como se dá a experiência visual de um texto com base na
descrição acima colocada, saiba que fez isso pelo exercício da epoché.
Alguém poderia argumentar que não pode deixar de lado a leitura que já havia
feito do Exercício Introdutório proposto por Cerbone (2014). Mas, assim conseguimos
entender que, por mais que já se tivesse a experiência da leitura de um texto semelhante
e de que se usasse desse conhecimento para interpretar a experiência visual deste texto, o
modo como eu empreguei o exercício e o levei para a leitura desta tese foge à receita
típica dada por sua experiência passada. Ou seja, a nova experiência do uso desse
exercício para explicar a fenomenologia em uma tese da enfermagem fez com que
houvesse uma ampliação da experiência típica da leitura de um texto fenomenológico de
Cerbone. E esse conceito de como as tipificações de experiências passadas influenciam a
experiência atual é de Schutz (1979), debruçaremo-nos sobre ele mais adiante.
O acesso à experiência, em sua estrutura essencial, ocorre por meio da
lembrança, já que a cada momento o fluxo da consciência muda e o Agora que deixa de
ser é retido na memória. Lembrar é suspender a experiência do fluxo da consciência e
transformá-la em lembrança. Acontece que nem toda experiência é retida e o alcance de
nossa racionalidade sobre a experiência subjetiva está na medida do alcance da nossa
memória. As experiências que podem ser lembradas são tidas como já passadas,
delimitadas, podendo ser vistas em retrospectiva, são as experiências significativas. O
homem vive em seus atos, diria Husserl, uma expressão que demarca que enquanto eu
vivo um agora, eu não posso atribuir um significado, somente em retrospectiva eu posso
lembrar uma experiência delimitada, logo a atribuição de significados somente se dá nas
experiências já passadas. A atribuição de significados é uma operação da intencionalidade
da consciência (SCHUTZ, 1979).
Van Manen (2016a) afirmou que a experiência vivida é recolhida na consciência
através da memória. Imediatamente, ela é pré-reflexiva, mas por meio da conversação,
reflexão ou outras formas de expressão, ela se torna reflexiva retrospectiva (reflexão
fenomenológica). E Schutz (1979), sobre a memória, afirmou que a construção racional
que podemos saber sobre o mundo subjetivo interno tem como requisito a memória,
aquilo que é irrecuperável só pode ser vivido e impossível de ser verbalizado.
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Portanto, o modo como o homem experiencia o mundo é um universo inteiro
que se dá antes dos conceitos que ele constrói de mundo, antes de refletir sobre o mundo
ele estava no mundo da atitude natural, no mundo-da-vida, pré-reflexivo, pré-teórico.
Assim, o objetivo da fenomenologia seria investigar diretamente as coisas no modo como
elas são experienciadas pela consciência, livre de teorias ou preconceitos sobre elas, no
mundo-da-vida. A fenomenologia é o estudo do mundo da vida (van MANEN, 2016a).
Essas compreensões básicas dos princípios fundamentais da fenomenologia
(fenômeno, experiência, consciência, fluxo de consciência, estrutura da experiência,
tipificação) nos permitem questionar: como o estudo do modo como o mundo se apresenta
para uma consciência, constituindo-se em experiências vividas, podem contribuir para
entendermos a empatia?

A fenomenologia e a interação com o outro

Vamos voltar aos textos de Schutz sobre como a vida interna da consciência,
com

suas

experiências

significativas,

pode

trazer

a

compreensão

da

atitude/comportamento de uma pessoa e, por fim, delinear suas interações sociais com os
outros. O salto que Schutz dá, das bases da fenomenologia para a vida no mundo social,
das relações sociais, é o que caracteriza seus textos e suas principais contribuições
teóricas.
Schutz (1979) esclarece que o significado que as experiências ganham para uma
pessoa é o código que ela usa para interpretação do mundo em que vive. Ele explica essa
afirmação inicialmente por meio das noções de “situação biográfica determinada” e
“estoque de conhecimento”, avançando para o mundo social e o campo das relações
sociais. Quando faz esse salto, dos fundamentos da fenomenologia para o mundo social,
passa a analisar as relações de interação, desde entre duas pessoas, face a face, sob o
conceito de “orientação para o tu” e “relacionamento do nós”, até as relações que se dão
de modo indireto, com nossos contemporâneos, em que reside a “orientação para o eles”.
Quanto às relações interativas, Schutz (1979) esclarece que nascemos em um
mundo de outros. O fato de que o mundo exterior a nós existe é tão fato quanto a
existência de outros no mundo, ou seja, difícil de ser questionado. Algo que nos é dado
naturalmente. Essa clara pressuposição de que existe um Nós no mundo em que vivemos
vem do fato de que os homens nascem de suas mães, participam de um grupo,
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inicialmente, e de grupos ao longo da vida. Mas, essa esfera do Nós, com toda a força de
sua pressuposição no mundo que nos é dado, é questionável, pode ser posta em suspensão.
Eu diria que, se podemos levantar elementos da descrição ingênua de como nossa
experiência da leitura de um texto se dá, mesmo sendo a leitura de textos algo comum ao
meio acadêmico, também poderemos tornar inteligível como nossas experiências dos
outros se dão, mesmo que seja algo que nos é tão comum, estar entre outros.
Assim como o mundo natural me é historicamente dado, o mundo sociocultural
também, e ambos fazem parte de minha situação biográfica determinada. Esse mundo
estava aqui antes de eu nascer e vai continuar depois da minha morte. Quando eu nasci, e
partir de então, há um presente real e potencial com outras pessoas ao meu alcance que
me foi dado, minha situação biográfica determinada (SCHUTZ, 1979).
Todo homem tem sua situação biográfica determinada a todo momento. O que
quer dizer que seu ambiente, dentro do qual ele tem uma posição em termos físico e social,
moral e ideológico, é historicamente construído. Essa situação determinada lhe permitirá
atividades teóricas e práticas futuras, em outras palavras, delineia seu presente real e lhe
abre o futuro potencialmente. Essas atividades futuras Schutz chama de “propósito à
mão”. O homem recebe do meio sociocultural em que nasce uma série de conhecimentos
para resolver situações típicas, para os problemas típicos que são esperados que
aconteçam. Esses conhecimentos, com os conhecimentos que ele adquire de suas
experiências, serão seu estoque de conhecimento, repleto de receitas típicas para
problemas típicos (SCHUTZ, 1979).
O estoque de conhecimento é seu código de interpretação para as experiências
passadas, presentes e para as possíveis antecipações das coisas que virão. O estoque de
conhecimento existe no fluxo contínuo de sua consciência e muda de um agora para um
novo agora. Logo, ele muda de extensão e se estrutura conforme as novas experiências
vão acontecendo para alargar o conhecimento que lhe é familiar. As novas experiências
vão se dando como uma “igual que se repete” ou uma “igual que se modifica”, alargamse. De todo modo, que este será o código de interpretação usado para as novas
experiências e envolve, portanto, o passado, o presente e as antecipações do futuro
(SCHUTZ, 1979). Em nosso exemplo, para que fiquem claros os fundamentos da
fenomenologia, podemos dizer que essa explicação acima é a fundamentação teórica do
porquê se espera da leitura desta tese o que “se encontra em teses”, é a tipificação que se
tem de “leituras de teses”, que nesse momento para o leitor se torna igual às experiências
anteriores ou as amplia.
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As novas experiências vão sedimentando o estoque de conhecimento e
especializando as receitas típicas para interpretar e resolver as questões que surgem em
seu cotidiano. Assim, na interação com as coisas ou com as pessoas vão se dando as
experiências que, por familiaridade, semelhança ou analogias às experiências anteriores,
vão sendo vivenciadas e interpretadas.
Contudo, há uma diferença entre o modo como o mundo material me é dado à
consciência e o modo como o outro ao meu alcance, meu semelhante, é dado a mim. O
outro me é dado como um objeto material, pelo corpo, no sentido de que ocupa uma
posição em relação a mim no tempo e no espaço, mas é um sujeito com uma vida
psicológica. Minha experiência do seu corpo, como um objeto, ocorre em uma presença
originária. Todavia, sua vida psicológica me é dada em uma “co-presença”, ela me é
apresentada (não presentada originalmente) por meio de eventos que ocorrem ou são
produzidos por seu corpo (SCHUTZ, 1979).
Logo, se entendemos como a intencionalidade da consciência opera, que as
sucessivas experiências significativas vão sedimentando minha visão de mundo, minhas
interpretações da realidade, constituindo-se nas receitas típicas que uso em situações
típicas, o que ocorre quando eu encontro outra consciência intencionando a realidade no
mesmo tempo e espaço ao qual estou presente?
A experiência do outro não é me dada de modo direto, posto que a
intencionalidade da consciência estrangeira não me será possível acessar do modo como
acessamos o que nos é dado em nossa própria consciência, então a experiência do outro
me é dada em uma certa copresença, em uma cointencionalidade. Isso difere de como
uma experiência minha me é dada. Ou seja, a experiência do outro não me pode ser dada
como algo originalmente me é dado à consciência, são duas experiências distintas, a
minha e a do outro, mas ambas se dão em uma coexistência, em uma copresença, eis a
explicação fenomenológica de como se daria a empatia (ZAHAVI; OVERGAARD,
2012).
A tese geral da existência do alter ego é o que Schutz propõe como a experiência
da corrente de consciência do outro, em simultaneidade no presente vívido. A tese geral
do alter ego diz que há, com o outro, uma consciência que possui a mesma estrutura
básica que minha consciência, que o outro é capaz de agir e pensar, que é como eu. Vamos
nos deter um pouco no conceito de presente vívido, o que nos ajudará a compreender
melhor o Nós puro e sua simultaneidade no encontro de duas pessoas.
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O presente vívido é a intersecção entre duas dimensões que vivenciamos quando
nos movimentamos no mundo. Uma delas é a dimensão da corrente de pensamento da
nossa consciência, que possui seu tempo interior, a duração, ou dureé; a outra, é a
dimensão do mundo exterior que possui o tempo espacial, que é convencionado e medido.
Quando agimos no mundo, expressamos nossa corrente de pensamento no mundo
exterior, ou seja, a ação é a intersecção entre a dureé com o tempo exterior. Quando o
outro se apresenta para mim por meio de seu agir no mundo, eu me aproximo da sua
corrente de pensamento, pois seu agir se dá no seu presente vívido (SCHUTZ, 1979).
A ação de alguém, a expressão do seu corpo dando ao mundo exterior aquilo que
se passa em sua corrente de pensamento não é, para o agente da ação, a mesma experiência
de quem o observa agir. Isso ocorre porque uma ação possui os motivos pelos quais ela
foi realizada, e esses motivos são do agente que realiza a ação. Em uma ação, a linguagem
comum normalmente atribui um objetivo, “fez isso com o objetivo de”. Contudo, a
motivação da ação se dá em relação às experiências passadas de quem a realiza e às
experiências futuras também. A motivação da ação, no sentido de ter um objetivo com o
agir, chama-se “motivos a fim de” e se vincula às experiências futuras; a motivação da
ação, que explica o projeto da própria ação, chama-se “motivos por que”, vinculada às
experiências passadas (SCHUTZ, 1979).
Os “motivos a fim de” levam a pessoa que age a projetar a ação realizada e pensar
na obtenção do resultado da ação, é seu objetivo. Mas, enquanto age, a pessoa não tem a
noção dos “motivos por que”, que estão relacionados as suas experiências passadas e que
determinam que ela aja do modo como agiu. Enquanto vive a ação em curso, não temos
em vista os “motivos por que”. Somente após a ação realizada, podemos nos voltar para
ela no passado e como observadores de nós próprios observar quais circunstâncias nos
levaram a fazermos o que foi feito, agir do modo como agimos (SCHUTZ, 1979).
Estando diante de outra pessoa, em uma interação direta face a face, deve-se
compreender que a consciência que se expressa possui, em sua ação, “motivos a fim de”
e “motivos por que”. E eu não posso compreender os atos de outras pessoas sem conhecêlos em suas motivações. Ademais, devo considerar que a ação é interpretada pela própria
pessoa por um código de interpretação oriundo de seu estoque de conhecimento, por meio
das experiências que estavam ao seu alcance no presente real e no potencial, em sua
situação biográfica determinada. Portanto, observamos que compreender o outro é uma
atividade complexa, a ponto de podermos afirmar que “só podemos interpretar
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experiências pertencentes a outras pessoas em termos das experiências que nós próprios
vivemos delas” (SCHUTZ, 1979, p.166).

A compreensão do outro na perspectiva fenomenológica

Esses entendimentos sobre como o homem se situa biograficamente
determinado, com seu estoque de conhecimento à mão, com ações que expressam sua
corrente de pensamento e nelas as suas motivações, possibilitam-nos pensar a diversidade
de interações que o mundo social nos permite. Sem perder de perspectiva, no entanto, que
o encontro face a face, a interação direta entre duas pessoas, é uma interação fundamental,
a partir da qual podemos analisar outras formas de interação (ZAHAVI, 2010; SCHUTZ,
1979).
Quando eu estou em um encontro face a face, eu posso compreender o outro de
um certo modo, dado que por meio de suas ações eu posso ver a expressão de seus
pensamentos e porque eu posso conversar com ele, momento no qual eu permito que sua
corrente de pensamento seja expressa. Nessa interação direta, em uma relação face a face,
eu estou orientado para o outro, o que chamaremos de “orientação para o tu” (ZAHAVI,
2010). Na orientação para o Tu, o outro se torna meu semelhante, deixa de ser anônimo
(SCHUTZ, 1979).
A orientação para o Tu é uma forma de intencionalidade a outro dirigida em que
o outro se apresenta para mim corpo presente e pode imediatamente me dar alguma
compreensão de sua vida psíquica, pois eu o observo como uma unidade psicofísica.
Nessa interação, eu não possuo inferências ou julgamentos sobre o outro, pois a minha
experiência do outro é imediatamente pré-reflexiva (ZAHAVI, 2010).
Esse encontro face a face pode acontecer de modo unilateral, quando eu estou
observando alguém fazer algo sem que ele saiba que vejo, ou de modo recíproco, quando
eu estou atento ao outro e ele está atento a mim. Quando em uma interação direta, face a
face, eu estou consciente do outro e o outro está consciente de mim, eu estou em um
“relacionamento do Nós”. Contudo, os conceitos de orientação para o Tu e
relacionamento do Nós possuem suas limitações. As explicações que aqui se dão são de
um conceito “puro”, afinal, na vida real, nós encontramos as pessoas em um determinado
contexto, e não partimos do vácuo, nós podemos conhecer as pessoas, suas características,
hábitos, e vamos ao encontro dessa pessoa intencionando encontrá-la do modo como a
temos tipificada em nossa consciência (ZAHAVI, 2010).
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Há, no entanto, uma diversidade de interações que nos permite compreensões
em diferentes dimensões de clareza. Basta pensarmos que o modo como eu compreendo
meu melhor amigo difere drasticamente do modo como eu compreendo o carteiro que
entrega a correspondência. E ambos são outros em interação comigo. E essa forma de
intencionalidade do outro é a “orientação para o Eles” (SCHUTZ, 1979).
A orientação para o Eles é destituída do compartilhamento do presente vívido
com o outro. Assim, a minha compreensão dos outros por meio da orientação para o Eles
se dá por meio do que conheço do mundo social, do modo como eu tipifico esse outro,
que agora se torna anônimo para mim. Na orientação para o Eles, o outro se torna
anônimo, deixa de ser meu semelhante e passa a ser meu contemporâneo, em outras
palavras, ele coexiste comigo no tempo, mas pode não estar diretamente presente para
mim (SCHUTZ, 1979; ZAVAVI, 2010).
Meus contemporâneos, digamos, carteiros, motoristas de taxis, padeiro e por que
não dizer pacientes e enfermeiros não são tidos por mim como pessoas únicas, mas como
tipificados, sem diferenciação individualizada ou mudanças do que se é típico para esse
outro. Há uma tipificação do temperamento de outra pessoa, que habitualmente eu espero
que em tal e tal situação haja de um determinado modo. Mas, há também a tipificação
pela função, na qual eu espero que a pessoa tenha atitudes de determinado modo pela
função que deveria exercer. Por exemplo, eu espero que o carteiro vá entregar a
correspondência, que o caixa do supermercado vá me dar o troco, que o motorista do
ônibus ou táxis vá conduzir o veículo após eu entrar nele, que o lixeiro leve o lixo e assim
por diante. É dessa forma que o outro contemporâneo se torna cada vez mais anônimo
para mim, sua individualidade é substituída na minha intencionalidade do outro pelo tipo
ideal (SCUHTZ, 1979; ZAHAVI, 2010).
Da mesma forma, eu sou intencionado pelo carteiro como um “outro
consumidor”, assim como pelo padeiro, o caixa do supermercado. Eu, para eles, fico
tipificado como sendo o “consumidor”. E, na orientação para o Eles recíproca, nossa
orientação se volta um para o outro como “um deles” (SCHTUZ, 1979; ZAHAVI, 2010).
Ocorre conosco que os tipos ideais passam a fazer parte de nosso estoque de
conhecimento. Os tipos ideais passam, então, a servir de conhecimento usado para
interpretar as interações sociais, mesmo as que se estabelecem de modo direto. A
tipificação do outro influencia as interações sociais diretas e indiretas que vivenciamos.
Schutz afirma que nenhum esquema teórico é capaz de dar conta da diversidade
de interações no mundo social (SCHUTZ, 1979). E considero que há uma variedade de
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interações que podem ocorrer entre dois extremos, entre minha relação direta com meu
semelhante em que estamos reciprocamente orientados para o Tu, em um relacionamento
do Nós, no qual por compartilhar uma estrutura temporal de uma experiência nós
envelhecemos juntos; e os relacionamentos indiretos com meus contemporâneos
anônimos tipificados.
Uma ressalva, sobre quanto nós podemos compreender o outro, está no fato de
que nossa compreensão pode ser confirmada ou não por questões diretas. Se alguém está
agindo de modo incompreensível, uma forma de obter melhores informações não é
atendo-se as suas atitudes como um observador ou teorizando sobre o tipo ideal que se
esperaria do outro, mas conversando com o outro. Isso envolve habilidades de
comunicação, nas quais você pode pedir explicações sobre a outra pessoa para ela mesma
(ZAHAVI, 2010).
Diante do outro estamos como que lendo um discurso. Ao ler um discurso, eu
não vejo as palavras no texto como meros sinais desconexos das ideias que elas
representam. Eu consigo perceber as ideias de quem o escreveu. O texto me é dado de
modo perceptual. Contudo, as ideias me são dadas de modo não perceptual, o que eu
tenho é uma representação delas. Assim, em nossa percepção do outro, nós o lemos
fisicamente, mas essa corporeidade expressa ideias que são suas experiências e vida
mental. Nessa percepção do outro, o objeto intencionado pela consciência estrangeira não
é me dado originalmente, o que eu tenho dessa intenção é a representação psíquica dela
na mente estrangeira. Como eu posso percebê-la de modo não perceptual, eu experiencio
a representação, ou seja, eu vivencio a experiência estrangeira “como se fosse” minha.
Uma experiência estrangeira vivida por mim, mas que é do outro, isso é empatia
(ZAHAVI, 2012).
Ao propor essa noção de empatia, o autor tenta explicar como ocorre a nossa
compreensão do outro, como o outro se torna uma experiência para nós e como podemos
compreender sua vida mental, seu estado emocional. Assim apreendida, trata-se de uma
perspectiva valiosa para a enfermagem, uma vez que pode nos dar os insights necessários
para entendermos nosso cuidado na relação com o outro.

72

Capítulo VII
Metodologia

Tipo de estudo

Esta investigação ocorre nos moldes de uma pesquisa fenomenológica
hermenêutica, tendo como referência para tal método de pesquisa Max van Manen
(2016a).
A pesquisa fenomenológica é o estudo da experiência vivida. Fenomenologia
pode ser entendida (por excesso de simplificação) como o estudo dos fenômenos
(CERBONE, 2014). É um método tão científico como qualquer outro (SCHUTZ, 1979).
É o estudo do modo como uma pessoa ou um grupo de pessoas vivenciam o seu dia a dia
e de como o mundo se revela em sua consciência. O estudo é, portanto, do mundo da vida,
o mundo pré-reflexivo. A pesquisa fenomenológica é o estudo de como os fenômenos se
apresentam para a consciência, a única forma humana de acesso ao mundo (van MANEN,
2016a).
Pondera-se que a pesquisa fenomenológica não resolve um problema, no sentido
de procurar a solução “correta”, o conhecimento “correto” para procedimentos efetivos
ou técnicas inovadoras. A fenomenologia questiona o significado de certo fenômeno e
questões de sentido e significado não se resolvem, elas são melhores e mais
profundamente compreendidas para que com essa compreensão nós possamos ponderar
e cuidar de certas situações com mais tato (van MANEN, 2016a).
Este estudo fenomenológico é hermenêutico no sentido que não visa
exclusivamente descrever como a experiência se dá para a consciência, mas busca
encontrar o que as entrevistas transcritas podem nos revelar em direção ao fenômeno
estudado. Revelar a direção que algo indica é interpretá-lo. Quando partimos de uma
compreensão, uma interpretação da própria pessoa que participa do estudo, e realizamos
uma interpretação de sua interpretação, adquirimos a característica de ser hermenêutico.
Interpretar significa direcionar-se para algo e o que esta pesquisa busca é apontar para o
significado de um fenômeno. Manen utiliza a expressão descrição fenomenológica para
indicar de modo intercambiável a descrição pura de um fenômeno (caráter descritivo da
pesquisa) e a direção que esse fenômeno aponta, sua interpretação (caráter hermenêutico
da pesquisa) (van MANEN, 2016a).
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Quando o método fenomenológico foca em uma interpretação ele se torna
hermenêutico. A Fenomenologia Hermenêutica permite aos pesquisadores da
enfermagem não apenas compreender o significado de um fenômeno, mas também
produzir entendimentos sobre o que esse significado implica para a prática profissional.
O foco fenomenológico de interpretação é baseado nos escritos de Heidegger (2015), para
o qual toda descrição já é uma interpretação, porque o ser-no-mundo possui como
estrutura básica compreender as coisas. E quando eu compreendo o material narrativo
produzido em uma entrevista que possui a descrição de uma pessoa sobre uma experiência
vivida, estou interpretando, dando uma direção à sua interpretação, a direção dada por ela
para o fenômeno que viveu (van MANEN, 2016a; MATUA; van DER VAL, 2015).
Esse aspecto do caráter hermenêutico é congruente com o potencial que esta
pesquisa tem de não apenas descrever a essência do fenômeno da empatia para as
enfermeiras, mas também observar como esse fenômeno influencia a prática profissional
no âmbito da neonatologia.
A pesquisa fenomenológica hermenêutica pode ser vista como uma dinâmica de
interação com seis atividades. Essas atividades não devem ser tomadas como um “passo
a passo” a ser seguido na pesquisa, visto que podem ser trabalhadas de modo intermitente
ou simultaneamente. Apesar de contribuir para uma artificialidade da pesquisa, a
separação dessas atividades explica aspectos que dão maior rigor ao processo de
pesquisar, são elas (van MANEN, 2016a):
1)

Direcionarmo-nos para um fenômeno que nos interessa e

nos comprometermos com o mundo. Direcionarmo-nos para a natureza da
experiência vivida é estar entregue a um questionamento profundo do mundo
vivido. É resgatar o sentido de ser um pesquisador, um pensador ou um
teorista. A pesquisa fenomenológica é sempre o projeto de alguém, real, com
um contexto individual e particular, com uma história de vida
circunstanciada que tenta dar sentido a um aspecto da existência humana.
Nesse sentido, o pesquisador precisa estar atento e em contato direto e
original com as experiências no mundo da vida, relativas aos fenômenos que
despertam seu interesse e que pretende investigar.
2)

Investigar as experiências como elas são vividas, ao invés

de como nós conceituamos elas. Estar atendo, em contato direto com a
experiência original que se pretende investigar, é renovar seu conhecimento
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de mundo, voltando às coisas mesmas. Estar em contato com o mundo,
compartilhar situações e explorar as situações vividas relativas ao fenômeno.
3)

Refletir sobre os temas essenciais que caracterizam o

fenômeno. A compreensão da experiência vivida não se dá em uma
compreensão meramente reflexiva, mas a reflexão cuidadosa, ponderada,
traz o que é especialmente significante nessa ou naquela experiência. A
reflexividade da pesquisa fenomenológica traz para a proximidade aquilo
que tende a ficar obscuro em nossas experiências do dia a dia. Em nossas
experiências, podemos reflexivamente perguntar a natureza da constituição
que faz dessa experiência ela mesma.
4)

Descrever o fenômeno por meio da arte de escrever e

reescrever. A pesquisa fenomenológica traz algo para o discurso ou traz o
discurso de algo. E trazer algo para o discurso, cuidadosamente, é feito
comumente pela atividade de escrita. A fenomenologia é a aplicação da
linguagem ao fenômeno para mostrar precisamente como ele mesmo se
mostra à consciência.
5)

Manter uma forte e pedagógica orientação com o fenômeno

é deixar-se aprender algo com o fenômeno, estar preocupado com ele, não se
deixar levar por pistas que conduzem a caminhos paralelos de compreensão,
acabando por compreender superficialidades sobre a experiência vivida.
Aqui, o pesquisador cuida para que suas preconcepções não turvem com
reflexões narcisistas ou autopreocupações o modo como as experiências são
vividas. É estar interessado pelo objeto em um sentido completamente
humano, não permitindo a abstração de teorias ou conceitos que recaiam em
uma taxonomia da experiência vivida.
6)

Balancear o contexto da pesquisa considerando as partes e

o todo. Às vezes, o pesquisador precisa dar um passo para trás para ver como
as partes contribuem para a compreensão do fenômeno estudado, olhar para
as partes de modo contextual. Perder-se nas pequenas partes é um risco, sem
observar que ao final o pesquisador precisa construir um texto argumentativo
e dialogado que revele a experiência vivida em seus aspectos.

Como Manen aponta, realizar uma pesquisa fenomenológica é estar engajado em
uma atividade de escrita (van MANEN, 2016a). O texto resultante dessa atividade deve
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tornar inteligível dimensões da experiência humana, que comumente nós caracterizamos
como pertencentes à subjetividade e que é de difícil trato científico. Mas, como Schutz
afirma, a fenomenologia é um método e tão científico como qualquer outro (SCHUTZ,
1979). Nesta pesquisa, trataremos da experiência da empatia vivenciada por enfermeiros
no âmbito de uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal. Aplicando ao estudo da
empatia uma perspectiva fenomenológica, buscamos evidenciar e tornar inteligível
aspectos subjetivos da experiência humana aí presentes, as situações que a influenciam e
as implicações para a prática profisisonal.

O local do estudo

Esta pesquisa tem como contexto de investigação a UTIN e Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal (UCIN)12 do Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM). Está
situado na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, sendo o único hospital-escola público
federal do estado. O HUJM conta com 10 leitos intensivos e 05 semi-intensivos em
neonatologia, ofertando o cuidado intensivo neonatal à população mato-grossense desde
1984.
A UTIN e a UCIN do HUJM foram escolhidas por serem campos de prática e de
pesquisa da Faculdade de Enfermagem da UFMT. Trata-se do hospital-escola da
Universidade Federal de Mato Grosso. Como todas as pessoas que participaram da
pesquisa por meio de entrevistas foram enfermeiras, do sexo feminino, passamos a
nomear o conjunto de pessoas participantes do estudo pelo feminino, enfermeiras. Isso
também esclarece ao leitor a escolha do termo “enfermeiras” que empregamos no título,
questões da pesquisa, objetivo e no decorrer de nosso texto.
Incialmente, minha inserção no local de estudo se deu para que eu pudesse ter
algum contato com as enfermeiras que participariam da pesquisa. Essa inserção no lugar
da pesquisa não se deu exclusivamente para encontrar as pessoas participantes da
pesquisa, mas também como uma forma de o pesquisador ganhar familiaridade com o
contexto de atuação das enfermeiras e de, ainda, vivenciar situações que pudessem ser
utilizadas no diálogo das entrevistas, conhecer e familiarizar-se com o cuidado de
enfermagem no espaço neonatal.

12

A UCIN do HUJM é nomeada pela organização interna do hospital de Unidade de Cuidado Intermediário
Convencional e Canguru, recebendo a sigla de UCinco.
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Em maio de 2018, após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética
do HUJM, eu entrei na UTIN para iniciar o trabalho de campo. Conforme as observações
e as entrevistas foram acontecendo, observei que algumas enfermeiras com experiência
em cuidados intensivos neonatais estavam alocadas em posto de trabalho na unidade de
cuidados intermediários. Tendo a pesquisa o foco nas experiências dessas enfermeiras,
ampliamos o local de estudo que inicialmente se daria somente na UTIN para a UCIN.

As pessoas13 que participaram do estudo

No momento do trabalho de campo, a equipe de enfermagem da UTIN do HUJM
era composta por uma enfermeira coordenadora, sete enfermeiras assistenciais e 27
técnicos de enfermagem. Com o decorrer da investigação, enfermeiras da unidade
neonatal que estavam atuando na administração do hospital e nos cuidados intermediários
(UCIN) foram convidadas para participar da pesquisa, o que permitiu melhorar o alcance
dos objetivos, sem prejuízo ao enfoque do cuidado neonatal de enfermagem. Assim,
foram recolhidas entrevistas com 11 enfermeiras.
As enfermeiras da UCIN, além de vivenciar cuidados com neonatos e familiares
no próprio local de trabalho, sem muitas características diferentes da unidade intensiva,
também eram enfermeiras que rodiziavam dentro da unidade intensiva, além de ter
experiências anteriores como enfermeiras da UTIN, o que permitiu congruência nas
vivências descritas, coincidindo com experiências de cuidados intensivos neonatais. As
enfermeiras em cargo de gestão no momento da coleta de dados foram indicadas pelas
enfermeiras da UTIN, em virtude do tempo de experiência em assistência neonatal que
aquelas possuíam.
Consideramos como critérios de inclusão das pessoas que poderiam ser
informantes na pesquisa ser enfermeiro(a) com experiência em cuidados intensivos
neonatais por mais de seis meses.
A quantidade de pessoas que deve participar de uma pesquisa fenomenológica é
um dos vários dilemas vividos pelos pesquisadores da área. Contudo, partimos do
Max Van Manen (2016a) esclarece que, comumente, a terminologia em pesquisa utiliza “indivíduos”,
“sujeitos” ou “sujeitos participantes”. Contudo, o termo pessoa pode se referir à unicidade do ser humano.
Diria que pessoa pode indicar o ser humano em sua unicidade que é um ser humano fazedor de significados
por meio de sua consciência. Um ser humano é uma pessoa que significa. Como pessoas, somos
inclassificáveis. O termo “indivíduo” é utilizado na biologia para classificar a unicidade de árvores, animais
e do homem. Por sua vez, “sujeitos” são classificáveis e substituíveis, tal como em uma amostragem, como
soldados em um exército.
13
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princípio de que o número de participantes não necessitaria ser previamente estimado,
que o trabalho de pesquisa deveria caminhar em seu processo e uma avaliação contínua
das informações obtidas deveria ser realizada (NELMS, 2015).
Portanto, não houve um “critério amostral” que indicasse que a coleta se
encerrou. Consideramos inicialmente que o encerramento da coleta de dados e com ele a
determinação do número de pessoas com as quais recolheríamos as entrevistas iria se dar
pela repetitividade, por um critério de saturação, que carregaria em seu conteúdo a
essência do fenômeno. Todavia, com o desenvolvimento da pesquisa, observamos que o
poder da informação recolhida nas entrevistas poderia nos fornecer o momento de
terminar a coleta para além da repetição de temas que se revelou entre uma entrevista e
outra, comumente nomeado como critério de saturação.
Segundo Malterud, Siersma e Guassora (2016), quanto maior o poder da
informação obtida na pesquisa qualitativa, menor será o número de pessoas que
participam do estudo. A quantidade de pessoas, no entanto, deve ainda ser avaliada
durante todo o processo de pesquisa. O poder da informação deve ser observado com
relação a alguns aspectos, tais como o objetivo do estudo – amplo ou específico;
especificidade da amostra – densa ou esparsa; estabelecimento de uma teoria – aplica-se
ou não; qualidade do diálogo – forte ou fraco; estratégia de análise - caso ou segmento de
casos.
Observando os aspectos que influenciam no poder de informação, ressalta-se que
quanto mais específico o objetivo, quanto mais densa for a amostra, aplica-se uma teoria,
se há qualidade do diálogo entre entrevistador e pessoa pesquisada e se há uma estratégia
de análise que foca em um caso ou poucos, a quantidade de pessoas necessárias em uma
pesquisa qualitativa será pequena. Do lado oposto, se o objetivo é amplo, se a amostra é
esparsa, se não há uma teoria aplicada, se a qualidade do diálogo é fraca e se a estratégia
de análise requer vários casos, a quantidade de pessoas pesquisadas no estudo deve ser
maior (MALTERUD; SIERSMA; GUASSORA, 2016).
Em nossa investigação, refletimos e defendemos os seguintes aspectos: nosso
objetivo é específico, pois na atuação das enfermeiras, que envolve uma diversidade de
tarefas assistenciais e administrativas, nosso foco está nos momentos de interação com
neonatos e familiares; a amostra de pessoas, enfermeiras, tornou-se específica, uma vez
que são todas de uma mesma categoria profissional, de um único ambiente de trabalho;
sobre o estabelecimento de uma teoria, possuímos uma lente teórica que norteia nossa
investigação, mesmo que ela deva ser posta entre parênteses para que possamos observar
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a experiência em si das pessoas pesquisadas; a qualidade do diálogo demonstrou-se forte,
as falas foram densas e repletas de casos de interação com neonatos e familiares, vividos
no cotidiano do trabalho das enfermeiras; nossa estratégia de análise requer vários casos,
pois para alcance da essência de uma experiência, necessita-se observar o que é essencial
ao longo de vários relatos e descrições de diferentes enfermeiras.
Nesse sentido, realizamos uma observação no decorrer do processo de coleta de
dados. Antes da coleta terminar já havíamos transcrito e realizado uma leitura atenta de
quatro entrevistas. Enquanto as entrevistas iam sendo recolhidas, elas eram atentamente
ouvidas em seus registros de áudio, a ponto de sabermos que tínhamos um material denso
o suficiente para responder ao objetivo do estudo na décima entrevista. Ao mesmo tempo,
podemos dizer que houve repetição de algumas significações que influenciam a empatia
das enfermeiras e, também, esgotaram-se dentro do hospital as indicações de enfermeiras
que atuavam na UTIN ou possuíam experiência no cuidado neonatal quando realizamos
a décima primeira entrevista. Portanto, seja por repetição e saturação, pelo poder da
informação (MALTERUD; SIERSMA; GUASSORA, 2016), paramos a coleta de dados
no tempo devido, quando a quantidade de pessoas que permitisse atingirmos o objetivo
do estudo finalmente se estabilizou na décima entrevista. Mas, por persistirmos nas
indicações das enfermeiras, coletamos e atingimos a décima primeira entrevista, o que
torna ainda mais rico e denso o material a ser analisado.

A coleta de dados

Em acordo com a chefia do local, tanto da Direção Clínica do Hospital como do
Chefe do Setor de Neonatologia, eu fui apresentado à equipe de enfermeiras em uma
reunião no HUJM. Após a aprovação da pesquisa no Comitê de Ética em Pesquisa, dirigime até a unidade, quando fui recebido pela enfermeira do plantão, e comuniquei que iria
realizar observações nos três turnos de trabalho a fim de poder me tornar conhecido pela
equipe de enfermagem de todos os períodos. A inserção no local de estudo foi registrada
em um diário de campo, por meio de observações, em arquivo próprio no meu
computador.
As observações que realizei duravam aproximadamente entre uma e duas horas,
cada momento. Após realizar observações da atuação da equipe de saúde, eu me dirigia à
Biblioteca do hospital e redigia uma nota de campo. A princípio, denominei essas
observações de assistemáticas, porém, quando observava, eu buscava situações
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específicas, por exemplo, quem está ao lado das incubadoras? Quando alguém está
interagindo com um neonato, o que está realizando? Há mães dentro da UTIN? Se há,
alguém interage com elas? Quem são as pessoas que interagem com mães e o que fazem,
conversam, ensinam algo, fazem algo juntas? Ao longo das observações, chamou-me
atenção várias situações, dentre elas uma parada cardiorrespiratória, uma morte de um
recém-nascido e as passagens de plantão da equipe de enfermagem, destacando o que a
enfermeira fazia logo após assumir o plantão, os períodos em que ela se ausentava da
UTIN e, principalmente, as mães que entravam na UTIN, permaneciam ao lado de uma
incubadora, braços cruzados, em silêncio, e após alguns minutos iam embora, sem ter
conversado com ninguém. Assim, pude observar os momentos em que as enfermeiras
assistiam os neonatos ou interagiam com as famílias, assim como as técnicas de
enfermagem, os fisioterapeutas, os médicos, e uma psicóloga. Que tipo de observação é
essa?
Essas observações me aproximaram da rotina do serviço e permitiram enriquecer
os momentos de entrevistas, em que pudemos em várias delas discutir casos em que
ambos conhecíamos os neonatos e tínhamos as imagens dos seus familiares. Como
exemplo, em umas das observações, eu registrei a atuação da enfermeira em uma parada
cardiorrespiratória, situação foi relembrada com ela, durante a entrevista, para que a sua
perspectiva da situação fosse registrada. No momento da parada, eu estava lá, o que
enriquece nosso diálogo sobre situações que a enfermeira vivencia na UTIN.
Eu busquei também, em algum momento, os registros nos prontuários, apenas
para contextualizar quais as situações patológicas estavam ali presentes. Esses registros
serviram para apresentar o quadro diagnóstico clínico dos recém-nascidos que receberam
cuidados das enfermeiras durante a coleta. Esse contexto também favoreceu as entrevistas
e tornou mais dinâmica a conversa com as enfermeiras. Contudo, é forte nas entrevistas
a presença de experiências rememoradas por elas que muitas vezes retomaram situações
de outras épocas do passado.
Conforme fui conhecendo as enfermeiras, nos plantões matutino, vespertino e
noturno, pude convidá-las para participar de entrevistas. Uma a uma, fomos agendando
entrevistas que se deram em diversos espaços, dado que o local da entrevista ficava a
critério da enfermeira. Entre uma entrevista e outra, eu deixava de dois a três dias sem
atividades no hospital para poder transcrever ou ouvi-las a fim de avaliar o material.
Conforme fui conhecendo as enfermeiras e as entrevistas foram sendo colhidas, eu
diminuí minhas observações, até que elas não foram mais necessárias para me
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contextualizar do cotidiano das pessoas entrevistadas, quando eu interrompi essa
atividade.
Para Padoin et al., (2018), o local da entrevista deve garantir a privacidade,
tranquilidade e conforto para que os sujeitos possam falar de suas experiências pessoais,
o que foi contemplado neste estudo. Algumas entrevistas ocorreram em salas de aula ou
de reuniões no ambiente do próprio hospital, espaço físico agendado exclusivamente para
a coleta de dados da pesquisa pela administração do hospital. Também foi utilizada em
duas entrevistas uma sala destinada aos acadêmicos de enfermagem na Clínica Cirúrgica,
pois no período os alunos estavam de férias, permitindo o uso do espaço sem a circulação
deles. Uma das entrevistas foi realizada em sala de reuniões da administração do hospital,
uma na própria unidade de tratamento intensivo neonatal, em sua sala de reuniões, e uma
na casa de uma das participantes. Todos foram locais que permitiram o registro de áudio
com qualidade, sem interrupções importantes ou constrangimentos na fala das pessoas
participantes. As entrevistas foram gravadas em aparelho de registro de áudio para
posterior transcrição (Minigravador Sony® PX 240). O tempo de duração variou entre 40
minutos a 2 horas e 40 minutos.
As entrevistas em pesquisas fenomenológicas devem questionar o fenômeno, em
seu “o que” e “como”. Os participantes são inqueridos com duas questões gerais: o que
você tem experienciado em relação ao fenômeno? Que contexto ou situações tipicamente
influenciam a sua experiência do fenômeno? (CRESWELL, 2007a). Especificamente na
pesquisa fenomenológica hermenêutica, a entrevista é usada para gerar material narrativo
sobre experiências que serão um recurso no desenvolvimento de um rico e profundo
entendimento do fenômeno que se está estudando. A entrevista é, também, um veículo
que permite uma conversação com a pessoa entrevistada sobre o significado de uma
experiência (van MANEN, 2016a)
Logo, as entrevistas abertas foram iniciadas por meio das seguintes questões
norteadoras: conte-me o que você tem experienciado em relação à empatia no cuidado
com neonatos e seus familiares; como é para você vivenciar a empatia nos cuidados com
o neonato e com a família? Em algumas entrevistas, eu iniciei com “Você acredita que na
sua interação com neonatos e com familiares ocorra empatia? Se, sim, conte-me sobre
isso”14.

14

As questões que usei para direcionar as entrevistas para o tema da pesquisa questionam sobre a empatia
como vivida, experienciada, existente. A ideia de não conceituar o que é a empatia para a enfermeira e
depois perguntar se ela existe vem do pressuposto de que é preciso que ela, a enfermeira, dê à entrevista a
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A escrita fenomenológica exige como requisito que estejamos atentos às outras
vozes, no modo como os outros falam conosco. Precisamos entrar em contato com as
palavras que os outros nos dirigem na entrevista, elas precisam nos tocar, guiar-nos,
mexer conosco (van MANEN, 2006). As entrevistas se deram com escuta atenta e
aprofundamentos dentro do que era descrito pela própria enfermeira. Não utilizei
questionário ou formulário prévio, conduzindo a descrição das enfermeiras como uma
conversa sobre o assunto que as permitisse falar de suas experiências.
A coleta de dados nesse tipo de estudo precisa ser lenta, com disponibilidade de
tempo e de pessoal do pesquisador para um mergulho das pessoas e suas experiências
(BOEMER, 1994). Assim, foram previstos quatro meses para o desenvolvimento da
coleta de dados, durando o tempo previsto (maio, junho, julho e agosto de 2018).

Organização dos dados

Tanto as observações quanto as entrevistas foram transcritas em um documento
intitulado Diário de Campo. A transcrição das entrevistas ocorreu conforme o trabalho de
campo avançou até a quarta entrevista. Depois, conforme ficava mais fácil agendar as
entrevistas com maior aproximação da relação pesquisador-enfermeiras, as entrevistas
eram realizadas. Assim, à medida que as demais entrevistas eram realizadas, estas
passavam por uma avaliação quanto a sua qualidade, mas a transcrição total só se deu ao
fim do trabalho de campo. Essa avaliação é a observação de que as entrevistas estão
efetivamente descrevendo situações e experiências vividas pelas enfermeiras. Dessa
forma, o poder de informação das entrevistas pode ser ponderado (MALTERUD;
SIERSMA; GUASSORA, 2016).
Cada arquivo de áudio era extraído do gravador e salvo em computador. Eles
receberam nomes como EEN01, EEN02, EEN03... indicando as iniciais de “Empatia em
Enfermagem Neonatal” – EEN - e o número de sequência em que as entrevistas foram
obtidas. Mais tarde, as enfermeiras tiveram seus nomes substituídos por nomes fictícios
escolhidos pelo pesquisador.
direção que compreende do assunto. Se quero saber como é para uma pessoa viver algo, preciso questionála em “o que” e “como” (CRESWELL, 2007), eu diria também em um “como é isso para você”. E, como
pressuposto na pesquisa qualitativa que busca compreender como algo é vivido pelas pessoas, são as
pessoas que dão o entendimento do que é esse vivenciar. O Capítulo VIII, “Da análise para os resultados”,
vai demonstrar quais foram as direções que as entrevistas tomaram após as perguntas norteadoras. Vai
explicitar, ainda, como emergem das falas as direções dadas ao significado de empatia para as enfermeiras,
seus aspectos recorrentes, seus contornos pontuais mesmo que significativos.
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Em meu processo de organização dos dados, utilizei reprodutores de áudio no
computador, por meio dos quais ouvi as entrevistas e as transcrevi. O processo de análise
se deu concomitante ao processo de coleta quando iniciamos as transcrições. Ao
transcrever, meu olhar já se deteve em casos que querem indicar algo sobre o fenômeno,
em frases que são expressivas de um significado, em situações que são evocadas pela
memória das participantes e que indicam algo que influencia sua vivência atual com
neonatos e familiares. A demarcação dessas passagens e frases é o que chamamos de préanálise. Pudemos realizar essa pré-analise conforme transcrevia as entrevistas.
Eu realizava a transcrição das entrevistas, com a pré-analise, e elas eram
enviadas para minha orientadora, que realizava uma leitura atenta do material e dialogava
comigo sobre as direções que a pré-análise estava nos indicando. O material transcrito
com as notas de pré-analise voltava a ser salvo no computador para posterior leitura e
análise.

Análise dos dados e a escrita dos resultados

Conforme Manen esclarece, ser um pesquisador em Ciências Humanas é estar
engajado com uma atividade textual, envolvido na criação de um texto. Portanto,
precisamos pensar a experiência vivida investigada em sua descrição textual. Para nos
aproximarmos dessa descrição da experiência em forma textual, podemos pensar nela em
forma de unidades de significado, estrutura de significados ou temas (van MANEN,
2016a).
O que é um tema em uma pesquisa fenomenológica? O tema é um aspecto da
estrutura da experiência estudada. Portanto, um tema é algo que nos indica alguma coisa
sobre a experiência estudada e pode nos sinalizar a direção da própria experiência. Um
tema pode ser entendido como uma forma de sumarizar de modo inadequado, em
linguagem científica, uma simplificação da experiência investigada. O tema também pode
ganhar contornos de ser algo encontrado em certo momento em um texto, não uma mera
coisa ou união de unidades de significado. O tema, ainda, pode ser uma forma de se
encontrar com o fenômeno que pretendemos compreender (van MANEN, 2016a).
Podemos observar que um tema emerge da leitura de um texto quando se
encontram as palavras que quer dar um sentido para a experiência que se estuda. Portanto,
o tema surge na abertura do pesquisador para algo que se mostra na experiência vivida
das pessoas participantes da pesquisa. Em meio às descrições das experiências
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vivenciadas no mundo cotidiano, recolhidas nas observações e entrevistas, o tema surge
quando encontramos um sentido dessas experiências e o colocamos em forma de uma
noção. Essa noção reduz artificialmente a experiência, demonstra um conteúdo dela e leva
o pesquisador a evidenciar a forma da fôrma com a qual essa experiência se elabora. Um
tema precisa capturar o mistério de uma experiência e evidenciá-lo, ele revela mais da
estrutura do que do conteúdo da experiência vivida. Encontraremos os temas nas frases
que servem para aludir algo dessa estrutura da experiência, que dão dicas sobre um
aspecto do fenômeno (van MANEN, 2016a).
Quando começamos a discernir temas no estudo fenomenológico, portanto
estruturas da experiência vivida, notamos que eles se repetem com semelhanças nas
experiências que recolhemos. Devemos, então, salientá-los nos textos das descrições, nas
frases que apontam para esse tema, que o aludem, que o sugerem, que captam uma
declaração do sentido do tema (van MANEN, 2016a).
Quando os temas surgirem, determinamos então se eles são incidentais ao
fenômeno ou são essenciais. Isso quer dizer que há temas que surgem na análise temática
que não dizem algo exclusivo da experiência estudada, enquanto outros temas indicam
uma estrutura exclusiva dessa experiência. Essa preocupação em descrever que temas são
exclusivos da experiência estudada fala do discernimento de qualidades que fazem dessa
experiência ser o que ela é, sem a qual ela seria outra experiência, em outras palavras, os
temas essenciais indicam as estruturas do fenômeno sem as quais ele deixaria de ser esse
fenômeno (van MANEN, 2016a).
Assim, o pesquisador alcança a compreensão do que é a essência de um
fenômeno. Nessa atividade de encontrar a essência de um fenômeno, utiliza-se a variação
imaginativa. Essa atividade consiste em questionar: esse fenômeno seria o mesmo se nós
deletássemos ou mudássemos esse tema?
O leitor que alcançou esse momento de leitura do texto desta pesquisa já pode
concordar que a escrita não é um processo que se dá ao final da mesma. Na pesquisa
fenomenológica, criar um texto que direcione para o fenômeno estudado é um objetivo.
Esse texto é uma forma de trazer a experiência para ser expressa de forma simbólica na
linguagem (van MANEN, 2016a).
Há de se considerar que a linguagem possui suas limitações diante das
experiências humanas, mas a escrita dos resultados em uma pesquisa fenomenológica se
preocupa com a qualidade da mensagem que passa, no sentido se o texto dará ao leitor a
compreensão da experiência humana investigada. A mim cabe cuidar dessa mensagem
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enquanto pesquisador. Cuidar para que a escrita não se desvincule da atividade de
pesquisar e das reflexões que essa atividade traz. Quando eu escrevo a pesquisa, eu passo
a ver as coisas que eu não conseguia ver antes e revelo esses aspectos sobre o mundo da
vida ao leitor (van MANEN, 2016a).
Podemos dizer que na pesquisa fenomenológica hermenêutica minha
preocupação não está em apenas produzir um relatório de pesquisa, nem focar
antecipadamente em artigos para publicar, lugar que a escrita comumente ocupa na
atividade de pesquisar. Nesta pesquisa, a escrita, o pesquisar e o refletir são
indissociáveis. O foco da escrita é, notadamente, tornar inteligível o que se descobriu
sobre os aspectos da experiência humana estudada (van MANEN, 2016a).
A forma como o processo de análise foi operacionalizada está descrita no
Capítulo VIII.

Aspectos éticos

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres
Humanos do Hospital Universitário Júlio Müller, sob parecer nº 2.624.217, em 26 de abril
de 2018 (ANEXO I). Durante toda a vigência desta pesquisa foram observadas e
cumpridas as exigências sobre a ética em pesquisas com seres humanos definidas pela
Resolução 466 de 2012 (BRASIL, 2012), do Conselho Nacional de Saúde.
O anonimato das enfermeiras é resguardado com a substituição de sua
identificação por um nome fictício. Elas foram convidadas para participar da pesquisa por
meio da apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(APENDICE A), no qual o objetivo da pesquisa foi apresentado, bem como os possíveis
riscos e benefícios da mesma. O TCLE informa sobre seus direitos como participante da
pesquisa, além de assegurar o respeito por sua decisão em não aceitar fazer parte do
estudo ou de se retirar do mesmo em qualquer momento.
A observação de campo nas interações dos enfermeiros com familiares e
neonatos teve como objetivo e foco a atitude profissional, não foram utilizadas falas ou
qualquer outro registro de neonatos ou familiares (imagens, depoimentos, entrevistas),
resguardando-os em anonimato e dispensando o uso de TCLE para eles, já que não se
constituíram em pessoas participantes desta pesquisa.
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Riscos

O entrevistado foi informado sobre o objetivo da pesquisa e método de coleta de
dados e somente participou da mesma após compreendido o conteúdo e assinado o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
No TCLE, informaram-se também os riscos de participação na pesquisa. Tratase de riscos mínimos, haja vista que a entrevista aberta se dá como uma conversa informal,
direcionada pelo pesquisador. As observações de campo não possuíam qualquer
informação que pudesse identificar o profissional ou familiares. Durante as entrevistas
poderia ocorrer constrangimento ou incômodo ao relatar as experiências pessoais nas
situações de cuidado com os neonatos e familiares. O desconforto ou constrangimento
em tratar de temas subjetivos sobre os cuidados com os neonatos e seus familiares é um
risco que foi considerado e monitorado pelo pesquisador. Esse desconforto foi observado
e, em sua ocorrência, as estratégias para mitigá-lo perpassaram por interromper a
gravação imediatamente, suspender a entrevista, retomando-a apenas sob decisão do
entrevistado. Os direitos da pessoa participante, como retirar-se da pesquisa a qualquer
momento, permitindo ou não o uso da sua entrevista, bem como o contato direto do
pesquisador e do CEP para dúvidas, foram informados previamente por meio do TCLE e
assegurados durante o desenvolvimento da pesquisa.

Benefícios

Os benefícios da pesquisa para as pessoas participantes são indiretos, mas
constituem-se em dar novos fundamentos para estratégias visando humanizar seu
ambiente de trabalho, o que pode favorecer seu cenário de atuação no futuro. Os
benefícios indiretos perpassam, ainda, por:
✓ Ter espaço para discussão sobre sua experiência de trabalho na UTIN, diante
do seu paciente e do que este expressa; refletir sobre o desenvolvimento de
práticas que objetivam a humanização da assistência em saúde e com ela
maior satisfação com o trabalho;
✓ O uso dos resultados da pesquisa no ambiente de trabalho pelos enfermeiros
participantes, com vistas a promover o cuidado humanizado ao neonato e à
família, pode vir a favorecer o seu trabalho;
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✓ Os resultados contribuirão para um profundo entendimento do fenômeno da
empatia na enfermagem neonatal, tornando os enfermeiros mais conscientes
da experiência subjetiva da empatia;
✓ O conhecimento produzido na pesquisa pode auxiliar na maior compreensão
do trabalho subjetivo do enfermeiro diante da dor e sofrimento humano
presentes no cotidiano dos serviços de saúde.
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Capítulo VIII
Resultados

A empatia de enfermeiras com os neonatos: o que é percebido

O neonato sozinho em sua incubadora, sem os pais ou acompanhante, vai
aparecer como o percebido mobilizador das ações empáticas nas experiências de EEN02,
EEN04, EEN05, EEN06, EEN08 e EEN10.
EEN02, que deu à empatia o sentido de envolvimento afetivo com o neonato,
mostra que é a sua percepção de um neonato cuja mãe é ausente da UTI que lhe chama
atenção, fazendo com que ela imagine ser a mãe do neonato para supri-lo nessa ausência.
Na entrevista, encontramos:
EEN02: Eu percebo que eu tenho mais facilidade de... Assim, de estar
mais... de me envolver... ou quando ele é abandonado pelos pais, que
aqui tem muito. (Pausa.
Leandro: Abandonado?
EEN02: É. Quando não tem a presença dos pais. Tipo assim: ‘ah, mãe
não vem’. Aí, eu fico me colocando no lugar, sabe? Assim, tipo... como
seria se ele tivesse mãe. Aí, eu pego como se fosse a mãe dele pegando.
Só. (Pausa)

Uma nota importante é feita na experiência de EEN02, a noção de que o neonato
que chora acaba recebendo mais atenção das enfermeiras. E aquelas que compreendem a
empatia também na interação com o neonato acabam demonstrando para nós que o
neonato que chora e o bebê cujo a mãe não vem lhe visitar chamam atenção. São os
neonatos de pais ausentes ou sem vínculo com sua mãe.
A experiência de EEN02 vai dizer que são casos em que ela percebe a ausência
dos pais ou quando verifica que os pais são muito presentes e muito participativos que
chamam a sua atenção para o neonato e que vai proporcionar a potencialidade para que
ela experimente a empatia.
A ausência da mãe junto ao filho recém-nascido irá se repetir em outras
experiências, ela é notada na percepção do bebê só em sua incubadora, sem visitas. Mas,
um aspecto que também mobiliza é a mãe muito presente, que é mais nítida na experiência
de EEN02, EEN08 e EEN10, conforme elas nos dizem:
[...] eu me apego para os pais que são ausentes, e os que são presentes,
participativos e que são próximos demais. Os que são normais, que não
são nem próximos e nem longe, os que tipo, a Fulana (cita o nome de
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uma das mães que está na UTIN), ela vai, e não faz diferença nenhuma
para mim, entendeu? Normalidade, entendeu? (EEN02)
As que são presentes. Eu acho isso uma satisfação. É uma
tranquilidade. É um consolo pra quem cuida. Porque ali você começa
a ver que poxa, ela está desempenhando o papel de mãe, mesmo sem
experiência, mesmo tendo outros filhos em casa. A gente teve
recentemente uma mãe que estava super sensível, chorosa, porque ela
tinha que deixar os outros filhos com outras pessoas. Então, aquilo
tudo, aquele esforço pra ela tá ali... Apesar que eu acho que é
obrigação dela. Porque eu sou muito assim, aquele ditado popular
“quem pariu Mateus balança”. (EEN08)
Ela não aceitava o diagnóstico. Ele era aquele bebê, que se ele
permanecesse, ele ia ficar neuropata, tudinho. E a luta dela me... Tipo,
me comoveu muito porque o jeito que ele estava, a gravidade dele. E
ela não saia de perto. Ela sentava numa cadeira e ficava o tempo todo,
do lado dele, conversando como se ele fosse uma criança normal.
Aquilo me comoveu, me chamou a atenção, de eu começar a conversar
com ela. Tentar entender a vida dela, o que ela estava passando. E, a
gente criou um laço por causa disso. (EEN10)

EEN02, com o sentido negativo que atribui à empatia, cita como um de seus
casos de empatia o exemplo de um bebê cuja mãe se tornou ausente, no qual o seu
envolvimento com o bebê se deu.

É... Tipo, tinha um bebê, chamava Carlos (fictício). Ele ficava ali no
Leito 06. A mãe dele tinha linfoma, linfoma eu acho. Ela fez tratamento
para o câncer e morreu esses dias, a gente ficou sabendo. E aí, ele... o
pouco que a gente o pegava, ele queria ficar o tempo todo no colo. Ele
chorava, fazia bico, aí todo mundo se apegou a ele, entendeu? Porque
ele forçou esse vínculo, você entendeu? É muito engraçado ele. Ele foi
engraçado, ele forçou o vínculo. Todo mundo se apegou, mas ele fazia
sabe, ele chorava, aí só de você chegar perto ele parava, aí você: Ai,
vou pegar! Aí, pegava entendeu? (EEN02)

É essa percepção de um bebê só, dentro de uma UTI, que a faz imaginar ser um
bebê sem o afeto, sem o carinho de mãe, que em sua visão é especial, e o quanto é
prejudicial ficar sem carinho da mãe na compreensão de EEN05. Sobre a ausência da mãe
do bebê na UTI neonatal, veja o relato desta enfermeira sobre as situações que ela
considera como vivência da empatia:
[...] é uma criança que eu tenho bastante carinho por ela. Uma criança
que está aqui sozinha, a mãe está impossibilitada de vir. A mãe está
numa UTI, a mãe está muito grave. Essa criança é uma criança que
não está bem, está sem sedação e hipoativa, não tem estímulo nenhum.
E, assim, querendo ou não, quanto mais grave, mais dedicação eu
tenho, no meu caso. Seja ela no carinho ou no procedimento. (EEN05)
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Tipo, o Leito 6, a mãe está aqui o tempo todo, a mãe está desde as sete
horas da manhã. Eu vou tocar? Vou tocar. Eu vou dar atenção para
criança? Eu vou dar. Só que o bebê da Dona Clarinda (nome fictício)
eu vou dar mais. Porque ela (a bebê) não tem ninguém por ela aí, nesse
momento. (EEN05)
EEN05: É, aquele que eu estava mexendo lá agora. Não tem nenhum
tipo de interação com a criança. Aí, assim, eu acabo tendo mais por
ela, hoje, porque as outras tudo tem sua mãe e ele não tem. Aí, eu acabo
tendo. Por isso que eu falei “depende”. Depende da situação.
Assim, a assistência, vai ser por exemplo, direcionada de acordo com
a necessidade do paciente, não vai ser nem mais e nem menos. Vai ser
ideal para aquele tipo de assistência. Agora, aquela criança que não
tem o afeto, que deveria ter, no âmbito normal e no âmbito hospitalar
que a mãe é presente, é... e uma que não tem a presença dos pais, ou
da mãe. (EEN05)
Leandro: Aquele que está sem o carinho de mãe, é o que vai te mobilizar
mais.
EEN05: Isso.
Leandro: É isso?
EEN05: Exatamente.

Um novo contorno vai surgindo no que um bebê sozinho desperta e seus
diferentes significados para cada uma das enfermeiras. Aqui, mais nítido na experiência
de EEN05, revela-se a importância do carinho de mãe, em sua compreensão o afeto
inestimável que todo bebê deveria ter:
[...] eu tenho assim, um diferencial com aquele que eu percebo
que não tem a afetividade materna. Não tem a mãe presente,
digamos assim, aquela mãe que está aqui a todo momento. [...]
Igual, um bebê que tem a mãe presente ali, ele vai receber meu
toque só no primeiro contato, depois não vai receber mais. Eu
não preciso ficar voltando ali, porque a mãe está ali para fazer
esse contato pele a pele. (EEN05)
É isso. É igual eu te falei, depende da criança, depende do
momento, depende do quadro que... se aquela criança pode
receber, eu vou fazer sim. Ainda mais se a mãe não estiver
presente. E com a mãe presente é muito melhor, tudo. Tudo é
mais rápido, parece que não né. Mas é mais rápido. Tudo, tudo.
(EEN05)

Esse aspecto foi um pouco mais explorado neste trecho da entrevista:
Agora, aquela criança que não tem o afeto, que deveria ter, no
âmbito normal e no âmbito hospitalar que a mãe é presente... e
uma que não tem a presença dos pais, ou da mãe. No meu caso,
eu friso muito a mãe porque o carinho de mãe é diferente de
carinho de pai. Meu ponto de vista. (EEN05)
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O quadro clínico grave, como o adoecimento por câncer em um recém-nascido,
também foi relatado como um caso de envolvimento na experiência de EEN02:
Aí, teve um bebê que ele nasceu com sarcoma. Ele nasceu com uma
massa entre a bolsa escrotal e o ânus. Enorme, enorme! Ele já nasceu
com câncer. E aí, já fez a colostomia, e assim, foi... Eu nunca tinha visto
isso, sabe? Aí, todo mundo se apegou porque ... [...] Antes era só velho
que tinha câncer. Aí, nossa tão novo, teve câncer. Oh, mas o dele, já
nasceu! Todo mundo assim, sabe, cuidava dele assim: “oh, gente!” [...]
Já nasceu! Ah, eu fiquei tão assim... essas coisas... É... a gente se apega
sim, sabe? E, tenta não... tenta! A gente tem que se esforçar a não se
apegar. Porque se apega a todo mundo. Todos eles. Você não tem que
se forçar: “ah, não, eu quero fazer”. Você tem que tentar falar: “Não,
eu não quero não”. (EEN02)

Os bebês cujos pais são ausentes estão entre os casos de empatia narrados em
algumas entrevistas. E parte dessa ausência é noticiada à enfermeira pelo choro do bebê.
O choro, citado por EEN02 como mobilizador da atenção, também está quase que por
unanimidade como algo que desperta o interesse da enfermeira por um bebê. Vamos ver
como ele aparece várias vezes nessas experiências:
[...] o pouco que a gente pegava ele, ele queria ficar o tempo todo no
colo. Ele chorava, fazia bico, aí todo mundo se apegou a ele, entendeu?
Porque ele forçou esse vínculo, você entendeu? (EEN02)
Não acontece um período assim, que eu vou falar... direto. Porque
acontece mais, por exemplo, quando o bebê está chorando. Quando um
bebê está passando mal. (EEN04)
Estou dizendo porque se tiver chorando muito eu vou lá e pego ele e
fico com ele no colo. Se der condições de fazer o método Canguru, eu
ponho ele e vou fazendo o que dá para fazer o administrativo eu ponho
ele aqui dentro, em mim, e faço (EEN05)
Acho que é a hora em eu... você mais se envolve (interagir com o bebê).
A gente até brinca às vezes, sempre tem um que chora mais. Aí, esse
ganha o colo de todo mundo. Aí, as vezes as meninas até brincam:
“olha lá, seu filho tá chorando?”. (EEN06)
Eu cuido dele, gosto de ter jeitinho, de pegar de acariciar, tanto que as
meninas até brincam “quando você vem aqui, você coloca mal costume
nos nenês, eles choram e você pega, aí depois eles ficam só chorando,
eu vou mandar pro repouso”. (EEN08)
A gente cria vínculo mesmo, pega no colo. Conversa, brinca, acaba
fazendo isso. E, esses bebês são os que mais choram, os que não tem a
presença de um acompanhante. Esse que você tem que pegar mesmo.
(EEN10)

EEN04 atribui um significado de empatia para ações com familiares e bebês,
sendo que o que lhe chama atenção é o bebê com mãe ausente, pela quebra do vínculo
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entre ele e sua mãe. E, também, as mães que estão na UTI neonatal e que têm medo e
dúvidas sobre o bebê, sobre os cuidados, sobre o tocar o recém-nascido. Assim, vão
ganhando novos contornos a percepção do bebê de mãe ausente em uma UTI. No caso de
EEN04, essa percepção se associa à ideia de quebra de vínculo importante para ela:
“Você já vê que, é... precocemente já foi separado ali no momento do
vínculo entre a mãe. Então, você já se aproxima daquele bebê, começa
com o toque. Conversar, a gente conversa... Eu pelo menos converso
bastante com os bebês na neo”. (EEN04)
Eu, desperta o carinho. Olha que você chega perto dele você desperta
o carinho e a hora que você vê, você já está fazendo o carinho nele.
Porque, você vê aquela situação, tão pequenininho, você pensa né,
sofrendo já, com aquele monte de aparelho, é o barulho. (EEN04)

Então, nessa compreensão de empatia de EEN04, a percepção do neonato cujos
pais estão ausentes está de volta no entorno da empatia, porém a quebra do vínculo entre
mãe e filho aparece como algo melhor expresso. Ao mesmo tempo, a ideia de despertar o
carinho a coloca em disposição para fazer algo. Reafirmando que são percepções das
enfermeiras que são mobilizadoras.
Veja o que a enfermeira EEN05 diz da bebê Miniel, internada há seis meses na
UTI neonatal e que é tida pela EEN05 como uma situação em que ela despende suas ações
descritas nos casos de empatia:
Miniel, por exemplo, Miniel é uma criança que está aí e, assim, tem
pai? Tem pai. O pai nunca veio aí. Tem mãe? Tem mãe. A mãe vem
como se fosse uma visita. Não vem diariamente. [...] Uma colega lá de
dentro que mandou, um contato com um zap para ela, que a medicina
queria falar com ela. E ela acabou vindo. Mas fica uma semana sem
ver a criança. Aí, é complicado. Aí, onde que fica o carinho? Porque
assistência não é medicação e cuidados. Tem que ter um conjunto de
coisas. E uma delas, para mim, é isso aí. O toque, o afeto, o carinho.
(EEN05)

A enfermeira EEN06 tem na percepção das necessidades familiares o foco
mobilizador de suas ações empáticas, quando ela diz “já me vejo como aquela mãe”.
Além desse aspecto, no âmbito de sua atuação também lhe chama atenção o bebê
chorando, sem a presença da mãe. Mais do que isso, para EEN06, o trabalho com a criança
é mobilizador, pelo fato de ser com criança, e o bebê prematuro realça ainda mais essa
característica:
Criança né! A gente acaba se comovendo mais. E, eu acho que você
acaba se envolvendo com o familiar. É diferente do olhar que você tem
por um adulto. [...] eu acho que é mais fácil você acolher essa criança.
Por exemplo, no hospital particular que eu trabalhava, lá tinha UTI
Pediátrica e Neonatal. Então, você conseguia diferenciar bem isso.
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Porque as crianças são maiores, você tem mais essa interação. Mas, já
na neonatologia não. É aquele serzinho ali que está tão indefeso que
você acaba querendo, acaba adotando mesmo. Principalmente os
prematuros que acabam ficando na UTI, enfim. Eu acho que eu me
comovi bastante com eles. E não quero mais largar. (ela fala sorrindo).
(EEN06)

Um aspecto interessante chama atenção, o tempo de internação mais longo
também influencia pelo maior tempo de envolvimento. Contudo, não é pelo tempo em si,
mas pela carga de procedimentos dolorosos que são realizados com esse neonato que
ficou um longo período internado na UTI:
EEN06: [...] “Olha lá, vai pegar”. E tem profissional que não pega.
Que deixa o bebê chorar. E...
Leandro: Você é como?
EEN06: Eu pego (risos). Eu só falto querer levar para a casa. E, assim,
às vezes eu brigo até. Eu falo “gente”, às vezes, eu estou ocupada e
vejo um bebê chorando, eu falo para técnica que está com ele para dar
uma atenção maior. Pode ser dor? Pode ser dor. Mas, às vezes, ele está
chorando porque ele quer ser acalentado mesmo.
Talvez aquele, igual eu falei, que a mãe não vá, que fica mais tempo
sozinho. Aqueles que estão internados há mais tempo, que você já
prestou um cuidado maior, que já teve um tempo de convivência maior
[...] (EEN06)
EEN06: Eu acho que é esta questão, você tem mais convívio com ele.
Se ele foi exposto a mais procedimentos dolorosos, por exemplo.
Porque, às vezes, eu tenho um prematuro que fica, sei lá, trinta dias. E,
ele ficou só para mamar, só para ganhar peso. Então, eu sei que ele
não foi furado muito, não colheu muito exame, não fez muito raio X,
enfim. Aí, eu tenho ...
Leandro: Nesse caso aí não teve muito... clinicamente....
EEN06: Ele não ficou muito exposto.
Leandro: Entendi.
EEN06: Aí, tem um que ficou o mesmo tempo que ele, mas por exemplo,
era um pneumotórax, uma síndrome respi... de insuficiência
respiratória, enfim. Usou dreno. Então a gente meio que se mobiliza
mais com ele, porque ele ficou mais exposto à procedimentos
dolorosos.

Assim, detemos nossos olhares ao tempo de internação, já que ele possibilitará
maior contato da enfermeira com o bebê, o que é favorável para que ocorram as
oportunidades de interação. Na qualidade desse tempo estão influindo as situações
clínicas. Os neonatos que são expostos às maiores intervenções de tratamento acabam
recebendo maior atenção da enfermeira.
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O tempo de internação dos bebês, associado com sua característica de choro, e a
ausência da mãe são aspectos importantes para mobilizar a enfermeira, aparecendo nos
contornos das suas experiências de empatia:

EEN08: Ele ficou com a gente, para tratar uma infecção. Depois ele
fez uma hérnia, uma cirurgia de hérnia umbilical. E, depois ele foi
embora. Ele ficou acho que quatro ou três meses, mas nesse tempo que
ele ficou, eu me apeguei bastante. Aí, eu brincava, ficava acalentando,
aí, as meninas [...]
Leandro: Quanto tempo que ele ficou?
EEN08: Acho que de dois a três meses mais ou menos. As meninas
falavam “ó, chegou aí sua mãe que vai cuidar de você”. E, acabou que
pegou isso. Eu falava “ah, mamãe chegou”. E ficava conversando,
brincando, ele ria, acalmava no colo. E, eu me apeguei muito nesse
bebê.
[...]
Leandro: Essa situação dele ser abandonado pela mãe. É algo que te
chamou atenção neste caso? Te chama atenção em outros casos?
EEN08: Me chama. São situações que me chamam a atenção.

Outras experiências descritas como empática, por outras enfermeiras, trouxeram
o bebê sozinho, sem sua mãe, também percebido pela enfermeira e lhe despertando ações
empáticas de colo, carinho e toque. Assim como o tempo de internação surge como algo
que influencia a experiência de empatia, como nos explica EEN10:
Leandro: [...] a pergunta chave aqui, é se você acha que na sua
interação com os bebês e com os familiares acontece empatia e como
que ela acontece para você?
EEN10: Eu acho que, às vezes, acontece. Depende do... Do estado que
está o bebê e do estado que estão os pais do bebê.
Eu pego, eu não consigo ver chorando. [...] eu não consigo deixar o
bebê chorando. Ali a gente tem esse hábito de pegar mais. [...] E, eu já
ouvi falar de profissional assim que “ah, detesto choro de criança”. Aí,
eu “mas, porque que você está aqui, aqui tem criança chorando”. [...]
As que passam rápido, é raro fazer empatia com as que passam rápido.
Os que ficam mais tempo, a gente acaba criando essa empatia, esse
vínculo também. E, a questão de empatia, no meu ponto de vista, é a
pessoa se colocar no lugar da outra também, começar a ver, tipo, se
fosse comigo, como que eu queria que fosse. Eu vejo por esse lado
também. (EEN10)

Uma nova tonalidade da vivência da empatia está na experiência da enfermeira
EEN03, que apontou a empatia como ações que fazemos ao neonato para minimizar sua
dor e desconforto. Ela nos assinala que é a própria percepção da situação de um recémnascido dentro de uma incubadora que lhe desperta a atenção. Não há referência sobre a
presença ou ausência da mãe em sua fala. Para ela, a empatia está associada a uma
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competência clínica de enfermagem, fazendo-a pensar na sensibilidade para as questões
clínicas (dor, fome, sono, desconforto, alterações fisiológicas), é essa percepção de um
neonato dentro da incubadora em uma UTI, um ambiente estressante, que lhe desperta
para imaginar-se como sendo alguém dentro daquela incubadora.
Ocorre empatia sim. Da forma... que você... até o manuseio já é dor
para ele né? Por conta da pele que não está com todos os tecidos
formados né? Então, até o próprio toque, pra ele já é doloroso. Então,
assim, é tentar tocar o mínimo. Se você observar, eu sou uma das
pessoas que menos toca na criança. (EEN03)

Nessa compreensão de empatia, veremos que há uma habilidade de ser sensível,
uma sensibilidade para ler a situação clínica do neonato. Situação clínica voltada para os
incômodos, com destaque para a dor. E o inusitado é que sendo a empatia uma habilidade
que faz de EEN03 uma boa enfermeira em sua concepção, ela é a que menos toca o
neonato. A empatia, quando associada à competência clínica, desveste-se do contato
humano. Isso aponta para a distância entre ser competente clinicamente e o aspecto social
e humanizado dentro de uma UTI neonatal. Enquanto outras enfermeiras lutam pelo
vínculo mãe-filho, lutam contra a solidão e o abandono do RN, vistos na imagem do
neonato em uma incubadora sem os pais, lutam pela oferta de colo, carinho e toque, aqui
temos a luta da boa assistência clínica, dotada de sensibilidade para perceber com acurácia
o que o bebê sente, sem valorização para o colo, carinho ou toque.
Essa mesma nota da empatia como uma sensibilidade clínica, um olhar que
permite reconhecer o que um bebê está sentindo, associada a uma destreza técnica e ao
cuidar como se fosse você, será encontrada na experiência de EEN11, quando ela fala dos
bebês:
Mas, o meu cuidar com o outro é o mesmo que eu espero ser cuidada.
Eu não faço com o outro o que eu não quero que façam para mim. Se o
outro está necessitando e depender de mim, eu vou fazer, [...] Eu falo
“gente cuida dos outros como se fossem vocês”. (EEN11)

A empatia de enfermeiras com os neonatos: a conduta empática

Algumas das experiências de empatia relatadas pelas enfermeiras trazem ações
direcionadas para as famílias e para os neonatos (EEN02, EEN04, EEN06, EEN07,
EEN08, EEN10 e EEN11). Algumas delas colocaram a empatia como uma forma de
interação, ou só com familiares (EEN01 e EEN09) ou só com neonatos (EEN03 e
EEN05). Aqui nesse momento do texto, vamos nos deter na análise das ações que foram
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expressas como empatia entre enfermeiras e bebês, em seus contornos que se destacam
nas entrevistas.
A empatia para a enfermeira EEN02 como forma de se apegar ao neonato faz
com que ela o mime, pegue nele, faça-lhe carinho. Aqui, até os procedimentos técnicos,
como a avaliação das fontanelas, tornam-se oportunidades de realizar o carinho, o ato
feito a partir da mobilização da enfermeira diante da criança, compreendido por ela como
empatia. Além disso, preocupa-se com a qualidade do toque entre ela e o neonato, quando
afirma não usar luvas para que o bebê sinta o calor humano e como se fosse a mãe dele.
Quando eu me apego.... É... até estranho assim, porque, quando eu
gosto da criança, tipo, de ficar pegando mesmo, e ficar mimando. [...]
Eu converso, eu tento falar, pegar... [...] eu faço de tudo para não mexer
com luvas no bebê. Não sei se você percebeu isso. Eu só ponho luva
quando eu vou trocar uma fralda, ou aspirar, assim, tipo, vias aéreas.
Só coisa que tem secreção, e olha lá. Acesso. Para ele sentir, sabe?
Pele a pele. Não é tão... Não é superficial, um plástico pegando nele.
Sentir mesmo a mão sabe, passar a mão... tipo, eu vou avaliar a
fontanela, já faço um carinho na cabeça. E com a mão é diferente, ele
sente o calor. Eu tento fazer isso, mesmo que seja pouco, mas acho que
já fez uma diferença né. Quando a criança, assim, tipo a Miniel, vai
trocar o leito, e tinha tempo [...] eu pego no colo. [...] Vai no colo. ‘Não,
não, eu pego’. Aí, coloca no meu colo, enquanto as meninas trocam o
leito. Essas coisas. [...] Que eu faço porque eu gosto! (EEN02)

Ressalto que se apegar ao bebê, dar colo, carinho, toque pode ser feito por outras
enfermeiras por outros motivos que não a empatia, contudo, aqui, são essas as ações
descritas como pertencentes à compreensão da enfermeira EEN02 sobre o tema. E, ainda,
a sua concepção de que a empatia deve ser evitada por trazer perda, sofrimento e luto para
a enfermeira:
É... a gente se apega sim, sabe? E, tenta não... tenta! A gente tem que
se esforçar a não se apegar. Porque se apega a todo mundo. Todos eles.
Você não, tem que se forçar: “ah, não, eu quero fazer”. Você tem que
tentar falar: “Não, eu não quero não”. (EEN02)
Porque quando eu me apego, eu sofro demais [...] E, assim, então, o
que que acontece: eu tento não me envolver (EEN02).

O toque e a conversa com os bebês são ações descritas pela enfermeira EEN04
como empáticas. Sua descrição de situações de empatia se dá como a seguinte:
Então, você já se aproxima daquele bebê, começa com o toque.
Conversar, a gente conversa... Eu pelo menos converso bastante com
os bebês na neo. Eu converso, falo. Então assim, eu acho que já... Aí,
já vai criando a empatia. Começa no bebê para depois vir o resto. [...]
Um carinho que você tem pelo bebê. Conversa... A gente dá muito
carinho, pega no colo. Quando é possível pegar no colo, a gente pega.
Essas coisas. (EEN04)
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O pegar no colo, dar carinho, conversar não é algo que se faz sistematicamente
com todos os neonatos. Não houve enfermeira que afirmasse ser empática com todos os
bebês da UTI durante seu plantão. Há características nos casos de empatia que são
bastante semelhantes. E essas características são do neonato. Aqui vamos relatar esse
percebido como mobilizador dessas ações para sabermos que o toque, o colo e o carinho
não se distribuem de forma organizada, mas pelo que é percebido. EEN05 nos dá uma
ideia clara de que, após realizar assistência de enfermagem com todos os pacientes, ela
retorna para aquele que não possui acompanhante:
[...] Eu vou dar o mesmo cuidado para todos, de acordo com a sua
necessidade, vou falar com todos, dar o mesmo carinho a todos,
durante a minha avaliação que é igual ao que você falou. E vou voltar
mais naquele bebê que não tem a mãe. Naquele bebê que não tem
acompanhante. (EEN05)

E vemos uma relação do neonato com ou sem acompanhante começar a delinear
um contorno não da experiência da empatia em si, mas da mobilização da enfermeira para
tal. Assim como EEN02 toca o bebê para que ele sinta como se sua mãe o estivesse
fazendo, e ela se imagina mãe dele para tal, na compreensão de EEN04 vemos a equipe
de enfermagem como substituta da mãe que está ausente. A criança que está sem mãe e
pai por perto, sem toque, sem vínculo com a mãe, é percebida como uma cena
mobilizadora das ações de empatia. O fato de os pais não estarem com o filho é importante
em decorrência de que o choro é comum para o bebê sem pais. A ação de conversar com
os neonatos não se dá de modo sistematizado, com todos, mas o bebê que chora é
mobilizador, ele recebe colo, carinho, toque das enfermeiras que atribuíram à empatia o
envolvimento afetivo com o bebê.
Já a importância do dar colo é ressaltada em vários momentos. O bebê precisa
receber colo, carinho, toque e contato pele a pele. E muitas ações da enfermeira para ser
empática com os bebês são dar colo, ou na conversa com as mães, fazer com que percam
o medo para dar colo e tocar no filho. A enfermeira EEN04 expressa melhor essa questão:
Tipo assim, o colo é importante em qualquer momento. (EEN04)
Eu falo assim: que o bebê adora um colo. O colo é muito bom. O bebê
tá chorando, você vai lá... Vamos supor uma situação do bebê que está
estável. Está chorando, você vai lá pega no colo, pega na mãozinha,
você conversa com o nenê. Então, nisso, você vê claramente que ele
acalma. Você consegue acalmar o bebê. E isso... Assim, não sei
cientificamente te falar... (EEN04)
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EEN04 afirma seguir as condutas que julga importante, independente de
qualquer treinamento que tenha recebido, em que poderia ser instruída com a
cientificidade em torno do cuidado neonatal. Isso aparece ao dizer não saber se a ciência
comprova algum benefício sobre colo e carinho e sua relação com uma criança mais
calma. Além do mais, a ação de pegar a criança no colo é passível de crítica pela própria
equipe de enfermagem. Nessa crítica, o neonato internado em UTI ficaria acostumado a
receber colo, fazendo com que toda vez que chore o colo seja necessário para acalmá-lo.
Como uma característica do trabalho da enfermagem é o turno em plantões, nem
sempre a enfermeira do próximo plantão terá essa mesma significação do que é o colo no
cuidado ao bebê em uma UTIN, fazendo com que essa ação seja um ponto de debate. O
que importa aqui é que EEN04 dá colo por julgar que é o melhor a fazer,
independentemente do que a ciência ou as demais enfermeiras digam:
Eu acho que faz bem esse carinho, essa interação. Você fazer um
carinho na cabeça. Na mãozinha, no pezinho, conversar com ele. Isso
aí... Pegar no colo quando tá chorando. Porque tem gente que fala
assim pra mim: “Eu não pego no colo, por mim pode chorar!”. Aí, tá!
Cada um tem o seu. Eu pego no colo, eu não consigo, se tiver um bebê
chorando eu vou lá e pego no colo. (EEN04)
O bebê tá chorando, eu vou lá, converso, vejo o que tá acontecendo e
pegou no colo. Agora, vamos supor que o bebê tá intubado, é a mesma
coisa. O mesmo carinho. Aí, tá intubado, você chega perto dele, você
já... [...] você imagina, dentro daquela incubadora, todo mundo
conversando em volta. Som, o sonoro que tem dentro da UTI. Os
barulhos dos monitores, isso estressa o bebê. Se você chegar perto,
fazer um carinho, um toque, conversar... Também não sei nada
científico, mas para mim, eu acho que também faz bem para o bebê.
(EEN04)

Quando ela se coloca no lugar do neonato dentro da incubadora, há um ponto de
intersecção com a compreensão de empatia de EEN03. O exemplo de empatia como
interagir com o bebê e com a questão de imaginar-se como um bebê na incubadora vem
da enfermeira EEN03, em seu relato sobre o tema:
É porque imagina você deitado dentro de uma incubadora... Empatia é
você se colocar no lugar, né? Da pessoa, daquele ser humano que tá
ali, né? Então, imagina você, com sua pele extremamente exposta, você
não tem pelos, você praticamente não tem epiderme, imagina você
sendo tocado, manipulado toda hora. Você não vai estar sentindo dor?
Que que você gostaria que fizesse com você? (EEN03)

Ocorre que, mesmo colocando-se no lugar do bebê e imaginando-se dentro de
uma incubadora, EEN03 tem uma conduta diferente das demais enfermeiras. Com essa
compreensão de empatia centrada na figura do bebê, ela pode fazer com que pensássemos
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que ela, então, seria a enfermeira que mais se envolve e interage com os neonatos.
Contudo, sua compreensão de empatia vai em outra direção, fazendo com que as ações
de colo, carinho e toque ganhem outro sentido aqui, aliás, inexistente para ela como ações
empáticas. Ela, no sentido oposto da empatia de EEN02, EEN04 e das demais, afirma ser
uma das enfermeiras que menos toca nos bebês, justamente por se colocar no lugar deles.
A ações empáticas de EEN03 ganham um contorno de caráter clínico, uma
sensibilidade do olhar clínico, de olhar com atenção para os bebês no sentido de que a
clínica seja bem executada, de que ele seja bem avaliado, essa é a empatia para EEN03,
e, portanto, suas ações junto aos neonatos são olhar com atenção, minimizar a dor, não
tocar sem necessidade, ter sensibilidade e experiência para reconhecer a condição clínica
e de desconforto do prematuro:
Então, assim, é tentar tocar o mínimo. Se você observar eu sou uma das pessoas
que menos toca na criança. Eu só vou tocar, quando não tem jeito. Quando eu preciso
avaliar mesmo, ou eu preciso passar um PIC, ou eu preciso fazer uma punção. (EEN03)
Assim, as ações que são realizadas como empatia com o bebê são a minimização
da dor, é quando a sucção não nutritiva se torna uma ação que se realiza como empatia
pelo neonato, por exemplo. E, ainda, diminuição da luminosidade e ruído, já bastante
conhecida na discussão sobre humanização em neonatologia. Ações estas congruentes
com a ideia de que há necessidade de redução do estímulo aos bebês, já expostos ao
ambiente estressante da UTI. A avaliação do estado clínico do neonato se tornou uma
questão de empatia:
São muitos detalhes, então, assim, você se colocar no lugar de um
recém-nascido. Eu gostaria, em primeiro lugar, é a questão da dor. E
em segundo lugar é a luminosidade, eu gostaria que diminuísse muito.
Terceiro lugar é o barulho. Nossa UTI é muito barulhenta. [...] Acho
que o toque já é doloroso, a punção é dolorosa, e assim, quando eu vou
fazer, eu sei que eu tenho que minimizar o máximo que eu precisar disso
aí.... Que eu puder. Que é dar o dedinho, para dar a sucção não
nutritiva, que é uma forma de liberar endorfina. Quando o bebê pode
fazer isso. No tubo, às vezes a gente dá um bolo de sedação. Você
pensar na dor, já é você se colocar no lugar dele. (EEN03)
[...] como é um procedimento doloroso, por conta da punção, até
chegar na punção já é doloroso. Porque tem que limpar a pele, essas
coisas. Então, a gente faz a sucção não nutritiva. Coloca o dedinho na
boca, pinga uma gotinha de água destilada. (EEN03)

Como saber se ao se imaginar no lugar de um bebê dentro da incubadora, você
sabe como o bebê está se sentindo? E essa questão tem sua importância, porque a
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experiência profissional é que dá à enfermeira a confiança em sua sensibilidade para
perceber o estado emocional ou de conforto do neonato. EEN03 esclarece que:
Eles não falam! Mas você percebe pelo choro, pela reação da face.
Entendeu? Pela coloração da pele, pela irritabilidade. Tudo isso é
forma de verificar a dor. Então, se eu fosse um prematuro a primeira
coisa que eu gostaria que amenizassem minha dor. (EEN03)
Ele não vai te falar. Você vai ter que olhar para ele e observar. Está
irritado? Como que está esse choro dele? Está contínuo? Está... A
gente fala que é um “choro intermitente”? Cor da pele? Está cianótico,
pálido? A temperatura está como? Até com frio ele chora! Você
entendeu? Então é a percepção. Então você tem que ter um olhar
treinado para isso. E você vai adquirindo com os anos. (EEN03)

Empatia como uma avaliação clínica sensível, capacidade desenvolvida com a
experiência profissional, também vai surgir na entrevista de EEN11. Sua compreensão de
empatia fala de um cuidado mais minucioso, atencioso, quando você cuida de um bebê
como gostaria que cuidassem de você. E seu olhar clínico está na avaliação que ela
consegue fazer com os sinais que o neonato lhe dá, como o próprio choro. Vamos ver isso
neste trecho de entrevista:
Você fica minucioso, você quer ver tudo, você quer olhar dentro do
ouvido, dentro da boca, você quer espiar tudo. Aí, eu ficava, ia dar
banho no paciente, e “gente, tem areia no ouvido”. Aí, limpava,
limpava, limpava, ia pro outro. E eles “você é engraçada, você vai
querer limpar o nariz dele também”[...] E alguns plantonistas que
falavam. “Chegou a enfermeira das crianças, hoje aqui vai ficar todo
mundo brilhando”. (EEN11)
[...]
EEN11: Eles choram demais, o choro é diferente. O choro de paciente
neuropata, bebê quando é neuropata, irritado...
Leandro: O choro é diferente?
EEN11: O choro é diferente. O choro é bem diferente, você vai
treinando seu ouvido com o tempo. Não era assim que eu pensava
antes, porque eu não definia. Depois que você consegue definir.
Você vai... Ele não para, chora demais, ele fica irritado, ele mexe com
as pernas, mexe com os bracinhos, e você vê que aumenta a frequência
cardíaca por conta da agitação dele e nada acalenta ele. Aí, você... eu
falo “ou é dor, ou alguma coisa está acontecendo com o bebê”. Ou é
fome, ou é dor, ou ele fez coco e xixi né?”. Mas, aí, quando você vê
que está limpinho, mamou e está lá resmungando, gritando, é dor.
(EEN11)
Olha, tem alguns problemas, alguns diagnósticos, que você já vai saber
que o bebê vai ser chorão. Vou te dar um exemplo básico: os bebês de
gastrosquise ou alguma obstrução intestinal, como hipertrofia de
duodeno. Então, são processos dolorosos pra criança. Porque é uma
criança que vai passar por alguns processos cirúrgicos, às vezes, é um
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só que passa a gastrosquise, às vezes, a cirurgia é feita em três tempos.
É, e enquanto o bebê está sedado, está bonitinho, ok. Logo que ele sai
da sedação que ele não vai comer, a sonda só vai drenar, ele só vai
comer depois que ele tiver o peristaltismo do intestino funcionando,
esse intervalo é terrível, é terrível mesmo. (EEN11)

Imaginar-se no lugar do bebê é um momento da empatia, e as ações que se faz
para que o incômodo imaginado seja minimizado são as ações da empatia. O que
observamos nessas ações empáticas é que elas vão desde a avaliação do estado clínico do
prematuro pela enfermeira, passam por procedimentos de enfermagem e vão além, ao
colo, carinho e contato pele a pele. No que diz respeito a perceber o que se passa com os
neonatos, é importante o tempo de experiência profissional e ter perfil sensível para
leitura da gestualidade de um bebê.
Aqui, a empatia vai ganhando um contorno de ser ações de enfermagem que
visam sanar a falta de vínculo entre mãe e filho, e o desconforto e a dor do bebê em um
ambiente rico de incômodos e dor, como uma UTI. A criança que chora vai mobilizar a
enfermeira, sendo a ela destinada a atenção e, em decorrência, as ações que cada uma
dessas enfermeiras apontou como empatia. A depender da enfermeira, a criança receberá
colo e carinho, será mais bem avaliada e será tocada.

A empatia de enfermeiras com os familiares: o que é percebido

Quando as enfermeiras nos contam sobre suas experiências de empatia, elas nos
trazem algo que é percebido por elas e que as mobiliza de forma a gerar a condição para
que a empatia ocorra. Se olharmos para as onze experiências aqui analisadas, vamos
observar várias situações que possuem a característica de dar um começo às experiências
descritas como empatia com os familiares. Elas são mais evidentes nas experiências de
EEN01, EEN04, EEN05, EEN06, EEN07, EEN08, EEN10 e EEN11.
Por exemplo, EEN01 vê a empatia como um comunicar-se com os pais que estão
chegando à UTI pela primeira vez, o que dá sentido a essa ação é a percepção pela
enfermeira dos pais chegando à UTI, fazendo-a imaginar como se fosse ela. E, na sua
fala, vemos a expressão de que ela gostaria de receber informações sobre o que está
acontecendo:
Percebo no semblante dos pais. Mesmo assim... Eles chegam muito apreensivos.
Muito com medo, chorosos na maioria das vezes. (EEN01)
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É assim, eu tento me colocar no lugar. Imagina se fosse comigo. Eu,
também, não ia querer ficar parado lá. Ver seu filho dentro de uma
incubadora. Às vezes, a pessoa nem tá entendendo o que está
acontecendo, nunca viu aquilo na vida, então, fica bem apreensivo. Vai
querer que alguém chegue e converse e explique o que está
acontecendo. Eu me coloco no lugar da pessoa. Se fosse comigo eu
gostaria que alguém... se eu chagasse num ambiente estranho igual
aquele ali, um ambiente que eu não conheço. Gera ansiedade, imagina
o sofrimento dos pais. Eu me coloco no lugar deles. Eu iria querer que
alguém conversasse, explicasse o que está acontecendo. (EEN01)

Essa chegada dos pais à UTIN recheada de medo e dúvida também aparece nas
descrições de EEN04. Ocorre que EEN04 possui uma conduta mais aberta ao diálogo
com as mães. Isso a faz não apenas projetar o medo nas expressões das mães, mas
confirmar, por meio da verbalização delas, o sentido vivenciado na chegada para ver o
filho na UTI:
Identifico ... porque elas falam. Elas acabam expressando: “Ah,
enfermeira, mas é tão pequenininho, não vai machucar”. “Se eu pegar,
não vai machucar”. Então: “Não, não vai machucar”. [...] Aí, a gente
percebe realmente que tem medo. É um paradigma que a gente tem que
quebrar, delas. De que aquele contato é a melhor coisa que tem para o
neném e para ela. É muito gostoso essa parte. [...] Elas chegam ali, tem
muito a questão do medo né. Medo de trocar, medo de dar banho.
Quando eu faço o plantão de manhã eu adoro, porque eu as coloco
para dar banho. (EEN04)

Essa percepção a faz agir na interação com as mães, demonstrando o papel do
diálogo com o outro na confirmação do que se está lendo e interpretando do outro, quando
ele me é apresentado à percepção. Eu percebo um pai chegando, eu interpreto que está
com medo e ansioso, mas é o diálogo que me dá sinais da vida mental do outro.
Assim sendo, o tempo de internação do bebê gera maiores oportunidades de
interação do enfermeiro com os pais, não pela quantidade de tempo, mas sim pela
qualidade das intervenções e do quadro clínico. A presença da mãe na UTIN possui uma
qualidade que chama a atenção das enfermeiras. A mãe presente, participativa e atenciosa
com o filho:
EEN04: É, me chamou a atenção pela vida dela mesmo. Por tudo o que
ela me falou. Me chamou a atenção bastante dela ser tão novinha e ser
tão responsável, entendeu? Responsável assim, de querer cuidar do
neném. Carinhosa. O tempo todo fazendo carinho no neném, depois que
a gente falou que podia pegar, que podia fazer carinho, ela era muito
carinhosa. Ela conversava com o neném. Eu falava: “Conversa com
seu filho, ele está te ouvindo”. Aí, ela conversava. Aí, essas coisas...
Leandro: Ela ficava o tempo inteiro na UTI?
EEN04: Ela ficava o tempo todo que podia ficar. Só ia embora a noite.
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Explorando um pouco mais a experiência descrita por EEN06, vemos que para
ela a empatia é uma forma de ser da enfermeira neonatal. E, em decorrência disso, sua
mobilização pela família é automática. É como se pudéssemos dizer que ela é tantas vezes
empática com os familiares que isso se tornou instintivo, automático, sempre afinada para
olhar para os familiares de modo atencioso. O que lhe desperta mais a atenção são as
questões sociais que envolvem a família e internações prolongadas, que também
aparecem em sua descrição:
No meu caso, que o tempo todo a minha trajetória profissional foi nesta
área, eu automaticamente já tenho uma empatia por ela (a mãe). Então,
eu já me vejo ali com aquela mãe... Claro que com uns você acaba se
envolvendo mais, fica mais tempo [...] No SUS você acaba também se
comovendo mais com aquela mãe, com aquela família. Mais humilde...
enfim. [...] Porque não tem dinheiro para pagar a passagem do ônibus,
ou tem três, quatro filhos em casa e não tem com quem deixar para vir.
O que acaba não acontecendo na rede privada. (EEN06)

Na descrição da experiência de EEN06, destaca-se o tempo de permanência na
UTIN e as condições sociais da família humilde, que por vezes não tem condições sequer
de levar o filho para a casa. Veja o relato:
Ela ficou uns oito meses. E isso foi o que... acho que 2012 por aí. [...].
Porque esse é um outro problema que a gente tem na rede, no Mato
Grosso isso. Que a maioria, os bebês que são... tem indicação de Home
Care, e aí por conta dessa demora, dessa morosidade, normalmente
SUS, que o Estado não agiliza, a criança, é uma criança pediátrica, na
idade, mas ela acaba ficando na vaga de neonatal. (EEN06)
EEN06: Que é o que está acontecendo com a Miniel (caso atual de bebê
internado por seis meses na UTIN) lá na Neo.
Leandro: Ok, vamos voltar lá. Você estava dizendo que esse caso te
marcou, pelo período que ela ficou? Pelo fato da demora do Home
Care?
EEN06: Acho que tudo. Uma junção. Aquele efeito em cascata. A mãe
não tinha condições, mas ela queria, então a gente queria tentar ajudar
essa mãe. [...] hora que você vê que, essa mãe, como várias mães, não
tinha noção de por onde começar. Então, eu poderia fazer, “ah, vou lá
e vou fazer o meu plantão, deixa a mãe correr atrás”. [...] Igual eu
lembro, eu peguei ela, coloquei ela no meu carro e a gente ficou acho
que foi uma tarde inteira. Isso foi uma semana correndo atrás. Porque
aí você chega lá e não é atendido na hora. [...] Imagina, a mãe já está
super sensibilizada, a família, porque está com a criança na UTI, quer
levar a criança para casa. Então, são essas coisas que me marcam.

Quanto a sua forma de ser empática, EEN06 gostaria que esta fosse assumida
por todas as enfermeiras dentro da UTIN. Ela cobra das demais que sejam feitas ações
empáticas de modo espontâneo e proativo. Ela espera que assim as enfermeiras sejam
mais sensíveis às situações vividas pelas mães dos neonatos internados. Que as
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enfermeiras tenham esse olhar para agir o mais breve possível nos casos que lhes
despertam a atenção. Dentre estes, a ausência da mãe:
E, aí, é a hora em que você tem que ter esse olhar, para chamar um
psicólogo na hora que a mãe precisa. É uma discussão até que essa
semana estava tendo. “Ah, não, deixa pra chamar o psicólogo quando
o bebê está morrendo”. Então o bebê ficou ali um mês, e eu vou chamar
o psicólogo no trigésimo dia em que o bebê morreu. Então, é esse olhar
que eu acho que tem que ter mais. (EEN06)
É, ele se comove, igual eu te falei, ele não espera a mãe ficar uma
semana sem vim ver o bebê, ele já vai atrás. “O que que está
acontecendo?”. Entendeu? (EEN06)

Para EEN07, é a figura da mãe adentrando a UTI que tem centralidade em sua
percepção para que a empatia ocorra com as mães. Ela imagina como se fosse um familiar
do neonato e ouvir e conversar estão em suas ações empáticas.
Para mim, a empatia começa desde quando essa mãe entra lá na
neonatal. [...] Então, assim, desde quando aquela mãe entra,
arrastando soro, toda dolorida, às vezes, com feição de dor, às vezes,
com feição pálida, assim, desde quando ela entra ali hoje, a EEN07
consegue observar que ali nasce uma mãe né. Ali é uma mãe. (EEN07)

A chegada da mãe à UTI já é ponto de partida para que EEN07 se mobilize para
suas ações empáticas. E, no âmbito da observação que as enfermeiras fazem das mães
dentro da UTI neonatal, uma das tônicas é ver quais são carinhosas e participativas,
conforme EEN07 coloca:
E, assim, e é fato Leandro, que tem muitas mãezinhas carinhosas,
dedicadas, a gente fala aqui do nosso convívio que são mães mais
carentes, mas que são muito dedicadas, são muito carinhosas, são
muito, assim, elas queriam muito. [...] Colocar-se no lugar do próximo.
Eu me colocar no lugar da mãe que está sofrendo, me colocar no lugar
da avó que está em pane lá fora e não pode entrar. (EEN07)

EEN07 é quem aponta como parte da empatia o abrir diálogo com a família, já
EEN08 coloca o acolher a família, causar uma boa primeira impressão e comunicar-se
com ela. Em EEN08, temos um cuidado especial com a “primeira impressão” que a
família terá da enfermeira quando chegar à UTI, da qual depende o estabelecimento de
uma boa relação:
Aí, a família chega, querendo ou não eles já estão desesperados porque
não entendem aquilo, já não assimila aquilo muito bem. Aí você chega
lá e o enfermeiro fala “ah, você espera aí, calma!”. Então, é
complicado. Então eu sempre pensei que o jeito de se falar, o jeito de
se abordar faz toda a diferença numa situação. Então, eu procuro
sempre ter um jeitinho, uma paciência, a questão de acolher diferente,
falar “olha mãe, olha pai, espera só um pouquinho que a gente vai

104
fazer o procedimento, assim que eu terminar eu vou deixar vocês
entrar, vou explicar toda a rotina”. (EEN08)

O momento do acolhimento, ou de receber uma família na UTI, nem sempre tem
centralidade na empatia das enfermeiras com as mães. Uma nova tonalidade dessa
experiência está nos relatos de EEN10. Ela nos fala de sua compreensão de empatia como
a construção de vínculo com as mães, deslocando a importância dada à chegada da família
à UTI para a sua permanência durante o período de internação. É no decorrer dos dias de
internação que ela vai conhecendo as mães, visto que desde a chegada do bebê na unidade
o mais importante é a assistência oferecida a ele. Com isso, compreendemos como o
tempo de internação pode fazer a diferença quando falamos de empatia associada a
vínculo.
Aí, depois desse momento, da admissão, o paciente já está mais estável,
daí a gente começa a perguntar. Tipo, se os pais estão presentes ali, a
gente já começa a perguntar. Pergunta por que que está ali? Pergunta
o que que aconteceu com a mãe? Qual a doença que teve? Se tem outros
filhos? Aí, a gente começa essas perguntas. Se são daqui ou se são do
interior. Às vezes, vem pacientes até de outros países né. [...] o que mais
marcou, assim, eu me comovo muito com perda. O que me marcou foi
uma paciente que, logo que eu cheguei, eu estava gestante e o bebê dela
estava muito grave. Ele ficou uns quatro meses aqui e ele acabou indo
a óbito. E, essa mãe, a gente conversava muito com ela. Então, eu criei
um laço com ela. A Julia (fictício). A mãe desse bebê, eu não esqueço
ela nunca. Até hoje eu converso com ela no, pelo whatsapp, e ela fala
muito que ela não engravida de novo, ela teve problema na gestação e
ela não consegue engravidar. E ela queria muito esse bebê, e ele cada
dia mais grave. Ela não aceitava o diagnóstico. Ele era aquele bebê,
que se ele permanecesse, ele ia ficar neuropata, tudinho. E a luta dela
me... Tipo, me comoveu muito porque o jeito que ele estava, a gravidade
dele. E ela não saia de perto. Ela sentava numa cadeira e ficava o
tempo todo, do lado dele, conversando como se ele fosse uma criança
normal. Aquilo me comoveu, me chamou a atenção, de eu começar a
conversar com ela. Tentar entender a vida dela, o que ela estava
passando. E, a gente criou um laço por causa disso. (EEN10)

Há, portanto, a experiência da quebra da tipificação, quando a mãe se torna
alguém e recebe um nome, o seu nome. E, nessa quebra, a comunicação é a mola mestra.
É conversando, “abrindo conversa”, como diria EEN07, que conhecemos melhor,
percebemos o particular no todo tipificado.

A empatia de enfermeiras com os familiares: a conduta empática

Vimos que o imaginar-se no lugar do outro faz parte de algumas compreensões
sobre empatia, mas não lhe ocupam centralidade. São as ações decorrentes de imaginar-
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se, na perspectiva dessas enfermeiras, que tomam o foco do que se vivencia na empatia.
Dessas ações, vamos analisar as que se dirigem aos familiares, que nas entrevistas
estiveram centradas em mães e pais dos neonatos, com predominância de descrições de
interações com as mães. Vamos nos deter aqui em destacar que ações são essas.
Já pudemos observar que EEN01 coloca o comunicar-se com os pais como uma
vivência da empatia. Seu foco em ser empática é exclusivamente com os pais, tendo a
mãe ocupado a sua preponderância. Suas descrições de empatia dão ênfase ao comunicarse com os pais e em um determinado momento: o acolhimento. O momento relevante
para se comunicar com os pais é no primeiro contato deles com a UTI neonatal. Vejamos:
E, aí, a gente tenta fazer esse primeiro acolhimento assim, tentar se
comunicar. [...] Logo no primeiro contato assim, eu geralmente já vou lá na
frente já, e já oriento lá na porta mesmo. [...] o pai chega todo apreensivo e
quer saber como que está o filho. Então, a gente já faz o primeiro
acolhimento. [...] Porque eles chegam ali, fica lá olhando o bebê na
incubadora, com aqueles, tubos, um monte de sonda. Então, a gente tenta
conversar, porque eles chegam ali tudo com medo. (EEN01)

Quando olhamos para esse enfoque dado ao acolhimento como momento de ser
empático, vamos encontrar em EEN08 descrições semelhantes, com a importância da
chegada dos pais à UTIN:
“Eu acho que existe esse momento de empatia. Eu acho isso importante. Acho
que desde quando você acolhe. Acho que desde o acolhimento isso é importante. Por
quê? Querendo ou não, aquele velho ditado, “a primeira impressão, às vezes, é o que
fica”. (EEN08)
A enfermeira EEN04 também trouxe um enfoque na comunicação com os pais
em sua compreensão de empatia. Aqui, não há tanto enfoque no momento do
acolhimento, porque o conversar com as mães é uma rotina dessa enfermeira. Ela passa
conversando com as mães como uma ação cotidiana em seu trabalho, o que retira o foco
do momento de chegada das mães à UTI. O foco é orientar aquelas que ainda têm dúvidas.
Vejamos o que ela nos fala sobre os pais:
Para mim é assim: eu acabo... eu converso com todas [...]. Vou
passando. Passa a visita médica e eu passo também. Eu gosto de
conversar com as mães. [...] Começo a puxar assunto com ela. (No
horário de visitas) Aí, as mães entram, aí, eu vou conversar com as
mães. Passo conversando. Vejo quem já foi orientada sobre como que
é a rotina da UTIN [...] Eu gosto desse horário porque é a oportunidade
de conversar com os pais. Sempre eles têm dúvidas. (EEN04)

A empatia enquanto conversar com os pais é muito presente na compreensão da
enfermeira EEN07. Umas das formas que ela descreve as ocorrências de empatia é “abrir
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conversa com os pais”. Esse enfoque em comunicar-se com os pais está presente em suas
descrições sobre o que ocorre nas experiências de empatia, nas quais vemos algo mais
voltado para o bom acolhimento das mães que entram na UTI:
Para mim, a empatia começa desde quando essa mãe entra lá na
neonatal. [...] a minha empatia por ela começa ali. [...] Então, é
observar ela adentrando, recepcioná-la, levar ela até a incubadora do
filho. E, conversar com ela o que você pode conversar. Eu sempre falo
para os enfermeiros, o que que você pode conversar com ela? [...] É,
abrir para conversar. Sentar para ouvir. (EEN07)

Quando a empatia se voltou mais para a criação de um vínculo afetivo, mesmo
implicado com dialogar com os pais, o momento do acolhimento perde um pouco da sua
relevância. Por vezes, o conversar e conhecer as histórias das mães abrangem a
experiência de ser empático, mas não é seu todo. Essas ações, na visão da EEN10, são
necessárias para a construção e o alicerce de um vínculo, que quando estabelecido atingese a vivência da empatia. Basta observarmos o que EEN10, com sua compreensão de
empatia como uma construção e manutenção de um vínculo com os neonatos e suas mães,
afirma sobre os primeiros momentos da internação do RN:
Mas, o primeiro momento de, principalmente quando o bebê chega, a
gente acaba sendo mais mecânico do que... A gente está fazendo um
serviço só mecânico ali. Eu não paro para conversar com o pai ou com
a mãe para explicar o que que está acontecendo aqui. Se você reparar
você olha e ele está todo apavorado, não sabe de nada, não sabe o que
que está acontecendo. [...] Então a gente cria um... começa a conversar
muito. Então, as mães ali saem amigo de Facebook, amigo de grupo
de Whatsapp, manda foto de bebê para gente, direto a gente manda
foto. Eles vêm para o ambulatório, passam ali para ver algumas
pessoas. Eu já fui em aniversário de bebê de um ano. (EEN10)

Seja no primeiro contato com os pais, quando chegam à UTI neonatal, ou durante
diálogos ao longo da internação, as informações que as enfermeiras dão sobre o bebê são
controladas para que não sejam repassadas as que são de responsabilidade da equipe
médica. Em alguns casos, os pais esperam ver um médico, e não a enfermeira, cabendo a
esta intermediar essa comunicação. Veja o relato de EEN02:
A primeira visita, por exemplo, o bebê internou. A primeira vez que o
bebê, que o pai... normalmente é o pai que vem. Que o pai vai lá: “Não,
o médico vai conversar com você”. Mas, depois, é das três as cinco,
não vai conversar em outro horário. Mas, agora, só vai conversar
porque internou agora, independente do horário, entendeu? Aí, chamo
Fulana (médica), Ciclana (médica) tem como você conversar com o
pai, primeira vez... E tal. –“Ái, EEN02, to ocupada”. “Por favorrr”, aí
elas vão, entendeu? “Ahhh, tá bom”. Aí elas vão. [...] A gente só dá as
informações, de cuidados. (EEN02)

107

A experiência em que o diálogo com as mães proporcionou conhecer as
necessidades dessa família, em especial, as necessidades sociais, foi descrita na empatia
de EEN06, para a qual a empatia é uma característica desejável para o enfermeiro que
trabalha em neonatologia por permitir perceber melhor as necessidades das famílias:
Eu costumo falar muito paras as enfermeiras, para as equipes, até para
os técnicos também, para se colocar no lugar desse familiar. Porque,
assim, “se fosse com você?”. Se fosse com seu filho, com seu sobrinho.
Como você gostaria de ter esse atendimento. [...] Claro, todas as áreas
são muito importantes, mas para neonatal, por conta do pai, dos pais,
dos familiares em si, é muito importante. [...] você acaba também se
comovendo mais com aquela mãe, com aquela família. Mais humilde...
enfim. E, aí, é a hora em que você tem que ter esse olhar. (EEN06)

A empatia como característica desejável da enfermeira que atua na UTI neonatal
é também valorizada na EEN09, que descreve a neonatologia como uma área que deixa
o enfermeiro mais sensível pela presença dos pais junto ao paciente:
Eu acho que eu mudei. Eu acho que eu mudei [...] Hoje eu respeito mais
o acompanhante (Relata um atendimento em outro serviço, para
exemplificar como melhorou sua interação com acompanhantes depois
de estar dentro da UTIN). Assim, eu penso assim, se fosse eu, de dois
anos atrás, eu não ia trazer essa mãe para dentro do Box. Aí, eu falei
assim “olha, você vem cá comigo, fica sentada aqui, põe a mão no peito
do neném, você tem o direito de ficar aqui, você vai ver tudo o que está
acontecendo, mas você precisa deixar a gente fazer, porque o neném
precisa, tem que ser rápido, mas fica aqui”. (EEN09)

Na descrição de EEN11, veremos que ela foi a enfermeira que acrescentou à
experiência da empatia uma característica importante: a identificação com a outra pessoa
por ter vivido experiência semelhante no passado. Mas, de que semelhança ela fala? Ela
não teve filhos internados em UTI neonatal, no entanto pode falar de perdas com as mães,
pois já vivenciou perdas na família; falar de filhos e maternidade porque é mãe. Vejamos
o que ela aponta como identificar-se, na sua ação envolvida na empatia:
Tem pessoas que você se identifica que você passa a confiar. Tem
pessoas que você tem que andar mais junto com ela para você confiar,
porque senão, você não confia. Na área da saúde, a confiança passa
pela técnica, por experiências anteriores, às vezes, para mim que o
profissional passou, que ele já tem uma experiência boa, ele vai saber
lidar com o meu assunto. [...] Só sabe o que uma pessoa está passando
quem vivenciou uma situação. A maternidade não é fácil para a mulher.
(EEN11)
Então, essa é uma identificação que nós mães temos uma com a outra.
É difícil você rolar um papo com quem não é mãe. Parece que vocês
falam a mesma língua (RISOS). Elas falam assim: “enfermeira, você
também é mãe?”. Eu falo “sou”. (EEN11)
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Essas ações, que expressam empatia para as enfermeiras, também são
estrategicamente evitadas quando a empatia se torna um envolvimento afetivo que causa
desgaste emocional, como no caso da enfermeira EEN02:
Eu não consigo ficar à vontade com a acompanhante dentro da UTI.
[...] Eu evito. [...] Mesmo eu tendo um relacionamento bom com o
acompanhante, com o pai, com a mãe, com a avó, independente, eu
evito. Eu evito esse contato. (EEN02)
É. Eu vejo assim, eu tento me afastar dos pais por conta disso. É muito
sofrimento, é muito desgastante, entendeu? Tipo, a gente lida com
sofrimento. Não é fácil, entendeu? Você já tem um monte de coisa na
sua cabeça. Não adianta você falar que não leva os seus problemas
para casa, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente é um ser humano
complexo, e os meus problemas de casa eu trago para cá. Aí, eu posso,
mas eu não tenho o direito de descontar nas pessoas os meus
problemas, entendeu? Mas eles são meus entendeu? Eles fazem parte
da minha vida, eles fazem parte de quem eu sou. (EEN02)

Independente desses aspectos, a comunicação com a família do neonato
internado foi colocada como ser empático e descrita como experiência da empatia. O que
vamos observar agora é o que é comunicado nessas experiências? Qual o conteúdo do
que é dito? Veremos no próximo tópico.
Não somente o dialogar e o comunicar-se com os pais, mas o conteúdo dessa
conversa poderemos observar no relato de EEN01, que concentrou a fala na importância
da empatia no acolhimento dos pais na internação do RN na UTIN, colocando em vários
momentos o conteúdo da sua comunicação com os pais:
Já explica toda a situação, como que é a rotina ali da UTI. [...] Porque,
assim, ali tem toda... Tem que chegar ali, lavar as mãos, vestir aquele
jalequinho, então, eu já vou lá na porta.[...] esse acolhimento, deixar a
mãe pegar a criança no colo, perguntar se ela quer pegar seu filho, se
quer trocar fralda, se quer fazer os cuidados, a gente tem que deixar
também, dar a dieta, o leitinho... A questão do toque, às vezes, se ele
não pode sair de dentro da incubadora, deixar colocar a mão, tocar no
seu filho. [...] Explicar para mãe que ela pode estar fazendo isso. [...]
Lógico que, a gente tem que conversar. Às vezes, tem que falar uma vez,
duas vezes, três vezes... Porque a pessoa está lá, tá mexendo no celular,
a mãe mexe no celular e põe a mão na criança. Imagina, o celular cheio
de bactérias, todo contaminado, e põe a mão na criança. A gente fala:
olha, não pode! Se mexer no celular tem que lavar a mão para depois
tocar no bebê. E, isso tem que falar todo dia. Porque todos os dias elas
fazem (riso). (EEN01)

O que se nota é uma noção de comunicar-se não somente para reduzir o medo e
a ansiedade dos pais, mas para que eles tomem conhecimento das rotinas para entrar e
permanecer em um ambiente extremamente controlado, a UTI neonatal. E esse conteúdo
de comunicação, por sua vez, denota que mesmo para essa enfermeira que entende que é
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importante se colocar no lugar dos pais e comunicar-se com eles, o conteúdo da conversa
não expressa conhecer melhor a realidade destes, perceber melhor como compreendem
ou vivenciam a situação da hospitalização do filho na UTIN.
Essas explicações do funcionamento da UTI neonatal são vistas como ações de
empatia também por EEN10:
[...] você explicar tudo o que está acontecendo, você explicar a sua
parte ali, enquanto profissional de saúde [...] você explicar o que é
aquele tanto de monitor, porque aquilo tudo está ali dentro do bebê. Eu
acho que mesmo num.... você está sendo empático nisso, você está
fazendo empatia ali, nisso também. (EEN10)

Ainda sobre comunicar-se com os pais, para aquelas enfermeiras que trouxeram
a comunicação como uma ação de ser empática, quando os pais perguntam sobre seus
filhos, o conteúdo da comunicação parece ser extremamente controlado para que não haja
sobreposição de informações com a medicina. No caso das enfermeiras, elas descrevem
o que é repassado para os pais:
‘Ele fez coco’. ‘Você viu que ele ganhou peso?’. ‘Tá mamando
dietinha’. ‘Tá aceitando bem’. ‘Ainda está no capacetinho aqui’. ‘Ele
tá bem’. ‘Ah, chorou a noite inteira’. ‘Tá tirando leite? Porque tá
ficando com fome’. ‘Vem amanhã para você acompanhar o banho’.
‘Ah, o coto já caiu’. [...] “Ah, como que meu bebê passou?”. Aí, você
fala, “ah, de ontem pra hoje está do mesmo jeito”. Tentando...
entendeu? Não falar nada de “piorou, piorou”. “Ganhou peso, você
viu?”. (EEN02)

Além dos cuidados e de detalhes sobre dieta e higienização, algumas enfermeiras
também falam de questões da relação entre mães, pais e neonatos internados. No caso,
mesmo considerando que eles estão com medo e ansiosos, não é apenas uma questão de
orientar sobre a rotina e como comportar-se dentro da UTI. Vejamos:
A importância do toque. Eu sempre falo: ‘Mãe, tem que tocar o bebê,
não precisa ter medo. É pequenininho, mas é seu filho, você gerou
dentro de você’. Abre, ensina elas a abrir a incubadora, passar álcool
na mão. Tocar nos bebês, porque elas têm medo. A maioria tem medo.
(EEN04)
É o que eu fiz com a mãe do João. E aí, vamos colocar o João. “Ah, tá
lindo o João, tá dormindo. Adora você, adora o seu cheiro. Isso aí é a
mamãe!”. (EEN07)

Esse conhecimento do medo e da ansiedade dos pais, que estimula o diálogo da
enfermeira com o familiar, pode ser uma tipificação dela sobre suas experiências com
pais e mães:
[...] Elas acabam expressando: “Ah, enfermeira, mas é tão
pequenininho, não vai machucar”. “Se eu pegar, não vai machucar”.
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Então: “Não, não vai machucar”. Aí, eu ensino como pegar, aí a gente,
às vezes, enrola né. (EEN04)

Assim, nos momentos de diálogo, a mãe tem a oportunidade de falar dos seus
medos para a enfermeira, e esses momentos se tornam uma tentativa de melhorar o
empoderamento da mãe em sua maternidade para que ela possa saber pegar seu filho,
mesmo que pequeno. Nota-se que o medo aqui não está sendo projetado pela enfermeira,
mas dito e expresso pelos pais.
Quanto a comunicar-se com os pais, temos de nos deter um pouco na experiência
de EEN04, pois é uma enfermeira que afirma conversar com as mães como rotina em seu
plantão. Portanto, os momentos de interação com as mães para ela se dão cotidianamente,
de modo sistemático, como prática profissional. Ela fala da sua abordagem com as mães
quando passa a sua visita aos recém-nascidos:
Aí, eu sempre começo assim, eu chego: “Oi mãe, tudo bom? Eu sou a
enfermeira EEN04, to hoje responsável pelo seu filho, por esse setor, é
o primeiro? O primeiro filho? Como que chama? Tem nome? Já
registrou?”. Aí, começo a conversar. Aí, eu passo com todas, porque
geralmente você nunca tem todas. Eu nunca, assim, cheguei num
plantão e tá lá as dez mães. (EEN04)

E, como consequência dessa postura, para aquelas mães que estão dispostas a
conversar, temos uma troca de informações que permite à enfermeira conhecer melhor as
histórias dessas mulheres e seus filhos:
Elas acabam conversando com a gente. Acabam contanto a história.
Você pergunta: “E, aí, né? Como que é o bebê?”. Começa a conversar,
sobre o bebe né? A família né. Começa a conversar. Você pergunta, ela
pergunta. Então você começa a descobrir coisas da vida da pessoa.
(EEN04)
Aí, depois desse momento, da admissão, o paciente já está mais estável,
daí a gente começa a perguntar. Tipo, se os pais estão presentes ali a
gente já começa a perguntar. Pergunta por que que está ali? Pergunta
o que que aconteceu com a mãe? Qual a doença que teve? Se tem outros
filhos? Aí, a gente começa essas perguntas. Se são daqui ou se são do
interior. Às vezes, vem pacientes até de outros países. (EEN10)

Nem todas as mães estão dispostas a interagir com a enfermeira, como bem nos
esclarece EEN07:
“Porque quando você abre, você consegue uma interação com a mãe. Não são
todas as mães”. (EEN07)
Assim, não são todas as mães que estão familiarizadas com o toque e contato
com o filho, e há aquelas que se negam, inclusive, a pegar o neonato no colo. Os casos
em que a mãe nega pegar o filho chamam a atenção da enfermeira EEN04:
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Isso, assim, é o que me chama, ás vezes, a atenção. [...] Você vai, não
pega no colo, essa você já pensa: “Alguma coisa tem né? Que barreira
que ela não quer pegar no colo o bebê? Que que está acontecendo com
essa mãe né?”. Que que aconteceu que ela não quer, porque o normal
é querer! Então, quando uma mãe não quer pegar, por mais que você
trabalhe o medo: “Mãe, você está com medo? Que que foi, me conta!
Você está com medo de deixar cair? Qual que é o seu medo?” – eu
pergunto pra ela né? Aí, assim, fala: “Aí”...tem umas que já fala: “Aí,
eu tenho medo, é muito pequenininho, é muito molinho. Tenho medo da
cabeça. Tenho medo de deixar cair”. Aí, a gente ensina, igual na hora
do banho: “Olha, vou te ensinar um jeito que você vai....”. “A única
coisa aqui e a coluninha do bebê” – aí, você vai, você mostra. “Você
vai proteger, você segura assim”. Aí, mesmo assim, não quer pegar, aí
você fica preocupada. Aí, é onde chama mais a atenção. (EEN04)

E, conforme a interação vai avançando, muitas mães vão se tornando indispostas,
estressadas e ansiosas para ir para a casa, o que torna o diálogo entre elas e a enfermeira
uma busca de consolo e orientação quanto à importância da interação com o filho:
Eu falo para as mães, eu falo olha: “Calma”. Vai chegando um tempo
que elas ficam muito estressadas. Que elas querem ir embora de
qualquer jeito. Fica vinte, trinta dias. Aí, eu falo assim: “Mãe, eu me
coloco no seu lugar, eu sei que é ruim. Eu, se fosse você, eu também
estaria assim. Só que, assim, pensa que seu bebê está melhorando
também, está sendo bem tratado. Tá ganhando peso, calma! Mais um
pouquinho, você já vai embora”. Aí, elas já melhoram naquele dia. Aí,
aquele dia já passa. Aí, no outro dia, é outra luta. Porque, assim, a
gente... Tem que se coloca no lugar do outro. E, não é fácil. Não é fácil
você estar num lugar, na UTI, é estressante, é muita gente, muito
movimento. (EEN04)

O percebido se modifica pela conduta: o papel da conversa com as mães na
mudança de percepção das enfermeiras. Vamos relatar dois casos em que a conversa com
as mães modificou a interpretação que a enfermeira tinha da mãe.

Caso de 01:
A gente conversa... começa a conversar, aí que eu vou descobrir. Às vezes, é de
outra cidade. [...]. Às vezes, é de outra cidade, deixou os outros filhos lá com outra
pessoa, com a avó. E, está preocupada. Então, com a conversa você vai descobrindo isso.
Quer dizer, num primeiro momento não. Mas aí, quando a gente começa a fazer a
comunicação, a gente vai conversando ali, vai conhecendo a história dessa família. [...]
a gente começa a conversar e vai descobrir que é outros problemas. Cada pessoa, cada
paciente, tem muita particularidade. Cada família tem muitas particularidades. Então,
tem outros problemas, assim, que envolvem a família. Os conflitos, às vezes, por exemplo,
a mãe está sozinha ali, por exemplo, o marido não está com ela, saiu de casa, largou ela
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naquele momento sozinha. Depende. Acontece isso também. A gente vai conversando e
vai descobrindo as histórias. Várias histórias assim. Isso acontece bastante também.
Outra questão que a gente vivencia muito aqui na UTI também, é mães que são usuárias
de drogas... daí, tem todo um problema, também, social que envolve isso. Você vai
conversando, assim, você vai conhecendo mesmo a história familiar. (EEN01)

Caso 02:
Chegou um bebê, do pronto socorro [...]. Se você visse o jeito que essa criança
chegou. Ele estava... ele tinha cocô nas costas inteirinha. Dura, parecia de vários dias.
Ele chegou, foi um aborto, a mãe tentou abortar no final da gestação, ele mal pra
caramba. Estava intubado. Estava com drogas vasoativas, chegou bem mal mesmo,
sabe? E ele chegou numa situação, assim, nossa! Ele estava sujo, ele estava malcuidado.
Porque acho que não tinha vaga para ele lá, ele estava no corredor parece. Foi o que
falaram, eu não sei se é verdade. Quando essa mãe chegou, você vê o histórico e fala:
“Aff. ----”. Eu até falei para Fulana: “Cara! Já aciona o Conselho tutelar para essa
mãe!”. Porque tentativa de aborto: não quer, é porque não quer. Que que quer vir visitar
o bebê? [...] Aí, ela entrou chorando, chorando, chorando, chorando, chorando.... (a
cada vez que dizia a palavra “chorando” ela subia o tom de voz e falava mais rápido)
Não parava de chorar! Aí, eu pensei: “Tá chorando de remorso!’. [...] Aí ela falou que
quando ela tentou o aborto, no finalzinho, quando ela tentou o aborto, ela pegou o marido
dela traindo ela, e ela surtou! Surtou, entendeu? Aí ela não pensou no que ela fez. Ela
foi, comprou um remédio e tomou. Aí, eu lembro dela ... ela tomou um monte! Ela colocou
e tomou um monte! Uma quantidade para tirar mesmo. Aí, ela fala assim: “mas eu me
arrependo. Depois, de tudo o que aconteceu, depois que eu fui cair, assim, sabe? E ver o
que... Que eu fiz comigo, o que que eu fiz com meu filho?”. Entendeu? Ela entrou em
surto. [...] Para de julgar as pessoas né. A gente não sabe o que que aconteceu, como
que foi, o grau de... como que foi, o que que ela sentia. Porque quando você gosta
machuca muito! Não que ela tenha o direito de tirar a vida de outra pessoa. Mas, é...
surta... pode ser... [...] Pode ser a gente que, tipo, sei lá, surta. Faz alguma coisa sem
pensar. Quantas vezes a gente já fez alguma coisa sem pensar? Às vezes, não que tenha
um resultado tão grande como o dela. Mas é... o problema é o prejulgamento né, o
preconceito. (EEN02)
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O que se depreende aqui é que a comunicação da enfermeira com as mães é,
acima de toda a tipificação que ela poderia ter feito dessa mãe, o que a faz conhecer em
suas experiências para além da apresentação perceptual “mãe de UTIN”.

Outras experiências que influenciam na empatia de enfermeiras em UTIN

Nas experiências de empatia que exploramos aqui, vimos uma enfermeira
afirmar que se imagina no lugar da mãe de um neonato para fazer com que este não sinta
a falta dela, ou fique só, e que o vê como seu filho. Outra enfermeira julga que um bebê
precisa sentir o que é carinho de mãe, uma vez que o carinho de mãe é especial, se a mãe
não está, ela dá o carinho. Uma outra, ainda, identifica as mães que precisam de orientação
e busca conversar sistematicamente com elas, enquanto sua colega evita ao máximo o
contato com familiares. Ainda há as experiências de perda, que podem ser vistas para uma
enfermeira como uma dor que precisa ser evitada, e para outra, um momento de
identificação com as mães que perderam seus filhos. A ação empática em si não explica
essas diferenças de sentidos atribuídos a essas situações da experiência empática, a não
ser que vejamos os “motivos do porquê” dessas ações, pois parte desses motivos está no
passado, nas experiências rememoradas dessas enfermeiras.
O que faz com que o neonato na incubadora possa ser percebido de formas
diferentes entre as enfermeiras? Como a dor e o luto do envolvimento afetivo com
neonatos e mães são suportados ou evitados? Precisamos, assim, dar um passo a mais em
nossa análise, na direção dessas interrogações. É o que vamos explorar neste tópico.
Primeiramente, vamos olhar mais de perto para a experiência de empatia como
envolvimento afetivo, dar colo, carinho, tocar, conversar, acalentar. A EEN02 expressa
as ocorrências dessas ações como sendo a empatia. E, conforme vai narrando suas
experiências, logo afirma que a empatia precisa ser evitada. Ela afirmou categoricamente
que os pais não deveriam estar no ambiente da UTI neonatal e que evita o envolvimento
com os RN. Sua estratégia para tanto é fazer um trabalho estritamente profissional, no
qual não sente dó dos bebês, já que eles estão ali porque precisam receber assistência.
Como se trata de uma estratégia que não é muito eficaz, ela acaba se envolvendo com
alguns bebês cujas características descrevemos no tópico anterior.
Sua explicação para evitar a empatia está na dor e no sofrimento que lhe trazem
os desfechos de alta hospitalar e, principalmente, a morte dos bebês e o sofrimento das
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mães. Quando solicitada a exemplificar uma experiência, ela narra o caso de uma jovem
mãe que perdeu sua filha:
Ela colocou a menina na cama e falou assim... (caso da mãe que perdeu
a filha, uma menina de seis meses, já estava morta nesta cena narrada).
Virou para todo mundo, estava todo mundo, assim, envolta, e ela falou
assim: ‘muito obrigado, sei que vocês fizeram tudo o que tinha para
fazer’. Aí, ela a abraçou e falou assim: ‘mamãe nunca vai esquecer de
você, apesar de eu ser nova, e ter uma vida ainda, e ter outros filhos,
eu nunca vou esquecer de você’. Aí, eu nunca esqueci disso. [...] Aí, não
tem para que você ficar se apegando, sabe. Tipo, você já tem todos os
problemas da sua casa e fica... para quê? (EEN02)

O que aprendemos é que essa experiência tipifica de alguma forma a interação
entre ela e os bebês, bem como entre ela e as mães, sendo significada como o caminho
para a perda, luto, sofrimento. A enfermeira reteve a experiência na memória, possuindoa em seu estoque de conhecimento, tornando-se receita de como agir em determinada
situação tipificada: a interação com bebês e seus pais. A receita do sofrimento.
Então, tipo, é difícil, não é fácil quando você se apega e você perde.
Mesmo não perdendo de... de morte, mesmo você perdendo porque foi
embora. Então, é mais fácil você não se apegar. À não, não ficar muito
próximo, tipo, trabalho profissional. (EEN02)

Logo, uma estratégia é criada para evitar essa experiência, o trabalho
excessivamente profissional e técnico, contudo essa forma de agir está em conflito com a
humanização da assistência, com os princípios da assistência neonatal no âmbito da
participação da família. Essa estratégia coloca a enfermeira no policiamento de sua
própria subjetividade e envolvimento com os bebês, o que a põe em conflito com a própria
atividade mobilizadora de um neonato. Em outras palavras, como observamos em temas
anteriores, um recém-nascido que chora, com a mãe ausente, só em sua incubadora, é
mobilizador da atenção da enfermeira e disparador de um agir posto como empático.
Nessa experiência, vemos uma luta diária contra essa mobilização diante de um bebê a
fim de evitar a empatia e não se envolver.
Esse mesmo envolvimento, com colo, toque, carinho, esse compartilhar das
histórias das mães, está presente na experiência de empatia da enfermeira EEN04, a qual
é uma das poucas enfermeiras que afirma ter como rotina de plantão conhecer e conversar
com as mães:
Para mim é assim: eu acabo... eu converso com todas, quando tá. Vou
passando. Passa a visita médica e eu passo também. Eu gosto de
conversar com as mães. Eu gosto de perguntar: “Ah, é o primeiro
filho?”. Eu gosto de puxar conversar. “Como que é o nome? Como vai
chamar?”. Começo a puxar assunto com ela. (EEN04)
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Aí, para trocar: “Mãe, vamos trocar hoje o nenê?” – “Ah, eu não sei”.
Eu falei: - “Vou te ensinar”. Todas as mães que falam para mim ‘eu
não sei’, eu falo vem cá. Só que a equipe tem que saber falar isso para
mãe, entendeu? Porque muitas vezes acham de ser grossa. Muitas mães
reclamam para mim, entendeu? “– Ah enfermeira, eu não gosto de
fulano, não gosto de ciclano”. Porque é grossa. Começa a entregar os
outros, entendeu? Porque fala: “Ah, o filho é seu, você que tem que
trocar, você que tem que cuidar, você que tem que fazer isso”. (EEN04)

Aqui, o envolvimento afetivo, a perda e o sofrimento ainda estão presentes para
a enfermeira, diante de recém-nascidos e mães. Logo, o que a faz ter como rotina o
envolvimento com as mães se ele traz dor e sofrimento? Veja estes trechos de entrevista:
EEN04: É bonito, é emocionante. Então, assim, é casos na UTI, cada
caso que você vê, você acaba... não tem como você não ... Como...
Agora puxou para o lado da mãe, não tem como você, como mãe, não
se emocionar em várias situações que você vê lá. Óbito mesmo as
meninas pediam para eu sair. [...] Porque eu chorava todos! É com elas
e tinha já toda a história e abraçava, e aí, via, principalmente aqueles
que a mãe já sabe que vem... Mas, aqueles que nasceu perfeito, foi pra
UTI, ficou menos de doze horas e veio a óbito. Assim, do nada. Tem
casos que você vivência, com o pouco tempo que você teve com a mãe,
você já pegou um vínculo e aí, não tem como você não se posicionar
naquela situação e se colocar como mãe.
Leandro: Tá, deixa eu só puxar um gancho numa situação que você
colocou, essa é uma situação que me chamou a atenção, por mais que
você chore todos os óbitos, que é uma perda, é, você pontuou: “cada
óbito é uma perda”. É, isso não te impede de falar com a mãe?
EEN04: Não!
Leandro: É que conforme você conversa e compartilha essas questões,
eu tenho percebido da sua experiência que você está me falando é que
isso não... Apesar de sentir a perda, isso não te impede de gostar de
falar com a mãe?
EEN04: Não. Ao contrário, eu sempre acho que depois, na hora do
óbito, as meninas sempre queriam que eu saísse, mas eu fazia o
contrário, eu ia lá abraçava a mãe, tentava consolar naquele momento,
porque não tem consolo nesse momento. A gente sabe que não tem.
Mas, um abraço, elas mesmo vinham e me abraçavam. E, essa situação,
então, assim, o meu gostar de falar com a mãe é independente. Eu acho
que é por isso que quando chega (a mãe na UTI) eu quero conhecer.
Eu quero conhecer porque eu quero ver o que eu posso fazer para
ajudar, então eu acho que assim, cada profissional tem o seu jeito. [...]
Eu falo: “Eu gosto!” (fala como se tivesse orgulho de falar com as
mães). Aí, eu vou lá e falo com as mães. [...] Aí, eu gosto. Vou lá,
oriento. Aproveito já converso, pergunto se é o primeiro, o segundo, já
converso e já dou as orientações de como funciona a neo.

Então, observamos a descrição de sua empatia como envolvimento e diálogo
como ato empático, no conhecer as histórias como aspecto dessa experiência, nas
interações com as mães chegando à UTI e o medo delas para agir como o percebido pela
enfermeira. Agora, vamos observar como ela descreve parte da construção desse seu
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modo de ser. Em suas rememorações, EEN04 nos narra a sua experiência de ser mãe,
quando na ocasião do nascimento de sua filha, ela foi separada do bebê por 24 horas, sem
saber onde a filha estava. Ao receber a explicação de que a filha estava na incubadora, é
impedida de ir vê-la e ela não sabia o que era uma “incubadora” na época dessa
experiência, pois não era enfermeira, nem estudante da área. Assim, tipifica-se uma
experiência de mãe que é separada do seu filho e que possui dúvidas que geram angústias,
sem que estas sejam esclarecidas.
A dor da separação faz frente à dor da perda, mas em sua fala ecoa uma satisfação
em manter a mãe perto de seu filho que supera o sofrimento que essas relações possam
trazer. A importância de, agora como enfermeira, sanar as dúvidas das mães emerge em
sua fala. Assim, o benefício de evitar a dúvida das mães é superior às perdas ou algo que
em certa medida faz com que ela sustente a aproximação com a mãe, afinal, como é bom
poder fazer com que uma mãe perca o medo de tocar o filho, que ela veja seu filho e que
o vínculo entre eles seja preservado apesar da internação.
EEN04: Que na época eu... agora não sei te falar se era enfermeiro, se
era técnico, não sei quem que era. Sei que falaram: “Não! Não tem
como a senhora...”. “Ái, mãezinha... não tem como” (imita o jeito de
falar da pessoa que a proibiu de ver a filha). Ái! Eu lembro até hoje
(parece que a palavra ‘maezinha’ fez ela lembrar com raiva). “Não tem
como você ... Porque está lá na incubadora, com oxigênio”. Eu nem
sabia o que que era isso! Nem sabia o que era incubadora. Muito menos
que...
Leandro: Ela falou “incubadora” e você não sabia o que era?
EEN04: Não. Para mim era uma coisa estranha. Incubadora? Na
época não tinha nem, nada... Noção do que era uma incubadora. De
que o bebê chegava, ficava na incubadora por causa do oxigênio. Acho
que isso aí, vem... acho que isso também deve influenciar um pouquinho
no meu posicionamento hoje com o que eu quis fazer. Depois quando
eu comecei a trabalhar, na área da saúde, eu comecei a pensar. A
pensar de forma até crítica, de ver como que é?
Leandro: Entendi (pausa). Essa experiência sua, com a sua filha, me
chamou a atenção. Eu posso dizer que é algo que te marcou enquanto
mãe?
EEN04: Enquanto mãe, sim.
Leandro: Necessitando de informação?
EEN04: Isso! Me marcou como mãe, porque eu lembro... porque eu
não era da área da saúde, não tinha noção de nada, primeiro filho,
nova também, e... Assim, essa experiência, assim, vou te falar que
hoje... [...] pode ser até uma... De me colocar no lugar da mãe. Porque
assim, eu vejo os bebês na incubadora e vejo assim: “Nossa né, tão
bom você dar informação”.

Assim, em seu estoque de conhecimento, há uma receita típica para os casos
típicos de internação e separação entre recém-nascidos e mães, e o quanto estas são
carentes de informações. Quando hoje ela percebe essas experiências nas internações e
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nas mães que estão em seu plantão, interpreta que é importante oferecer informações a
fim de que elas não tenham dúvidas.
“Gente, aqui quem não gosta de ter o contato com a mãe, não tem que
trabalhar aqui”. [...] Porque você vai preparar a mãe para ela levar
esse bebê para casa. [...] às vezes eu não converso com todas as mães,
mas sobrou tempo eu dou uma olhada, vejo aquela que tá mais
quietinha, lá no cantinho, eu vou lá e falo um “oi”. (EEN04)
Hoje, ainda se vê muito a mãe... se você não for lá, num primeiro
contato, que aí ela já sai... geralmente o bebê vem, aí tem vez que
demora doze horas, vinte e quatro horas para mãe vim ver o neném.
Aí, quando vem, que é importante. Aí, esse momento eu acho
importante. Da equipe, né? Porque, até então, a gente está ali,
cuidando do bebê, dando todo o carinho para o bebê, mas, a mãe,
quando chega, esse momento eu acho importante a mãe, entendeu? Aí,
no momento, interagir com a mãe, fazer ela interagir com o bebê e você
interagir com os dois. É bem... é bem emocionante. (EEN04)

A experiência profissional também afina o olhar de EEN04 para trabalhar com
as mães a perda do medo de tocar o filho. A enfermeira que proativamente conversa com
as mães que estão na UTIN possui sua experiência própria de medo, rememorada da
seguinte forma:
Leandro: Como que você descreveria como que começou a sua
percepção sobre o medo da mãe? Quando foi a primeira vez que você
percebeu assim: “Nossa! Como elas tem medo!”.
EEN04: A primeira vez... vou contar, rapidinho, primeiro minha
experiência né. Eu não tinha experiência na neo, eu tinha medo
também. Quando eu fui trabalhar, aí eu dei de cara com aquelas
coisinhas pequenininhas, de gramas: oitocentas, novecentas, um quilo.
Eu falava: “Meu Deus”. Eu, como profissional, tinha medo, entendeu?
Medo de pegar, medo dar banho. Aí, eu vi aquele profissional que
trabalhava lá, vi aquela enfermeira, o técnico, que faz tempo que
trabalhava já, aquela facilidade de manuseio. Eu falava: “Meu Deus”.
Então, começou por mim. Eu falava assim: “Será que eu vou
conseguir”. Porque pra mim, aquelas coisinhas assim... Elas foram
tirando meu medo: “Não, vem cá EEN04, pega, não vai quebrar!”. Aí
comecei. Comecei, comecei... e comecei a pegar amor.

Já a enfermeira EEN05 associou a sua compreensão de empatia o dar carinho,
colo, com uma afinação especial para o carinho de mãe. O carinho de mãe, para ela, é
superior aos demais, como o do pai, por exemplo:
Ah, não tem igual gente! Carinho de mãe. Mãe pega você, mãe põe você
no colo. Coloca você para mamar no seio, está todo tempo ali te dando
um cheirinho. O pai não. O pai já chega pega ali a criança no colo.
Fica com ela no colo? Fica com ela no colo. Mas, não está toda hora
cheirando, colocando você para mamar, se tiver indicativo para
mamar. Mãe é mãe, não tem jeito. (EEN05)
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É esse carinho especial de mãe, que é dado ao neonato (conduta empática) que
está com mãe ausente (o percebido), que é o foco da empatia para ela. E o percebido que
libera essa afinação para agir empaticamente é o bebê que está com a mãe ausente, afinal,
quem dará o carinho de mãe a ele? Quando a empatia se associou a essa ideia de carinho
na descrição da experiência de EEN05, essa concepção nos trouxe a experiência de
receber carinho de mãe, a relação com sua mãe e como é essa vivência para ela. Aqui,
não temos a experiência de ser mãe, posto que EEN05 ainda não é, mas a experiência
com sua própria mãe, sua experiência enquanto filha, é o que norteia a questão. Vejamos
o que ela diz:
EEN05: (sobre sua relação com seus pais) Eu sou afetiva com os dois,
com os dois, tanto com meu pai quanto com a minha mãe. Só que
carinho de mãe é maior do que carinho de pai. Da mãe com o filho.
Leandro: Da iniciativa dela com o filho?
EEN05: Da mãe com o filho. Da mãe com o filho. Não sei se é de berço
isso. Assim, meu pai é muito carinhoso comigo, só que, eu percebi isso
até aqui. Mãe é mãe. Não tem jeito. Mãe te pega no colo, te cheira toda
hora, te dá, no caso, o peito se for indicativo, faz tudo!!! Faz tudo, tudo.
[...]
EEN05: Ah, provavelmente. Provavelmente. Mãe é única gente! Não
tem como. Não tem como. Você tem mãe?
Leandro: Tenho.
EEN05: Então. É viva ainda?
Leandro: É viva ainda.
EEN05: Pensa você na ausência dela. Eu, pelo menos não gosto nem
de pensar. Mas, se você parar para pensar, mãe é mãe, não tem como.
Não tem como. O carinho de mãe, não tem como. É claro que o meu
pai dá carinho, dá tudo, eu acredito que o seu também, mas igual da
sua mãe não tem como. Mãe é tudo.
Leandro: Você consegue descrever alguma situação em que esse
carinho de mãe fez alguma diferença pra você?
EEN05: Na assistência?
Leandro: Não, pra você: pessoa.
EEN05: Ah, em tudo. Em tudo. Até como eu sou hoje, eu acho que é
tudo da minha mãe.
[...]
Não, é igual eu tô te falando, pode ser que eu já tinha isso comigo, só
que não era percebível. E, depois, que comecei a trabalho com isso,
ficou perceptível, eu comecei a perceber mais. Comecei a perceber isso.
Perceber esse carinho, esse afeto, mas eu acredito que sim, que já veio
de mim sim. Só eu não tinha observado isso ainda (o carinho).

Nesse contexto, vemos o código de interpretação da realidade em seus contornos
nítidos a partir de suas experiências. Veja como a enfermeira procura interpretar a relação
entre a minha mãe e eu a partir da sua própria experiência. Ela também procurou
interpretar minha relação com meu pai a partir da sua própria receita de pai: “dá carinho,
dá tudo”. Contudo, essa afinação de seu olhar para a relação com o pai e a mãe permite
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que ela tipifique ter mãe e pai no modo como ela colocou, fonte de carinho, o que não
corresponde a todas as realidades. Fica claro que há uma certa melodia dos envolvimentos
afetivos que somente um ouvido treinado em receber carinho consegue ouvir.
Sua indignação com os casos de mães e pais que são ausentes também são a
quebra de suas protensões da relação mãe e filho como fonte de carinho:
“Mas fica uma semana sem ver a criança. Aí, complicado. Aí, onde que fica o
carinho? Porque assistência não é medicação e cuidados. Tem que ter um conjunto de
coisas. E uma delas, para mim, é isso aí. O toque, o afeto, o carinho.”. (EEN05)
Por sua vez, EEN06 é uma enfermeira que dá um caráter pouco comum nas
experiências descritas como empáticas. Ela também se imagina como mãe, mas tem uma
afinação especial para as questões sociais da família. Ela se mobiliza para auxiliar a
família, e a família humilde é a que lhe chama mais atenção.
Na experiência de EEN06, vamos encontrar um sentido diferente das demais
experiências: o exemplo profissional. EEN06 afirma que no início da carreira conviveu
com enfermeiras que davam seu próprio dinheiro para que a mãe pudesse pagar pelo
transporte para voltar a ver o filho. Uma raridade por ser uma experiência profissional
que ela compreende como empatia vinda de um exemplo de outro profissional, e não da
própria experiência, seja ela pessoal ou como enfermeira:
Leandro: Nessa época que você estava iniciando lá no [...], já tinha
essa, esses casos que te chamavam a atenção? Pegando aquele outro
relato de você pegar e colocar a mãe dentro do carro e ir...
EEN06: Tinha. Tinha. Inclusive essa enfermeira que me treinou, que eu
me espelho nela, fazia isso. Se envolvia.
Leandro: Me fala mais sobre isso.
EEN06: Se envolvia. De pagar passagem para mãe para ir ver o bebê.
“Ah, eu não tenho como voltar amanhã”. “Não, tá aqui!”. Tirava
dinheiro do bolso para mãe poder ir ver. Porque a gente via que tinha
o interesse da parte da família, mas, às vezes, a família não tinha
condições. E lá, eles faziam muito isso.

A EEN07 cuja figura da mãe adentrando a UTI é o que dá início a sua ação
empática de conversar e orientar tem na sua experiência de ser mãe um divisor de águas.
O antes e depois do nascimento do seu filho é marcante em sua entrevista para a pesquisa.
Seu modo de interpretar a realidade muda com o acontecimento do nascimento do próprio
filho e, a partir de então, passa a observar as mães de modo diferente, tendo maior
sensibilidade para com elas.
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A mudança ocorre em vários aspectos da experiência da enfermeira dentro da
UTI neonatal. Um deles é em seu modo de questionar como famílias com condições
financeiras e sociais precárias podem cuidar de seus filhos e dar-lhes o necessário:
EEN07: Porque eu tinha a seguinte opinião: “por que que tem tanta
gente que não tem condições e tem filhos?”. Eu era dessa opinião, hoje
eu não sou. Hoje eu sou da seguinte opinião: “por que que quem não
tem condições, não pode ter um filho?”. Por que? É egoísmo da minha
parte. Por que que ela não pode gerar? Por que que ela não pode ter a
sensação de ter... Eu falo assim, que é o amor maior que a gente tem.
Você tem um bebê né?
Leandro: Sim.
EEN07: Por que que ela não pode? Ela pode. Então, eu comecei a
olhar essas mães com outro olho. Com outros olhares. Ela pode!
Leandro: O que que deu o ponto da mudança aí?
EEN07: Ah, eu acho que ser mãe.
Leandro: Ser mãe.
EEN07: Arram! Ser mãe. Mudou.
Leandro: Fala pra mim dessa relação.
EEN07: De ser mãe e ... então, antes de ser mãe: era mais técnica, mais
ágil, serviço-trabalho-casa, né. Vou curtir, vou...
Leandro: Prática?
EEN07: Prática. Né. Estratégica. Depois de ser mãe, nada mais deu
certo das minhas estratégicas, entendeu?
(risos).
[...]
EEN07: Assim: amanhã eu vou fazer isso e isso. Opa!!! O filho
amanheceu com febre, meu filho está assim, amanhã é o dia que tem
que levar ele em tal lugar. Então, assim, eu aprendi que eu precisava
me doar mais. E essa doação... que aí veio. Que amor é esse? Que
doação é essa? Quanta mudança veio na minha vida? E eu comecei a
humanizar mais meus pensamentos.
[...]
EEN07: Assim, como que eu quero te dizer. Eu não tenho... Igual, como
eu era, eu não tinha muito foco, vivia estrategicamente, o que eu
precisava eu trabalhava, ter dinheiro para viver. Hoje eu tenho o Pedro
(nome fictício), que é o meu foco principal. Então, assim, por ele eu
faço tudo o que tenho que fazer. Talvez, aí, eu coloque isso para todas
as mãezinhas que eu ... que adentram ali na neonatal. Às vezes não são
bebês que vão sair perfeitos, são bebês que vão sair com gastrostomia
para casa, que vão com traqueostomia. Que são bebês que sofreram
anoxia no parto, são bebês que... A gente fala “que não vão inteiros
pra casa”. Não vão saudáveis. Não vão ter um crescimento igual uma
criança normal. É isso.
[...]
EEN07: Hoje, eu enxergo que eu tenho que fazer o meu melhor para
essa criança ir para a casa com o mínimo de UTI neo. O mínimo de
procedimentos, o mínimo de trauma, o mínimo de ... de alguma coisa
que possa ter deixado dentro da UTI. Hoje, é isso.

A influência que a experiência de ser mãe tem em sua interpretação da realidade
vivida pelas mães dentro de uma UTI modifica sua receita típica para a situação: uma
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mãe adentra a UTI. Há uma forma nova de ver as coisas para EEN07 em decorrência de
sua experiência enquanto mãe. E esses aspectos modificados vão emergindo em sua fala,
quando narra as vivências da sua própria maternidade. Veja o que ela fala sobre os
procedimentos dolorosos pelos quais os recém-nascidos passam quando são assistidos na
UTI:
Ah, é, eu comecei antes de ser mãe. Sabia que eu achava que eu nunca
mais ia voltar? Porque depois de ser mãe eu acho que eu tenho dó, eu
achei que eu não ia voltar para não mais. Porque aí, eu falei assim:
“agora eu não vou voltar, vou ficar na auditoria, porque agora eu sou
mãe e eu acho que eu vou ter dó, vou ter dó de puncionar, vou ter dó
de cuidar de um bebê grave, vou associar o meu ao que eu estou
cuidando”. E aí, eu me vi na situação de voltar ou não. E, eu, falei
assim, vou tentar. Eu não falei pra ninguém. “Você tem experiência,
vamos, vamos!”. Porque assim, lá atrás era uma área que eu gostava,
e aí, bom, ao longo dessa minha trajetória eu achei que eu não ia voltar.
Será que eu consigo? Será que eu não vou associar? Aì, tá, vou voltar.
E aí, eu vim pra cá e surgiu a oportunidade. E aí, eu “ah, que saber?
Eu vou tentar”. (EEN07)

Logo, seu novo modo de ser, como mãe agora, traz um contato maior com as
questões humanas dentro do trabalho. O envolvimento com os bebês se modifica para
uma visão menos técnica e mais humanizada.
Os pontos de mudança são, por vários momentos, associados a essa experiência
pessoal do tornar-se mãe:
EEN07: Isso, tem que ter. Porque que eu posso e ela não pode.
Leandro: O ponto de mudança nisso aí foi a sua vivência...
EEN07: Enquanto mãe, arram.
Leandro: mas aí, o que você lembrava desta questão quando você
estava com seu filho?
EEN07: A dificuldade de cuidar do filho, o amor que vai crescendo, o
gerar... essa coisa de gestar é muito intenso.
Leandro: Da expectativa?
EEN07: Da expectativa, de um ser crescendo dentro de você.
Leandro: O que é esse intenso que você falou? Acho que eu te cortei.
EEN07: Esse ser crescendo... Esse gerar é intenso porque você vive ele
diariamente. Você sente um chutinho, uma mexida, você tem
dificuldade nos últimos meses pra dormir, pra se mexer, pra andar, pra
levantar. Então é muito intenso. Você sente, todos os meses alguma
coisa diferente. Igual nos primeiros três meses, o enjoo... então, assim,
tudo isso faz parte de uma mudança. A mulher tem uma mudança muito
grande no organismo. E tudo isso faz parte de gerar, de gestar, e de
amor. Você está sofrendo, seu corpo tá mudando, seus hormônios todos
alterados. E aí, cabe humor, alimentação, e aí, cabe um monte de
coisas. Isso faz parte do início do amor. E eu achava que eu já amava
meu filho na minha barriga, até eu ver a carinha dele (risos).
EEN07: Depois que eu vi a carinha dele, assim, nestes sete anos, eu
amo sete vezes mais do que quando ele estava na minha barriga. E vai
só aumentando. E agora, hoje... tem o Ministério da Saúde que abre a
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... faz a abertura pros pais estarem presentes dentro da UTI, e hoje, eu
concordo com isso. Porque o vínculo, ele aumenta muito depois que o
bebê nasce. Sem esse vínculo, quebra-se tudo. Depois que eu vi a
rostinho de meu filho, depois que eu acompanhei a evolução que ele
teve fora, aumentou muito mais.
Leandro: Mas, esse é um ponto interessante, e eu vou te pegar um
exemplo que já apareceu que é a questão da maternidade. Dá pra
concluir que você, pra se colocar no lugar da mãe, existe uma diferença
entre antes de ser mãe e depois.
EEN07: Existe!
Leandro: Então, a gente vai...
EEN07: E muito!!!
Leandro: Concluir, digamos assim, que quando eu vivencio a
experiência...
EEN07: Eu me tornei melhor... (RISO)
Leandro: É diferente, eu consigo interpretar melhor.
EEN07: É diferente! É diferente.
Leandro: É mais fácil eu me colocar no lugar. Apesar de que a sua
experiência de mãe, não é a experiência daquela mãe que está ali.
EEN07: Não, mas eu me coloco.

Observo que não é necessário que a experiência vivida seja a mesma: um filho
recém-nascido internado em uma UTI. Mas, o nascimento do filho torna sua identificação
com as mães mais afinada. E se torna, no caso dessa enfermeira, uma enfermeira mais
preocupada com as mães. Veja como ela expressa essa mudança especificamente sobre
estar como enfermeira dentro de uma UTIN:
A minha maternidade me ajuda muito aqui dentro. Eu falei assim “ah,
eu prefiro muito o peito, era só tirar, já estava quente, já estava ideial”.
Você entendeu? E aí, eu consegui estar nela um... um pontinho aí.
Então, me ajuda bastante foi é ... A vivência como mãe me ajuda muito.
Aì, eu fico assim né. Meu Deus do céu, falo demais, eu preciso falar
alguma coisa. Aí, eu falei isso e ela achou interessante. E ela falou “eu
vou pensar nisso”. Entendeu? Teve um outro caso assim “eu não vou
dar de amamentar, eu coloquei prótese”. Levantava o peito assim,
mostrava o peito pra gente. “Nossa, que peito bonito; mas ele não vai
cair não”. E se cair, depois põe outro. Então, assim, tem umas
situações bem... (EEN07)

A EEN08 não deixa explícito as influências que a sua ação empática recebe.
Contudo, durante sua fala, vamos encontrar a relação com sua mãe como algo afinado
com seu fazer na empatia e uma afinidade em cuidar de crianças, a partir do cuidado e
convivência com crianças pequenas, como evidencia seu relato:
EEN08: Então, é uma coisa que eu gosto de fazer com todos, não só...
por exemplo, não foi só com ele. Aquele eu tive uma afinidade maior,
mas não foi só com ele, eu faço com todos.
Leandro: Como que você explicaria essa afinidade maior?
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EEN08: Olha, assim, eu tenho uma base de família muito boa. Graças
a Deus. Meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente sempre foi muito
unido. É, minha mãe foi sempre muito assim, aquela mãe que é muito
coruja, e eu sempre tive isso como muito importante para mim. E, eu
acho que isso é importante não só para um adulto, mas para uma
criança, desde o início. Porque a gente sabe, os estudos dizem, toda a
literatura diz que o que? Que o cheiro da mãe, ele conhece. Que a
ocitocina, o colo, o toque, a voz, tudo da mãe ele conhece. Então, isso
já é uma diferença muito grande. Entendeu? Eu acho isso importante,
principalmente pros bebês. Eu vejo que, às vezes, os que ficam na
UCINCO, as mãezinhas vão embora a noite, eles tocam o terror de
choro. Aí, a gente fala “mãe, esse bebê chorou a noite inteira”, quando
a mãe fica, ele não dá um piu. Eu não sei, se pelo fato dele só sentir
que a mãe está ali, essa afinidade. Então essa afinidade, eu tenho,
porque eu acho que a mãe é importante. Aí tem aqueles que as mães
não ligam, ou não tem mães, ou as mães morreram, ou são usuárias
que não tão nem aí. A gente teve caso de um bebê que a mãe tinha
câncer, estava em fase terminal, triste, chorando também, mas a mãe
pegava do mesmo jeito. Mas acho que o Carlos foi um caso assim, que
era o bebê, é um caso à parte, foi uma coisa que despertou a questão
de maternidade mesmo em mim (fala de um caso que ela considera
como empatia). Eu tive uma finidade grande com ele por causa disso.
Talvez, pela história, pela situação de viver sem mãe não é fácil, por
eu ter um exemplo de mãe, por eu ter uma referência. Por eu ter uma
base e ver que talvez a primeira pessoa que tinha que cuidar dele
renegou.
[...]
Leandro: Quando eu pedi pra você explicar a afinidade com o Carlos,
você remeteu para sua, para sua relação com a sua mãe.
EEN08: Arram.
Leandro: Você pode me falar um pouco mais sobre a sua relação com
a sua mãe?
EEN08: Ah! A gente tem uma relação muito boa. Minha mãe é minha
melhor amiga, conto tudo pra ela. Ela conta tudo pra mim. A gente é
muito assim, até em gostos de roupas e de sapato, a gente é muito
parceira mesmo. “Ah, eu vou comprar alguma coisa pra mim”, eu
compro pra ela. Ela vai comprar alguma coisa pra mim, pra ela, ela
compra pra mim. [...] Então, a gente tem uma relação muito boa. Muito,
muito íntima, muito amiga, de conversar tudo, muito parceira. E, a
minha mãe ela é muito coruja. Ela é aquela mãe assim, muito
possessiva, aquela mãe possessiva que quer cuidar da nossa roupa, que
quer cuidar do sapato, cuidar da comida. Cuidar de tudo nos mínimos
detalhes. É uma pessoa que não teve oportunidade de estudar, mas
assim, na função dela de mãe, ela é extraordinária, entendeu?

Aqui, a enfermeira EEN08 não diz de modo tão claro sobre como a experiência
da maternidade afina seu olhar para as mães em uma UTI, nem poderia, pois ela não tem
filhos, não passou pela experiência. Todavia, reafirmando que não é necessário passar
pela mesma experiência para que você se torne mais afinado para ver aspectos humanos
das interações entre mães e seus filhos em UTI, ela fala de sua experiência familiar. A
figura da sua mãe surge como referência fundamental. Ter uma família unida é essencial
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para ela. Estar em contato e no seio dessa família é uma experiência que agora lhe põe
em contato com os bebês, chamando sua atenção para os que não possuem esse vínculo
com suas mães.
Agora, vamos percebendo a conexão da experiência de ser filha com seu trabalho
dentro da UTI neonatal. Ela nos dará um aspecto da experiência de ser filha como o
direcionador para que seu olhar veja algo nas mães dentro de uma UTI neonatal. Vale
lembrar sua compreensão de empatia como acolher a mãe que chega à UTI pela primeira
vez. Ela é uma das enfermeiras que deu ao primeiro contato com a mãe uma importância
na empatia:
EEN08: Arram. Talvez eu acho que essa relação que eu tenho com a
minha mãe, que é muito, muito boa... assim, todas as mãezinhas que eu
vejo ali na neo, eu tenho um olhar diferente. Eu penso em tratar como
se fosse a minha mãe. De dar mais atenção. Teve até uma vez... no meu
primeiro... eu não me lembro se foi no primeiro plantão dia meu... acho
que foi. Mas, eu lembro que eu fiz um plantão, primeiro dia das mães,
eu estava plantão de dia. Quando eu cheguei sete, cinco para as sete,
quase sete horas, a equipe estava toda em cima de uma bebê.
Trabalhando com ela. Que a bebê estava caindo a saturação e estava
grave. Aí, eu cheguei e recebi o plantão, eu e minha equipe, a gente
recebeu. E, aí, a equipe da noite foi embora e a gente ficou. E
continuamos a mexer com aquela bebê que estava ruim e tal. Quando
a mãe chegou era umas oito horas da manhã. Quando ela viu, tinha,
estava eu, uma técnica, duas residentes, a fisioterapeuta, e a médica
plantonista, ou seja, eram seis pessoas em cima do bebê dela. Aí, ela já
começou a gritar, entrou em desespero, aí as técnicas colocaram uma
cadeira pra ela sentar. A gente falou, espera só um pouquinho nós
estamos realizando um procedimento, aí, a gente terminou de realizar.
Aí, depois eu falei, vem mãe, vem ficar com ela, vem passar a mãozinha
nela. Aí, eu vi, tipo assim, o sofrimento daquela mãe o dia inteiro, em
pleno dia das mães. Então, aquilo foi uma coisa, um outro episódio que
me marcou bastante, que me chocou. E, fiquei, assim, eu não sei qual o
sentimento que tem de ser mãe. Porque eu não sou mãe. Mas, eu
imagino que deva ser muito grande.

A vivência dos óbitos de recém-nascidos internados na UTIN também possui
uma conexão com suas experiências pessoais e familiares.
Todas as notícias são ruins. Mas, o que que acontece, o fato de uma
mãe poder ter o filho, que seja sequelado, que seja neuropata, o que
quer que seja, pra ela já é um consolo. Mas, no óbito não. No óbito não
é. Entendeu? No óbito é totalmente diferente. No óbito ela perdeu, não
tem mais, não vai conseguir cuidar, entendeu? E, aí, eu venho de uma
história que a minha mãe perdeu a primeiro bebê. Ela teve um trauma
grande com isso. Então, eu acho que é uma coisa que me deixa
impactada. Então é uma coisa que me deixa impactada. (EEN08)

Ao olharmos para a experiência de EEN10, vamos nos aprofundar na influência
que a experiência da maternidade possui para enfermeiras na empatia com os bebês. Ela
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também não possui a experiência de ter tido seu filho internado em UTI, mas a sua
experiência de ser mãe emerge como constituinte do seu modo de ver as situações dentro
da UTI:
EEN10: Eu falo assim, eu vou envolver maternidade nisso. Porque
depois que a mulher é mãe, ela modifica quanto a isso também. Eu
mudei muito depois da minha filha.
Leandro: Você puxou, você falou vou puxar o negócio da maternidade
e falou de uma mudança que te ocorreu depois que você se tornou mãe.
Me fala um pouco sobre essa mudança.
EEN10: Eu passei a solidarizar... ser mais solidário com a pessoa. Eu
digo que eu era mais mecânica antes. Chegava, fazia o meu trabalho
mais técnico, hoje não, depois da maternidade. [...]
EEN10: [...] porque, depois que eu tive ela, eu vejo uma mãe e fico
pensando: se fosse minha filha, e se fosse a minha filha, como que eu
estaria? Esse, esse negócio de se pôr no lugar do outro foi mais depois
que eu virei mãe mesmo.
EEN10: Não, foi depois do nascimento. Eu acho que a forma de ver
mais o mundo, de enxergar as pessoas, eu acho que o que mudou em
relação a isso, depois disso eu vi todas as pessoas. Tipo, você está
cuidando de um bebê ali, mas esse bebê é o amor de alguém. Você não
sabe de nada da vida dele, mas, ele é muito amado por alguém, ele é
muito querido por alguém. E, do mesmo jeito que se fosse meu filho eu
queria que fizesse tudo por ele, eu estou fazendo por esse bebê. Eu acho
que eu passei a pensar nisso, que todo mundo, você está com o paciente
ali, você não sabe nada da vida dele, mas ele é querido por alguém. E
isso eu só desenvolvi depois da maternidade.
EEN10: [...] depois que nasceu. Eu digo que melhorou, eu melhorei
depois da maternidade, isso.
Leandro: Neste âmbito, você está falando, assim, enquanto pessoa.
EEN10: Enquanto pessoa, bastante.
Leandro: Você falou alguma coisa assim, mudou o seu jeito de ... não é
o seu jeito de enfermeiro, não é nó neste campo, mudou o seu jeito de
ver o mundo.
EEN10: É, de ver o mundo.
Leandro: O que é essa mudança?
EEN10: Eu acho que eu consigo enxergar as coisas com mais amor,
com mais respeito, mais amor, mais .... Não sei... assim, não saber
enxergar o que a outra pessoa está passando, eu não sabia. Eu chegava
num plantão, eu não queria nem saber o que a minha colega estava
passando. O que ela está passando lá é problema dela, o importante é
como que ela está aqui neste momento. Depois disso, o que ela está
passando lá interfere no momento que ela está passando aqui. Então, é
bom, é interessante você saber o que está acontecendo, pra de certa
forma ajudar. Às vezes, você não pode ajudar em nada, mas só de você
ouvir, você já está ajudando essa pessoa.
Leandro: E tudo isso veio depois da maternidade?
EEN10: Depois da maternidade.
Leandro: Me fala um pouco de como era antes então. Mas, assim, esse
é um exemplo, eu não me preocupava muito com o que estava passando.
E o que mais? Como que era ser mecânica?
EEN10: Ser mais mecânica era assim, um exemplo, eu tinha cinco
pacientes numa enfermaria pra eu medicar, eu ia lá, medicava todos,
saia da enfermaria e não via nem a mãe do bebê, eu trabalhava em um
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hospital pediátrico. Eu não olhava nem pra cara da mãe. Às vezes, eu
ia pegar uma veia, sinceramente, eu pegava uma veia olhando só para
o braço da criança. Eu não queria saber quem estava perto, não
explicava direito o que estava acontecendo, nada, era só aquilo ali.
Mas, eu digo também que era o que eu tinha. Era o que me ofereciam
também. Porque era muito paciente e era muita coisa para fazer. Era
um plantão... eu já cheguei de atender com um médico mais de setenta
pacientes. Então, eu acho que a gente não tinha esse tempo. Então,
aqui, depois da maternidade, eu tenho essa visão, e essa melhora, nessa
assistência aqui. Você não trabalha sobrecarregado. Essa é uma
diferença.

No âmbito das experiências da pessoa, vamos nos deter no caso de EEN11, um
outro bom exemplo. A enfermeira EEN11 tem uma ideia própria de empatia que possui
um tom especial, dado pela noção de que empatia é identificação. É eu me identificar com
uma outra pessoa, em decorrência de experiências anteriores, o que pode, por vezes, fazernos pensar de modo semelhante ou, então, que eu posso compreender com melhor
precisão o que o outro vive, visto que passei por algo semelhante, como a perda.
Porque são nos nossos relacionamentos que você tem. Tem pessoas que
você se identifica e que você passa a confiar. Tem pessoas que você tem
que andar mais junto com ela para você confiar, porque senão, você
não confia. Na área da saúde, a confiança passa pela técnica, por
experiências anteriores, às vezes, pra mim que o profissional passou,
que ele já tem uma experiência boa, ele vai saber lidar com o meu
assunto. (EEN11)

Nesse contexto, a experiência de perda de um ente querido toma centralidade na
entrevista, na qual ela descreve a sua dor e nos coloca como essa experiência passada, de
perda, confere a ela uma sensibilidade para as situações de perda vividas pelas mães
dentro da UTIN:
EEN11: Você ver o outro sofrer. Quando você tem... é diferente quando
você sofre. É diferente pra você, não no seu tratamento com as pessoas.
Uma coisa é você imaginar o sofrimento de alguém, outra coisa é você
ter passado pela mesma situação que ele. Isso não interfere no meu
tratamento com a pessoa, com a mãe. Esse sofrimento meu, é você ter
noção do tanto que a pessoa... do tanto que ela está dolorida.
Leandro: Sim. Mas, se você não tem a mesma experiência, é o
sofrimento que conecta?
EEN11: É o sofrimento. Você ver o tanto que o outro está sofrendo. E
o tanto que é doído. Aí, eu costumo falar assim, é um sofrimento, agora,
o tanto que é doído quando você passou por aquela situação e está
vendo o outro. Você só vê a dor do outro quando você passa. Embora
você ver o outro sofrendo, tem pessoas que “ah, meu Deus do céu, está
sofrendo de mais, tadinha dela”. Tem pessoas que “não, é um
sofrimento, gente, logo ela vai superar isso”. Mas, tem pessoas que
sofre mais. Acho que a fisionomia dela, ela incorpora tanto aquilo que
fica acabada. Acho que eu to deixando você biruta né? [...]
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EEN11: Eu vou te dar um exemplo. Eu perdi meu pai. Primeiro ele...
quando ele foi pra UTI eu quase morri. Ele fez uma meningocefalite
herpética. Ficou seis meses hospitalizado. Seis. Ele saiu com sequela.
Só que a sequela dele é a inversão da fala, por exemplo: olha lá, o
relógio está marcado. Ele queria falar janela, ele falava relógio.
Quando ele morreu, eu achei que eu nunca iria vivenciar aquela
situação na minha vida. Moço... foi uma dor tão grande, mas tão
grande, que chegava a doer o coração. Eu tive que parar na (cita o
nome de um hospital especializado em cardiopatias), que era o hospital
mais próximo, para fazer um eletro, porque a dor irradiava pros
braços, para as costas... Achei que estava enfartando né. Aí, a médica
“não, Dona EEN11, eu fiz todos os exames, tem algo que a gente
vivencia muito, que é a dor da perda. Vou dar um remedinho pra
senhora, que a senhora vai ficar bem”. E nessa minha experiência
dessa dor da perda, eu relacionei muito a dor das mães. Dói mesmo.
Dói demais você perder alguém muito próximo.
Leandro: Você já era enfermeira e já tinha experiência?
EEN11: Já tinha experiência.
Leandro: E a perda do seu pai fez você pensar nas mães que perdiam
os seus filhos?
EEN11: É, dói. A mãe que chora que ela... que ela. Eu falo, abraço a
mãe e falo “calma, vamos respirar devagar”. Ela fala “não consigo
nem encher meu peito de ar. Enfermeira dói demais”. Falo “calma, dói
mesmo mãe. É uma dor, mas Deus vai acalmar a senhora você vai ver,
vai dar tudo certo”. Eu achei que era loucura do povo. Mas, tudo bem.

Outro aspecto aqui em EEN11 que chama atenção é sua familiaridade com o
cuidar de crianças, já que desde a sua infância ela realizava com suas irmãs:
A gente nem olhava, brincava. Fazia mamadeira, dava mamadeira,
dava banho, fazia penteado no cabelo e elas quietinhas, gostavam né.
Então, eu acho que quebrou aquela dificuldade que talvez mais tarde
teria. Porque você antecipou muita coisa. Que menino que brinca com
criança de verdade? Não existe né. Fui eu e minha irmã. Minha irmã
hoje é psicóloga. Então tinha hora que a gente brigava, porque tinha
uma mais gordinha e uma mais magrinha, a gente queria a mais
magrinha que era mais fácil de cuidar. (EEN11)

O lugar que a empatia ocupa na assistência de enfermagem neonatal

Quando perguntamos para uma enfermeira como ela vivencia a empatia e
direcionamos sua atenção para os neonatos e seus familiares, nós adentramos em um
mundo de experiências “outro dirigidas”, adentramos nas experiências da interação
humana dentro de uma UTI neonatal. Ocorre que, no trabalho de enfermagem, há uma
variada cadeia de atividades e tarefas que tomam atenção, o tempo e a dedicação do
enfermeiro, que não estão envolvidas nas ações da empatia das enfermeiras participantes
do estudo. Logo, qual o lugar que a empatia ocupa na assistência de enfermagem
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neonatal? Ou, mais especificamente, que lugar a empatia ocupou para as enfermeiras que
participaram desta pesquisa?
Vamos encontrar a empatia para EEN01 como uma parte desejada da assistência,
importante para a humanização do trabalho em saúde na neonatologia. A empatia como
um dever do enfermeiro, mas que pela importância, deve ser responsabilidade de todos
os membros da equipe. No contexto do trabalho da enfermeira, contudo, o momento de
ocorrência da empatia é pontual ou, por vezes, passa despercebido em decorrência das
demais atividades que o enfermeiro precisa dar conta durante o trabalho em regime de
plantão. Como seu enfoque de empatia está no acolhimento da família que chega pela
primeira vez à UTI neonatal e em sua percepção nem sempre é alcançada, não é feita de
modo sistematizado, os momentos de empatia são, em muitas ocasiões, perdidos:
EEN01: [...] é, no meu caso? Não, assim, é... se... se eu observo... tô lá
na UTI, se tá acontecendo alguma intercorrência, alguma outra coisa,
que eu não posso falar com esse familiar, porque às vezes não é só pai
e mãe, às vezes é uma avó, um tio, tem uns casos peculiares ali na UTI.
Se eu não posso ir, eu vejo que sempre alguém da equipe vai já,
conversar, assim, entendeu?
Leandro: Isso, independentemente de ser aquele horário da visita, das
três as cinco?
EEN01: É, aquele horário das visitas lá, a gente deixa para o pessoal
da medicina, mesmo. Daí, os outros horários, assim, que também eles
podem entrar, pai e mãe entra a hora que quiser na verdade. Daí sim,
a gente faz essa abordagem. Daí, o horário da visita, a gente deixa para
eles. Porque, o que que é... O que que a medicina vai fazer: passar a
evolução da criança. É quadro clínico mesmo, como que a criança
passou nas vinte e quatro horas.

Essas expressões demonstram a falta de ações sistemáticas para acolher as
famílias. Como o horário de chegada não é único, não há como planejar e dar atenção aos
pais que chegam. E, às vezes, as intercorrências do plantão não permitem que elas possam
acolher ou perceber aquilo que dá início à experiência da empatia, como descrito no
tópico sobre o que é percebido na empatia das enfermeiras com os bebês e com os
familiares. A empatia, mesmo sendo algo desejável para o perfil da enfermeira da UTIN,
recai na possibilidade de observar aquilo que é mobilizador para a enfermeira:
É. Isso. Porque, às vezes, tá lá os pais do Leito 04, vamos supor assim,
e está tendo uma parada cardiorrespiratória no Leito 06. Como que eu
vou largar lá e ir lá conversar com os pais. Não tem como né. E, às
vezes, o pai pega e vai embora, sai dali, e eu não consegui fazer a
abordagem. Às vezes, acontece! Aí, fica pro outro dia, para outra vez.
(EEN01)

As intercorrências de um plantão em que a enfermeira é responsável por dez
leitos de UTIN não permitem que ela dedique atenção o suficiente para dar conta de
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orientar e acolher todos os pais que transitam pela unidade. A enfermeira EEN01 que
focou sua empatia como um acolher e comunicar com os pais não tira um tempo em seus
plantões para conversar e comunicar, não faz como rotina. E, no cotidiano de uma UTIN,
as intercorrências clínicas concorrem pela atenção da enfermeira.
Não somente as intervenções clínicas, mas também as demandas administrativas
sob responsabilidade da enfermeira, colocam seu tempo à disposição da organização de
seu plantão. Situação essa esperada da enfermeira que assume o plantão em uma UTIN e
que a faz preterir a conversa, a comunicação e o acolhimento aos pais.
As demandas administrativas e de supervisão do trabalho da equipe vão se
multiplicando, diminuindo cada vez mais a possibilidade de observar quem são os pais
que chegam, que estão lá, que precisam de orientação, a ponto de alguns plantões
passarem sem qualquer experiência de empatia:
Daí, assim, carrinho de emergência. A gente sempre tem que olhar logo
no começo do plantão, se está aberto, se está faltando alguma coisa,
conferir. A questão de escala de funcionários também, a gente se
prende um pouco nisso daí. Tem que deixar tudo organizadinho. Falta
funcionário, vira um caos o setor. Então seria mais isso também, assim,
essas partes administrativas. E, a organização do setor também,
alguma coisa, algum equipamento que tá precisando ali: ‘ah! Estragou
a incubadora, a bomba de seringa, bomba de infusão’. Se está
estragado, a gente pede para substituir, manda para a manutenção.
Tudo isso demora tempo. Demora tempo para você fazer. [...] Passa. E
não conversou com ninguém da família, não fez essa comunicação, tipo
assim, não deu atenção mesmo. Às vezes, tem gente ali, que está ali. E,
às vezes, acaba passando mesmo. A gente fica atrás de outras coisas,
entendeu? E, passa mesmo. (EEN01)

Na experiência da enfermeira EEN02, vamos encontrar a empatia como algo a
ser evitado e que, portanto, é sistematicamente rebatida por uma postura, dita profissional,
o que indica que o profissional de enfermagem não deve ser empático. A empatia não faz
parte da assistência de enfermagem e o ser enfermeiro profissional é uma tentativa de não
sofrer as consequências da empatia. Na sua experiência, não há um momento próprio,
como o acolhimento ou a chegada dos pais na UTI, momentos em que sua atenção é
levada a perceber os bebês que estão sozinhos, neonatos de mães ausentes ou aqueles em
que a internação está longa o suficiente para que lhe chame atenção. Ela também possui
seu modo de expressar as atividades que o enfermeiro desenvolve durante o plantão e que
tomam seu tempo. Ademais, sendo as demandas administrativas e clínicas parte relevante
do trabalho da enfermeira, aspectos que concorrem por sua atenção, temos aqui o relato
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da importância do dimensionamento do pessoal de enfermagem e sua influência no
volume de trabalho:
EEN02: É, hoje foi agitado. Mas mesmo num dia que está um pouco
mais tranquilo, não consigo olhar os dez (bebês internados). Não se tem
os dez. Quando tem duas enfermeiras, eu consigo olhar os meus cinco.
Eu consigo até fazer mais SAE, sabe? Porque daí eu tenho mais tempo
de ficar sentada para prescrever. A gente prescreve medicação
também, a rediluição. Aí, dá mais, aí o cuidado fica bem melhor.
EEN02: Mas, no meu plantão, eu tento fazer tudo o que você tem que
fazer. Você entendeu? Tipo, o enfermeiro, ele tem que fazer a SAE, ele
tem que preencher os indicadores, ele tem que fazer as demandas de
cuidados. Eu faço! E, ainda assim, eu não vejo mal, em ... por exemplo,
eu vou avaliar um bebê. É, principalmente... é um prematuro extremo,
manuseio mínimo, então quanto menos eu mexer, para ele é melhor.
Até pra melhora dele. Então, eu vou fazer a ausculta cardíaca,
pulmonar...
EEN02: [...] Sempre foi um enfermeiro para dez. E a gente tinha
conseguido ficar, assim, dois enfermeiros para dez. Eu acho que foi,
assim, muito relevante para assistência, principalmente ali na neo.
Porque, quando eu estou sozinha, eu não consigo olhar os meus dez.
Não consigo. Mesmo que que tente.
Leandro: Mas, hoje está quanto? Um pra dez?
EEN02: Para mim sim, eu fico sozinha. Eu to sozinha. Por exemplo,
hoje eu não olhei o Pedro, eu não olhei a Miniel, eu não olhei o Claudia
G1, do Leito 01, o 02, o Claudia G2, não vi o extreminho do Leito 06,
o de Marcia. Não vi ele. Então, a maioria eu não vi. Não consigo ver
todos.

A enfermeira EEN03 nos diz de uma empatia que é requerida como característica
de quem atua em neonatologia. Para atuar como enfermeira na unidade neonatal, é
necessário ter um perfil específico, com sensibilidade para reconhecer a dor e o
desconforto dos bebês nas incubadoras, o que torna a empatia um modo próprio de fazer
a enfermagem. Assim, uma boa atuação do profissional requer essa empatia. Não há um
momento especial de ser empático, pois aqui a empatia é o próprio modo de fazer a
enfermagem com expertise e sensibilidade. Mesmo nessa forma, há outras demandas que
requerem a atenção da enfermeira. Veja o relato de EEN03 sobre seu plantão:
Nós começamos com a passagem de plantão leito a leito, então a gente
tem que pegar o plantão, leito a leito. Você pega as informações mais
relevantes sobre cada paciente. Alguma mudança, alguma
intercorrência. Aí, nisso, eu verifico os carrinhos, se estão abertos ou
se estão lacrados, faço a checagem. A parte administrativa já faço a
checagem. [...] Aí, eu faço a checagem dos carrinhos, porque se tiver
aberto eu falo com a enfermeira para saber o que que ela pegou, pra
mim repor e fechar. Olho se tem os ambus ali em cima. Se o
laringoscópio está ali, com as lâminas. Dou uma checadinha rápida
pelo menos em duas lâminas, já confiro os tubos se estão ali em cima,
pronto! Essa questão do carrinho já era. [...] Aí, eu vou pros
indicadores. Porque agora elas estão dentro desse QualiNeo, para
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melhorar a assistência da UTIN. E temos que fazer a coleta dos
indicadores da UTI. Os indicadores relacionados à assistência de
enfermagem. Aí, eu já faço num rascunho rapidinho, aí, já digito no
computador, já salvo. Aí, eu vou olhar os prontuários... isso eu faço
tudo simultaneamente. [...] Quantidade de técnicos, quantidade de
enfermeiros, quantidade de pacientes, quantos PIC tem, quantos foram
passados, quantas punções foram feitas, quantos pacientes estão com
punção periférica, quantos pacientes estão com sonda, gástrica. [...]
Feitas de forma simultânea. Aí, já faço isso, já olho os prontuários para
ver se tem alguma coisa que, às vezes, a medicina esquece de avisar, aí
está em aberto, você tem que abrir o horário. Alguma medicação,
alguma coisa para fazer. Aí, eu vejo quais os pacientes que eu tenho
que evoluir. E, durante a passagem de plantão, eu já faço uma rápida
observação dos RN. Já na hora, para eu não ficar assim: toda hora vai
em um, toda hora vai em outro, igual uma barata tonta. Então, na hora
da passagem de plantão eu já olho pra ele, já vejo o que que ele tem,
porque pela experiência, a gente já sabe mais ou menos como que ele
tá. Então, eu não fico toda hora, sabe? Indo no paciente. Eu vou, por
exemplo: “Ah, tá no seio materno, preciso estimular”. Eu vou lá. “Ah,
essa criança tá caindo a saturação”. Eu vou lá avaliar. Mas, assim,
essa primeira olhada eu já consigo ver muita coisa. Aí, eu vou pros
prontuários para saber quais já foram evoluídos e quais eu vou evoluir.
Aí, eu separo quais já foram evoluídos e quais que eu vou evolui. Aí, eu
sento com a tabelinha no computador, que está conectado com a
impressora, que às vezes tem o outro que não tá. Aí, eu faço a SAE. Aí,
imprime, coloca no prontuário. [...] Os sinais vitais e o balanço. E, aí,
o prontuário tem a folhinha do dia anterior. Aí, eu olho as vinte e
quatro horas. Se eliminou? Como que tá o balanço? A glicemia? Pra
mim poder fazer a evolução. Aí, eu prescrevo a diluição e rediluição
das drogas, dos antibióticos. Cuidados de PIC a gente prescreve
também, faz a classificação de risco, tudo isso (Riso). Aí, assim, quando
eu estou com a EEN01, aí é dois pacientes meu e dois dela. Quando eu
to sozinha, eu tenho que fazer os quatro. Aí, eu não dou conta. Por
exemplo, ontem eu estava sozinha, eu só consegui evoluir três. [...]
Entendeu? Porque é um pouco demorado. Você tem que entrar no
sistema, tem que fazer por diagnóstico, aí sai lá cada diagnóstico de
enfermagem, né? Os cuidados que tem que ser feito. Às vezes, você tem
que alterar, às vezes, muda um pouquinho a dose, fazer o cálculo de
novo. Antes de fazer tudo isso, quando a gente chega, antes até de....
Depois que eu pego o plantão eu já vejo também as escalas de técnicos.
Porque às vezes, assim, você está com quatro. Então, eu já olho assim,
se estão os cinco que eu conheço (Riso). Opa! Se está faltando um
aqui... aí, eu vou lá na escala ver o que acontece, o que que aconteceu.
Hoje mesmo uma chegou bem atrasada. Então eu fiquei: “EEN01, ela
te avisou que ia atrasar? Não avisou para mim.”. Aí, depois ela falou:
“Não, ela avisou, ela está vindo”. Ah, então já está mais tranquilo.
Porque senão, eu tenho que pensar em arrumar alguém. (EEN03)

As demandas de trabalho da enfermeira são tão volumosas que mesmo para uma
empatia que se dá de modo clínico, que ocorre durante as avaliações dos bebês nas
incubadoras, no cuidado com o ambiente, luminosidade e ruídos, há bebês que não
receberão a sua atenção:
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Ué, porque provavelmente um ou outro paciente vai ficar sem ter uma
observação. Porque se eu sou enfermeira, eu vou ter que assumir, a
outra colega sabe que tem um monte de coisa que ela podia dividir
comigo, ela não vai poder dividir, ela vai ter que fazer sozinha. Igual
ontem, por exemplo, ficar um enfermeiro só, ali, já é trabalhoso. Você
imagina ficar um enfermeiro com quatro técnicos? É muito mais
trabalhoso. Porque o enfermeiro tem que deixar de fazer as coisas dele
para poder ajudar os... técnicos. Às vezes, puncionar, às vezes, calcular
uma medicação, as vezes passar uma sondinha. Coisas simples que
acabam... A cada dez a dez minutos você acaba perdendo seu tempo e
não fazendo aquilo que você deveria fazer. E, isso, então, prejudica
muito o plantão. Às vezes não e sempre né? (EEN03)

A empatia como uma característica desejável do trabalho da enfermeira e como
parte do fazer da enfermagem será vista nas experiências de EEN01, EEN03, EEN04,
EEN06, EEN07, EEN08, EEN09 e EEN11. Para elas, a empatia é algo que é importante
para ser uma “boa enfermeira” (EEN04) por permitir que tenham um olhar sensível para
as questões familiares e acalentem, também, os bebês (EEN06), que eles recebam afeto
(EEN08), por permitir que a família seja acolhida e que os impactos emocionais da
internação de um filho recém-nascido em UTI sejam minimizados (EEN01 e EEN08),
por permitir que os familiares sejam bem atendidos (EEN09) e que as mães ganhem
confiança no trabalho da enfermeira, quando ela também consegue identificar-se com a
mãe e cuidar dos bebês com experiência e destreza técnica (EEN11).
Na experiência de EEN04, a empatia será exercida de modo sistemático, as ações
são feitas em todos os plantões, mesmo diante das outras atividades que demandam sua
atenção. Ela passa visita, após a visita médica, para conhecer as mães que estão na
unidade, saber se foram acolhidas, orientadas e se tiraram as suas dúvidas. Ela investiga
quais estão vencendo o medo de tocar em seus filhos, puxa assunto sobre elas e conhece
suas histórias. A empatia aqui é um modo de melhorar a assistência de enfermagem pelo
fato de a profissional estar mais próxima das mães e dar condições para que neonatos
sozinhos ou chorando recebam carinho, colo, toque. Em sua fala, também percebemos
que a atuação da enfermeira durante seu plantão envolve atividades de assistência,
observação e supervisão da equipe técnica de enfermagem, dentre outras ações
administrativas, apontando-nos que há maneiras de priorizar a atenção para as mães e
para os bebês, de forma que não se passe um plantão inteiro sem ter experiências de
interação.
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A gente chega, confere o carrinho. Se for fazer qualquer parada...
qualquer intercorrência, tem que estar as coisas essencial. Primeiro é
isso, né? Eu... aí depois que eu confiro os carrinhos tudo, eu não tenho
sorteio, nada. Aí, eu vou passando uma olhada geral nos bebês. Eu
passo de incubadora... quando tem dois enfermeiros a gente divide.
Cada um fica com a metade. Quando tem um só, eu já passo dando uma
olhada nas incubadoras. [...] Tipo, o oxímetro muito apertado. Eu já
peguei bebê que queimou o pezinho por estar com o oxímetro apertado.
E a gente fala. A gente questiona a questão da humanização, a gente
fala: “ó gente, vamos cuidar, prestar atenção”. Então, eu passo
olhando tudo, porque, às vezes não dá tempo, quando eu estou sozinha,
entendeu? Aí, acontece alguma coisa ou outra e você acaba avaliando
aquele bebê. Escolhi esse e esse para avaliar. Aí, depois eu vou lá
avaliar por completo o bebê. Mas, aí, não deu tempo de ficar olhando
todos os bebês, toda hora indo lá olhar. Então, essa é a olhada geral,
que você passa. [...] Tá. Aí a gente vai ver a questão burocrática mesmo
do enfermeiro. Questão de prontuário, ver qual bebê precisa
prescrever. Aqui, a rotina é totalmente diferente. Porque o enfermeiro
faz toda a parte de cálculo, é o enfermeiro que faz aqui. Então, todas
as medicações, como antibiótico...[...], mas aqui você acaba fazendo
tudo. Isso toma o seu tempo. Então, assim, eu acho que o enfermeiro
ali, acaba.... Tantos projetos que a gente tem, mas, às vezes, a gente
acaba não colocando em prática porque é muito a parte burocrática.
Então, a assistência acaba ficando... perdendo a assistência.
Entendeu? [...] Aí eu vou me atentar para essas questões. Aí, sempre...
aí, a gente fica observando os pais. Eu tento, eu sou péssima de
fisionomia. Então, assim, eu tento cuidar, entendeu? Cuidar assim, às
vezes, a mãe fala assim: “Ah, enfermeira...”. Eu fico pensando: “Meu
Deus! Essa mãe é de qual bebê né?”. Agora, já tô... mas eu sempre fui
meio assim. Agora, eu vejo as mães e aí eu vou... geralmente, essa hora
já passou, a hora da visita. [...] Aí, as mães entram, aí, eu vou conversar
com as mães. Passo conversando. [...] Aí, eu incentivo muito elas a
tocar nos nenéns. Pai... às vezes, o pai tem medo. Coloca no colo do
pai. O pai: “Ah...!”. Não, é seu filho. Eu coloco. É o momento de eu
conversar com os pais. O tempo que eu consigo conversar, eu converso.
[...] Eu gosto desse horário porque é a oportunidade de conversar com
os pais. Sempre eles têm dúvidas né. (EEN04)

Esse modo de fazer uma enfermagem mais próxima das famílias em decorrência
da empatia será visto na experiência de EEN06, para a qual a empatia é o que permite
conhecer e fazer algo para atender às necessidades dessa família, assim como dos
neonatos que necessitam, por estarem chorando, por exemplo, de atenção e colo. A
empatia ocupa o lugar de uma habilidade que permite sensibilidade e que está se perdendo
com formação das novas gerações de profissionais:

Aí, nessa hora envolve muito a empatia do profissional, não é do
enfermeiro. Do profissional, para ter esse olhar, essa sensibilidade. Eu
acho que atualmente, assim, os profissionais assim, mais novos, que
formaram há menos tempo, eu acho que eles estão saindo muito cong...
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co... não é congelados. Não sei a palavra que eu vou usar. Talvez,
insensíveis, não sei. É essa a palavra que eu vou usar. (EEN06)

Na experiência de EEN10, vamos ver a empatia de modo difuso, como algo que
“vai acontecendo”. Não tem especificidade no acolhimento da família, justamente por ser
este um momento em que o importante é receber o bebê. Com o transcorrer da internação,
os diálogos com as mães vão acontecendo e o vínculo vai se estabelecendo. A conversa
é a construção da empatia, quando um vínculo se faz, a empatia está estabelecida. Assim,
é um modo difuso e contínuo de se ser empática, também associada com boa qualidade
do atendimento de enfermagem neonatal. E, na experiência de EEN10, a empatia será
uma característica desejável para ser um bom enfermeiro em neonatologia, gerando
vínculos que duram até por anos, após a alta hospitalar dos neonatos.

Ah, eu to falando assim, não é que se cria o vínculo, eu estou falando
assim da questão de respeito, de você explicar o que está acontecendo
só, mesmo que essa relação não vai... não sei a palavra certa agora...
[...] você explicar o que é aquele tanto de monitor, porque aquele tudo
está ali dentro do bebê. Eu acho que mesmo num.... você está sendo
empático nisso, você está fazendo empatia ali, nisso também. [...]
Então, as mães ali saem amigo de Facebook, amigo de grupo de
WhatsApp, manda foto de bebê para gente, direto a gente manda foto.
Eles vêm para o ambulatório, passam ali para ver algumas pessoas. Eu
já fui em aniversário de bebê de um ano. (EEN10)

Na experiência da enfermeira EEN07, encontra-se uma gradação da experiência
da empatia em relação ao trabalho de enfermagem de forma mais explícita: sua
dificuldade em ocorrer devido às características da assistência de enfermagem. Mesmo
sendo vista como parte do bom trabalho da enfermeira e mesmo tendo descrito casos de
ocorrência da empatia, a enfermeira EEN07 nos fala da dificuldade que é para que esses
momentos ocorram, já que a atenção do enfermeiro é mobilizada por outras questões da
assistência, como a parte administrativa e a execução de cuidados procedimentais, o que
ela expressou por meio do termo “bolha assistencial”:

EEN07: Sim. Depois que eu fui pra gerencia, para gestão, não é
gerencia, eu saí dessa... que eu digo “da bolha da assistência”. O que
é a “bolha da assistência”? É, eu tenho que olhar prontuário, analisar
bebê, fazer é... suprir a unidade de materiais e medicamentos. E você
perde os starts que acontecem. O que que é? A mãe que adentrou, o pai
que perguntou do filho, é... o que mais... Você perder pequenos detalhes
como, de quem está observando... você está na assistência em um,
observar a riqueza de cuidados que teve do outro lado. [...] Então,
assim, eu observo também que quem está inserido ali na assistência
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não consegue observar, não vê o que eu vejo. E eu estou sempre assim,
“Fulana vai ver isso, Ciclana vai ver isso”. E, está sendo legal, um
outro foco que eu não tinha parado para pensar. [...] Meu lugar ali no
meio, porque eu preciso estar observando tudo lá dentro. Apesar de me
atrapalhar bastante, toda hora vem alguém e me pergunta, entendeu?
(riso) Mas, é ali mesmo. Ali mesmo que eu tenho que ficar, ali que eu
consigo ...
Leandro: Atrapalhar é?
EEN07: Atrapalhar, assim, que eu estou fazendo uma, às vezes, sei lá,
uma escala, tentando uma cobertura, quebrando a cabeça, aí vem:
“EEN07, você viu isso?”. “Não ué, mas vamos lá ver”. Aí, você tem
que voltar no raciocínio que você estava. Então, assim, para mim já foi
atrapalho.

Em EEN05, vemos a empatia como algo bom para os bebês pelo papel de dar
carinho de mãe, mas que não está associada à assistência de enfermagem propriamente
dita, ao menos, não em sua forma de distribuição entre os bebês da UTIN. Isso porque os
cuidados de enfermagem têm uma lógica de distribuição e supervisão entre todos os bebês
durante o plantão, quando as ações de empatia são realizadas, especialmente, para o bebê
que está só, sem a mãe. E somente são feitas depois que a assistência de enfermagem
terminou e a enfermeira possa dar atenção ao neonato que ela percebeu que não recebeu
carinho, afeto e colo. A empatia aqui é quando “sobra tempo”. Mesmo que, em um dado
momento da entrevista, ela afirme que o carinho para os neonatos se dê a todo momento
e que seu cuidado é carinhoso. No recorte a seguir temos uma ideia de como ela distingue
a assistência da empatia:

Não assim que que vou dar uma assistência melhor para ele do que
pelo “Y”, não. Para ele é em relação... ah, mais toque, mais carinho.
Tipo, o Leito 6, a mãe está aqui o tempo todo, a mãe está desde as sete
horas da manhã. Eu vou tocar? Vou tocar. Eu vou dar atenção pra
criança? Eu vou dar. Só que do da Dona Clarinda eu vou dar mais.
Porque ela não tem ninguém por ela aí, nesse momento.
Leandro: Tá. Eu entendi que você fez uma distinção entre o que que é
uma atenção em relação a assistência, que é igual para todos...
EEN05: Igual para todos.
Leandro: E quando eu perguntei sobre empatia você levou mais para
essa direção do carinho, da atenção, do contato ...
EEN05: Do afeto!
Leandro: ... do afeto.
EEN05: Isso. Assim, a assistência, vai ser por exemplo, direcionada de
acordo com a necessidade do paciente, não vai ser nem mais e nem
menos. Vai ser ideal para aquele tipo de assistência. Agora, aquela
criança que não tem o afeto, que deveria ter, no âmbito normal e no
âmbito hospitalar que a mãe é presente, é... e uma que não tem a
presença dos pais, ou da mãe. No meu caso, eu friso muito a mãe
porque o carinho de mãe é diferente de carinho de pai. Meu ponto de
vista.
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Ampliando nosso foco de análise para sua atuação durante um plantão na UTIN,
vamos nos distanciando do que ocorre entre ela e os bebês e observando esse local que a
empatia ocupa:
EEN05: Aí, eu chego sempre mais cedo. Nunca chego sete horas, umas
seis e meia. Eu sempre chego mais cedo. Aí, eu troco roupa. [...] Aí,
espero mais alguém do plantão chegar. Aí, a colega chega eu já vou
pegar o plantão. Eu pego o plantão. Porque eu penso assim, plantão,
você não tem que chegar sete horas, você tem que chegar antes. A
colega que vai me tirar, eu penso também que ela tem que chegar antes,
para eu passar o plantão uma hora da tarde. [...]
Leandro: Entendi.
EEN05: E aí, eu chego antes. Alguma colega que chegou, eu já vou
pegar o plantão. Já começo a receber o plantão. Aí, a gente recebeu o
plantão. Quem tá passando tem a mesma visão que eu, a maioria delas.
Espera chegar mais uma pelo menos aí que todo mundo do plantão
noturno vai saindo, de acordo com que alguém vai chegando. Aí, eu
olho a escala e confirmo quem está na escala e confirmo que tá na
escala e já faço a divisão dos pacientes. [...] Aí, olho para ver quem
está na escala. Eu vejo quem está na escala. Já começo, a priori,
fazendo a divisão. Faço a divisão. Aí, conforme vai chegando, eles já
chegam e “ah, fulana de tal já tá trocando”, “fulana de tal tá
trocando”. Aí, já confirmo e já faço os papelzinhos para sortear. Aí,
conforme eles vão chegando, eles vão pegando os pacientes e já vai pro
serviço.
Leandro: ok.
EEN05: Aí, cada um vai para o seu lado. Eu vou para o lado, a EEN02
vai pro lado dela. Aí, igual eu te falei, eu vou no paciente mais crítico
que tem, no mais grave, e faço o que tenho que fazer de avaliação. Ai,
nesse paciente, se o colega já chegou, a gente já vai nos cuidados de
higienização. Fazer higiene. A gente finaliza, se a fisio já estiver
disponível, ela ajuda a aspirar. Aí, eu terminei este mais crítico, eu vou
para o outro menos grave, aí, vou indo até avaliar os cinco pacientes.
Leandro: Você consegue avaliar os cinco?
EEN05: Consigo.
EEN05: Ah! É! Voltando lá. Eu terminei de avaliar, vou abrir a
prescrição, vou comer, ai eu retorno, faço mais alguma coisinha ali que
sempre tem alguma coisa para fazer. Seja ajudar a coletar sangue, uma
intercorrência ou outra que demanda tempo. Aí, lá pelas onze horas eu
começo a fazer a SAE. Aí, eu faço a SAE e daí é só finalizar o plantão.
[...] Porque a prioridade é a medicação que tem que fazer no paciente.
Aí, a parte burocrática espera um pouco. Tem a admissão de paciente.
Claro que a tarde tem também, mas, tem muito mais de manhã.
Preparar leito: é um monte de manhã. Tipo, esses dias teve um óbito,
foi de madrugadinha. Aí, acabou deixando a criança pra gente no
período da manhã. Acaba que fica muita coisa no período da manhã.
Aí tem muitas, muitas tarefas. Muita coisa no período da manhã. [...]
São dez leitos, tem duas enfermeiras de manhã, duas a tarde e uma a
noite, é muito? É muito. [...]
Leandro: E, na descrição do seu plantão, tem tudo isso aí! Peguei o
plantão, tem o sorteio dos funcionários, vou para os cuidados, eu faço
avaliação dos cinco, eu faço a SAE de dois, tarara... Em que momento
que entra a empatia nisso aí?
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EEN05: Pela atividade ou pelo bebê? Isso que eu não estou
entendendo.
Leandro: Pelo bebê.
EEN05: A todo momento.
Leandro: Isso está desde o começo?
EEN05: Desde o começo. É igual eu estou te falando, eu tenho assim,
um diferencial com aquele que eu percebo que não tem a afetividade
materna. Não tem a mãe presente, digamos assim, aquela mãe que está
aqui a todo momento.
Leandro: Deixa eu refazer a pergunta, o bebê que te chama a atenção
pela mãe ausente, é o bebê que você quer dar mais atenção no sentido
de dar carinho, toque e tarará...
EEN05: Isso. Não de assistência.
Leandro: E, na descrição do seu plantão, onde que isso entra, porque
nós terminamos a descrição sem que você falasse que momento que é
esse...
EEN05: No cuidado. No cuidado, por exemplo, a partir do momento
que eu vou avaliar aquele paciente ali, eu não vou lá mecanicamente.
Pegar ele, o esteto, colocar o esteto, pan, pan, pan. Ali só no
pulmãozinho, pan, pan, pan, pan, pan. Não. Eu não vou ali. Assim, até
a EEN02 fala que eu sou muito sem graça porque tudo eu limpo. Eu
limpo mesmo, gasto trezentos suabes daquele de álcool, porque eu abro
um, limpo o esteto. Aí, eu coloco o esteto no meu pescoço e deixo lá
dentro, pra esquentar. Porque eu limpo ali também, para tocar no bebê.
Enquanto ele fica lá esquentando, eu vou, vou fazer o toque no bebê,
vou olhar a moleirinha, já vou conversando com ele, fazendo as coisas
com o bebê.
EEN05: Se você ser mecânico, igual eu já coloquei, se você ser
mecânico, eu não gosto de trabalhar com pessoas mecânicas. Eu não
gosto. De forma alguma. Você chega lá com o esteto, “ah tá, pá, pá...”
fez a ausculta, limpou lá o bumbum o bebê. É o que eu estou te falando,
seja nos mínimos detalhes, por mais simples que for, qualquer pessoa
vai lá e limpa o bumbum o bebê. Tira o cocô, tira a fralda, faz tudo. Ser
mecânico nessa simples atividade, calcule o resto que você vai fazer.
Você é um profissional bom? É. Um profissional bom. Mas cadê o seu
lado humano. Aí entra a humanização, onde que está?

Essas nuances, oscilações do lugar que a empatia ocupa, demonstram uma
constante vinculação com o modo como as enfermeiras compreendem o que é ser
empática e nos falam de algo distante de uma filosofia institucional ou de uma prática
sistematizada. A empatia recai sobre a ideografia própria de cada uma. Contudo, é na
relação com a assistência de enfermagem que ela vai ganhando seus contornos enquanto
uma experiência preponderantemente boa. Se associada ao cuidar em enfermagem,
garante à enfermeira uma boa atuação com os familiares e aos bebês, um conforto no
modo de toque, colo, carinho, conversa, em estar com alguém.
Contudo, os momentos de ocorrência da empatia são por vezes pontuais, quando
sobra tempo, quando as questões administrativas da assistência permitem, quando o
plantão for tranquilo, revelando que a ideia da bolha assistencial, expressa por EEN07, é
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uma boa expressão de como as enfermeiras são demandadas durante a assistência para
outras questões que não o estar junto de neonatos e familiares, o que elas compreendem
como aspectos da empatia.

Dos temas para a essência e compreensão da experiência

Os resultados até aqui nos demonstram certa estrutura da experiência, fruto de
uma análise mais descritiva do que se revela às consciências das enfermeiras nas situações
que elas compreendem ser empatia. Essa descrição nos dá um conhecimento do fluxo de
consciência da enfermeira, expresso por meio da sua fala durante as entrevistas, quando
ela compartilha em um presente vívido aquilo que se passa em sua mente quando o
assunto é empatia. O alcance dessa fenomenologia descritiva poderia ser maior, mas, ao
mesmo tempo, temos material suficiente para poder agora realizar uma compreensão da
experiência, indo além de sua descrição. Portanto, vamos interrogar esses temas, observar
os que são essenciais à experiência da empatia das enfermeiras e buscar compreender essa
experiência, além de descrevê-la. É o exercício de escrever e reescrever dito por Van
Manen (2016a) que buscamos aqui.

A essência da empatia em enfermagem neonatal e as respostas às questões desta
pesquisa

Considerando o que descrevemos sobre a empatia das enfermeiras com neonatos
e familiares, observo que temos uma resposta para a interrogação: como se dá a
experiência da empatia para enfermeiros em uma unidade de tratamento intensivo
neonatal?
Nosso texto expressa uma consciência intencionando neonatos e familiares, sua
mobilização diante das situações que lhes chamam atenção, seu agir empático.
Viver o trabalho de enfermeira em UTI neonatal é mobilizar-se de diferentes
formas, fazendo algo clinicamente competente, apegando-se a um bebê, comovendo-se
com a luta de uma mãe para levar seu filho para casa, surpreendendo-se com um recémnascido que está no limite da vida por conta de um quadro clínico grave, mobilizando-se
pelo choro de um recém-nascido que está sem sua mãe, sem vínculo e afeto dos pais.
Diante do que se percebe, do que se apresenta à consciência, as enfermeiras fazem uma
interpretação dessa realidade.
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Essa consciência, como em todo ser humano, uma mente corporificada, age. Age
diante da interpretação da solidão de um neonato sem sua mãe; age diante da interpretação
do medo de uma mãe pelo filho recém-nascido internado em UTI; age diante do bebê
internado lido pelo seu desvincular-se da família logo ao nascer; age pela gama de
interpretações que o choro pode indicar, a dor, o desconforto, o estar só; age diante da
interpretação da fragilidade, vulnerabilidade e dependência de um recém-nascido em uma
incubadora. Essa consciência age lendo com acurácia algumas dessas percepções, mas
também age projetando, protensionando o refrão das músicas já tantas vezes ouvidas:
mães têm medo, mães devem ficar com seus filhos, filhos não devem ficar sem o afeto de
suas mães.
Essas interpretações, por sua vez, somente são realizadas porque o modo de ser
das enfermeiras, a substância de seu estoque de conhecimento e o acúmulo que elas
possuem de experiências de mundo lhes afinam o olhar para poder ver e interpretar assim.
Nessas experiências, veremos que o núcleo de onde emanam essas interpretações são as
experiências relacionais. No acervo das experiências, lá no topo, há um altar protegendo
o significado de ser mãe, de ser filha, de ter vivido o seio familiar e te der sofrido a perda
de pessoas queridas. São as experiências requisitadas constantemente no trabalho da
enfermeira que atua em unidade neonatal que vão gerar o código que ela usa em sua
interpretação da realidade de neonatos e mães na UTIN. A estrutura da experiência da
empatia pelas enfermeiras tem uma via de conexão com alto tráfego entre perceber bebês
e mães no trabalho de enfermagem e ser mãe e filha como pessoa.
Nós também poderíamos dizer que alcançamos resultados suficientes para dar
conta da questão: como a estrutura da experiência da empatia influencia a relação entre
enfermeiros, neonatos e familiares? Lá dentro da UTIN, em meio a toda aparelhagem
tecnológica e saber técnico para operá-la, em meio às equipes de enfermagem e de outras
profissões organizadas em escalas e plantões, em meio à organização do ambiente, como
carrinhos de emergência e cumprimento de burocracias, em meio aos procedimentos
tecnicamente realizados, mesmo que dolorosos, há um neonato que acaba de nascer. É
esse bebê em sua incubadora que vai abrir a possibilidade de ocorrência da empatia.
É o bebê que chora, que é visto sem mãe, que está longe de sua mãe, que está
gravemente doente e que corre o risco de vir a óbito em menos de 12 horas que vai ser o
início das experiências empáticas. Há uma uma parte da estrutura da experiência da
empatia que diz que nela as relações tornaram-se melhores, histórias foram conhecidas,
neonatos foram acalentados, receberem colo, toque, carinho e afeto. Esse é o papel da
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empatia para a enfermagem, dar as notas da interação entre enfermeiras, recém-nascidos
hospitalizados e suas mães, em meio à tecnologia, em um ambiente de trabalho
mecanizado, organizado e altamente controlado. Apenas a dor da perda surgiu com a
capacidade de ferir uma consciência, tornando-a incapaz de sustentar essas situações,
quando se age evitando qualquer nota que lhe traga a lembrança dessa melodia.
Qual a essência da experiência empática vivida por enfermeiras em unidades de
tratamento intensivo neonatal?
Mobilizar-se pelo choro de um neonato está presente na experiência de ser mãe
ou simplesmente de ouvir um bebê chorando. Mobilizar-se para cuidar, agir, fazer algo
para que o choro cesse, estar presente em outras experiências de interação com bebês, não
é uma exclusividade da relação enfermeira-neonato dentro de uma UTIN. Projetar
emoções como estar só, ter fome, com frio ou calor, não é exclusivo da empatia em
neonatologia. Um filho pode provocar isso em seus pais, demonstrando que na
experiência de ser mãe e pai também há esses aspectos. Quem vive a experiência de
relacionar-se com um recém-nascido pode ter encontrado bastante diálogo entre o que
uma enfermeira vive no cuidado com os recém-nascidos e suas próprias experiências.
Encontrar um familiar com medo, ansioso, com dúvidas, não é um aspecto
essencial da neonatologia. Conversar, dialogar, comunicar-se com familiares de pacientes
e mães, não se dá exclusivamente aqui. Pode ser encontrado em outras experiências de
empatia. Poderia dizer que mobilizar-se pelo sofrimento de outra pessoa, por seu medo e
angústia, seria algo da experiência empática e por isso não exclusivo do que é da
experiência da enfermeira. Profissionais de saúde em diferentes cenários de atuação
vivenciam esse aspecto.
Ter experiências passadas como influenciadoras do modo de interpretar a
realidade atual é do viver humano. E ter a experiência de relacionamento com mãe e com
a família como algo que influencia nossa vida presente também não é um traço que aqui
é exclusivo.
O essencial da experiência da empatia poderia ser a sua probabilidade de
ocorrência quando um profissional está diante de dez ou mais leitos de UTIN. A
probabilidade, pela distribuição desigual de condutas empáticas (“não se tem os dez”),
poderia ser algo da empatia neonatal, mas qualquer enfermaria possibilita que um
paciente chame mais atenção do que outro, mobilize você e faça-o agir do modo que você
considera empático.
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Lutar para que no trabalho em saúde possamos ter tempo e espaço para interagir,
conhecer as histórias das famílias, sem que a atenção seja roubada a todo momento por
questões tarefeiras e administrativas ou intercorrências clínicas em equipes nem sempre
bem dimensionadas, não se faz exclusivo da vivência das enfermeiras. Algo, aliás, muito
comum no trabalho de enfermagem.
Poderíamos concluir que algo do essencial na empatia das enfermeiras em UTIN
é que elas sofrem ataques constantes de “desumanização”, de falta de tempo para perceber
o outro, de falta de preparo das enfermeiras para sustentar seu envolvimento, da bolha
assistencial que lhes retira as oportunidades de estar com, de retirar uma mãe do
anonimato e conhecê-la. Mas, isso também poderia estar ocorrendo para várias
“enfermagens”, que não somente a “enfermagem neonatal”.
Nesse aspecto essencial da empatia de enfermeiras está o modo como um
hospital permite que conheçamos nossos pacientes. Qual o valor disso em nosso sistema
de relevâncias ao ser uma enfermeira? E qual o valor disso para quem as emprega? Essa
essência estaria dialogando com a herança de anos de desenvolvimento científico que dá
à formação da enfermeira conhecimento abstrato, desprovido de experiências originárias
humanas. A essência da empatia de enfermeiras estaria no como a empatia é
menosprezada em detrimento de uma formação biomédica e desumana, bem como na
confiança que temos que depositar para que o profissional seja empático, a seu próprio
esforço, visto que não sabemos ensinar a perceber o outro, a se envolver e sustentar as
perdas e as despedidas, não ensinamos sobre luto e mal discutimos a morte.
Esses aspectos da empatia em enfermagem neonatal estão no jogo entre
mobilização e a luta por fazer algo para um novo ser humano que se internou em um
hospital quando nasceu e foi para um tubo de acrílico, no qual ele fica incubado longe
dos pais. Faz parte da empatia de enfermeiras a própria luta para que, diante da tecnologia
necessária à manutenção da vida de um recém-nascido, haja humanização, toque, carinho,
e mães fiquem com seus filhos nos momentos que se seguem ao seu nascimento. A
essência da empatia da enfermagem neonatal estaria na luta pelo afeto. Será sempre uma
luta, posto que é uma experiência que possui um inimigo: as limitações do nascimento
prematuro ou da doença. Sempre uma balança que oscila entre começo de vida e morte.
Agora, veja, sair para trabalhar, deixando suas relações afetivas em casa, sua
família, filhos, pais, maridos, e no ambiente de trabalho ter de lidar com a possibilidade
de que alguém deixe de viver o afeto familiar pela morte de um filho em um leito de UTI
neonatal não está em qualquer experiência de trabalho, seja da enfermagem ou de outro
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profissional. Lidar com a morte e seu limite com a vida, quando se trata de recémnascidos, bebês e mães, é algo peculiar em conexão com a experiência da empatia em
neonatologia. A fenda humana nessa rocha dura do ambiente tecnológico e biomédico
permite vermos dor, solidão, fome, frio, medo, luto. Não somente ver, mas agir,
expressando em comportamento, em movimentos corporais, em contato humano uma
tentativa de combater essa dor, essa solidão, esses medos.
Trabalhar em um ambiente de alta tecnologia, de saberes técnicos altamente
especializados, tendo como suporte para suas relações humanas e suas condutas
empáticas as experiências pessoais de relacionamento familiar, com quase exclusividade
para sua experiência de ser mãe, seguida da relevância de ser filha, é algo essencial da
empatia em enfermagem neonatal. Se eu retirar essa característica da experiência, não
teremos mais o fenômeno da empatia em neonatologia.
Seria dizer que se eu apagasse da memória das enfermeiras o nascimento do seu
próprio filho ou as lembranças do carinho de sua mãe, ou as lembranças de ter sido
afastada do próprio filho no nascimento deste, ou, ainda mais, apagasse as memórias dos
seus próprios lutos e de suas perdas, eu teria enfermeiras de alta competência técnica, sem
a empatia. Eis o essencial desta experiência.

A nossa compreensão da experiência empática de enfermeiras

Qual a nossa compreensão da experiência empática de enfermeiras? Se
observarmos bem, a análise da estrutura da experiência da empatia parte pela descrição
do que se mostra à consciência das participantes deste estudo e nos revela o que se
apresentou à sua consciência nos casos de empatia, ou seja, o que vamos observar como
fenômeno aí: os neonatos nas incubadoras, as mães chegando à UTI, por exemplo. Logo,
deveríamos nos questionar: qual o fenômeno que se revela à consciência nesses casos de
empatia das enfermeiras? A percepção é da empatia ou do neonato e da mãe?
Como fenomenólogos, estamos preocupados com o nosso ver das coisas, e não
o que vemos (CERBONE, 2014). Assim, o ambiente da UTIN deste estudo é a mesma
realidade vista por todas as enfermeiras que entrevistamos. Mas, o ver delas dentro do
âmbito da experiência empática é o que desvendamos, no alcance de nossa própria
interpretação sobre as suas experiências. O neonato dentro da incubadora sozinho é “o
que se vê”. A falta de carinho de mãe, uma mãe ausente, a quebra de um vínculo entre
mãe e filho, a fragilidade e vulnerabilidade do recém-nascido, a dor e o desconforto, a
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falta de família, o não ter ninguém por ele, é “o ver” das enfermeiras sobre isso. A
exposição dos fenômenos que se revelam nas entrevistas é o que se vê do mundo, pelas
enfermeiras, e não o mundo em si.
O que se apresenta à consciência das enfermeiras em seu mundo da vida
cotidiano são bebês em incubadoras e mães, além do ambiente contextual da UTI,
equipamentos, computadores, outros membros da equipe de saúde, que não foram foco
da nossa pesquisa. Nosso foco foram as interações com os neonatos e os familiares, que
estou reduzindo à figura da mãe, pois ela é o tom predominante, tematicamente os
familiares se resumem na mãe. Poderíamos dizer que no âmbito da empatia e no estudo
das entrevistas por meio da epoché emergem os neonatos, parte de seus quadros clínicos,
ter alguém com ele ou não, suas mães medrosas e ansiosas. E concluiríamos que a
fenomenologia descritiva nos diz que o fenômeno que se apresenta à consciência por meio
da percepção é o outro, não a empatia.
Porém, a empatia aqui não poderia ser um modo especial de percepção, que
permite que conheçamos o outro (ZAHAVI, 2012), uma vez que não foi mencionada
pelas enfermeiras nesse sentido. Em outras palavras, no mundo da vida pré-reflexivo das
enfermeiras, não é assim que a empatia se dá. Descrever a empatia como um modo
especial de percepção, em relação aos outros modos de percepção, como a introspecção
e a percepção de objetos inanimados, seria um rompimento com o princípio pedagógico
que mantemos com os dados da pesquisa.
Contudo, quando questionadas sobre a ocorrência de empatia, as enfermeiras
dizem que sim, ela existe, acontece e descrevem os casos de relação com bebês e mães
que consideram como descrição disso que se revela como empatia. Logo, alguns
fenômenos do outro, neonatos e mães na UTIN, vêm imbuídos de um significado que os
distingue como caso de empatia ou não.
Se pensarmos em uma enfermeira que chegando ao trabalho se depara com dez
leitos de UTIN, dez neonatos em incubadoras, que ao lado de algumas dessas incubadoras
há mães e em outras não, as possibilidades de interação com bebês e mães são amplas.
Todavia, somente alguns casos de interação são caracterizados como empatia, não todos.
E, como vimos na análise da estrutura da experiência da empatia, há algumas marcas
(índices) que neonatos e mães carregam e que chamam a atenção da enfermeira. Portanto,
de todas as interações possíveis da enfermeira que atua na área neonatal, foram as tidas
por elas como empáticas que estudamos.
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Nas interações empáticas, as mães receberam uma história, algumas saíram do
anonimato e foram nomeadas. Os bebês receberam um sentido de dor, de abandono, de
necessidade de acalento e, em alguns casos, saíram do anonimato e receberam um nome.
Em algum momento, deixou de ser o RN do Leito 02 e passou a ser Miniel.
Dessa forma, fica expresso que a empatia é um fenômeno, por ser um evento,
real, que se dá em determinadas relações sociais de interação entre a enfermeira e os
recém-nascidos na UTIN. A empatia é um sentido dado a uma relação vivida, quando o
outro se apresenta à minha consciência e mobiliza-me por um processo de
reconhecimento. No caso da enfermeira neonatal, mobiliza-a por ela ter sido mãe, por ela
se imaginar mãe, por ela ter sofrido a perda, por ela ter vivido o que é ter uma mãe
carinhosa, um seio familiar unido, fonte de afeto, por ela ter sido separada da sua filha
após seu nascimento. Em termos técnicos, o neonato ou sua mãe alcança algum momento
do fluxo de consciência da enfermeira da UTI neonatal, algum sentido de uma experiência
sedimentada em seu estoque de conhecimento, e a reprodução dessa experiência pela
enfermeira explica o que chamei anteriormente de processo de reconhecimento.
Na empatia, a enfermeira age no mundo para evitar que o abandono e a falta do
carinho de mãe se instaurem nos primeiros dias de vida de um bebê. Pode ser para que se
evite rememorar novamente uma experiência ruim, quando ela se protege de reviver a dor
de uma perda que viveu. Assim, ela constrói uma realidade em que não mais se envolve
ou, ainda, quando ela se protege de reviver a angústia de não saber nada sobre uma
incubadora e constrói uma realidade em que todas as mães são informadas. O agir pode
se dar por não querer reviver algo negativo, não o sentir, rememorá-lo, revivê-lo. Pode
ser, também, por medo de o recém-nascido não ter o que eu interpreto como bom, carinho
de mãe, alguém do lado, toque, colo, afeto.
Portanto, em termos de análise da consciência humana dentro desta pesquisa, o
que se apresenta como fenômeno é o outro, mas, de todos os outros que se apresentam,
aqueles que se revelam para mim por meio de um processo de reconhecimento de minhas
experiências se tornam um outro atribuído de um sentido mobilizador de minha
intencionalidade, fazendo-me agir e experienciando a empatia.

Empatia de enfermeiras com neonatos e familiares em UTIN não é um modo
especial de percepção do outro, é o que torna o outro especial na minha percepção
Essa é a compreensão que alcançamos no presente estudo. Ela não tem
relevância por ser um modo de percepção, mas por ser uma percepção do outro que se
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torna especial para mim, de acordo com a mobilização que ele faz de meu estoque de
conhecimento, permitindo-me agir pelo outro.
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Capítulo IX
Discussão

A empatia das enfermeiras com os neonatos internados

Nossos resultados sugerem que há uma situação do neonato internado em UTIN
que desperta a atenção da enfermeira, situação que nomeamos como “o bebê de mãe
ausente”. O neonato de mãe ausente tem seu espaço na percepção das enfermeiras,
despertando-as para o envolvimento afetivo e levando-as a agir de modo empático. A
imagem do bebê sozinho ganhou contornos nítidos, recorrentes e significativos, nas
experiências de empatia, expressos em falas que indicam sua fragilidade, vulnerabilidade,
e o seu poder de nos despertar envolvimento.
Na UTIN, o bebê que não possui o acompanhamento da sua mãe e os que não
recebem visitas, em outras palavras, estão sozinhos, são alvos potenciais do agir empático
das enfermeiras, desde que sejam percebidos por elas, em meio às demandas
administrativas e assistenciais de um plantão. Essa mobilização da enfermeira é algo que
é coerente com uma empatia que indica um sentido de envolvimento afetivo com os
neonatos. Há um aspecto da experiência da empatia que diz da necessidade de um bebê
receber carinho de mãe, afeto, colo, toque. Essa mobilização, a partir dessa percepção, é
a origem do agir empático das enfermeiras com o bebê.
A condição de fragilidade e vulnerabilidade que torna o RN dependente de outro
ser humano, bem como sua capacidade interariva, vai influenciar na contrução de um
vínculo afetivo e de apego entre a equipe de enfermagem e o bebê. Cuidar de um RN
pode ser entendido como dar uma resposta afetiva ao comportamento do neonato, algo
que está em vista pela equipe de enfermagem ao cuidar de RN em UTIN (NETO,
RODRIGUES, 2015). Essa condição está nas entrevistas das enfermeiras em nosso estudo
e o destaque dos bebês que não recebem afeto de suas mães, no contexto das respostas
afetivas ao RN, é evidente.
Nos episódios de empatia, com os “bebês de mãe ausente”, o que efetivamente
está acontecendo quando uma enfermeira se depara com seu paciente, o bebê na
incubadora? O neonato está vivenciando o abandono familiar como interpretado pela
enfermeira? Caso vivesse a experiência do abandono pelos pais, o objeto intencionado
pelo bebê não seria dado diretamente à enfermeira, sendo-lhe apresentado por meio das
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expressões corporais do bebê, como o choro. Contudo, por mais que os fenomenologistas
possam afirmar que a empatia pressupõe uma diferenciação da experiência entre o eu e o
outro (self and the other) (ZAHAVI, 2015), talvez na interação com um recém-nascido
nós não poderemos afirmar a empatia nesses termos, precisamente porque não podemos
afirmar qual é a experiência do recém-nascido internado em UTIN e como ela é vivida
por ele.
Em vez disso, vamos ressaltar que a enfermeira descreve sua empatia como um
envolvimento com um recém-nascido, que se diferencia para ela entre os demais bebês
em uma enfermaria de cuidados intensivos, pois não se é empática com todos. Parte dessa
diferenciação se dá pela falta de uma mãe junto ao neonato ou, em alguns contornos
específicos dessa experiência, pelo empenho de uma mãe que é muito presente na UTIN.
A presença ou não da mãe fala do neonato que recebe ou não o afeto e assim ele chama a
atenção das enfermeiras que se envolvem com ele, por meio de um agir direcionado para
esse outro, um agir empático, quando o outro (neonato) tornou-se especial na percepção
dessas enfermeiras.
Veremos que se houvesse um objeto da experiência do bebê (ausência da mãe e
familiares), se é que podemos usar termo “experiência” para um recém-nascido (van
MANEN, 2016b), ele seria dado de modo indireto para a enfermeira, que o lê nas
expressões de choro, este, por sua vez, dado de modo perceptual. Em outras palavras, o
choro de um bebê é dado de modo perceptual para a enfermeira, mas o motivo do choro
seria dado indiretamente: o estar separado de sua mãe, estar sem carinho, estar só. Se
pudéssemos aplicar essa ideia de empatia como uma percepção especial a outro dirigida
(ZAHAVI, 2015), a expressão do neonato interpretado pela enfermeira é o que lhe daria
indiretamente o objeto da experiência do bebê.
Mas, para ter objeto intencionado, é preciso ego formado? Em Husserl, veremos
que o objeto intencionado é intencionado por uma consciência, algo que cogita, cogitum,
o ego (CERBONE, 2014). O bebê possui ego? Vamos observar que o bebê está em
estruturação da vida psíquica. Nós ainda não sabemos como a experiência da dor é
vivenciada por um recém-nascido, assim como não podemos descrever sua experiência
da separação da mãe, não da mesma maneira que uma criança ou um adulto vivenciaria
essas experiências. Contudo, a literatura indica que o choro de um recém-nascido pode
ser sua reação à separação da sua mãe. O primeiro choro seria pela mudança da vida
intrauterina para o mundo, acalentado pelo retorno do bebê junto ao corpo da mãe, mas
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os demais “choros” podem ser reações às separações que ocorrerão novamente a partir da
primeira: seu nascimento (van MANEN, 2016b).
A discussão em torno das intencionalidades e experiências de um bebê não nos
poderá ser clarificada aqui. Posto que nossa pesquisa não dá conta de tal empreitada. No
entanto, podemos dar notícias de que o sofrimento psíquico de bebês e sua detecção
precoce têm sido alvos de debates em outras áreas do conhecimento, como na clínica
psicanalítica. O bebê, enquanto um sujeito em estruturação psíquica, expressará seu
sofrimento na organização corporal, na manifestação dos reflexos, nos hábitos de sono e
alimentação, ou seja, seu sofrimento é observável, não inefável. Além disso, a internação
em UTIN pode acarretar para o bebê uma desorganização de seus hábitos, como hora de
dormir e hora de comer, de seus reflexos, como da sucção, e, principalmente, o lugar
simbólico que ele ocupa para seus pais (JERUSALINSKY, 2018, 2000).
Verificamos na experiência das enfermeiras da UTIN uma interpretação da
gestualidade do corpo do neonato internado em UTIN. No entanto, essa interpretação é
feita mais por meio de suas experiências sobre o mundo da vida cotidiana (nele, as
experiências significativas de ser mãe, ser filha, estar em uma UTIN separado de sua mãe)
e menos por alguma técnica que permita reconhecimento de sofrimentos psíquicos. As
enfermeiras aprendem a interpretar seu paciente, assim como uma mãe aprende a
interpretar o choro do seu filho pela experiência.
Estudo que investigou, por meio de pesquisa fenomenológica, a intencionalidade
da equipe de enfermagem ao cuidar de RN internado em UTIN demonstrou que o RN
pode ser percebido pelo cuidador como alguém que possui suas próprias necessidades.
Essas necessidades são expressas pelo comportamento do RN e as reações a ele requerem,
além de conhecimento científico e habilidade técnica, a intuição, a percepção, a
responsabilidade e sensibilidade (NETO; RODRIGUES, 2015).
O choro do bebê é importante no trabalho dos profissionais que lidam com
neonatologia, independente do significado expresso nesse choro ou se podemos atribuir
alguma experiência ao bebê (van MANEN, 2016b). A leitura da enfermeira não se dá
somente na expressão do bebê que chora, mas da cena “bebê em sua incubadora sozinho”,
o que lhe dá notícia de que uma mãe não vem visitar seu filho recém-nascido internado.
A cena de uma incubadora com o neonato, sem um adulto ao lado, sem receber
visitas, também é interpretada como a vivência do abandono pelo próprio bebê. Outra
vez, não sabemos de que modo está ou não presente para o bebê essa experiência, mas
sabemos dos efeitos da separação de um neonato e sua mãe após o nascimento, quando o
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choro se torna uma reação que cessa assim que a reunião entre bebê e mãe acontece (van
MANEN, 2016b; CHRISTENSSON et al., 1995).
Para quem atribui valor ao cuidar, ouvir um bebê chorar evoca uma resposta a
ele, é demandado a agir e cuidar. Se colocarmos um recém-nascido em contato com o
corpo da mãe após o nascimento, o bebê ouve novamente o som de seu coração
reverberando, sente o cheiro materno, ouve sua voz, o que o reaproxima da vida dentro
do útero e acalma o primeiro choro. O segundo choro em diante já não é uma resposta
fisiológica à mudança, mas à expressão do bebê já no mundo extrauterino, quando ele é
separado de sua mãe por alguma razão (van MANEN, 2016b). Portanto, a leitura que as
enfermeiras fazem do choro do neonato na UTIN, de ser resultante de viver a separação
de sua mãe, possui certa acurácia com o significado do choro dos bebês, e a resposta da
enfermeira em pegá-lo no colo e uni-lo ao seu próprio corpo, colocando-se no lugar de
sua mãe, seria a resposta de cuidado adequada para a necessidade bem identificada de seu
paciente.
A dificuldade em dizer da experiência de um recém-nascido que chora em uma
UTIN vai nos fazer supor que nessa interpretação do neonato sem a mãe nos casos de
empatia está, em alguma medida, uma projeção da enfermeira, um sentimento da
enfermeira de reconhecimento com o bebê. É quando essa visão do “bebê de mãe ausente”
e toda sua implicação com o estar só, sem carinho de mãe, vai ser reconhecida pela
enfermeira, em decorrência de suas interpretações das situações que ele vivencia. Assim,
a experiência da empatia é a experiência do “eu vou te ajudar sem perguntar no que
exatamente você está precisando de ajuda” por não sabermos com precisão o objeto
intencionado pelo bebê. O que a enfermeira vê é recebimento ou não de afeto. O receber
ou não afeto é que dá à sua intencionalidade a existência de um determinado bebê dentro
da UTIN, “aquele cuja mãe não vem ver”. Em outras palavras, é o afeto materno (presente
ou não) que avisa sobre o bebê.
Nessas experiências, o atendimento das necessidades é dado para uma satisfação
da necessidade de quem? Nossos achados sugerem que a enfermeira ampara o bebê que
está só e/ou chorando para que sua sensação de que ele está abandonado não seja vivida
por ela ou, ainda, como na experiência da enfermeira que ao parir teve sua filha separada
dela, vamos supor que ao agir empaticamente, ela tenta não rememorar sua própria
angústia, a de sua separação, que permanece para ela como uma recordação. Aqui, então,
a empatia é para combater o desamparo, mas é o desamparo de quem? Sugerimos ser de
ambos, enfermeira e neonato. Todavia, é a impossibilidade de dar uma resposta clara a
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essa questão que põe em xeque a distinção entre a experiência minha e do outro. Ao
menos, no modo em que a empatia é vivida por uma enfermeira em relação a um bebê,
no mundo pré-reflexivo, no mundo da vida, ela age por ambos.
O que importa é que combater a falta de mãe por meio do colo, toque e carinho
é combater esse desamparo de um humano recém-nascido por outro, porque a enfermeira
que possui uma experiência passada significativa no campo da maternagem, como mãe
ou como filha, realiza um reconhecimento entre sua experiência e a do bebê, parecendo
amparar ambos, por exemplo, não reviver a experiência passada da angústia da separação
entre mãe e neonato, para a enfermeira, e não deixar o bebê à sua frente viver essa
separação, no presente.
Mesmo aí não são duas experiências distintas, a da enfermeira e a do bebê na
incubadora? Poderemos fazer essa distinção no campo da discussão abstrata, filosófica e
científica sobre essa ocorrência da empatia, mas não poderemos fazer isso quando
mantivermos nossa relação de aprendizagem com os dados da pesquisa, posto que quando
orientados pelo que ocorre no mundo da vida pré-reflexiva, veremos que a enfermeira
não realiza tal distinção. E é da perspectiva das pessoas que participaram o estudo que
falamos. Isso pode ser clarificado por Schutz (2018), quando ele explica que no mundo
social a compreensão do sentido subjetivo que um agente dá a seu agir não alcança a
explicação que um pesquisador dá ao estudo desse agir.
Nossos achados sugerem que no mundo da vida cotidiana e pré-reflexivo, se
entendêssemos a empatia como modo de perceber o outro (ZAHAVI, 2015), tornaríamos
todas as relações e interações sociais na UTIN iguais, visto que ela seria o modo pelo qual
eu percebo, e não fala da qualidade do que é percebido para quem está percebendo. Isso
seria negar o que as enfermeiras descreveram sobre os episódios de empatia, quando o
outro deixou de ser só mais um percebido e passou a receber uma orientação da
intencionalidade a outro dirigida, característica da orientação para o Tu, ganhou um nome,
uma história e se tornou especial pelo envolvimento afetivo que a relação produz como
vivência.
Em fato, nós podemos experienciar outras mentes? Nossos dados sugerem que
as enfermeiras da UTIN possuem uma experiência de suas mães, das mães da UTIN e dos
neonatos, por exemplo. Contudo, não se pode afirmar que esse outro "mãe" e “bebê”, na
percepção da enfermeira, corresponde ao outro como algo distinto da própria
interpretação da enfermeira, como algo só do outro. O que a compreensão da enfermeira
alcança do outro é o que a sua receita típica para situações típicas de interação permite.
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Essa permissão, o escopo mais ou menos amplo dela, tem a ver como ela significa ser
mãe, ter filho. Logo, a mente do outro nunca é uma peça isolada, nem somente uma mente
corporificada que pode ser lida nas expressões corporais. O que vimos é que nem mesmo
a experiência do outro (bebê) precisa ser clara para nós para que sejamos empáticos com
ele. Para ser mais claro, um bebê não pode voltar-se para a enfermeira e dizer: “Eu estou
chorando é de fome, e não porque minha mãe não está aqui”, e independente disso a
enfermeira age empaticamente.
Talvez por isso, Alfred Schutz afirmou que “só podemos interpretar experiências
pertencentes a outras pessoas em termos das experiências que nós próprios vivemos
delas” (SCHUTZ, 1979, p.166).
Na empatia de enfermeiras com neonatos, a interpretação do bebê recebe
influência da experiência vivida da enfermeira. Os dados da pesquisa causam um borrão
no limite da afirmação de que ter um sentimento de si mesmo e ter um sentimento do
outro empaticamente compreendido são duas coisas diferentes (ZAHAVI, 2015). Afinal,
a interpretação da enfermeira que foi separada da sua filha após o nascimento sem receber
informações e não saber o que era uma incubadora (experiência passada) está relacionada
ao valor que dá às informações para as mães e combater a quebra do vínculo entre
neonatos internados em UTIN e suas mães (experiência empática atual). O sentimento
vivido na separação, aqui nesse caso, é o da própria enfermeira, do seu passado ou do
bebê e sua mãe, do presente?
No caso da enfermeira, mãe do passado, e o bebê e sua mãe, paciente do presente,
parece que vivenciam algo que os conecta subjetivamente: o essencial na experiência de
separação entre mãe e filho após seu nascimento. Contudo, como consciências em fluxo,
essas experiências podem receber diferentes significações entre diferentes mães, é quando
o que a enfermeira tipifica da experiência torna-se um sentido que ela atribui a essa
situação, podendo não corresponder ao sentido que a experiência tem para a mãe da
UTIN. É por isso que, independente de nossas interpretações sobre o outro e suas
experiências, nenhuma forma de compreender melhor o outro surgirá sem diálogo, com
escuta do que o outro dá notícias sobre seu significar das experiências que vive.
Também é por isso que, às vezes, o agir empaticamente se dá para acalentar mais
a vivência da enfermeira do que do neonato ou de sua mãe, quando a falta de diálogo não
me trouxe o sentido dado à experiência de internação do bebê pela mãe atual e, mesmo
assim, eu ajo empaticamente, motivado a construir uma realidade em que mães são
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informadas e bebês não estão sozinhos. É parte da dinâmica da interação social entre
enfermeira, bebê e sua mãe em UTIN.
No jogo entre “o que se vê” e “o nosso ver das coisas”, o choro é o que se vê,
ouve-se, de modo perceptual em uma UTIN, no entanto o que se ouve é o som do
desamparo. A enfermeira neonatal dá notícias de que pode ser dor, mas também pode ser
que o neonato apenas queira ser acalentado. E, agora sabemos, pode ser o acalento de
ambos, do que a enfermeira e o bebê estão vivendo, o rememorar de um, a vivência atual
de outro.
Faz-se importante não apenas o que é percebido, mas o que decorre quando uma
situação dessas chega à consciência da enfermeira. Quando ela percebe e faz algo em
decorrência dessa percepção. É nesse fazer algo, por perceber essas situações, que
residem as ações empáticas. Na empatia, as enfermeiras são chamadas a elaborar a solidão
e o abandono de um ser humano que recém nasceu, que acaba de chegar ao mundo e se
encontra só em uma incubadora dentro da UTI.
Há uma preocupação clínica, profissional, administrativa, entre as diversas
demandas de trabalho de uma enfermeira, mas nenhuma dessas preocupações conseguiu
cegar essa situação de fragilidade e vulnerabilidade de um bebê que chora para algumas
das enfermeiras que colocaram na empatia o sentido do afeto em destaque. As demandas
do trabalho, ditas como uma bolha assistencial que envolve a enfermeira, foram
clarificadas para nós por ela, mas não apareceram como um problema para aquelas que
dão relevância para o diálogo na relação com a família/mães.
Aproximamo-nos aqui da estrutura da experiência da empatia pelas enfermeiras
da UTIN. Não tanto a compreensão da empatia como um envolvimento afetivo, pois isso
é comum sobre empatia, aliás, uma grande corrente de pensamento sobre empatia tem
como fundamento a afetividade, mas em ser um vínculo afetivo que tem como intenção
minimizar a vulnerabilidade humana nos primeiros dias de vida, quando o recém-nascido
é afastado do seio familiar e colocado em um ambiente hospitalar de cuidados críticos.
Uma empatia que quer ser um vínculo afetivo capaz de fazer com que um bebê não sofra
com a separação da sua mãe. Ser um vínculo afetivo que faça a enfermeira neonatal querer
que as mães estejam com seus filhos e empoderem-se da sua maternalidade. Um vínculo
afetivo que procure, de algum modo, combater o abandono de um bebê pelos pais.
As ações dentro da UTIN que receberam o sentido de ser a experiência da
empatia pelas enfermeiras estudadas, agentes dessa ação, são expressões do corpo. Elas
usam o corpo para ser empáticas com os bebês. Independente do caráter da mobilização,
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o que passamos a ressaltar aqui é o aspecto corporal e afetivo que a empatia possui para
essas enfermeiras. Um estudo que pretendeu apreender o que a equipe de enfermagem
tem em vista ao cuidar do RN na UTIN entrevistou 16 profissionais da equipe de
enfermagem por meio do método fenomenológico e descobriu que o carinho, o afeto e a
atenção são as expressões das características que a equipe de enfermagem vê nos cuidados
ao RN. Além disso, ressaltou-se a importância que o toque, o afeto e o carinho possuem
para o cuidar do RN (NETO; RODRIGUES, 2015).
As enfermeiras da UTIN são empáticas com os neonatos quando dão colo, fazem
carinho, permitem a posição canguru entre elas e o bebê, tocam, conversam com os bebês.
Se a empatia fosse uma mera tomada de perspectiva, um reconhecimento da estrutura da
experiência de outra pessoa como se fosse ela, um colocar-se no lugar do outro, os casos
de empatia relatados pelas enfermeiras com os bebês seriam apenas um relato da sua
imaginação diante de um bebê que chora ou que está sem a mãe. Mas, nossos dados
sugerem que essas etapas são apenas o início de um agir com o uso do corpo, quando a
empatia ocorreu no cotidiano da UTIN onde atuam as enfermeiras.
O aspecto da empatia como sensibilidade clínica, que também surge em nossos
achados, não se preocupa com o estar só de um bebê, mas se a enfermeira consegue
amenizar sua dor, seu desconforto. Na empatia como sensibilidade clínica, a enfermeira
cuida como se fosse os cuidados que ela gostaria de receber. Nesse sentido, o olhar clínico
para as expressões do bebê, como o choro, é o que permitirá sensibilizar-se com sua dor,
identificar que ele sente dor ou desconforto.
O que ocorre em relação à identificação da dor já foi evidenciado em outro
estudo sobre o manejo da dor em RN por enfermeiros. Trata-se de uma leitura e
interpretação não somente de alteração de padrões fisiológicos, como a queda da
saturação, mas também das expressões corporais, do comportamento e do choro, uma
interpretação feita pela enfermeira, sem uso de escalas ou conhecimento científico
aplicado (DAMES et al., 2016).
Sobre isso, também se pondera que a interpretação da dor se faz de modo próprio
para cada enfermeira. Não somente pelo fato de a instituição não ter um protocolo de
manejo da dor que tenha sido citado pelas enfermeiras nas entrevistas, nem porque as
enfermeiras não aplicam conhecimento científico sistematizado para identificá-la, como
já relatado em outro estudo sobre manejo da dor de bebês em UTIN (DAMES et al.,
2016), mas porque a dor não se mostrou relevante para o agir empático em todas as
experiências. A sensibilidade para a dor do RN surge como um aspecto da experiência
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empática, ocupando um destaque para aquelas enfermeiras que se colocam no lugar do
bebê, algo não visto em todas as experiências analisadas.
E uma compreensão nos alcança, a de que quando a empatia é algo que permeia
o fazer em enfermagem, que melhora e aguça a sensibilidade da enfermeira para cuidar
do neonato, com vistas a uma boa prática clínica, não há uma característica dos bebês que
chame atenção, tal como estar sem os pais, pois todos são assistidos. Esse aspecto é
quando a empatia é o modo da enfermeira exercer suas atividades com os bebês. A
empatia como um modo de fazer a própria enfermagem já foi descrita por Wiseman
(2007). Contudo, nas entrevistas da presente pesquisa, faltam o aspecto que a autora
coloca como necessário para a empatia, como perceber melhor o mundo do paciente e
suas referências, bem como ouvi-los em sua linguagem. A empatia aqui seria algo como
ter maior sensibilidade para reconhecer o que se passa clinicamente por meio da
expressividade e gestualidade do corpo do recém-nascido, essa seria a sua linguagem.
Portanto, sob esse aspecto, todos os bebês internados na UTIN são alvos de
empatia quando ela tem o significado da boa prática clínica de enfermagem. Porém,
quando temos uma empatia voltada para uma interação humanizada, sem tanta relevância
da clínica, como a que procura não deixar um bebê sem afeto, então, há casos e casos, e
nem todos são alvos de empatia.
Ponderamos que a clínica aparece aqui como um conhecimento que visa ao
patológico, aos padrões fisiológicos e ao bom reconhecimento da situação de saúde com
base nos parâmetros e nas expressões do bebê. A empatia como sensibilidade para a dor
do RN. E a clínica se contrapõe à perspectiva do envolvimento afetivo de algum modo,
pois quando a empatia entra de braços dados com a clínica, o colo, o toque, o carinho e a
conversa se escondem pelos cantos. Vale notar que as enfermeiras que colocam empatia
como um envolvimento afetivo não nos sinalizam de que sua clínica é pior ou melhor por
conta disso, apenas afiançam que são mais interessadas no outro e nas interações, portanto
mais humanas.
A clínica, com o viés fisiopatológico, seria capaz de nos dizer algo sobre a
acurácia da empatia. Uma enfermeira que vê com sensibilidade clínica o estado do seu
paciente é capaz de predizer algumas situações clínicas, como a dor e o agravamento de
um estado clínico, sendo capaz de, antecipadamente, reconhecer dados que auxiliam nos
cuidados (o choro diferente de um bebê neuropata, por exemplo).
Os dados clínicos são situações relacionadas ao padrão orgânico fisiológico em
determinada patologia, portanto mensuráveis e verificáveis no bebê, quando podemos
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saber se a enfermeira acertou ou não em sua interpretação. Esses dados, no entanto, não
dizem nada sobre a subjetividade, o significado do seu choro, suas experiências ou vida
psíquica de um neonato durante a internação em UTIN.
As enfermeiras estudadas vão compor sua compreensão de empatia como um
envolvimento afetivo com o bebê internado, mas também vão associar essa experiência a
uma boa sensibilidade clínica para reconhecer o que se passa com o bebê, aspecto esse
ressaltado em algumas experiências. Assim, detivemo-nos na observação de que essa
forma de empatia com um paciente que não possui vida psíquica sedimentada não possui
uma vida mental como a de um adulto a ser expressa por meio de um diálogo, é algo que
requer nossa atenção sobre como a empatia das enfermeiras é vivenciada no cotidiano de
uma UTIN.
Também observaremos que o reconhecimento entre enfermeira e neonato se dá
em parte porque ela possui um código de interpretação da realidade, com base em seu
estoque de conhecimento, que lhe diz de experiências como mãe, filha, família, vínculo
mãe e filha, entre outras, sendo estas receitas de interpretação da realidade que permitem
em maior ou menor grau que a percepção seja dirigida para o bebê sem sua mãe, para o
bebê que está sem o outro com quem deveria se relacionar. Na empatia, o maior grau de
reconhecimento entre experiência atual do neonato e experiência passada da enfermeira
leva ao envolvimento afetivo, e o menor grau leva o sentido de empatia em direção à
sensibilidade clínica ou, ainda, à ausência de empatia com o bebê.

A empatia de enfermeiras com os familiares

Nas situações de interação entre enfermeira e mãe de neonato internado na
UTIN, aquela lê o medo no semblante desta. Isso sinaliza como os pais dos neonatos se
apresentam para essa profissional em primeira mão, de modo perceptual. Nesse
perceptual, corpo presente, a expressão facial é lida como “estão com medo”. Assim, vem
a ação de algumas enfermeiras em comunicar-se, abrir diálogo com os pais, vistas no
sentido de ser a experiência da empatia.
No agir a partir da percepção de que os pais estão vindo pela primeira vez na
UTIN, chama atenção a comunicação com fins de orientação sobre como se comportar
dentro do ambiente altamente controlado, como também os diálogos que visam conhecer
a história da família e sanar as dúvidas, bem como diminuir o medo da situação de ter um
filho dentro de uma incubadora em UTIN.
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Estudo realizado no Rio de Janeiro com 16 enfermeiros plantonistas de UTIN
sobre a interação deles com mães e neonatos demonstra que ambientar as mães nessa
unidade hospitalar é compreendido como o começo da construção da interação com as
mães, tendo a orientação um papel importante nesse momento, em decorrência do
pressuposto de que quanto mais bem informadas, menos medo elas terão (GORGULHO;
RODRIGUES, 2010).
Observo nas experiências descritas uma tipificação da figura dos pais que estão
chegando à UTIN relacionando essa chegada com o sentimento de medo e ansiedade.
Muitas das experiências descritas apontam como as enfermeiras percebem esse medo. O
medo da mãe em tocar seu filho e o medo de pegar seu filho no colo por ser muito pequeno
são medos relatados pelas mães. Quando tipificada a chegada em uma UTIN com o
sentido de medo, pouco se abre para conhecer o que realmente se passa na vida do familiar
naquele momento. Ao mesmo tempo, orientar o familiar sobre como se comportar dentro
de uma UTIN parece favorecer e facilitar o trabalho de controle do ambiente pela
enfermeira, tal qual impedir contaminação pelos cuidados que os pais aprendem nesse
momento, como lavar ou passar álcool nas mãos após pegar nos aparelhos celulares.
A chegada dos pais à UTIN com seu correspondente medo já sabido pela
enfermeira faz com que todas as mães, independentemente de serem ouvidas ou não,
estejam com medo, ansiosas e desorientadas no pressuposto das enfermeiras. Nota-se,
todavia, que esse saber que as mães e pais estão com medo é correspondente ao sentido
real da primeira experiência da visita ao filho em uma UTIN.
Tronco et al. (2019) realizaram uma pesquisa fenomenológica com sete mães
que receberam alta após o parto, mas os filhos permaneceram na UTIN. A experiência de
ter um filho internado, bem como a experiência de ter tido um parto prematuro, com o
desconhecimento de como é uma UTIN, faz com que haja medo e apavoramento dessas
mães. Schmidt et al. (2012) entrevistaram nove mães e um pai em um estudo qualitativo
sobre a percepção deles em relação à primeira visita ao filho internado na UTIN. O estudo
também corrobora com os sentimentos de medo e ansiedade dos pais nessa ocasião. Ued
et al. (2019) entrevistaram 24 mães durante a primeira visita aos filhos internados em
UTIN. O estudo tinha por objetivo identificar os sentimentos, experiências e expectativas
das mães na ocasião dessa primeira visita ao filho em UTIN. Os resultados apontam para
o medo (de como vai ser, de acontecer algo ruim com o filho), o choque por não saber
como estaria o filho ao encontrá-lo, a sensação de tristeza por não levar o filho para casa
como planejado e o sentimento de culpa diante do problema que o filho apresentou.
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No estudo de Schmidt et al. (2012), tem-se, no entanto, uma participante que
“por ter vivenciado a internação de outro filho na UTIN, já conseguia antecipar um
período prolongado de internação, que demandaria tempo e organização para acompanhar
a hospitalização do bebê” (p.76). Isso nos diz que algumas mães podem não sofrer pelo
desconhecimento de como é uma UTIN e que o sentido da experiência de ter um filho
internado pode variar a depender das experiências anteriores das mães.
Em relação ao medo das mães percebido pelas enfermeiras, pudemos apresentar
algumas experiências originárias que tipificaram essa forma de ver as mães, fazendo com
que a enfermeira construísse seu sentido para a percepção a outro dirigida, na “orientação
para o eles” (o medo como tipificação da experiência das mães de UTIN). As experiências
de empatia são situações em que as mães são mobilizadoras da atenção da enfermeira,
tornam-se especiais a ponto de serem conhecidas pelo nome. Logo, a empatia é o que
tirará a mãe do anonimato da “orientação para o eles”, fazendo-a ganhar as características
de uma “orientação para o Tu” na relação com as enfermeiras.
Quando dizemos que há uma tipificação dos sentimentos das mães e pais quando
chegam à UTIN, afirmamos também que há uma certa permanência de anonimato nessas
mães. Elas perdem seu nome ou nem chegam a ganhar um para a enfermeira, ganham,
muitas vezes, um codinome “mãe” ou “mãe do RN do Leito n”, ganhando também a
interpretação da sua chegada à UTIN, com seus medos e apreensões já imbuídos em suas
expressões, tendo elas tomado posse desse medo ou não. É assim que observamos a mãe
no anonimato característico de uma relação entre contemporâneos. Elas se tornam todas
um conjunto de contemporâneos que funciona para a enfermeira no sentido de “orientação
para o eles”, “as mães de UTIN”.
A empatia é o que destaca a mãe desse lugar e a faz ser chamada pelo nome, ser
ensinada a tocar seu filho, a não ter medo se estiver sentindo-o. Em alguns casos, a
empatia das enfermeiras foi a sua experiência que trouxe à UTIN a história dessa mãe,
sua preocupação com seus demais filhos, suas situações de vulnerabilidade. Aliás, a
empatia é que “abriu conversa”, como diria EEN06, e fez com que mães vistas
negativamente, como as que tentam o aborto, passassem a ter suas ações compreendidas
pelas enfermeiras.
Observamos que a ação de comunicar e ouvir é contorno da experiência da
empatia para essas enfermeiras. Elas tomam lugar em algumas das suas experiências em
diferentes momentos, do acolhimento até após a alta hospitalar. Essas interações que
permitem o diálogo com os familiares se mostraram relevantes no momento do
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acolhimento, durante a primeira visita dos pais na UTI neonatal, mas também em alguns
casos para conhecer as mães que estão na unidade durante o plantão.
Um contorno diferente dessas ações está no sentido negativo que a empatia pode
receber, como surgiu em nossa análise de uma das experiências, quando a enfermeira
evita o diálogo com os pais cuja presença enquanto acompanhantes incomodará a própria
enfermeira. Mesmo nessa experiência negativa, é o envolvimento com os pais, por meio
do diálogo e de conhecer suas histórias, que está sendo colocado como um aspecto do
vivido na empatia.
As ações de comunicar-se em UTIN são prescrições que os estudos sobre as
experiências das mães que visitam seus filhos deixam para as enfermeiras e para a equipe
de enfermagem, posto que, nesses estudos, receber informações sobre a situação real do
filho foi algo que fez com que o medo e a ansiedade diminuíssem (SCHMIDT et al.,
2012; UED et al., 2019; TRONCO et al., 2019). O presente estudo revela que a demanda
emocional e as necessidades das mães que têm seus filhos internados em UTIN são
recebidas pelas enfermeiras de diferentes formas, uma vez que se comunicar, dialogar,
dar orientações e interagir são ações objetivas cujo significado subjetivo varia de acordo
com a enfermeira. Mesmo que a experiência da empatia possa dizer algo sobre interagir
com as mães, algumas enfermeiras nem consideraram interagir com as mães como algo
importante ao trabalho delas e, ainda, vimos uma experiência de predileção por não ter
pais na UTIN.
As experiências que constroem o estoque de conhecimento da enfermeira e
dirigem sua interpretação sobre o trabalho com RN e mães em UTIN falam de interação
entre mães e filhas, de ser mãe, de viver um seio familiar unido e também das experiências
de perda. Na empatia como uma identificação com as mães, são as experiências da
enfermeira que permitirão uma interpretação da realidade atual da mãe. O sentido da
perda foi um aspecto responsável pelo reconhecimento entre essas experiências da
enfermeira e da mãe.
Contudo, vale ressaltar que não é a experiência isolada que permite o
reconhecimento. O que permite o reconhecimento é o sentido próximo dado por duas
pessoas a uma mesma experiência de perda. Ou seja, uma enfermeira pode ter vivido a
perda e o luto e ter atribuído a essa experiência um sentido negativo, não querendo revivêla, evitando, portanto, relacionar-se com uma mãe durante a sua perda. Outra enfermeira
pode ter vivido a perda e o luto e passado pela experiência atribuindo um sentido não tão
negativo, que lhe permitirá agir com as mães que perdem seus filhos. Uma expressão de
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quando afirmamos que não é o mundo em si, mas o nosso ver do mundo que conta na
perspectiva fenomenológica (CERBONE, 2014).
Durante seu trabalho na UTIN, a enfermeira é apresentada de modo perceptual
para algumas mães e familiares. As experiências empáticas, que retiram as mães do
anonimato (“mãezinhas”) e reconhecem a “mulher que tem nome” e que também é mãe
não se dão com todas. À medida que os episódios de empatia vão se dando, essas mães
ganham um nome pelo interesse da enfermeira sobre elas. Mas, e as demais? Aquelas
mães que não são ausentes e que também não são tão presentes ou notadas pelas
enfermeiras permanecem no anonimato. Essa é uma característica da relação entre
contemporâneos, na “orientação para o eles”, que permanece entre enfermeira e mãe,
dentro do mesmo período e espaço dividido entre as duas, a UTIN.
Como a empatia relatada pelas enfermeiras deste estudo não se deu de modo
sistematizado ou amparada por uma filosofia institucional, ela ocorrerá somente a
depender do reconhecimento delas sobre aquela mãe anônima. E, como vimos, quando
esse for o único fator que permite a ocorrência de empatia, então vai depender de quem é
a enfermeira, o que ela vivencia quanto à empatia, quais seus “motivos por que” das suas
ações empáticas, que tipificações construiu da figura de “mães em UTIN”, do seu
significado de ser mãe e filha. Entre o leque de experiências que estudamos, houve
condutas desde a completa evitação, passando pelo diálogo que permitirá o
empoderamento dessa mãe sob os cuidados do seu filho, até a criação de um vínculo que
transcenda a internação do bebê.

Outras experiências que influenciam na empatia de enfermeiras em UTI neonatal

Observamos aqui a familiaridade da experiência da empatia com um fazer
humano. Mesmo Schutz não sendo um filósofo da empatia, suas investigações sobre o
agir social nos esclarece que toda ação humana traz sua relação com os “motivos por que”
e os “motivos a fim de” (SCHTUZ, 1979). Aqui, evidenciamos alguns desses motivos.
Os “motivos por que” como experiências que ao serem tipificadas em seus significados
dão a receita para a interpretação das enfermeiras sobre suas experiências atuais. Nos
“motivos a fim de”, o que as enfermeiras esperam quando agem de determinada forma.
Esses gatilhos, o mundo de uma UTI neonatal como percebido pelas enfermeiras,
são afinados no tom das compreensões de maternidade, dor, sofrimento e morte que as
elas carregam consigo. E essas compreensões advêm em parte de suas próprias
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experiências de mãe, filha, morte, dor, abandono, perda, luto, necessidades sociais. Isso
fica clarificado quando observamos como as experiências sedimentadas no estoque de
conhecimento das enfermeiras servem o código de interpretação da realidade atual dentro
da UTIN (SCHUTZ, 1979).
Notamos que os “motivos por que” de uma ação dão o tom da experiência como
sendo positiva ou negativa, por exemplo. Para além desse pensamento dicotômico
“positivo-negativo”, temos que as receitas de interpretação da realidade atual estão nas
experiências passadas, que significam de modo diferente a mesma realidade. O passado
dá o tom de como as ações atuais são interpretadas pelas enfermeiras, demonstrando como
cada uma delas sustenta a sua própria forma de agir nas interações com bebês e mães.
Chama atenção que sejam experiências que nem sempre são aquelas que podemos chamar
como “profissionais”. Mas, as experiências da pessoa que se tornou enfermeira também
estão nessa relação.
Não há, evidentemente, uma relação de causalidade, no modelo “vivi isso e,
portanto, sou assim”. O vivido aqui vem de uma consciência em fluxo que intencionou o
mundo (a enfermeira) e o modo como significou as experiências passadas, de ser mãe, de
perdas de entes queridos, de relacionar-se com sua mãe, de viver em família. Essas
vivências, por sua vez, são influenciadas pelas experiências anteriores a elas. Afinal, uma
boa relação com a mãe, ou memórias de um seio familiar muito unido, não é uma
realidade universal. Então, as enfermeiras neste estudo que relacionaram seu modo de
agir na empatia com a rememoração dessas experiências estão falando a partir de si.
Nesse esquema, “vivi isso e, portanto, sou assim”, o “sou assim” também não
ganha uma explicação exclusiva pelas experiências passadas que foram rememoradas nas
entrevistas, em toda vez que uma enfermeira fazia o seu esforço de explicar como vê a
empatia. Mas, ao mesmo tempo, não poderia negar influência entre as experiências
passadas das enfermeiras estudadas e o modo de agir na empatia, pois é disso que nosso
aparato teórico dá conta.
As experiências que identificamos como influenciadoras da experiência
empática são parte dos códigos de interpretação da realidade vivida pela enfermeira
dentro da UTIN, quando estas interagem com bebês e familiares. Na descrição da empatia
e como ela é vivida pela enfermeira, emerge em certa medida como as protensões,
projeções, são associadas por elas com o seu agir.
A experiência de ser mãe, tornar-se mãe, de parir e cuidar de um filho, influencia
o modo como a enfermeira tipificada as mães da UTIN. Veremos o abalo que a
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experiência materna causa no modo de ver e interpretar as outras mães como parte da
estrutura da experiência da empatia de enfermeiras estudadas. Em algumas experiências,
seu contorno é mais nítido, quando veremos que a enfermeira não admite que mães
tenham dúvidas sobre as condições de saúde de seus filhos na UTIN, tendo ela vivido a
separação de sua filha após o nascimento, sem saber o que era uma incubadora. Veremos
também a mudança na interpretação da realidade, na qual a enfermeira, antes de ser mãe,
afirma que mães que não possuem condições socioeconômicas não deveriam ter filhos,
para depois de ser mãe afirmar que todas as mulheres, independente da condição
socioeconômica, também têm direito de vivenciar a maternidade. Ainda, veremos a
experiência em que ser mãe deixa a enfermeira mais solidária com as mães da UTIN.
Seguindo a noção de que as experiências que vivenciamos vão modificando de
maneira dinâmica nosso estoque de conhecimento, nossas receitas típicas de como ver a
realidade (SCHUTZ, 1979), observaremos do que é capaz o afeto com o próprio filho
sobre a interpretação da enfermeira acerca da realidade de uma UTIN. Tornar-se mãe foi
uma experiência exemplar para mudar seu estoque de conhecimento, seu código de
receitas para interpretar sua vida e nela seu agir profissionalmente.
A mãe sem boa condição socioeconômica, com medo e sem conhecimento sobre
como abrir uma incubadora se dará, agora, na percepção de uma mãe adentrando em uma
UTIN como uma experiência igual que se repete ou se amplia. A mãe da UTIN se tornará
alguém que também pode ter seu filho, assim como eu tive o meu. A dedicação materna
não está ligada à condição socioeconômica para ter filho. O carinho, a dedicação, o ter
um filho e tornar-se mãe avançam em posição privilegiada no sistema de relevâncias da
enfermeira neonatal com o nascimento do seu próprio filho. Aqui, esses aspectos da
experiência materna tornaram-se soberanos em relação à condição econômica, algo
contrário ao modo de ver o mundo antes da maternindade. O que a enfermeira neonatal
mobiliza para explicar a sua descrição do que é essa empatia? O conhecimento que lhe
faltava e que foi obtido pela experiência de ser mãe.
No momento em que o outro vive uma experiência de ser mãe, semelhante à
minha, é quando a sua compreensão de ser mãe nascerá. E eu tenho a minha compreensão
sobre ser mãe, pois já vivi as experiências que permitiram o nascimento dessa
compreensão. Esse ponto é de intersecção e reconhecimento entre a experiência de ser
mãe da enfermeira e a experiência da mãe da UTIN, pois, por mais que a compreensão
do outro possa se dar em uma direção completamente diferente da minha, ainda assim é
um ponto de intersecção. Podemos discordar sobre como é ser mãe, mas somos mães ao
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final. Se, desse ponto, as compreensões tomarão sentidos aproximados, a do outro com a
minha, pode-se, então, compartilhar, reconhecer-se, ter um vínculo. Ver como o outro
está lidando com essa experiência, pois eu lidei com essa experiência também, o que nos
une pelas aproximações das compreensões de mundo sobre nossas experiências, no caso,
da maternidade.
Contudo, essas compreensões podem não ser aproximadas uma das outras, a do
outro e a minha, quando observamos que eu deixo de compreender o outro, a experiência
dele é estranha para mim. E o outro torna-se mais um estranho, que eu não alcanço com
a compreensão que tenho da realidade. Torna-se um estranho porque eu não o
compreendo. No caso da UTIN, a experiência da maternidade da enfermeira foi crucial
para ela interpretar o que vive uma consciência estrangeira de uma mãe que acaba de ter
um filho. É o que aproxima enfermeira e mãe em alguma medida, uma vez que ter um
filho está longe de ser uma experiência que se possa compartilhar no campo da abstração
lógica. Ao mesmo tempo, quando essa compreensão da mãe foi distante da minha, quando
uma mãe não vem visitar seu filho, por exemplo, isso chama atenção, ela se torna
estranha. Ela interroga o que eu compreendo por ser mãe e, por isso, eu me vejo
interrogando essa experiência estranha a minha: por que essa mãe não vem ver seu filho?
A experiência de ser mãe não se deu para todas as enfermeiras que entrevistamos
e vamos encontrar algumas delas rememorando a experiência de ser filha para explicar
por que um bebê merece receber o carinho especial de mãe. Para uma das enfermeiras,
esse carinho de mãe é parte importante no modo de olhar para as relações mães e filhos
dentro da UTIN. Se o carinho é especial, explica como um bebê sem sua mãe (sem o
carinho, portanto) chama atenção dentro de uma UTIN. E, também, parte da explicação
de como uma enfermeira pode se ver mãe de um RN. O importante é que ele não seja
abandonado, ou esteja só, e que receba algo que seria dado por sua mãe, mesmo que na
empatia, esse algo seja oriundo da enfermeira se colocando no lugar dela.
Como as interpretações das enfermeiras sobre o que se passa como experiência
de um bebê abandonado pelas mães não são técnicas, frutos de sua experiência
profissional e pessoal, elas agem pelas mães fazendo o que as mães fariam. Ocorre que
uma mãe não se sente mãe dentro de uma UTIN, já que não pode tocar, dar carinho e colo
e participar dos cuidados com seu filho (FISHERING, BROEDER, DONZE, 2016).
Fishering, Broeder e Donze (2016) conduziram uma pesquisa qualitativa sobre
a influência que a experiência em ser enfermeira em unidade neonatal exerce na
experiência de ser mãe com o filho internado em uma UTIN. No estudo, participaram seis
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enfermeiras cujos filhos foram internados em UTIN. As autoras, entre diversos outros
achados, encontraram que todas as enfermeiras tiveram a significação do seu trabalho em
UTI mudada pela experiência de ser mãe de um filho que necessitou de internação em
UTIN. A mudança mais comum foi passar a entender melhor a experiência das mães
dentro do ambiente de trabalho, o que as levou a ser defensoras das mães após terem sido
defensoras de seus filhos na própria experiência de internação. Durante a internação, as
frustrações, as esperanças e os medos que circundaram a experiência de ser mãe as
fizeram ser mais empáticas com as mães, quando voltaram para seus trabalhos como
enfermeiras. As autoras afirmaram que todas as enfermeiras possuíam um conhecimento
cognitivo de como era ser uma mãe em UTIN, mas agora esse conhecimento ganhou um
componente emocional. E, mesmo a empatia não tendo sido o foco do estudo citado, é
sobre essa mesma influência da experiência materna sobre a atividade de enfermeiras de
UTIN que estamos falando.
O que podemos acrescentar é que não se trata exclusivamente da experiência de
ter o filho internado em UTIN, mas da experiência de ser mãe. Foi recorrente em nossa
pesquisa a experiência em que o nascimento do filho da enfermeira não acarretou na
necessidade de internação em UTIN e, mesmo assim, foi a experiência de ser mãe que
trouxe a mudança de significado sobre como essa profissional vê as mães de UTIN.
Em nosso caso, apenas uma das enfermeiras teve seu filho internado em UTIN,
quando ela ainda não tinha experiência em enfermagem. Talvez, por isso, a falta de
experiência profissional a tenha deixado tão passiva perante as ordens de uma equipe de
enfermagem que não a deixou ver sua filha nem lhe explicou o que era uma incubadora.
Ao mesmo tempo, essa carga afetiva rememorada faz com que essa enfermeira tenha uma
rica experiência em ser empática, a única que relatou conversar com as mães proativa e
sistematicamente em seus plantões, tirar suas dúvidas e conhecer suas histórias. Ela ainda
afirmou buscar aquela mãe que está mais quieta e por ela começa a conversar com as
mães durante o seu trabalho.
No caso, uma mãe que se tornou enfermeira. No entanto, as enfermeiras que se
tornaram mães de neonatos internados em UTIN e depois voltaram para trabalhar com
bebês internados podem passar a entender a importância de despender tempo para
conversar com as mães, de tocar os neonatos, de ensinar as mães a cuidar e de ter alguém
da equipe de saúde que defenda suas causas, suas queixas (FISHERING, BROEDER,
DONZE, 2016)
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A experiência de ser filha em uma relação com a mãe que seja fonte de afeto se
deu nitidamente em mais de uma das experiências analisadas e, por vezes, não só a mãe,
mas ter vivido o seio familiar unido, afetivo, será importante para que a enfermeira seja
empática com os bebês em UTIN. Essa análise vai nos dando contornos cada vez mais
profundos das experiências pessoais das enfermeiras e do modo como elas operam na
interpretação da realidade em UTIN.
Outro exemplo dessas experiências pessoais se dará na identificação da
enfermeira com a mãe que perdeu seu filho. Nossos achados sugerem que a dor da perda
de alguém é outra dessas experiências difíceis de ser compreendidas, mas a enfermeira
ao se deparar com uma mãe que perdeu seu filho se vê como uma igual a partir da sua
experiência de perder alguém.
As experiências da enfermeira que atua na neonatalogia que vieram do campo
profissional não nos foram apresentadas em sua relação com o fato de serem empáticas.
O mais próximo que alcançamos de ter exemplos que ensinaram como ser empática foi,
quando já formada, ela relata ter aprendido a ter um olhar mais sensível para as
necessidades das famílias com a enfermeira que a treinou, no início de sua carreira, o que
nos faz questionar: se o exemplo empático somente apareceu depois de formada, o que
havia sobre isso durante a sua formação?
Sobre esse último aspecto, não analisamos a formação das enfermeiras que
participaram deste estudo, mas nenhum caso de empatia se deu em decorrência de algo
que elas aprenderam na formação, não houve exemplos de professores, não houve relatos
de algum aprendizado na formação que pudesse ter possibilitado a valorização da
empatia. Essa ausência da formação como influenciadora da empatia se fez notada por
nós.
As ciências humanas na formação em enfermagem não aparecem como algo que
possa ao menos ser relembrado como uma teoria sobre a interação social. Na formação
de enfermeiras, há uma ausência de clareza no que se refere às teorias e à filosofia em
enfermagem. Essa falta de clareza sobre o papel desse conhecimento desvaloriza o tema,
“que é de fundamental importância para o pensamento crítico holístico dos egressos dos
cursos de graduação em enfermagem” (RIEGEL; CROSSETTI; SIQUEIRA, 2018,
p.2194).
Riegel, Crossetti e Siqueira (2018) ainda vão argumentar que lacunas desses
saberes humanos e filosóficos na formação dos enfermeiros levam esses profissionais a
aplicar o processo de enfermagem com forte influência do modelo biomédico, por meio
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do qual o saber fica centrado na avaliação das alterações fisiológicas. Isso implica para
nossos achados na observação de um profissional que não se ocupa “profissionalmente”
das experiências, sentidos e significados do que é ter um filho internado em uma UTIN,
de qual é o lugar simbólico que esse filho ocupa para a família dele e de como podemos
valorizar o tempo, não apenas para ouvir as histórias e tirar as dúvidas, mas para auxiliar
outro ser humano a passar pelo momento estressante de ter um filho internado em UTIN
ou, ainda, da perda desse filho.
Se nos determos nesses achados, vamos balancear essas experiências e ver o
elevado peso que as experiências pessoais possuem quando o assunto é ser sensível à
condição dos bebês e das mães em UTIN, no sentido de ir além da técnica profissional ou
agir de modo empático. E o baixo peso que as experiências profissionais possuem nessa
balança como influenciadoras da empatia e o peso nulo da formação em enfermagem com
vistas a ser uma enfermeira empática.
Sobre um breve ensaio das protensões das enfermeiras ou em outra linguagem
“os motivos a fim de” de agir empaticamente, veremos que o nascimento de um filho tem
como protensão que ele fique com sua mãe. Nesse ficar com a mãe, esse neonato receberá
carinho, calor, toque, colo, será atendido e protegido. De onde essa protensão vem? A
vida dessas enfermeiras e nossa sociedade demonstram esses momentos. Olhamos para
as redes sociais, repletas hoje em dia de ensaios fotográficos de gestantes, de fotografias
de famílias, de partos naturais, partos em casa ou em ambiente hospitalar e de bebês sendo
apresentados aos seus pais. O nascimento em situações saudáveis requer como sequência
uma família, um lar, uma sensação de aconchego, de que agora o neonato real está aqui e
que os pais e seu filho formam uma unidade familiar.
É como o refrão da música, quando ela começa a tocar com o nascimento de um
neonato, é isso que se espera ouvir. A internação em UTI neonatal é um ruído nessa
música, é um abaixar o volume para prestar atenção em outro som, um som que assusta,
gera medo, ansiedade e interrompe a melodia harmoniosa do nascimento de uma família,
do neonato e da mulher e do homem que estão nascendo mãe e pai nesse momento.
Tornar-se mãe é uma experiência intensa de significados e de mobilização da
subjetividade. Como poderia eu saber o que se passa para uma consciência que acabou de
vivenciar o parto, se eu nunca pari? Então, quando vemos a relativização que alguns
autores dão às experiências passadas como um aspecto que influencia na empatia, temos
que olhar com crítica, posto que as experiências passadas influenciam em como eu posso
saber o que se passa em uma consciência estrangeira ou, ao menos, ter um ponto a partir
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do qual minha interpretação do outro vai nascer, se tomarmos a empatia como um
componente afetivo.
Quando eu olho para enfermeiras dizendo, dentre outras coisas, que o carinho
que o bebê recebe de sua mãe é especial, que seu filho nasceu sem intercorrências e que
o levaria para uma UTI, que a quebra do vínculo mãe e filho traz consequências negativas
e que marcam biograficamente as histórias dessas mães, passamos a ver a melodia que
elas conhecem e que se relacionam ao nascimento de uma criança e o refrão que deveria
vir com essa música. Portanto, apreendemos as experiências das enfermeiras no modo
como elas estão vivendo os momentos de internação de um bebê e como esses pais vão
chegar à UTI.
Nesse refrão, uma mistura da melodia original e saudável de um nascimento sem
intercorrências com o ruído da internação em uma UTI, as enfermeiras realizam suas
protensões ao agir empaticamente, ou seja, elas planejam como resultado da ação
empática que os pais possam não sentir medo e ansiedade quando chegarem a uma UTI
para ver seu filho; que os neonatos não sintam dor; que as mães possam estar com seus
filhos, sem medo de tocá-los, sabendo como manuseá-los em uma incubadora; que os
bebês estejam recebendo carinho de mãe; que sejam acalentados enquanto suas famílias
sejam assistidas em suas necessidades; que as mães sejam acolhidas, orientadas e bem
recebidas; que a família tenha uma boa impressão da enfermeira e da enfermagem, e que
seus filhos recebam afeto de mãe; que a família seja bem acolhida, que seu lugar na UTIN
seja preservado junto ao neonato por uma equipe que se relaciona bem; que as histórias
das mães sejam conhecidas pela enfermeira, que as conversas gerem vínculos para além
da internação; e que os bebês sejam tão bem assistidos como se fosse você recebendo essa
assistência e suas mães sejam compreendidas e confiem no seu trabalho.
Quando a enfermeira, por sua vez, carrega uma melodia já distorcida pela dor
das experiências anteriores relacionadas à internação de um filho na UTIN, com morte,
luto, perda, dor e sofrimento, quando essa experiência gera o código de interpretação de
que interagir com neonatos e mães traz sofrimento, em outras palavras e seguindo nossa
analogia, quando a melodia já tem seu próprio ritmo diferente e triste, a protensão é o
sofrimento pela perda e pela separação da própria enfermeira com esse bebê e essa mãe.
É quando a ação empática é evitada.
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A experiência das enfermeiras de UTIN e a literatura no campo da saúde sobre a
empatia

Este estudo revelou uma forma de compreender a empatia: ela é o que torna o
outro especial na minha percepção, e não um modo especial de percepção. Sem a
empatia, eu lido com o outro de modo objetivo ou, ao menos, lido com o outro em seu
anonimato, tipificado em minhas experiências do outro. Aqui, neste trabalho, o outro são
os bebês e mães em UTIN. A empatia, nesta pesquisa, é percepção do outro que se torna
especial para mim, de acordo com a mobilização que ele faz do meu estoque de
conhecimento, permitindo-me agir por ele.
No campo da saúde muito tem se discutido sobre como a empatia permite que
compreendamos a experiência do paciente (HOJAT et al., 2011; ROGERS, 1957; LÁ
MÔNICA, 1981; REYNALDS, SCOTT, 2000). Ainda, fala-se de empatia como uma
atividade em que mimetizamos os movimentos de uma outra pessoa, suas expressões
faciais, posturas (BRAIR, 2005 apud SEEHAUSEN et al., 2015). E vamos nos encontrar
distantes dessas noções com a empatia como vivida pelas enfermeiras estudadas em seu
mundo da vida cotidiana de trabalho em UTIN.
As experiências da empatia são as experiências em que há notícias do outro.
Mas, dizer que as enfermeiras que participaram deste estudo compreendem a experiência
do outro, como se fosse o outro, não poderá ser afirmado com base nos dados desta
pesquisa. Portanto, a empatia tida como uma compreensão da experiência do paciente,
uma preocupação com sua perspectiva, combinada com a capacidade de comunicar essa
compreensão a ele, de modo cognitivo (HOJAT et al., 2011), não nos foi apresentada
pelas participantes deste estudo.
O que surge na experiência da empatia das enfermeiras e que é das experiências
das mães e dos bebês são compreensões delas, são interpretações na perspectiva delas
sobre as experiências deles. Algumas tomadas de perspectivas do outro podem ser
potencializadas pelo diálogo, quando a ação empática fala de uma abertura para o diálogo,
mas o que resta ao final ainda é a leitura que a enfermeira faz do que ouve, com seu
ouvido afinado por seu estoque de conhecimento para ouvir o que ouve. Muito do que é
ouvido é o que a enfermeira reconhece como relevante para ela, o relato do luto, o relato
dos medos, as dúvidas sobre o bebê.
Do mesmo modo, a compreensão que as enfermeiras fazem das estruturas
internas de uma outra pessoa, a mãe de um neonato, por exemplo, não fala das referências
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internas da mãe ou dos seus motivos por que de determinada ação (estar presente na UTI,
não visitar o filho na UTI, não tocar o filho). E, como Schutz nos aponta, para
compreendermos alguém, precisamos conhecer os motivos por que e os motivos a fim de
(SCHUTZ, 1979), o que no plantão da enfermeira que trabalha em UTIN é inviável. Aliás,
o próprio Schutz já afirma que a compreensão que fazemos do outro em nossa vida
cotidiana pré-reflexiva não permite alcançar essa complexidade de percepção, esta seria,
na realidade, o objeto de uma sociologia compreensiva (SCHUTZ, 2018).
Basta pensarmos que para compreendermos as enfermeiras, em nossa atividade
de pesquisa, tivemos que nos sentar diante delas e ouvi-las por horas de diálogos, graválos, transcrevê-los, analisá-los, o que no mundo da vida cotidiana, pré-reflexivo, de uma
enfermeira em UTIN não é possível. Esse aspecto, talvez, seja restrito ao consultório de
psicólogos, quando vemos Carls Rogers (1957) falar de empatia enquanto conhecer a
estrutura interna de outra pessoa como se fosse a outra pessoa. Um universo distante do
trabalho de enfermagem.
Na realidade, em nosso dia a dia, a compreensão que fazemos dos outros é o que
Weber chamou de “compreensão atual” e a “compreensão explicativa”, o que caberia aos
entendimentos que transcendem o momento atual, ou seja, para o passado (motivos por
que) e para o futuro (motivos a fim de), são partes do método sociológico de pesquisa
(SCHUTZ, 2018).
Saber os sentimentos e pensamentos de uma outra pessoa, como a empatia já foi
posta na literatura em saúde (REYNALDS, SCOTT, 2000), fica sem correspondência
com a empatia que nos foi revelada, no modo como ela é vivida pela enfermeira da UTI
neonatal. Uma vez vivenciado o medo de uma mãe, a experiência se sedimenta em uma
tipificação de “mães sentem medo”. Uma vez vivenciada a dor da perda de um bebê, as
experiências de perda se tipificam como dor. Uma mãe que não visita seu filho, ela se
tipifica para a enfermeira como uma mãe ausente.
Os sentimentos e pensamentos das mães se tornam tipificados pelas experiências
das enfermeiras sobre as mães, em certa medida. E, com pouco espaço para o diálogo,
pouco da tipificação se quebra. Por isso, talvez, a importância da empatia como uma
forma de ser mobilizado por algo, de acordo com minha afinação para tal, oriunda da
minha sedimentação de experiências passadas, uma vez que a mobilização é o que faz a
mãe sair do anonimato e ganhar um nome e uma história, como vemos nas expressões
“aquela mãe me chamou a atenção”, “eu converso com ela até hoje”, “eu nunca vou
esquecer o que ela disse”. Também, chama-nos atenção a falta de uma filosofia
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institucional que valoriza o tempo das enfermeiras ocupado com o diálogo com as mães,
sem o qual não haverá como conhecer além do que se tipifica.
Santo et al. (2014), na Itália, em um estudo sobre a empatia das enfermeiras e a
sua relação com o bem-estar dessas profissionais, identificou por meio de um questionário
autoaplicável que a empatia das enfermeiras possui um componente cognitivo e um
afetivo. O afetivo foi associado à compaixão. E, como resultado, a dimensão cognitiva
estava associada ao bem-estar e satisfação com o trabalho, a dimensão afetiva não. Esses
achados confirmavam no estudo o componente afetivo da empatia, compaixão, descrito
por Hojat (200715).
O componente afetivo da empatia seria sentir com o paciente os seus
sentimentos. Esse cuidado compassivo seria prejudicial para o julgamento diagnóstico e
levaria os profissionais para a autopreservação em meio à diversidade de sentimentos e
sofrimento no ambiente de saúde (HOJAT, 2007, apud SANTO et al., 2014). Mesmo que
Santo et al. tenha recrutado 222 enfermeiras para seu estudo, seu suporte teórico é de um
estudioso da empatia com foco nos médicos. E vamos observar que este estudo traz a
tônica da afetividade na experiência da empatia, com a sustentação do afeto (interesse, a
busca de estar junto, chorar junto) ou não (evitar o contato).
Nesta pesquisa, a empatia não possui um componente afetivo, em sua estrutura
há uma experiência afetiva. Uma experiência afetiva, dirigida pelo estoque de
experiências passadas da enfermeira, capaz de torná-la um suporte emocional na perda de
um filho pela identificação com a perda e o luto ou, ainda, orientar uma mãe pela
importância que a ação de informar tem para a enfermeira, não para a mãe, em uma
experiência afetiva repetidamente sustentada durante os plantões em UTIN.
A empatia em enfermagem neonatal é capaz de tornar a enfermeira alguém que
chora junto e que, mesmo assim, quer estar junto. Isso nos faz relativizar o quanto o
componente afetivo deve ser evitado na atuação profissional de enfermagem. Das 11
entrevistas que realizamos, houve compreensões que enfatizaram a tomada de perspectiva
do paciente, que seria aproximada a um componente cognitivo, contudo esses pacientes
eram os bebês. Houve, também, os efeitos emocionais negativos do componente afetivo.
Todavia, não temos como afirmar qualquer coisa sobre a relação dessa empatia com a
satisfação da enfermeira com seu trabalho na UTIN ou sobre seu sofrimento com o
trabalho, pois foge de nosso escopo de pesquisa.
15

HOJAT, M. Empathy in patient care: Antecedents, development, measurement and outcomes. New York: Springer,
2007.
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O que podemos afirmar é que sentir o sentimento de outra pessoa, conhecer sua
experiência como se fosse esse outro, também não surge tematicamente da experiência
da empatia pelas enfermeiras que estudamos. Quando uma enfermeira está diante de um
bebê sozinho em uma incubadora, o sentimento de abandono é dela e pode também ser
do bebê. O medo de ficar sem carinho de mãe é dela e pode também ser do neonato. O
colo dado para acalentar a injustiça social da família que não pode pagar o ônibus para ir
vê-lo é por ela e pela família. Assim, vemos o que Hojat (et al., 2011) chamou de
atendimento da necessidade pessoal como de motivação egoísta para ajudar o paciente
visando satisfazer a própria angústia.
Apesar da carga negativa que o termo “egoísta” carrega na linguagem comum,
se tomarmos como egoísta a empatia que deriva do meu modo de perceber um bebê e sua
mãe na UTIN, que está associado às minhas experiências passadas, que me faz dar colo,
carinho, toque, abrir conversa, sanar as dúvidas, então temos de aceitar que a motivação
egoísta tem um efeito positivo sobre a assistência de enfermagem empática e humanizada,
nem sempre associada à criação de mecanismos de defesa contra efeitos negativos da
afetividade.

A experiência de enfermeiras em UTIN e a literatura no campo da enfermagem
sobre empatia

Theresa Wiseman (1996) afirmou que a empatia seria a percepção que temos da
experiência de outra pessoa, na qual imaginamos como ela vivencia essa experiência.
Disse, ainda, que a simpatia é quando percebemos a experiência de outra pessoa e
imaginamos como seriamos nós vivenciando essa experiência. Já afirmamos que a
empatia como vivência das enfermeiras estudadas não alcança compreensão suficiente do
outro para que elas se imaginem “como se fosse” a outra pessoa. No cotidiano dessas
profissionais, o que se revela da experiência do outro é uma interpretação delas, com base
em suas próprias referências. Por vezes, como se fossem elas vivenciando algo (eu no
lugar do bebê em uma incubadora) ou por elas terem efetivamente vivenciado algo (eu
separada da minha filha e sem informações quando ela nasceu, coloco-me hoje no lugar
da mãe).
Na experiência da empatia que obtivemos, a enfermeira se imagina no lugar do
outro e afirma “se fosse eu, eu gostaria que”. Portanto, o que estudamos como empatia,
Wiseman tenderia a caracterizar como simpatia. Mas, também haveria limites na ideia de
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simpatia como ela aponta, pois Wiseman pressupõe que conheçamos a experiência do
paciente para poder imaginar como “nós” viveríamos essa experiência, algo que surgiu
como um aspecto da empatia em nosso estudo. Contudo, a experiência do paciente aqui
é posta no que a enfermeira percebe dela, de acordo com sua afinação para tal. Logo, no
mundo da vida cotidiana e pré-reflexivo das enfermeiras, não há “a experiência do outro”
dada de modo isolado e completamente compreendida para que eu me imagine no lugar
dele.
Na empatia como experiência, o que eu ouço, percebo, vejo, é o que se dá de
acordo com minha afinação para tal. Se me preocupo com as mães informadas, evitando
o medo da dúvida, eu converso sobre as dúvidas. Se me preocupo com o afeto e carinho
de mãe, eu vejo quem não tem. Se eu sei como é perder alguém, eu vejo a mãe que sofre
a perda. Mas, nessas situações, eu não estou vendo a mãe desinformada como uma
experiência isolada pertencente a ela, descolada do meu mundo, nem a falta de afeto como
experiência do bebê, nem o luto como algo só da mãe. Dessa forma, podemos dizer que
a experiência do outro não é suficientemente compreendida a ponto de eu imaginar como
é para ele vivê-la, essa experiência não se dá isoladamente como sendo só do outro.
Wiseman, ao analisar o conceito de empatia em enfermagem, em 1996, assim
como White em 1997, mostrou uma tentativa de formatar a experiência da empatia como
algo que é bom para o serviço profissional de enfermagem. Dizer que é necessário como
antecedente para que a empatia ocorra que ambos, enfermeira e paciente, precisam estar
conscientes; que o empático precisa estar atento ao outro; que precisa expressar sua
compreensão para o outro e este valide essa compreensão, é uma forma de racionalizar
um protocolo. Importante para um serviço, mas não dá notícias do mundo vivido. Seria
como se eu pudesse, sob um mesmo protocolo, fazer com que EEN02 e EEN04 agissem
de modo semelhante. EEN04 faz a escuta empática, busca a interação, quer saber quem
tem dúvidas, sem nem precisar de um protocolo institucional para isso, enquanto EEN02
idealiza o quão bom seria uma UTIN sem os pais. Sob o mesmo protocolo, diferentes
profissionais agiriam com mais ou menos satisfação ou sofrimento com seu trabalho.
Disso Schutz (2018) pode nos esclarecer, quando diz que uma ação pode possuir um
sentido objetivo e que o agente da ação atribui a ele um sentido subjetivo. E o agir
objetivamente de modo empático pode não corresponder ao que uma enfermeira possui
de sentido quanto a essa ação.
O peso que Wiseman (1996), White (1997) e Lá Mônica (1981) deram à
comunicação entre enfermeira e paciente para que a empatia ocorra na enfermagem
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também não se vê quando se estuda a empatia como uma experiência vivida na UTIN. A
própria concepção de que a empatia se dá com bebês elimina essa relevância. E, quando
se trata de bebês em incubadoras, há conversa entre as enfermeiras e eles, menos pela
função de comunicar, mas porque faz parte do afeto: a voz. A experiência da empatia em
enfermagem neonatal com bebês pode se dar repetidas vezes, sem que alguma palavra
sequer seja dita, pois aqui a empatia se faz com a ação do corpo, do colo, toque, carinho
e contato. Ainda, obtivemos como um aspecto da empatia o identificar-se com uma mãe
que perde o filho. Nesse caso, eu posso agir empaticamente na interação com essa mãe,
estando ao lado e validando sua dor, sem que para isso eu precise dizer algo, se tomarmos
como empatia a compreensão com base em identificar-se com o outro (EEN11).
A comunicação que vimos nas experiências de empatia descritas aqui ora tornouse ferramenta da enfermeira para orientar as mães sobre a rotina da UTIN, ora como uma
forma de conhecer as mães, ouvir suas histórias ou tirar suas dúvidas. O que difere do que
seria comunicar o que compreendi da experiência do outro para que tenhamos consciência
de que estamos nos compreendendo, o que Wiseman (1996) vê como parte do processo
empático.
Em 2007, Wiseman reviu suas análises sobre empatia em enfermagem e a
expressou em diferentes aspectos. Em sua tentativa de conceituação do que seria a
empatia para a prática de enfermagem em enfermarias com pacientes oncológicos, a
autora encontrou formas de conceituar a empatia que mantêm um diálogo mais estrito
com nossos achados. Para a autora, a empatia se dá em quatro formas, não lineares, nem
inseparáveis, que vão da sua ocorrência como incidente, como uma forma de conhecer,
como um processo e como uma forma de ser.
Na empatia como incidente, a enfermeira é empática de modo contextual, a
depender da filosofia institucional e das suas crenças e valores que favorecem que ela seja
empática. Usualmente, o que ela chamou de episódios empáticos, dados discretamente e
rápidos, ocorrem em momentos como o acolhimento, nos momentos de aliviar más
notícias ou quando o paciente pedia para discutir alguma questão (WISEMAN, 2007).
Nossos achados vão corroborar com o fato de que as ações empáticas ou episódios de
empatia não se dão de modo sistemático e organizado, nem no tempo de duração de um
plantão, ou de um plantão para o outro, nem entre os recém-nascidos que estão na UTIN.
Nesta pesquisa, alguns aspectos da experiência empática apontam o momento
do acolhimento como privilegiado para a ocorrência da empatia, para as enfermeiras que
recebem as mães e procuram auxiliá-las a ficar dentro do ambiente da UTIN e, também,
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um cuidado da enfermeira em causar uma boa primeira impressão a fim de que a mãe
fragilizada com a internação do filho recém-nascido não se sinta ainda pior. Contudo,
também vamos observar momentos de empatia na permanência das mães dentro da UTIN,
sem relevância para o momento do acolhimento, dando-se de modo incidente. A empatia,
então, vai depender do momento e da enfermeira voltar-se para essa mãe que lhe chama
atenção, pois ela está envolvida com todas as questões administrativas e do cuidado de
enfermagem. Esses pontos se assemelham ao caráter incidente dos episódios de empatia
(WISEMAN, 2007).
O que esta investigação vem esclarecer é que há sim uma influência das crenças
e valores da enfermeira na empatia, conforme indica Wiseman (2007). Crença como
forma de ver o mundo e o que é relevante para um bebê e mãe em uma UTIN. Essa
relevância recai sobre a afinação da percepção de cada uma das enfermeiras, ora mais
voltada para a mãe, ora para o bebê, ora para as dúvidas das mães, ora para as necessidades
sociais das mães, ora para seus sentimentos de medo e ansiedade.
Quando a empatia se torna uma forma de conhecer melhor as prioridades e
crenças dos pacientes (WISEMAN, 2007), percebemos que nossos achados reafirmam
que, na experiência da empatia, o outro se torna especial em minha percepção, a ponto de
eu conhecer seu nome e querer saber sobre sua história, como nos casos em que as mães
são muito presentes na UTIN e lutam pela alta do filho ou quando o bebê está sem a mãe
por perto. É a empatia que faz mãe e bebê ganharem um nome e uma história para a
enfermeira.
O que os achados desta pesquisa apontam é que em cada modo de ser empática
das enfermeiras há algo de processual. O processo de ser empática de determinada forma,
seja carregando no colo ao bebê sem mãe, dando informação para a mãe que chega,
procurando sanar as suas dúvidas, identificando-se com as mães nas perdas, poderia ser
considerado como modo processual em cada caso, visto que são aliados a cada uma das
enfermeiras. Assim, em sintonia com a afinação da enfermeira para essa ou aquela ação
empática, elas as fazem processualmente, é a forma delas de serem empáticas. Aí, então,
dialogamos com o quarto tipo de empatia informada por Wiseman (2007), a empatia
como uma forma de ser.
Na empatia como uma forma de ser do enfermeiro, Wiseman nos dirá que parece
que eles tomaram seu modo de fazer a enfermagem como uma atividade empática. Esses
aspectos seriam influenciados pela familiaridade e similaridade do enfermeiro com o
paciente, experiências prévias de ambos, a cronicidade do adoecimento e a capacidade de
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comunicação. Este estudo não aborda as questões relativas aos pacientes, a não ser no
modo como percebido pelas enfermeiras nas experiências da empatia. Mas, quanto à
familiaridade e similaridade entre ambos, aqui nós diremos que, no âmbito da empatia
com a mãe, a “enfermeira-mãe” se mostrou mais solidária, mais propensa a ouvir, a
conversar, a “abrir conversa”, a tirar as dúvidas. A similaridade de experiências, como
ser mãe, perder alguém, ter dúvidas, conta como estrutural na experiência da empatia em
neonatologia. Especialmente, a experiência prévia da enfermeira como paciente é o que
dá sentido a algumas ações empáticas.
Portanto, quando Wiseman reviu o conceito de empatia para a prática da
enfermagem e o fez por meio do estudo da prática em enfermarias, ela se aproximou da
empatia como uma experiência pelos enfermeiros. Guardadas as devidas proporções entre
uma enfermaria oncológica (local de estudo de Wiseman) e uma UTIN, vamos observar
que damos conta de explicar, corroborar, com os achados dessa autora, quando
descrevemos e compreendemos como esses episódios empáticos foram vividos pelas
enfermeiras.

A experiência da empatia de enfermeiras em UTIN e os estudos em neonatologia

Stern et al. (2001) nos afirmam que encontraram uma associação com o
estereótipo da prematuridade e a baixa empatia dos profissionais com as mães desses
prematuros. No caso das enfermeiras de UTIN, nossos resultados sugerem que há
profissionais que podem sustentar as situações de gravidade, de risco de perda do bebê e
luto, enquanto algumas outras não o fazem e evitam o contato ou possuem uma postura
estritamente clínica dentro da UTIN. Nos casos das enfermeiras que não sustentam as
situações de perda, isso poderia contribuir para um não envolvimento com o prematuro
pelo risco de vida desse neonato.
Tivemos vários momentos em que nas situações empáticas e nas vivências da
perda de um modo geral, algumas enfermeiras permaneciam com as mães, comunicavamse com elas, mas também o efeito negativo do envolvimento emocional se fez presente
em nossos resultados. Isso também nos aponta a dificuldade que as enfermeiras chinesas
têm de passar de um cuidado curativo para um paliativo em neonatologia (YAM,
ROSSITER, CHANG, 2001). É a experiência da perda declarada, prevista como futuro
certo, que se vislumbra no horizonte das enfermeiras quando se inicia o cuidado paliativo
em neonatologia. Algumas poderão sustentar essas situações melhor do que outras.
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Liaw, Chen e Yin (2004), ao exploraram como as enfermeiras cuidam dos bebês
prematuros, revelaram a importância da comunicação com as mães para sua inclusão no
cuidado e, também, que é imperioso a necessidade de conhecer a necessidade dos
prematuros, com sensibilidade para tal. Nossos achados demonstram que as ações
empáticas das enfermeiras, em muitos casos, são fonte de interesse destas para com as
mães, fonte de preocupação em acolhê-las, em causar-lhes uma primeira boa impressão,
em identificar-se com elas. Aqui, vamos observar que a experiência da enfermeira em ser
mãe fez a diferença, solidarizando-a, mobilizando-a, diante das mães da UTIN. Portanto,
a empatia como experiência vivida tem a tônica da comunicação com as mães, o que se
revela importante para os casos dos bebês prematuros.
Da mesma forma, o efeito de mobilizar-se para informar, acolher e comunicarse com as mães em algumas experiências empáticas também estaria favorecendo o
sentimento de inclusão destas nos cuidados. A comunicação com as mães, aqui incluída
nas compreensões de empatia, faz-se importante para que elas se apoderem de sua
maternalidade, o que é corroborado pelo estudo de Wigert et al. (2006).
Quando analisamos o que é comunicado nas ações empáticas voltadas para as
mães, a enfermeira aparece como mediadora da conversa entre médicos e familiares na
UTIN. Essa mediação da enfermeira entre médicos e pacientes já havia sido evidenciada
por Lamiani et al. (2009). O que reafirmamos, no entanto, é que essa comunicação é
incidente, a depender da percepção da enfermeira sobre a mãe. E dirigindo essa percepção
está a mãe que se faz mais presente na UTIN, esforçando-se pelo filho, ou quando ela se
ausenta.
Yam, Rossiter e Cheng (2001) e Stern et al. (2001) vão nos remeter ao
mecanismo de defesa que os profissionais da equipe de saúde neonatal constroem para
lidar com a situação paradoxal do início da vida e morte. Vamos observar que faz parte
desses mecanismos a construção de uma conduta extremamente clínica e eficaz. Nós
encontramos uma experiência de empatia vivida em seus efeitos negativos durante nosso
estudo. E a saída da enfermeira foi exatamente a construção de um “agir profissional”
para não se envolver com os bebês e o desejo de que os pais não estivessem no ambiente
da UTIN. O que podemos acrescentar é que há experiências retidas na memória, em nosso
caso uma experiência consciente, de perda e luto, que a faz tipificar as interações e o
envolvimento afetivo com bebês e mães em UTIN como algo negativo. Esses achados
chamam a atenção para o cuidado que devemos ter para com os profissionais, dando-lhes

176

suporte psicológico para que possam construir modos de sustentar melhor essas vivências
de interação que acabam com perda e luto.

A experiência da empatia como atitude que permite cuidados humanizados em
enfermagem neonatal

Nós afirmamos no início deste estudo que a empatia nos cuidados de
enfermagem neonatal é um fundamento/princípio/atitude que permite a expressão de
ações em forma de cuidado humanizado. Na pista da experiência vivida na empatia,
conseguimos identificar melhor essa questão. Primeiramente, a ideia da empatia como
uma ação, uma ação imbuída de um significado pela enfermeira e que se dá para
transformar ou construir sua realidade dentro da UTIN, no âmbito das interações com os
neonatos e suas mães.
Conseguimos com o estudo confirmar que a empatia se dá como uma forma de
expressão da humanização na saúde, uma vez que as experiências de empatia em
enfermagem neonatal se deram com o envolvimento com o neonato internado e
revelaram, em parte, como as mães são percebidas e consideradas pela enfermeira em
meio ao seu trabalho em UTIN, o que corrobora com a ideia de que um dos modos de ser
do cuidado humanizado é na presença da empatia.
Contudo, afirmamos com essas ideias que a empatia, para a fenomenologia, era
uma forma especial de percepção de uma consciência estrangeira a nossa, que é o que nos
faz perceber o outro não como um mero objeto, mas um outro ser humano. E, sobre isso,
temos aparato empírico e teórico para afirmar que não é bem assim que se dá. O que
observamos em nossos resultados é que o que faz o outro deixar de ser um mero objeto
ou deixar de ser tratado de modo objetual é o que o outro me mobiliza afetivamente a
depender do meu estoque de conhecimento. Sem que eu reconheça no outro algo que é
relevante para mim, de acordo com a minha afinação para interpretar a minha realidade,
na qual o outro se apresenta como parte dela, ele se torna mais um tipo ideal anônimo,
“mães” e “bebês”.
Deslandes (2004) afirmou que faz parte da humanização o reconhecimento da
pessoa que é assistida e de sua subjetividade. Mas, a subjetividade do outro se dá para
mim a partir do que eu reconheço dele, do que sintoniza com as minhas experiências. No
caso da UTIN, em enfermagem, as experiências de ser mãe, de ter sido paciente, de ter
pedido alguém, de receber carinho de mãe, ter uma relação afetiva com a mãe e ter a
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experiência afetiva de um seio familiar unido sãos algumas experiências que revelamos
ser promotoras de reconhecimento da mãe e do bebê em uma UTIN. São as experiências
passadas sedimentadas de enfermeiras que as permitem a receita de como interpretar a
realidade presente, na qual se encontram as mães da UTIN e os bebês internados.
Schutz (2018) afirmou que a subjetividade do outro, no mundo cotidiano préreflexivo, é dada por uma forma de compreensão que não alcança a interpretação dos
motivos por que e os motivos a fim de. Eu diria que o que interpretamos do outro, sejam
somente as ações ou os motivos, já é direcionado pelos códigos que nós usamos, ou seja,
direcionado pelas nossas experiências de mundo. O que percebemos da ação do outro,
portanto, é dirigido pelas nossas experiências. Ao menos, o estudo da empatia de
enfermeiras em UTIN nos aponta essa direção.
A fusão entre humanização e empatia se dá na percepção dos enfermeiros,
quando conceituam como humanização a diminuição do sofrimento físico e estímulos aos
bebês (MORAIS; MARCATTO, 2014), a diminuição do estresse do bebê
(NASCIMENTO et al., 2013), a criação de um ambiente acolhedor para o neonato
(FERREIRA; AMARAL; LOPES, 2016) e uma oposição ao atendimento focado na
doença, mecanicista e tecnicista (ROSEIRO; PAULA, 2015). Poderíamos encontrar nas
compreensões de empatia das enfermeiras em nosso estudo todas essas concepções de
cuidados humanizados para enfermeiros e profissionais das equipes de enfermagem,
obtidos em estudos sobre percepção da humanização por esses outros autores.
A humanização foi colocada como olhar de um modo diferente para o bebê e
seus familiares, em que esse “diferente” era um cuidado além dos procedimentos técnicos
(REIS et al., 2013). E, no ponto mais forte da união entre humanização e empatia, vimos
a humanização conceituada pela equipe de enfermagem como “colocar-se no lugar do
outro” (MORAIS; MARCATTO, 2014). No âmbito da empatia, identificamos que esse
exercício de imaginação se dá como um aspecto do que é a experiência empática, não sua
totalidade. Após o imaginar-se, há uma mobilização para fazer algo. Essa mobilização,
mais uma vez, é dirigida pelo que eu reconheço do outro como relevante para mim, de
acordo com minha interpretação.
Se humanização quer significar também se colocar no lugar do outro, olhar para
ele além dos procedimentos técnicos, ser empático, então nós desvelamos parte de como
isso é vivido na experiência da empatia por enfermeiras que atuam em UTIN. Em outras
palavras, revelamos um pouco da subjetividade dessas enfermeiras nos casos de empatia
e, portanto, de humanização. Porém, o que evidenciamos é a pouca correspondência que
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essa empatia possui com “se colocar no lugar dos outros”, como já expomos até aqui
sobre seu real sentido.
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Capítulo X
Considerações finais

Julgo que nesta pesquisa a empatia foi associada à ocorrência de práticas de
cuidado que almejamos quando se deseja uma assistência de enfermagem humanizada.
Reconhecemos que essas ações empáticas se dão nesta pesquisa sem que haja um
“guarda-chuva” de uma filosofia institucional que favoreça amplamente essas ações em
nosso cenário de estudo. Vamos observar que a empatia para as enfermeiras da UTIN
recaiu sob a relevância que ser empática possui para cada uma delas, dando-se
tematicamente de modo afetivo na interação com bebês e mães na UTIN.
A ação voltada para o bebê ou a mãe se torna caso de empatia a partir da
interpretação da enfermeira sobre eles, e essa interpretação é dirigida pelas próprias
experiências por seu estoque de conhecimento. Mesmo assim, os casos de empatia são os
que permitiram oferecer em uma UTIN: carinho, colo, contato para os bebês sem mães;
diminuição da dor e desconforto do neonato na incubadora; atenção/apoio para as mães
que lutam pelos seus filhos; atenção às dúvidas das mães dentro da UTIN; atenção às
mães e pais quando estes estão chegando à UTIN pela primeira vez; identificação entre
mãe e enfermeira nos momentos difíceis de perda em começo da vida; atenção às
necessidades sociais da família para permanecer com o filho dentro do ambiente da UTI
ou para levar o filho para casa após a alta hospitalar. Ações que são de uma ou de outra
enfermeira, mas relatadas por elas como ação cujo correspondente sentido subjetivo era
de empatia.
Ademais, observamos o efeito emocional negativo da empatia para as situações
em que não se pode sustentar a perda e morte de um bebê na UTIN. Contudo,
tematicamente, a empatia traz efeitos positivos para a assistência de enfermagem em
UTIN.
O modo não sistemático da ocorrência das ações empáticas em algumas
experiências demonstra que os episódios empáticos se dão em um jogo dinâmico de
percepção da enfermeira e mobilização desta para agir pelo outro. Somente haverá
empatia se houver a percepção de uma situação que mobiliza a enfermeira, mas durante
seu plantão as demandas administrativas e de liderança da equipe técnica de enfermagem
estão lá para competir por sua atenção.
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Consideramos a noção de que as demandas administrativas e de liderança da
equipe técnica de enfermagem são aspectos que diminuem as possibilidades de empatia
das enfermeiras, simplesmente porque a roubam dos momentos de interação direta e
individualizada com seus pacientes. Exploramos essa ideia no texto “Empatia em
enfermagem e o contexto da relação enfermeiro-paciente: considerações críticas”
(MUFATO; GAÍVA, 2019a), produzido durante a escrita da tese. Por mais que tenhamos
amadurecido nas críticas sobre a empatia em enfermagem neonatal com esta pesquisa e
ainda que aquele texto tenha sido produzido tendo como escopo de reflexão a atividade
de enfermagem de modo geral, não apenas em neonatologia, alguns aspectos dele se
fazem notar no diálogo com nossos achados da tese, tais como a perda das oportunidades
de conhecer melhor o paciente (no caso, bebês e as mães na UTIN) em decorrência das
funções administrativas da enfermeira, e a formação em enfermagem com baixa
participação de conteúdos das Ciências Humanas.
Também reconhecemos que o dimensionamento do pessoal de enfermagem se
fez importante para a empatia de enfermeiras em UTIN. Quanto mais extensa minha
responsabilidade em decorrência do número elevado de leitos, menor será minha visão
dos bebês e atenção voltada às mães, uma vez que o número elevado de leitos diz o
aumento da minha responsabilidade administrativa e técnica, aspectos concorrentes com
a empatia pela atenção da enfermeira.
No âmbito da organização do serviço de enfermagem, as questões de
responsabilidade administrativa de uma unidade hospitalar, com vistas a estoque de
materiais, controle e manutenção de equipamentos, competem pela atenção da
enfermeira. Como sabemos, a intencionalidade da consciência é o que nos permite
afirmarmos que ser consciente é ser consciente de algo (CERBONE, 2014), o que nos
parece é que a administração de unidade hospitalar, controle de carrinhos de emergência
e equipamentos, executado durante os plantões, bem como a escala de funcionários, são
todas situações que concorrem para ocupar o lugar desse “algo” de que a enfermeira é
consciente. Do que ela se ocupa durante seu trabalho. Mas, são questões que não falam
da relação direta entre enfermeira e seu paciente, assim como não falaram, em nossa
pesquisa, das relações diretas entre enfermeira e bebês ou mães.
Em nossos resultados, a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE)
surge como uma atividade a mais que a enfermeira precisa fazer e que lhe tira o momento
de interação entre ela e o bebê ou sua mãe quando o assunto é empatia em UTIN. Afinal,
o quanto das ações ralizadas pela enfermeira em seu plantão em uma UTIN é voltado de
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modo direto para o bebê e sua mãe? Quando no centro do palco temos um bebê na
incubadora e na plateia sua mãe na primeira fila, a enfermeira, fora dos episódios de
empatia, ficou nos bastidores, atrás das coxias, cuidando da iluminação, do som, do
cenário, dirigindo outros atores em cena, na qua ela não aparece. Foram as ações
empáticas que permitiram que ela entrasse no palco.
Essas questões nos remetem para ao valor que a humanização e empatia
assumem para a administração hospitalar e para a filosofia institucional. Se o objetivo do
serviço é um neonato bem assistido, com famílias acolhidas e participantes do cuidado,
reconhecidas em suas necessidades, em suas histórias, há de se considerar o que
levantamos aqui neste estudo para pensar o que esperar da atuação da enfermeira. Ainda,
vemos que o valor de despender tempo para estar ao lado das mães, ocupar-se delas,
passou a ser defendido pelas enfermeiras que vivenciaram a internação de seus filhos em
UTIN, quando elas ocuparam esse lugar de mãe (FISHERING, BROEDER, DONZE,
2016). Ou seja, o aspecto emocional e afetivo da experiência de ser mãe em UTIN não
deve ser negado pelas enfermeiras, ao contrário, deve ser compreendido, e isso requer
tempo para estar com as mães.
Quando se pensa em cuidado integral na UTIN, há a preocupação com a presença
da família junto ao recém-nascido, sua participação no cuidado, valorização do trabalho
em equipe entre as várias categorias profissionais que aí atuam, espaços de comunicação
e diálogo entre equipe e gestores, entre a UTIN e os serviços de apoio, como casa de
apoio para as mães e unidades básicas de saúde que irão acompanhar os bebês egressos
da UTIN. Ademais, articulação entre ensino e serviço, no caso de a UTIN ser de um
hospital vinculado à instituição de ensino (DUARTE et al., 2013).
O que nosso estudo tão demorada e sistematicamente aponta é que há uma
dimensão da integralidade que é pensar o profissional de forma integral a fim de
compreendermos como ele é capaz ou não de tecer esse vínculo que tanto almejamos,
essa comunicação que tanto queremos, essa abertura para o diálogo tão necessária ao
acolhimento das famílias em UTIN. O presente estudo demonstra que no aspecto
relacional, da empatia e da humanização em saúde, as enfermeiras de UTIN que aqui
participaram estão em certa medida operacionalizando práticas de comunicação, vínculo,
diálogo, afetividade, toque, carinho, a depender de como reconhecem essas ações como
relevantes. Relevância que, por sua vez, vem do que foi experenciado pela pessoa
enfermeira em sua trajetória, mais pessoal do que profissional, em sua vida, de modo mais
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amplo, sedimentado em suas receitas para interpretar o mundo e sua realidade no
cotidiano do serviço de saúde.
Se pensarmos na empatia como aqui revelada, uma forma de tornar o outro
especial em minha percepção, e se observarmos o quanto prestar atenção ao outro se
configura como algo que está sob o julgo de cada enfermeira, por sua conta, então, temos
que concluir que tornar a prática profissional de enfermagem humanizada e empática é
um desafio. Esse desafio se coloca à nossa frente e somente se tornará uma prática
empática e humanizada institucionalizada se olharmos primeiramente de modo integral
para o profissional de enfermagem.
A direção que os estudiosos da integralidade em saúde tomaram foi de
investimentos para desvendar como deve ser o vínculo entre profissional e paciente, ora
focando nas necessidades dos pacientes que os serviços dariam conta de atender, ora na
qualidade do vínculo que precisava se estabelecer, mas pouco se caminhou em direção a
“quais as necessidades do profissional?”, “como ele vivencia a interação com o outro?”.
Aqui, vamos nos encontrar resolvendo o “quebra-cabeça da empatia” com enfermeiras
dentro de uma UTIN e ver o quanto o profissional exerce um trabalho subjetivo para ser
mais humano com os bebês e com suas mães, e o quanto esse trabalho é ou não relevante
para ela.
Aliás, vamos ver aqui o que tornou o olhar de uma enfermeira humano em
relação a um bebê e sua mãe. Isso recai sobre qual reconhecimento de suas experiências
passadas reaparece revivido, rememorado, quando a enfermeira está diante do outro. E
observamos que são as experiências de vida como mãe e filha, em diversas situações, que
sintonizam o olhar para a empatia, em um ambiente em que há filhos recém-nascidos e
mães para ser assistidas profissionalmente.
Esta investigação aponta que, se estamos preocupados com o desenvolvimetno
de uma assistência de enfermagem humanizada e empática, precisamos pensar na luta
contra as práticas fragmentárias nos serviços de saúde, pensar no reconhecimento do bebê
e da subjetividade da família a partir de quem está responsável por reconhecer. E, assim,
olhar para a prática de enfermagem em UTIN também a partir do profissional e do perfil
que se espera dele. A linguagem subjetiva e afetiva de um bebê internado em UTIN e sua
mãe se lê com as lentes da afetividade e subjetividade: qual a qualidade dessa lente nas
enfermeiras que aí atuam?
O que se espera de um profissional que atua em UTIN possui um sentido
objetivo, acolher, ouvir, dialogar, tirar dúvidas, diminuir o estresse do ambiente para o
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bebê. Mas, observamos que o sentido objetivo (sentido já dado de uma ação, já pronto,
antes de realizá-la) nem sempre corresponde ao sentido subjetivo de quem realiza a ação
(sentido subjetivamente atribuído por quem faz a ação, reconhecido após a ação ter sido
feita). Se houver conflitos entre esses sentidos, objetivo da ação e subjetivo da enfermeira,
não há como a prática humanizada desejada fazer sentido para quem a faz, o que nos leva
a um dilema: buscar construir um ambiente de assistência em UTIN que faça sentido para
o trabalhador ou um ambiente que siga o sentido objetivo das práticas de empatia e
humanização, às vezes, ao custo da subjetividade do trabalhador que não está preparado
para essa atuação humana.
Como a qualidade das práticas humanizadas em UTIN, nas quais as mães são
reconhecidas, acolhidas, ouvidas e informadas sobre seus filhos, é comprovadamente
superior em relação à qualidade da assistência em UTIN, não poderíamos abrir mão de
que essas práticas sejam protocolares (protocoladas), em nome do sentido subjetivo
contrário da enfermeira que não ouve as mães, ou não quer os pais na UTIN, ou que só
vê ações de empatia em relação ao neonato, sem considerar a família ou a família, sem
considerar o bebê.
Logo, vamos supor que, enquanto profissionais e gestores, firmamos nosso
acordo com a integralidade e humanização da assistência em UTIN neonatal, com a
presença e participação ativa da família. Posto esse ponto em comum acordo (até pelas
inúmeras evidências científicas que a presença da mãe junto ao RN prematuro traz de
benefícios para ambos), temos que olhar agora para o sentido subjetivo que os
profissionais atribuem a essas ações. E vamos perceber que há divergências, mas algumas
ações são subjetivamente relevantes para determinadas enfermeiras, como ouvir as mães,
acolher, tirar suas dúvidas, dizer algo quando da perda do filho, ou com os bebês, como
diminuir a dor e o desconforto que o ambiente e os procedimentos podem causar, tocar,
dar carinho e contato quando a mãe não está. Contudo, também temos o sentido subjetivo
que repele o contato afetivo com o bebê e desvaloriza a presença dos pais em UTIN. E, o
mais interessante, não veremos todas essas ações como relevantes para uma única
enfermeira.
Além de algumas enfermeiras não interpretarem como positivas as interações
com neonatos e mães em UTIN, também temos as enfermeiras que atribuem à empatia
uma visão de sensibilidade quase que estritamente técnica, de reconhecimento de dor e
desconforto do bebê. Entretanto, essa sensibilidade em se colocar no lugar de um bebê
dentro da incubadora é o que as faz não o tocar. Pensar de forma estritamente técnica,
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com alta eficácia clínica, é inibidor da empatia e de aspectos da humanização, do
reconhecimento do outro. No caso, além de não tocar no bebê por julgar que ele sentiria
dor, neste estudo a enfermeira que associou visão clínica à empatia com o neonato não
chegou sequer a considerar ações empáticas com as mães dos bebês internados em UTIN,
visto que a clínica se deu com o paciente, não com os acompanhantes deste.
O que afirmamos então é que se faz necessário acolhermos as enfermeiras da
UTIN para que elas recebam, de algum modo, suporte para o trabalho subjetivo que
realizam ao cuidar de filhos recém-nascidos e mães, vivenciando o começo da vida e a
presença constante do medo da morte e da morte.
Se objetivamos profissionais com competência em interações pessoais, então
precisamos pensar a formação do enfermeiro de modo a promover vivências afetivas
estruturadoras dessa competência. Nesta pesquisa, a competência de “estar com”, “estar
junto” e de lidar com o ambiente da UTIN preservando momentos de empatia com bebês
e familiares veio de vivências pessoais, com destaque para as vivências familiares e nelas
ser mãe e filha. Mas, se desejamos exigir profissionalmente as atitudes empáticas, então
devemos pensar na experiência de estar com o outro como relevante desde a formação.
Precisamos pensar uma formação responsável pela estruturação construtiva e afetiva da
enfermeira, e não somente cognitiva e técnica, é isso que esta tese aponta.
Este estudo, no âmbito de sua implicação para a prática profissional de
enfermagem, vem somar com as demais evidências científicas de que precisamos resgatar
uma dimensão humana do cuidado de enfermagem e dar o devido valor que as ciências
humanas merecem na formação em saúde e enfermagem.
Neste estudo, o que torna uma enfermeira mais empática não são as coisas, a
tecnologia, o lugar, os lugares e espaços, a presença ou não de estrutura, ser capacitada
ou especialista em alguma área do conhecimento. O que as torna empáticas são suas
experiências com outros humanos e suas consequências de dor, luto, amor, carinho e
toque. Estas lhe permitem um olhar que consegue ver as cores do afetivo na relação com
os bebês e suas familias em uma UTI neonatal.
No âmbito da enfermagem, que historicamente se associou com uma carga
subjetiva de devoção, cuidado e fazer o que cada vez mais se desvaloriza socialmente,
mas que mantém a dignidade humana em muitos casos, precisamos pensar em nossos
profissionais, antes mesmo de esperarmos que eles pensem em seus pacientes. Quem não
conhece a experiência da valorização do estar junto, não pode facilmente ter o olhar
afinado para dar valor para isso.
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Então, eu interpreto a realidade com minhas experiências, no meu estoque de
conhecimento, e nesse estoque está a minha experiência de mãe e de filha. Enquanto
profissional enfermeira de uma unidade neonatal, eu vivo o encontro cotidiano com o
filho, a mãe, o vínculo e a falta dele. Em toda profissão algumas habilidades pessoais, no
campo relacional, fazem você ter maior ou menor sucesso. No mundo do trabalho, muitas
vezes vemos habilidades e experiências pessoais se misturarem com a profissional. Aqui,
a essência está no fato de que uma mãe, enfermeira, está indo trabalhar com outras mães,
em um momento especial, a internação de um filho na UTIN. Uma mãe, que vivenciou
um parto, por vezes saudável e por vezes com necessidade de internação do filho em uma
incubadora, vai ao trabalho. Chegando a esse local de trabalho ela lida com filhos
internados e mães. A essência está na intersecção com a vida da mulher e da mãe. A
empatia de enfermeiras que atuam em UTIN, aquilo que torna o outro especial ao olhar
delas, está associada ao fato de que a experiência de filha e de mãe, a experiência da
família, é um código usado para interpretar o próprio objeto de trabalho, quando a
faculdade que a formou enfermeira não lhe deu isso.
A empatia de enfermeiras apresentada nesta pesquisa nos coloca diante de
questões importantes, dentre elas qual o olhar que precisamos dar para um profissional
do qual se espera humanização, diálogo e atenção para seu paciente. Precisamos observar
que aquela enfermeira que não quer os pais dentro de uma UTIN, não faz isso por estar
filiada a um “comitê da maldade”, ela adoeceu de certo modo, tipificou o envolver-se
como sofrimento e age profissionalmente, mecanicamente. E, talvez, o agir mecânico,
respaldado dentro do âmbito da própria técnica, seja em essência a experiência de não se
importar com o outro por proteção.
Outra questão importante é que realizar um estudo de experiências de empatia
com enfermeiras dentro de uma UTIN com o aparato teórico que julgamos ser o mais
adequado, a fenomenologia, permitiu um conhecimento da dimensão humana do trabalho.
A fenomenologia vem da filosofia, sendo adotada por áreas de conhecimento como a
sociologia, conforme Alfred Schutz tanto se empenhou em demonstrar, e pela
enfermagem como método de investigações das experiências humanas. É, centralmente,
uma ciência humana. E fazer pesquisa em enfermagem por meio dessa lente permite
revelar aquilo que acontece, que é vivido, mas que não se reproduz sistematicamente em
forma de conhecimento acadêmico. Agora, talvez pudemos contribuir para o diálogo
entre a Filosofia, as Ciências Humanas, a Enfermagem por meio desse tema, empatia de
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enfermeiras em UTIN. E julgo que os achados são importantes para a enfermagem
neonatal.
Nessa pespectiva, temos que observar nossos investimentos enquanto sociedade,
mas é claro que nos cabe, como cientistas, pensar na direção de nossos investimentos
científicos também. O conhecimento científico abstrato, desprovido da experiência
humana originária, leva-nos ao desenvolvimento tecnológico, em uma sociedade na qual
a tecnologia se associa ao capital. Portanto, cada vez mais nossos investimentos em
pesquisa se voltam para a objetificação das coisas, em busca de um conhecimento que eu
possa manipular, em nome mais do próprio saber do que da situação humana a qual esse
conhecimento deveria vir a facilitar.
As limitações deste estudo estão presentes em vários momentos no texto. Muitos
dados requerem uma discussão mais aprofundada daquela que direcionamos a eles. Além
disso, a discussão com os próprios autores da lente teórica assumida e com outros autores
da fenomenologia poderiam ter sido travadas, mas temos de recortar o que expressar nesse
texto devido ao tempo para concluir a pesquisa, o que impossibilitou o aprofundamento
desse debate. Contudo, essa pesquisa é o que Professora Maria Gaíva quis que fosse
quando me deu liberdade de escolha do tema, ela será a primeira de um saber que
continuará a evoluir por meio de novas pesquisas. Quando, imagino, poderei melhorar o
domínio da fenomenologia e contribuir melhor com a discussão acadêmica que versa a
respeito do nosso modo de ver o mundo e nele a saúde e a enfermagem.
Nós pudemos descrever a experiência da empatia nos modos como ela se
apresenta à consciência da enfermeira, bem como compreender como a experiência
empática participa das demais experiências que o trabalho de enfermagem imprime para
as enfermeiras. Avançamos além da descrição desse fenômeno e procuramos
compreendê-lo pela escrita e reescrita que a atividade de pesquisa fenomenológica nos
permitiu.
Este estudo tinha como um de seus objetivos dar ao leitor uma compreensão do
que é viver a empatia com neonatos e familiares para uma enfermeira de uma UTIN. Mais
do que aprender o que é sentir o que é, ou seja, dar à experiência estudada um tom
fenomenal, não apenas cognitivo. E, por diversas vezes, quando algo que se conhecia de
modo abstrato e cognitivo passou a agregar um componente afetivo, como no caso das
enfermeiras que se tornaram mães e depois voltaram para atuar em UTIN, vimos que isso
fez a diferença. Eu convido o leitor para olhar as enfermeiras de uma UTIN e sentir essa
diferença após ler esta pesquisa, seja você mãe, enfermeira, pais de bebês internados,
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gestor de serviços hospitalares, legislador de novas políticas para a saúde ou pesquisador
da área. Havia uma ideia de deixá-los mais humanos, não só pela explicitação em
linguagem acadêmica de como são as experiências humanas no trabalho de enfermagem
neonatal, no âmbito da empatia, mas por compreendê-las.
Já temos, no entanto, maturidade acadêmica o suficiente para saber que nesse
sentido, de tornar nosso olhar mais compreensivo sobre a empatia das enfermeiras que
atuam em unidades neonatais, o texto somente cumprirá com seu objetivo se houver
reconhecimento entre o que foi apresentado aqui, sua experiência atual, e com você, leitor
que o interpreta a partir de suas experiências passadas, ou seja, reconhecimento entre a
experiência atual de leitura e seu estoque de conhecimento.
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APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
GRUPO DE ESTUDOS EM SAÚDE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-GESCA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Eu, Leandro Felipe Mufato, enfermeiro e mestre em enfermagem, pesquisador membro
do Grupo de Estudos em Saúde da Criança e Adolescente (GESCA), doutorando do programa de
pós-graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem, Universidade Federal de Mato
Grosso (FAEN/UFMT); venho convidá-lo(a) para participar voluntariamente da pesquisa
“EMPATIA EM ENFERMAGEM NEONATAL”. O objetivo do estudo é “compreender a
experiência da empatia vivida por enfermeiros em unidades de tratamento intensivo neonatal com
bebês e seus familiares”. Sua participação nesta pesquisa será por meio de encontros com o
pesquisador para responder questões sobre como a empatia é vivenciada por você no cuidado com
bebês e na interação com os familiares. A entrevista se dará como uma conversa informal,
direcionada pelo pesquisador. Esta participação será registrada em gravações do áudio por meio
de equipamento próprio, a fim de possibilitar a transcrição e análises necessárias ao estudo. O
pesquisador poderá, também, realizar observações de sua atuação no cuidado com os bebês ou na
interação com os familiares, como parte do trabalho de campo em pesquisa. Essa pesquisa possui
riscos mínimos ao seu participante. Porém, podem ocorrer constrangimento ou incomodo ao
relatar as experiências pessoais nas situações de cuidado com os bebês e familiares. Esse
desconforto será observado e, caso ocorra, as estratégias para mitiga-lo perpassam por
interromper a gravação imediatamente, suspender a entrevista, retomando-a apenas sob sua
decisão em continuar na pesquisa ou não. É resguardado à você o direito de não participar/retirarse da pesquisa a qualquer momento, bem como, de não responder à alguma pergunta feita pelo
pesquisador que julgar desconfortável para você. Os benefícios da pesquisa para você são
indiretos, mas constituem-se em dar novos fundamentos para estratégias de humanização em seu
ambiente de trabalho, o que pode favorecer seu cenário de atuação no futuro. Ainda sobre os
benefícios, você terá espaço para discussão sobre sua experiência em seu trabalho, diante de seu
paciente e do que este expressa, refletir sobre o desenvolvimento de práticas que objetivam maior
e melhor humanização da assistência de enfermagem, e com ela, maior satisfação com o trabalho.
Os resultados desta pesquisa contribuirão para um profundo entendimento do fenômeno da
empatia na enfermagem neonatal, tornando os participantes mais conscientes da experiência
subjetiva da empatia. O conhecimento produzido na pesquisa pode auxiliar na maior compreensão
de seu trabalho subjetivo diante da dor e sofrimento humano presentes no cotidiano dos serviços
de saúde. A realização deste estudo respeita a regulamentação para pesquisa com seres humanos
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do Conselho Nacional de Saúde (Ministério da Saúde), prevista na Resolução nº 466 de 2012 (que
lhe será disponibilizada se você a quiser). O conteúdo de sua participação e a pesquisa concluída
serão postos à sua disposição, caso queira. Os dados relacionados à sua identificação serão
confidenciais e garantimos o anonimato de sua participação durante a pesquisa e na divulgação
da mesma. Caso aceite fazer parte deste estudo faz-se necessário assinar este documento em duas
vias, uma para você e outra para o pesquisador responsável. Ao assina-lo você autoriza a sua
participação na pesquisa, julgando-se adequadamente informada e concordando em participar da
mesma. Em caso de recusa, você não terá nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou
com a instituição à qual a pesquisa está vinculada. Além disso, em qualquer momento, você
poderá solicitar sua exclusão da pesquisa e, se desejar obter maiores informações, poderá entrar
em

contato

com

o

pesquisador

pelo

telefone

(65)

99927-1007,

e-mail:

leandro.mufato@gmail.com ou através do Comitê de Ética do HUJM pelo telefone (65) 36157254, e está situado no endereço: Rua Luiz Philipe Pereira Leite, s/n - Alvorada, Cuiabá - MT,
CEP: 78048-902.

Eu ___________________________________________________________________, portador
do RG nº _______________, tel ( ) _______ - ___________declaro que, após ter recebido as
informações e esclarecido as dúvidas, livre de qualquer forma de constrangimento ou coerção,
ACEITO participar do estudo.

Assinatura do Participante:_________________________________________________
Assinatura do Pesquisador:_________________________________________________
Cuiabá, _____ de ____________________________ de 2018.
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Da análise para os resultados

A análise da experiência da empatia de enfermeiras em UTIN com neonatos e seus
familiares

Para se aproximar da experiência estudada pela via da análise fenomenológica,
pode-se pensar nela em forma de unidades de significado, estrutura de significados ou
tema. Tema, na pesquisa fenomenológica hermenêutica, é um aspecto da experiência
estudada, um contorno que surge de algo estudado, em algum momento do texto, e
portanto, não se trata de uma união de unidades de significados. O tema, aqui, pode ser
também uma forma de sumarizar em linguagem escrita e acadêmica uma simplificação
da experiência estudada (van Manen, 2016a).
O exercício de époque não foi feito apenas para aprender com os dados da
pesquisa sobre a empatia, mas também para que eu pudesse me esvaziar do modo
costumeiro que já construí de fazer análise de entrevistas em pesquisas qualitativas
realizadas anteriormente, análise de conteúdo do tipo temática (MINAYO, 2014). Fazer
pesquisa fenomenológica é estar engajado numa atividade de escrita, e o texto final
precisa dar ao leitor a sensação de ter compreendido o vivido, é preciso manter isso em
mente.
Compreender o que as enfermeiras em UTIN compreendem como empatia (a
dobra de compreensão da hermenêutica) me pareceu o primeiro passo na aproximação
com os dados. Se preciso elucidar temas da experiência, sua estrutura, de que experiência
estamos falando, afinal? Desse modo, após a pergunta norteadora, em cada entrevista, a
empatia era posta pela enfermeira no seu próprio entendimento do que ela seria. Veja este
trecho da entrevista com a enfermeira EEN02:
Leandro: No seu cotidiano de trabalho dentro da UTIN, enquanto
enfermeira, você acredita que acontece momentos de empatia, para
com os bebês e com os familiares?
EEN02: Acontece.
Leandro: E, você poderia descrever esses momentos? Como que isso
acontece para você?
(pausa)
EEN02: O meu envolvimento com eles né?
Leandro: Pode ser.

Assim, cada enfermeira desenvolvia sua compreensão do que seria a empatia, e
suas histórias em que ela ocorria.
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Aqui, nos perguntamos: afinal, que experiência é essa da empatia para as
enfermeiras que participaram deste estudo? Isso me parece ser o primeiro passo a
aprendermos com as entrevistas, exercendo nossa relação pedagógica com os dados
coletados e observando o que eles nos ensinam. E, na resposta dessa pergunta, as pistas
sobre os temas da experiência iriam aparecer.

A experiência em si: o que é a empatia de enfermeiras com bebês e familiares em
uma UTI neonatal?

Coletei trechos de entrevistas que possam nos dar as pistas para responder essa
questão. Indiquei no quadro a seguir estes trechos, a identificação da enfermeira pelo
código que recebeu, minha interpretação de sua compreensão e uma síntese do que seria
a empatia para cada uma delas. Ver qual a direção que o assunto tomou logo após a
pergunta norteadora foi uma das formas de observar esses trechos, em meio a horas de
diálogo. Mas, como a fala das pessoas não são lineares e cronológicas, alguns trechos
distantes da pergunta norteadora explicavam para mim o que a enfermeira entrevistada
dizia sobre o que ela compreende por empatia, algumas vezes descrita por casos
exemplares. Esses trechos foram coletados e agrupados, na tentativa de responder a esta
primeira investida de compreensão da empatia em enfermagem neonatal com base em
dados da pesquisa.
Figura 3 – Quadro demonstrativo da análise da experiência da empatia de
enfermeiras de uma UTIN: “Empatia, que experiência é essa?”
Trechos extraídos das entrevistas
Interpretação do pesquisador
Síntese do pesquisador
EEN01

É assim, eu tento me colocar no
lugar. Imagina se fosse comigo.
Eu, também não ia querer ficar
parado lá. Ver seu filho dentro
de uma incubadora. [...] Eu iria
querer que alguém conversasse,
explicasse
o
que
está
acontecendo. (EEN01)

Quando questionada sobre a

A empatia é uma forma

empatia, EEN01 traz o assunto

de comunicar-se com os

para como comunicar-se com os

familiares

pais,

conversar

principalmente

(conversar),

com

eles,

dever do enfermeiro, para

quando

estes

reduzir

o

medo

e

a

chegam na UTI, um ambiente

ansiedade gerado por ter

estranho

um filho na UTI.

que

causa

medo

e

Apesar do dia a dia ser muito
ansiedade aos pais.
Para isso, a enfermeira
corrido, a gente sempre tira um
EEN01 diz que se coloca no se imagina no lugar dos
tempinho
para
estar
conversando com os pais [...]. A lugar de pais que chegam pela pais que estão chegando,
gente tenta conversar, porque
eles chegam ali tudo com medo. primeira vez na UTIN, e que foca o momento de
(EEN01)
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gostaria que alguém explicasse,

comunicação e dialogo no

A maioria delas chega, assim, conversasse, pois o ambiente
bem apreensiva, angustiada né.
Porque fala UTI, assim, já acha desconhecido gera medo e
que a criança vai morrer ansiedade.
(EEN01).
Quando vê um familiar pela

acolhimento e sente que se
colocar no lugar de uma
mãe é mais fácil, por se
imaginar

ocupando

tal

Eu acho que essa parte de primeira vez, se coloca no lugar papel de mãe um dia.
comunicação, de conversar, é dele e sente que gostaria que
muito importante. (EEN01).
alguém explicasse para ela o que

Eu sempre dou atenção, assim, está acontecendo, por perceber que
para tentar ter esse diálogo, esse o familiar está angustiado, ansioso
acolhimento (EEN01).
e com medo. Portanto, (ou apesar

É porque, assim, eu não sou mãe
ainda, né? Mas eu penso que
quando eu for mãe, eu me
imagino na situação. Então eu
me coloco no lugar. Imagina se
acontecesse
isso
comigo.
Imagina como que tá o
psicológico e o emocional dessa
mãe (EEN01).
Eu sinto, assim, que seja um
pouco de obrigação assim,
minha. Não sei se é bem assim a
palavra né. Porque eu estou ali
como enfermeira ali eu também
tenho que ter esse cuidado, fazer
esse acolhimento. Então, eu vejo
como se fosse tipo uma
obrigação (EEN01).

de tudo) ela pôs a empatia no
campo da comunicação com os
familiares em decorrência do
medo e ansiedade que o ambiente
de uma UTI gera para quem o
desconhece. Quando se coloca no
lugar de alguém, na imaginação, é
mais fácil se colocar no lugar de
uma mãe. Ela explica isso dizendo
que, mesmo não sendo mãe, se
imagina no lugar dessa mãe
(“como seria quando eu for
mãe?”).
E, apesar dos contratempos e
do plantão que pode ser “corrido”,
ela sente que esse momento de
comunicação é uma obrigação.
Ainda assim, fica claro em sua fala
que se pode passar por um plantão
“corrido”, em que nem se percebeu
os pais que ali estavam.

EEN02
A enfermeira questionou em
Envolvimento afetivo
O meu envolvimento com eles?
[...]. No começo eu me apegava troca da pergunta sobre empatia: com
os
bebês
bastante. Não tanto, mas eu me
“o meu envolvimento com eles (envolvimento, apego) que
apegava (EEN02)
né?”. Pergunta que recebeu minha

traz desgaste emocional

(pergunto sobre o que seria esse resposta: “Pode ser”. E ela levou o (perda, morte) deve ser
envolvimento) como se fosse meu
assunto da empatia para o que ela evitado por uma postura
(EEN02).
compreende

ser,

um

profissional,

com
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Eu sempre tive na minha cabeça,
assim, que tá passando ali, e
não... Para não me apegar.
Porque quando eu me apego, eu
sofro demais [...] E, assim, então,
o que que acontece: eu tento não
me envolver (EEN02).
Então, tipo, é difícil, não é fácil
quando você se apega e você
perde. Mesmo não perdendo de...
de morte, mesmo você perdendo
porque foi embora. Então, é mais
fácil você não se apegar. A não,
não ficar muito próximo, tipo,
trabalho profissional (EEN02).

envolvimento, que eu vou chamar

atendimento

de um apego afetivo. Porque sobre

necessidades clínicas dos

os bebês, o “como se fosse meu”

bebês, sem interação com

denota toda a afetividade entre

familiares, se possível.

mãe e filho. Afetividade aqui que

Quando

o

vem como hipótese para ela, pois

envolvimento afetivo não é

não sendo mãe, ela imagina.

evitado, ele se dá na

No caso, chama a atenção as

imaginação da enfermeira

falas enfáticas sobre se apegar aos

em projetar-se como mãe

bebês, como se fossem seus. E, de

dos bebês “como se fossem

centrar sua empatia com os bebês,

meus”. Essa projeção traz

não com os familiares. Aqui, o

danos emocionais quando

“não com os familiares” não se dá

os bebês recebem alta ou

Sempre com o bebê. Eu nunca... por descuido ou falta de tempo, morrem.
eu tenho dificuldade com mas o contato é evitado
acompanhante (EEN02)
propositalmente.
Contudo, mesmo o apego aos
(pergunto sobre comunicar-se
com a família) eu evito (EEN02) bebês, é de certa forma impedido

Ela colocou a menina na cama e
falou assim... (caso da mãe que
perdeu a filha, no caso, a menina
de seis meses já estava morta)
Virou para todo mundo, estava
todo mundo, assim, envolta, e ela
falou assim: ‘muito obrigado, sei
que vocês fizeram tudo o que
tinha pra fazer’. Aí, ela a
abraçou e falou assim: ‘mamãe
nunca vai esquecer de você,
apesar de eu ser nova, e ter uma
vida ainda, e ter outros filhos, eu
nunca vou esquecer de você’. Aí,
eu nunca esqueci disso. [...] Aí,
não tem para que você ficar se
apegando sabe. Tipo, você já tem
todos os problemas da sua casa,
e fica... para que? (EEN02)

das

por uma postura fria, “sem dó”,
mesmo

em

procedimentos

dolorosos como uma punção. E a
comunicação com os familiares é
negada, o que faz com que a
empatia, aqui, seja evitada.
Ser empático é uma forma de
envolvimento

que

acarreta

consequências negativas e há
maneiras da enfermeira evitar esse
envolvimento.

Em

sua

perspectiva, o que se está evitando
é a empatia.
O apego traz sofrimento. O
trabalho precisa ser profissional
para evitar tal sofrimento. O
sofrimento é sentir a perda dos
bebês, seja por alta, seja por óbito.
A

experiência

de

óbito

que

tipificou o apego como negativo é
descrita.
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Ao tipificar o envolvimento
com mães e bebês como algo que
traz sentimento de perda e luto, ela
evita interação.
EEN03

Ocorre empatia sim. Da forma...
que você... até o manuseio já é
dor para ele (o bebê prematuro).
Por conta da pele que não está
com todos os tecidos formados.
Então, até o próprio toque, para
ele, já é doloroso. Então, assim,
é tentar tocar o mínimo. Se você
observar eu sou uma das pessoas
que menos toca na criança [...]
você pensar na dor, já é você se
colocar no lugar dele. (EEN03)

A empatia é uma afinidade

Empatia é você se

com o setor de neonatologia e

imaginar

pediatria, pode ser sentida desde a

prematuro que está dentro

faculdade, é um perfil profissional

de

adequado para o serviço. Empatia

(imaginar, pensar na dor),

é parte de um perfil que é

num

necessário ter para que se possa

estímulos

realizar o trabalho sensível dentro

(manuseio

de uma UTIN.

luminosidade

Seu foco na descrição da

no

lugar

uma

do

incubadora

ambiente

com

dolorosos
da

dor),

e

ruídos.

Quando você assim se

Mas, eu não falar com o pai, ou
interagir com o pai, ou ficar empatia, está no recém-nascido, imaginar, fará o que for
necessário para mitigar a
pensando: “Ah, mas se fosse meu não aborda o familiar.
filho”. Eu não tenho isso, isso
Sobre o recém-nascido, coloca dor, a luminosidade e o
não é meu. (EEN03)
É porque imagina você deitado
dentro de uma incubadora...
Empatia é você se colocar no
lugar da pessoa, daquele ser
humano que está ali, né? Então,
imagina você, com sua pele
extremamente exposta, você não
tem pelos, você praticamente não
tem epiderme, imagina você
sendo tocado, manipulado toda
hora. Você não vai sentir dor? O
que você gostaria que fizesse
com você? [...] Não é minimizar
a sua dor? Existe algum recurso
para minimizar a sua dor? Quais
recursos pode usar? Isso é
empatia. E na prematuridade
tem muita dor. Muita dor.
Entendeu?
A intubação é
dolorosa. Eles não falam! Mas
você percebe pelo choro, pela
reação da face. Entendeu? Pela
coloração da pele, pela
irritabilidade. Tudo isso é forma
de verificar a dor. Então, se eu
fosse um prematuro a primeira
coisa que eu gostaria que
amenizassem é minha dor
(EEN03)

que a empatia começa quando

barulho, pois estes seriam

você pensa na dor que está

os seus desejos.

causando ao prematuro e faz algo

A minimização da dor

para minimizá-la, pois se estivesse

tem um foco central na

no lugar do prematuro, com a pele

empatia,

pois

ainda

gostaríamos

de

não

completamente

senti-la.

formada, gostaria de não sentir

Para

tanta dor. Para isso, ela fala do uso

prematuro sente dor, é

de

prematuros

necessário ter sensibilidade

intubados e do uso de sucção não

e percepção atenciosa para

nutritiva para aqueles que não

com ele, um paciente que

estão intubados.

não fala, mas se expressa.

sedação

em

Ela usa a expressão “imagina

Nessa

perceber

não

se

expressão

um

o

você deitado dentro de uma

profissional empático pode

incubadora? Empatia é você se

ler seu incômodo, portanto

colocar no lugar, né?”. Deixando a

para trabalhar em UTIN de

entender que ela se coloca no lugar

forma

do prematuro. Imagina assim a dor

necessário ter esse perfil

dos procedimentos, o incomodo

que somente a experiência

com a luminosidade, o incomodo

profissional traz.

com o barulho, pois dentro de uma

empática

é
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incubadora

os

sons

são

Então, assim, a empatia é isso, é amplificados.
você... Eu... Já tive cedo essa
Para poder perceber isso nos
empatia. Da faculdade eu já
percebi que eu queria fazer isso prematuros, é necessário ser
(EEN03).
empático, uma sensibilidade que
Porque na UTIN você tem que ter
muita percepção. Porque eles
não vão te falar. Eles não têm
queixa. Quais são suas queixas
RN de Fulana? [...] Ele não vai te
falar. Você vai ter que olhar para
ele e observar. (EEN03)

se desenvolve com o tempo de
profissão e permite que você
identifique sinais de dor no
prematuro, pois eles não falam,
mas

reagem

com

expressões

faciais, choro e irritabilidade. Para

Então você tem que ter um olhar o trabalho em UTIN, precisa de
treinado para isso. E você vai profissionais com determinado
adquirindo com os anos.
perfil, que está relacionado à uma
(EEN03)
sensibilidade em ler clinicamente

(ela diz que observa colegas que) sinais de dor e desconforto,
Não tem aquela empatia de
conversar com a mãe, com o pai, exigindo uma maior percepção do
é
estabanada,
entendeu prematuro.
(EEN03).

Essa sensibilidade está acima

São muitos detalhes, então,
assim, você se colocar no lugar
de um recém-nascido. Eu
gostaria, em primeiro lugar, é a
questão da dor. E em segundo
lugar é a luminosidade, eu
gostaria que diminuísse muito.
Terceiro lugar é o barulho.
(EEN03)
Ela acontece. Até tem uma
médica que brinca: “Eu vou
colocar um tubo em você, vou
deixar você no drive” [...].
“Coloca esse capacete em você,
vê se você consegue ficar seis
horas com ele assim”. Isso aí é
um exercício diário que a gente
faz na UTIN. Você se colocar na
situação daquele recém-nascido
ali. (EEN03)

de tocar ou promover contato com
a criança, pois o toque provoca
dor. O foco de empatia está em se
colocar no lugar do prematuro e
ver o que você não gostaria de
sentir dor, portanto, trabalha para
minimizar isso, colocando a dor
como

centralidade

entendimento
Novamente,

sobre
o

foco

do

seu

empatia.
está

no

prematuro, se colocar no lugar
dele. O familiar não foi abordado
nesta direção do que é empatia
para esta enfermeira.

EEN04

Acontece (a empatia). A gente
acaba se apaixonando nos bebês.
Pela situação ali, quando você
recebe um bebê. Você já vê que,
é... precocemente já foi separado
ali no momento do vínculo entre

Essa enfermeira coloca a

A

empatia

é

um

empatia como um envolvimento

envolvimento afetivo com

afetivo com os bebês, para suprir a

o bebê (apaixonar-se, pegar

separação precoce que ele teve de

no colo, conversar) e com

sua mãe e os prejuízos para o

os pais (conversar), que
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a mãe. Então, você já se
aproxima daquele bebê, começa
com o toque. Conversar, a gente
conversa... Eu pelo menos
converso bastante com os bebês
na neo. Eu converso, falo. Então
assim, eu acho que já... Aí, já vai
criando a empatia. Começa no
bebê para depois vir o resto. A
mãe, o pai... Então, eu pelo
menos trabalho muito com o
toque, com conversar, converso
com os bebês (EEN04).

vínculo entre mãe e filho. Ela

permite você mitigar a

mesma vivenciou a separação

quebra do vínculo entre

precoce entre ela e sua filha,

mãe

quando esta nasceu, o que a faz

nascimento.

refletir hoje sobre as experiências

envolvimento

das mães na UTIN.

modo sistemático na rotina

Um carinho que você tem pelo
bebê. Conversa... A gente dá
muito carinho, pega no colo.
Quando é possível pegar no colo,
a gente pega. Essas coisas
(EEN04).
Não acontece um período assim,
que eu vou falar... direto
(interagir com um bebê). Porque
acontece mais, por exemplo,
quando o bebê está chorando.
Quando um bebê está passando
mal (EEN04).
Aí, as mães entram, aí, eu vou
conversar com as mães. Passo
conversando. Vejo quem já foi
orientada sobre como que é a
rotina da UTIN, porque, por
mais que: Orienta, orienta!
Questão de orientar o que? A
importância do toque. Eu sempre
falo: ‘Mãe, tem que tocar o bebê,
não precisa ter medo. É
pequenininho, mas é seu filho,
você gerou dentro de você’.
(EEN04).

filho

após

o

Esse
ocorre de

O foco da empatia não está

da UTIN e a direção se dá

somente no prematuro ou no

do bebê para os familiares.

familiar,

que

aqui

tem

a

A empatia com o bebê

centralidade na figura da mãe,

(o envolvimento), se dá

assim como em outras entrevistas.

pelo colo, pelo toque e pela

A enfermeira relata que receber

conversa

um bebê, que foi precocemente

principalmente com os que

separado da mãe e conversar com

choram ou passam mal.

ele, tocar ele, “se apaixonar” por

com

Esse

ele,

envolvimento

ele, é o começo da empatia. Ela

acaba se estendendo para os

trabalha muito com o toque e a

pais do prematuro, quando

conversa com os bebês.

estes chegam na UTI e são

A interação com os bebês não

abordados, sendo o foco da

acontece o tempo todo e nem se

conversa com a enfermeira

pode dar atenção a todos os bebês

o tirar dúvidas e diminuir o

da UTI. Assim, os bebês que

medo

choram ou que passam mal

envolvimento com a mãe, o

acabam chamando mais atenção.

foco é fazer com que ela

O

movimento

do

envolvimento da enfermeira vai
dos bebês para as mães e pais. E as
mães que entram na UTI, para esta
enfermeira que trabalha no turno
da tarde, que tem horário de visita,
acabam sendo interpeladas por ela,
que gosta de conversar, e faz isso

*Aí, eu sempre começo assim, eu
chego: “Oi mãe, tudo bom? Eu
sou a enfermeira EEN04, estou
hoje responsável pelo seu filho,
por esse setor, é o primeiro? O
primeiro filho? Como que
chama?
Tem
nome?
Já
registrou?”. Aí, começo a
conversar. Aí, eu passo com
todas, porque geralmente você
nunca tem todas. Eu nunca,

e

cotidianamente, quando o plantão,
ou as atividades administrativas
permitem.
Na orientação para as mães,
seu diálogo, não se resume à rotina
da UTI, mas fala também da
importância do toque, de pegar o
filho, tanto para mães, quanto para

dos

pais.

No

perca o medo de tocar seu
filho.
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assim, cheguei num plantão e tá pais. O que se percebe é uma
lá as dez mães (EEN04).
necessidade da enfermeira em tirar
A primeira vez... vou contar,
rapidinho, primeiro minha
experiência. Eu não tinha
experiência na neo, eu tinha
medo também. Quando eu fui
trabalhar, aí, eu dei de cara com
aquelas
coisinhas
pequenininhas, de gramas:
oitocentas, novecentas, um quilo.
Eu falava: “Meu Deus, eu como
profissional,
tinha
medo”,
entendeu? Medo de pegar, medo
dar banho (EEN04).
Para mim é assim: eu acabo... eu
converso com todas, quando dá.
Vou passando. Passa a visita
médica e eu passo também. Eu
gosto de conversar com as mães.
Eu gosto de perguntar: “Ah, é o
primeiro filho?”. Eu gosto de
puxar conversar: “Como que é o
nome? Como vai chamar?”.
Começo a puxar assunto com ela
(EEN04).

as dúvidas de quem ainda não foi
orientado, e focar as orientações
no tocar o bebê, fazendo a mãe
perder o medo. Esse medo, tem
certa centralidade em sua atuação,
pois ela mesma sentia medo de
pegar os pequenos prematuros
quando iniciou a atuar em UTIN.
Não

só

sua

experiência

enquanto enfermeira neonatal, que
no início tinha medo de pegar nos
prematuros, mas sua experiência
enquanto mãe vai aparecer em
outro momento da entrevista,
revelando

a

origem

preocupação
rompido

com
entre

o

de

sua

vínculo
prematuro

internados em UTI e a mãe.
Esse envolvimento com bebê e
familiares

se

dá

para

esta

enfermeira de modo cotidiano,
pois ela procura dialogar com
todos, sempre que o plantão assim
o permite.
EEN05

Por esse ângulo que você me
perguntou sim. Não assim que
vou dar uma assistência melhor
para ele do que pelo “Y”, não.
Para ele é em relação... Ah, mais
toque, mais carinho. Tipo, o
Leito 6, a mãe está aqui o tempo
todo, a mãe está desde as sete
horas da manhã. Eu vou tocar?
Vou tocar. Eu vou dar atenção
para a criança? Eu vou dar. Só
que do da Dona B (filho cuja mãe
está ausente) eu vou dar mais.
Porque ela não tem ninguém por
ela aí, nesse momento (EEN05).

Quando questionada sobre a

A

empatia

é

o

ocorrência de empatia na interação

envolvimento afetivo com

com

a

o prematuro garantindo o

enfermeira logo exemplifica com o

afeto de mãe que lhe foi

caso de um bebê cuja mãe é

tirado pela internação, mas

ausente, porque está internada na

que deveria ser lhe dado

UTI adulto. Para esta enfermeira, a

naturalmente,

empatia não é algo intrínseco a

afeto de mãe é único,

assistência de enfermagem, pois

peculiar, diferente.

bebês

e

familiares,

ela distingue os cuidados que

A

porque

empatia

se

realiza da empatia que despende.

distribui

Digo

igualitário para as crianças

despende

porque

ela

de

não

o

modo

Assim, a assistência, vai ser por expressa sua empatia por dar afeto, internadas na UTI, pois os
exemplo, direcionada de acordo

211
com a necessidade do paciente,
não vai ser nem mais e nem
menos. Vai ser ideal para aquele
tipo de assistência. Agora,
aquela criança que não tem o
afeto, que deveria ter, no âmbito
normal e no âmbito hospitalar
que a mãe é presente, é... e uma
que não tem a presença dos pais,
ou da mãe. No meu caso, eu friso
muito a mãe porque o carinho de
mãe é diferente de carinho de
pai. Meu ponto de vista
(EEN05).

pegar no colo, ser mobilizada pela

bebês com pais ausentes,

criança que está sem a mãe dentro

em especial mãe ausente,

da UTIN. E essa distribuição

devem

diferente entre “assistência de

atenção dos enfermeiros,

enfermagem” e “empatia” se dá da

mais envolvimento, mais

seguinte forma: a assistência de

empatia. Essa mobilização

enfermagem é oferecida de acordo

da empatia para certos

com as necessidades dos bebês,

bebês em detrimento de

para todos, de acordo com sua

outros, não interfere na

necessidade; a empatia ocorre com

distribuição de cuidados ou

aquele que não possui a mãe

da

“Leandro: Aquele que está sem o
carinho de mãe, é o que vai te
mobilizar mais.
EEN05: Isso.
Leandro: É isso?
EEN05: Exatamente.”

presente, ou que o afeto de mãe

enfermagem,

está ausente, porque ela acredita

essa

que não precisa ir dar afeto para

critérios,

aqueles

necessidades em saúde.

Essa criança também, marcou
bastante [...] Pela ausência de
pai e mãe. Pela ausência dos
pais. Miniel, por exemplo, Miniel
é uma criança que está aí e,
assim, tem pai? Tem pai. Mas o
pai nunca veio aí. Tem mãe? Tem
mãe. Mãe vem como se fosse uma
visita. Não vem diariamente.
(EEN05)

Em sua forma de interpretar a

que nesta compreensão, a

empatia, o fator mãe presente ou

empatia não é parte da

ausente é importante, porque essa

assistência

enfermeira tem uma significação

enfermagem. A empatia é

especial para o que é carinho e

algo

afeto de mãe. Na entrevista, isto

mobilização

ficará mais claro quando ela relatar

profissional tem para os

sua experiência com sua mãe,

bebês,

lembrando

desenvolvimento

Eu vou dar o necessário, mas
aquele que tem a ausência dos
pais, eu vou dar mais. Eu vou
dar mais de mim, em relação à
toque, carinho, enfim, para quem
não tem (EEN05).

cujo

as

mães

estão

presentes.

receber

mais

assistência

de

posto

obedece

à

que
outros

como

as

Contudo, demonstra-se

que

esta

é

uma

a

rotineira

mais,
que

durante

enfermeira que mora com os pais.

cuidados

Aquela criança que está sem o

execução deles.

carinho da mãe mobiliza mais a
enfermeira para a empatia.
Ao nomear outros casos, falo

É
uma
mãe
ausente.
Independente se é dois, se é um da criança que não recebia visitas
(filho), eu penso que a mãe deve nem de pai e nem de mãe. Ela
estar presente. (EEN05)
lembra também do caso de Miniel,
uma menina que está na UTIN há
seis meses. Ela diz que uma coisa
que marca, é que a mãe de Miniel
passa uma semana toda sem ver a
criança, e o pai nunca veio. Ela diz,
mãe tem que estar presente,

ou

de

uma
o

o
dos

após

a
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independendo do estado de saúde
da criança.
EEN06

Então, eu já me vejo ali com
aquela mãe... Claro que com uns
(bebês)
você
acaba
se
envolvendo mais, fica mais
tempo. É... Eu tenho a
experiência dos dois serviços, do
particular e do SUS. [...] No SUS
você
acaba
também
se
comovendo mais com aquela
mãe, com aquela família. Mais
humilde... enfim (EEN06)
Porque não tem um dinheiro
para pagar a passagem do
ônibus, ou tem três, quatro filhos
em casa e não tem com quem
deixar para vir. O que acaba não
acontecendo na rede privada. A
família tem mais condições.
Então, eu acho que as vezes você
acaba se apegando mais a essa
família mais humilde, por conta
disso. Você vê as necessidades
deles de confiar. (EEN06)

Questionada sobre a empatia,

Eu costumo falar muito para as
enfermeiras, para as equipes, até
para os técnicos também, para se
colocar no lugar desse familiar.
Porque, assim, “se fosse com
você?” Se fosse com seu filho,
com seu sobrinho? Como você
gostaria
de
ter
esse
atendimento? (EEN06)

empatia

é

uma

essa enfermeira cita a mobilização

mobilização diante do bebê

que a situação social da família lhe

internado e seus familiares

causa. Ela fala de uma diferença

(se envolver, dar colo, ver,

social das famílias entre serviço

comover-se).

público e privado e coloca que o

mobilização

enfermeiro empático é aquele que

impulsionada

pelas

observa isso, que é sensível à estas

necessidades

familiares,

questões. Essa enfermeira afirma

como

se apegar mais a família humilde e

vulnerabilidade social (não

cita exemplos de mães que não

tem dinheiro, família mais

conseguem ir ver o filho por não

humilde), e por questões

terem dinheiro para o ônibus.

ligadas aos bebês, como o

Coloca, assim, a empatia no

choro.

campo de envolvimento afetivo,

O

Essa
é

questões

de

envolvimento

é

como uma mobilização pessoal

desejado (crucial para o

com um caso, aqui relacionado a

enfermeiro),

condição social da família. A

demonstra

empatia do enfermeiro seria o que

profissional

Aquele enfermeiro que tem
empatia pela área [...] ele se o faz agir diante da necessidade da
comove, igual eu te falei, ele não família, conhecer e agir diante da
espera a mãe ficar uma semana
sem vim ver o bebê, ele já vai necessidade.
No caso, ela afirma que como
atrás (EEN06).
Então, eu acho que essa empatia,
esse olhar do enfermeiro, é
crucial. E, assim, tem enfermeiro
que não tem mesmo. Ele está ali,
mas ele não tem empatia pela
área (EEN06).

A

somente

porque
que

é

sensível,

o

um
e

enfermeiro

empático pode ser sensível
ao bebê e às necessidades
de seus familiares.

gestora, ela pede para enfermeiros

O envolvimento com a

e técnicos se colocarem no lugar

família, se dá por meio de

dos pacientes “e se fosse com seu

uma

filho, como você gostaria de ser

enfermeiro,

frente

as

atendido”. Usa esse argumento

necessidades

desta.

Às

para ver se o profissional se

vezes, a empatia leva o

mobiliza mais, seja mais sensível

enfermeiro a fazer mais,

às necessidades da família.

para além da enfermagem,

Ela afirma que seu objetivo
com

a

especialização

em

mobilização

do

como dar carona para uma
mãe,

levar

ela

neonatologia, com foco no acesso

Defensoria

venoso, é não provocar dor

busca de Home Care para

desnecessária ao recém-nascido,

um bebê ir para a casa.

A mãe não tinha condições, mas que é exposto a procedimentos
ela queria muito levar o bebê pra

Pública,

na
em
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casa. E, assim, eu me lembro que
coloquei ela no carro, levei ela
na defensoria pública, a gente
entrou com liminar, correu atrás
para conseguir... [...] Home
Care. Só que a bebê não... Não...
Quando conseguiu a Home Care,
a bebê não resistiu. Então, foi um
caso que me marca. Até hoje eu
tenho contato com mãe. (EEN06)

O meu objetivo principal (com a
especialização e atualização em
acesso venoso em recémnascido) é tentar minimizar essa,
essa exposição do RN a esses
procedimentos tão traumáticos
que são as punções venosas...
Que
é
uma forma de
humanização né. Você tentar
minimizar (EEN06)

traumáticos. O que coloca em seu

A empatia aqui, é a

discurso sobre empatia a dor do

sensibilidade de observar

bebê, e o que ela pode fazer para

necessidades de acalentar

evitá-la. Ainda sobre o recém-

bebês e de vulnerabilidade

nascido, o momento de interação é

social das famílias. E se

o momento em que ela mais se

sensível a isso, deve-se

apega, ou seja, em que há mais a

fazer algo para mitigar

empatia por sua parte, pois o apego

essas necessidades, mesmo

as famílias e aos bebês foi o

que isso vá além das

significado que ela deu a empatia.

atribuições

Ademais, ela, como enfermeira,

enfermagem.

cobra dos demais membros da
equipe de enfermagem maior
sensibilidade, principalmente dos
bebês que choram, pode ser dor,
mas pode ser que ele só quer ser
acalentado. E acalentar o bebê é

Acho que é a hora em que eu e
você mais se envolve (fala dos
cuidados com os recémnascidos). A gente até brinca às
vezes, sempre tem um que chora
mais. Aí, esse ganha o colo de
todo mundo. Aí, às vezes as
meninas até brincam: “olha lá,
seu filho tá chorando?” (EEN06)

uma questão de sensibilidade, de

Eu, só falta querer levar para a
casa. E, assim, ás vezes eu brigo
até. Eu falo “gente”, às vezes eu
to ocupada e vejo um bebê
chorando, eu falo para técnica
que está com ele para dar uma
atenção maior. Pode ser dor?
Pode ser dor. Mas, às vezes ele
está chorando porque ele quer
ser acalentado mesmo. Aí, nessa
hora envolve muito a empatia do
profissional,
não
é
do
enfermeiro. Do profissional,
para ter esse olhar, essa
sensibilidade. Eu acho que
atualmente,
assim,
os
profissionais assim, mais novos,
que formaram há menos tempo,
eu acho que eles estão saindo
muito cong... com... não é
congelados. Não sei a palavra
que eu vou usar. Talvez,

enfermeiros,

ser empático.
Em relação aos familiares,
ressalta que há casos em que o
enfermeiro não é empático para
distinguir quem vai entrar na hora
da visita. Afirma que para alguns
as

regras

de

permissão de entrada apenas dos
avós vêm em primeiro lugar, que
estes não percebem que às vezes,
os avós não são importantes para o
pai e para a mãe do bebê, não
permitindo a escolha deles sobre
quem é o familiar que entra no
momento da visita. Tem que ter
empatia para poder ser sensível a
isso.

legais

de
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insensíveis, não sei. É essa a
palavra que eu vou usar.
(EEN06)
Aí, foi uma coisa que a gente
discutiu bastante, o pai, a mãe, o
responsável pela criança, que
vai designar quem é aquele
familiar que ele quer que entre
na hora da visita. E, assim, o
profissional é muito assim, então
vai entrar um só... O que tá
escrito ali, daquele jeito que vai
ser. Ele não tem esse olhar, não
tem essa empatia (EEN06)
EEN07
Ela elege as ações que seriam
A empatia é uma
Para mim, a empatia começa
desde quando essa mãe entra lá parte de ser empática com bebês e atitude de abrir diálogo
na neonatal (unidade). [...] a
os
pais,
minha empatia por ela começa com familiares, colocando-as com
ali.
como
algo
desejável
na principalmente
quando

Então,
é
observar
ele
adentrando, recepcioná-lo, levar
ele até a incubadora do filho, né?
E conversar com ele o que você
pode conversar. Eu sempre falo
para os enfermeiros, o que você
pode conversar com ele? Tudo o
que é da enfermagem. “Como
que esse bebê passou?” “Olha
ele se alimentou, ele tá
tomando...”. Sei lá, “três ml de
leite hoje”. “Tá tomando seu
leite, que você está tirando”;
“não está tirando”. “Ele
aumentou o peso”. “Ah, tá, ele
está involuindo”, “olha, seu
bebê não está muito bem hoje,
não aceitou toda a dietinha, mas
continua tirando que daqui a
pouco a gente vai usar o seu
leite”. Então, assim, é essa a
abordagem que a gente não tem.
“Ah, a senhora pode ficar aqui,
que a medicina já vem
conversar”. E ai, a enfermagem
fez o que? Nada? (EEN07)

assistência, e que tem como foco a

estes estão chegando na

abertura

diálogo,

UTIN (observar, conversar,

principalmente quando o familiar

ouvir). Esse diálogo não se

chega na UTI pela primeira vez.

dá com todos os pais, pois a

para

um

Essa enfermeira ocupa cargo

assistência não permite que

de gestão dentro da UTI, o que fez

o enfermeiro consiga dê

com que sua fala discorresse

atenção a todos (a bolha

pouco

experiências

assistencial). O diálogo tem

concretas de interação com o RN e

como conteúdo o repasse

família, mas que emergisse alguns

de informações sobre a

aspectos peculiares de quem não

evolução do bebê, no que

está com a responsabilidade da

compete à enfermagem.

sobre

assistência direta de enfermagem.
Então,

ela

fala

da

bolha

A

empatia

desejável,

é

que

algo
os

assistencial. A bolha é o conjunto

enfermeiros se coloquem

de coisas que um enfermeiro

no lugar dos pais, mas que

precisa para dar conta do processo

não

assistencial, e que por vezes o

enfermagem na realidade

impede de ver e observar com mais

do serviço.

atenção os pais que estão dentro da

É, abrir pra conversar. Sentar UTI, ou que adentram ao local.
pra ouvir. É o que eu fiz com a
O diálogo é o foco da empatia,
mãe do João. E aí, vamos explicar como o bebê tem evoluído
colocar o João. “Ah, tá lindo o
João, tá dormindo. Adora você, é o foco desta conversa, ou seja,

é

realizado

pela
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adora o seu cheiro. Isso aí é a
mamãe!”. Entendeu? Toda hora
que eu passava, eu elogiava.
“Vamos tirar uma foto?; Vou
tirar uma foto e vou mandar no
seu celular, você quer?”.
“Quero, não tenho nenhuma
foto.” Na hora que ele foi
embora ela me mandou várias
fotos dele. Então, assim, é
gostoso. As mães entram e o
profissional que não se dá
abertura para conversar, elas
não conversam (EEN07).

passar informações para os pais. E

Eu tento interagir com os pais,
conversar, mas é uma coisa que
eu acho que também é de dentro
pra fora, não é todo mundo que
faz. Entendeu? E eu não consigo
fazer com todo mundo! Não vou
falar que né... “EEN07 consegue
conversar com todo mundo”.
Não. Não consigo (EEN07).

dialogar com os pais, fazem parte

Foi uma exceção. E, aí, eu
consegui uma interação. Porque
quando você abre, você
consegue uma interação com a
mãe. Não são todas as mães
(EEN07).
Humanização, eu não gosto
muito da palavra humanização.
Eu acho que é mais colocar no
lugar do outro do que ser
humano. Colocar-se no lugar do
próximo. Eu me colocar no lugar
da mãe que está sofrendo, me
colocar no lugar da avó que está
em pane lá fora e não pode
entrar. Eu gosto mais desse do
que “humanizar”. Humano é
falho. Nós humanos somos
falhos. Mas se eu parar para
pensar que eu posso estar no
lugar do outro, eu acho que eu
posso
agir
diferentemente
(EEN07).
Então, hoje eu to na gestão.
Quando eu to na assistência o
que me atrapalhar, é a bolha.
[...] A gente se perde lá dentro.
Mas eu procuro me policiar

a iniciativa do diálogo é do
enfermeiro. Porém, ela diz isso
como

algo

desejável,

não

concretizado (a enfermagem não
faz “nada”).
A gestão facilita a sua saída da
bolha assistencial, fazendo com
que você possa observar o todo, os
pais, de

modo

facilitado. A

interação e a disposição para

da atitude empática, porém, ela
reconhece

que

não

consegue

interagir com todos.
Uma peculiaridade em sua fala
é que a perda de um gemelar
aparece como um ponto que faz
convergir mais atenção para o
irmão que ficou na UTI, pois o
trabalho com o irmão que morreu
não foi completado, ficando a
carga de concluir o trabalho com o
irmão que permanece internado.
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quanto a isso, procuro estar
recebendo, pelo menos os bebês
eu procuro estar fazendo essa
interação, né, o foco lá dentro
(EEN07)
(a perda de um gemelar
influencia na empatia com o
outro) Também. Sim! Sim.
Influencia. A gente fica com essa
carga aí.
Leandro: E não é uma carga
exclusivamente clínica.
EEN07: Sim.
Porque... É... Senti um pouco
com a perda do outro. E tinha
como... (EEN07)
EEN08

Eu acho que existe esse momento
de empatia. Eu acho isso
importante. Acho que desde
quando você acolhe. Acho que
desde o acolhimento isso é
importante. Por quê? Querendo
ou não, aquele velho ditado, “a
primeira impressão, às vezes, é o
que fica” (EEN08)
Aí, a família chega, querendo ou
não eles já estão desesperados
porque não entendem aquilo, já
não assimila aquilo muito bem.
Aí você chega lá e o enfermeiro
fala “ah, você espera aí,
calma!”. Então, é complicado.
Então eu sempre pensei que o
jeito de se falar, o jeito de se
abordar fazem toda a diferença
numa situação. Então, eu
procuro sempre ter um jeitinho,
uma paciência, a questão de
acolher diferente (EEN08).
A maneira que você fala, já está
difícil e você cria um bloqueio
ainda maior, principalmente
enfermeiro. [...] Porque a
maneira como eu recebi já fez
toda a diferença (EEN08).

Para

esta

enfermeira,

A empatia é um misto

observamos um misto de temas

de boa comunicação com a

quando ela responde sobre empatia

família,

e quando cita os casos em que ela

acolhimento,

julga que a empatia ocorreu. Ela

minimizar os impactos da

coloca a comunicação como ponto

internação do filho recém-

forte, para acolher bem a família.

nascido

para

O bom acolhimento da família,

familiares

(choque).

causa uma boa primeira impressão

envolvimento afetivo do

com relação ao seu trabalho, o que

enfermeiro, que faz com

é importante.

que ele se mobilize para

com

foco
que

no
visa

seus
O

Sua real preocupação, no

garantir ao recém-nascido o

entanto, é fazer com que a família,

afeto de mãe, para aqueles

que

que não podem ter (toque,

está

passando

por

um

momento difícil que é a internação

dar colo).

em UTI de um filho recém-

A

empatia

é

uma

nascido, não sofra além do que

característica desejável do

esta própria situação já traz de

trabalho

sofrimento.

bom

neonatal, para que a família

acolhimento da enfermeira possa

seja bem acolhida, e os

ajudar até na relação do bebê com

bebês recebam afeto.

Talvez,

o

os pais, na aceitação deste na
família, por exemplo.
Sua fala é recheada de contra

Então, às vezes, assim, quando
eu já fiz todas as minhas coisas e exemplos, ela diz que trata bem a
ele está lá chorando, não me família, e cita falas de outros

da

enfermeira
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custa ir lá, ficar acariciando, colegas que aparecem como já
pegando no colo, conversando. vivenciadas, “espera aí!”. Colegas
Entendeu? Eu gosto de fazer isso
que, segundo ela, podem ter
(EEN08)
causado uma má impressão para a

A minha maior preocupação é o
seguinte: de que a família não
fique mais chocada do que já
está. Para que ela possa
participar disso. Por quê?
Querendo ou não, o RN que tem
a participação de uma família é
totalmente diferente do que não
tem (EEN08).

família.
O acolhimento é fundamental
para

a

minimização

dos

enfrentamentos da internação do
filho. E dar colo aos bebês que
estão chorando é importante, o
carinho e afeto também são

Eu sempre gosto de fazer as relevantes.
coisas bem feito, e eu acho que o
Mas, quando ela cita um caso
acolhimento é uma coisa
rememora
uma
daquelas que tem que ser muito exemplar,
bem feito (EEN08).
situação de uma criança rejeitada
Mas, eu me lembro de um caso
específico de um bebê que teve
que eu me apeguei muito. O que
que aconteceu? Esse bebê, a mãe
era usuária de droga, chegou em
trabalho de parto na UPA, não
sei qual é, e aí, quando ela
ganhou ela já falou “eu não
quero”. “Eu não quero esse
bebê”. [...] E ele era um bebê que
chorava muito, muito mesmo. E
quando eu soube da história, eu
já acalmava ele, já pegava no
colo, já brincava né. Porque eles
gostam de dengo, gostam de
atenção, gostam dessa questão
do toque (EEN08).

pela

mãe,

e

relata

seu

envolvimento até perto da adoção
da criança, o que mostra um
exemplo

não

só

de

boa

comunicação e acolhimento, mas
sua mobilização diante da história
da criança abandonada. Ela diz na
entrevista que tem uma boa
referência de mãe, e que sentiu
aquela criança não poder ter. A
criança despertou a maternidade
nela.

Esse

é

seu

exemplo

rememorado quando o assunto era
empatia.

(Situações de abandono da mãe)
Outro aspecto que chama a
Me chama. São situações que me
atenção, é que a empatia parece ser
chamam a atenção. (EEN08)
uma característica desejável ao

Talvez, pela história, pela
situação de viver sem mãe não é trabalho de enfermagem em
fácil, por eu ter um exemplo de UTIN, porém, quando se trata dos
mãe, por eu ter uma referência bebês, ela distingue um pouco a
(EEN08)
empatia do seu trabalho, quando
diz “quando eu já fiz todas as
minhas coisas e ele está lá
chorando, não me custa ir lá, ficar
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acariciando, pegando no colo,
conversando”.
EEN09
A
empatia
para
esta
A empatia é uma
Mas, eu acho muito importante
esse
tema
da
pesquisa, enfermeira aparece de uma forma característica desejável do
principalmente porque hoje a
gente precisa fugir, assim, da difusa, diluída na sua fala. Ela não trabalho em saúde, que visa
doença (EEN09).
coloca o assunto centralmente.
ir além do foco na doença,

Aí, eu estava pronta pra levar um
não, eu já estava preparada com
um óleo de peroba na cara. Mas,
ele levantou e foi lá e fez. Aí, ele
foi lá e fez. Eu fiquei assim, eu
fiquei muito agradecida. Quando
terminou assim, e tal... Ainda
bem que era você porque se fosse
outro médico. Aí, eu procuro
sempre assim, às vezes, assim, a
empatia com o colega, eu
procuro fazer isso com o colega
para beneficiar o paciente,
entendeu? (EEN09)
Porém, rotina a gente já está
craque em rotina. Todo mundo já
sabe que tem que chegar e tem
que bater o ponto, tem que
verificar os sinais, fazer a
medicação, nós precisamos sair
da rotina. Não, assim, nós não
vamos deixar de fazer as coisas
que
são
procedimentos
rotineiros, mas a gente precisa
trabalhar
mais
isso,
o
acolhimento, porque a gente tem
um índice de mortalidade
neonatal que não é pouco
(EEN09).
Assim, eu sinto... sinto que cada
coisa, ou fato, forte que
acontece, marca a gente. Mas,
não que isso me deixe
entristecida, ou que eu fique com
dor, assim, até pela perda de um
bebê. [...] Mas eu procuro focar
a minha alegria nos que estão
indo e nos que estão aqui.
Porque, para gente não... não
trazer para dentro de nós, a
tristeza da família. Mas, assim,
eu acho importante a gente

Mas, as pistas são de que a

(fugir

da

doença)

das

empatia é algo que se direciona

rotinas dos serviços, e que

para um olhar mais integral sobre

permite

a saúde, para além da doença. Esse

benefícios

olhar precisa considerar algo que

pacientes e seus familiares.

vai além dos protocolos e rotinas.

O

Os benefícios para o recém-

entre profissionais tem um

nascido e família devem vir acima

papel

das rotinas e regras do local, as

empatia, pois possibilita

regras precisam ser pensadas para

assistir as necessidades das

cada caso. E, a empatia surge em

famílias.

direção aos colegas, no sentido de
a criar um ambiente de trabalho em
que as pessoas da equipe possam
se relacionar bem, em benefício da
assistência para os RN e as
famílias.
O trabalho empático, eleva a
qualidade da assistência prestada.
Isso se dá pelo maior respeito e
acolhimento ao acompanhante. A
empatia

é

uma

característica

desejada, e que ela sente que
mudou

sua

atitude

como

profissional, de uma atitude mais
centrada em realizar o que tem que
ser

realizado,

deixando

os

familiares de fora, e que agora,
mais empática, respeita e acolhe
melhor os acompanhantes. Ela
relata, inclusive, que o trabalho em
UTIN foi o que contribuiu para
essa mudança, pois a família é

bom

pensar

os

para

os

relacionamento

importante

na
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conhecer a mãe da criança, importante. Ela tem um bom
saber quem que é (EEN09).
tempo de experiência em outros
Assim, eu penso assim, se fosse
eu, de dois anos atrás, eu não ia
trazer essa mãe para dentro do
Box. Aí, eu falei assim “olha,
você vem cá comigo, fica sentada
aqui, põe a mão no peito do
neném, você tem o direito de
ficar aqui, você vai ver tudo o
que está acontecendo, mas você
precisa deixar a gente fazer,
porque o neném precisa, tem que
ser rápido, mas fica aqui”
(EEN09).

serviços, doze anos para ser mais
exato,

e

dois

anos

em

neonatologia.
Contudo, por mais que seja
importante conhecer as mães, é
necessário cuidado para não sofrer
com as perdas, e se entristecer com
o envolvimento

Hoje eu respeito mais o
acompanhante. Eu tinha aquela
visão assim que o acompanhante
atrapalha (EEN09).
O residente, o perfil de médico
que forma e vem fazer a
residência, ele vem interessado
em ter a experiência do
tratamento. Ele quer aprender a
tratar, cuidar, evoluir e dar alta
para uma criança e um neonato.
Mas, muitas vezes ele não tem
essa preocupação de acolher, de
incentivar, de humanizar e de ter
empatia (EEN09).
EEN10

(Ocorrência
de
empatia)
Depende do... Do estado que está
o bebê e do estado que estão os
pais do bebê. [...] a gente pede
para eles permanecerem (os
pais). E, tem alguns ... Alguns
tem até uma recusa. Eles não
querem. Acho que o vínculo não
está muito fortalecido ainda, e
eles demoram em ficar na
UCINCO. Mas, o primeiro
momento de, principalmente
quando o bebê chega, a gente
acaba sendo mais mecânico do
que... A gente tá fazendo um
serviço só mecânico ali. Eu não
paro para conversar com o pai
ou com a mãe para explicar o
que que está acontecendo aqui.
Se você reparar você olha e ele

A

empatia

enfermeira

empatia

é

a

manutenção de vínculo com a mãe

de um vínculo com os

do recém-nascido. Ela cita um

bebês internados e com

caso exemplar, da mãe que perdeu

suas mães. No âmbito do

seu filho, após uma internação

vínculo com as mães, a sua

longa. Ela passou a conversar com

presença e o tempo de

a mãe e tentar entender o que se

internação

passava com essa mãe, ela conhece

nascido permitem melhor

e chama a mãe pelo seu nome, com

construção da empatia, por

a

dar maior oportunidade de

troca

criação

A

construção e a manutenção

ela

a

esta
e

qual

é

para

mensagens

do

recém-

telefônica até hoje. Esse é seu caso

interação,

de empatia.

enfermeira conhece mais

Durante a entrevista, ela fala
de

fazer

empatia,

construir

quando

a

sobre a mãe. Para o bebê, o
vínculo se dá para aqueles
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está todo apavorado, não sabe de
nada, não sabe o que que está
acontecendo. E, às vezes, a gente
é falho nisso, não explica nada
para os pais, não fala o que está
acontecendo, toma o bebê para
gente, faz tudo os cuidados ali,
nem... Na verdade, às vezes, nem
vê o pai ali (EEN10)
Então a gente cria um... começa
a conversar muito. Então, as
mães ali saem amigo de
Facebook, amigo de grupo de
whatsapp, manda foto de bebê
para a gente, direto a gente
manda foto. Eles vêm para o
ambulatório, passam ali pra ver
algumas pessoas. Eu já fui em
aniversário de bebê de um ano
[...] Então, com o tempo cria um
vínculo. (EEN10).

empatia. Fazer empatia, é o

que tem as mães ausentes,

começo da conversa, e não está

pois

vinculado ao acolhimento dos

incomodados

pais, pois quando os bebês chegam

mais, o que promove maior

a preocupação é, estabelecer o

contato da enfermeira com

bebê dentro da UTI. Depois de

esse bebê, pois ela entende

receber

que eles precisam de colo.

o

bebê,

durante

a

internação, ela conversa com os
pais.

eles

Na

ficam
e

mais
choram

experiência

da

enfermeira a empatia não

A permanência da mãe na UTI

tem foco no acolhimento (o

é ponto que influencia a empatia,

início é técnico, mecânico),

mais do que a ausência desta. Mas,

e sim, no que ocorre depois,

é na ausência desta que acaba se

durante a internação. O

criando um vínculo com a criança.

acolhimento do bebê se dá

E quando a mãe está presente, o

com

tempo prolongado de internação

procedimentos

favorece

os

de

necessários e estabilidade

Eu me comovo muito com perda.
O que me marcou foi uma
paciente que, logo que eu
cheguei, eu estava gestante e o
bebê dela estava muito grave.
Ele ficou uns quatro meses aqui
e ele acabou indo a óbito. E, essa
mãe, a gente conversava muito
com ela. Então, eu criei um laço
com ela. A Lucia. Essa mãe desse
bebê, eu não esqueço ela nunca
[...] E a luta dela me... Tipo, me
comoveu muito porque o jeito
que ele estava, a gravidade dele.
E ela não saia de perto. Ela se
sentava numa cadeira e ficava o
tempo todo, do lado dele,
conversando como se ele fosse
uma criança normal. Aquilo me
comoveu, me chamou a atenção,
de eu começar a conversar com
ela. Tentar entender a vida dela,
o que ela estava passando. E, a
gente criou um laço por causa
disso. (EEN10)

interação,

o

a

clínica. É depois, durante a

ocorrência da empatia, ou seja, a

internação, que se pode

criação de vínculo, o conhecer e se

construir

vincular a mãe.

vínculo).

Leandro: Esse caso específico,
você acha que ele está dentro de
uma ocorrência de empatia para
você? Seria um exemplo disso.
EEN10: Acho que sim. Sim.

impessa de construí-lo. O que ela

momentos
que

favorece

O vínculo de que ela fala

atenção

aos
técnicos

empatia

(o

Ainda sobre a empatia

transcende a internação e a alta

como

hospitalar. Quando a empatia é

afetivo, no início do seu

construída, ela é chamada até para

trabalho na enfermagem, as

aniversários de

ano das

perdas a fazia sofrer, mas

crianças que receberam alta, pois

ela relata que hoje não sofre

como ocorreu empatia, o vínculo

mais.

se manteve.

empatia afetiva que não

um

Chama atenção no caso, o que
influencia na empatia, o tempo de
internação, o estado da criança, a
presença da mãe, e as perdas.
Mesmo sendo um vínculo, ela não
sente mais os aspectos negativos
da empatia como algo que à

relata sentir no começo de sua
trajetória profissional, quando ela
levava para casa os problemas e as

um

envolvimento

Portanto,

traz mais prejuízos.

é

uma
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Os que ficam mais tempo, a gente preocupações
acaba criando essa empatia, esse graves.
vínculo também. E, a questão de
empatia, o meu ponto de vista, é
a pessoa se colocar no lugar da
outra também, começar a ver,
tipo, se fosse comigo, como que
eu queria que fosse. Eu vejo por
esse lado também (EEN10)

com

os

casos

E a maneira também que você
faz. A maneira que você está
explicando. Às vezes, eu brinco
que regras são pra serem
quebradas (EEN10)
Eu acho que melhora a questão
do relacionamento. Tanto o
acompanhante com a gente,
quanto o acompanhante com o
bebê (EEN10)
EEN11

Empatia será que você se
identificar....
empatia
em
enfermagem... se identificar com
alguma coisa, ou experiência
anterior, ou já ter vivido aquela
situação, será que é por aí?
Não? [...] eu creio que é
identificação mesmo. (EEN11)
(A identificação) Eu acho que
algumas características que nós
temos de pensamento, de... [...]
Que é comum. E te impulsiona
você à confiar. [...] Gente, eu
acho que isso é básico. (EEN11)
Esse exercício de você confiar e
não confiar é... É diário. Porque
são nos nossos relacionamentos
que você tem. Tem pessoas que
você se identifica que você passa
a confiar. Tem pessoas que você
tem que andar mais junto com
ela para você confiar, porque
senão, você não confia. Na área
da saúde, a confiança passa pela
técnica,
por
experiências
anteriores, às vezes, pra mim que
o profissional passou, que ele já
tem uma experiência boa, ele vai
saber lidar com o meu assunto.
(EEN11)

Essa enfermeira deu um peso
especial

para

anteriores

as

entre

experiências
enfermeira

e

A

empatia

identificação
familiares

é

uma

com
dos

os

bebês,

familiares. Ela põe a empatia na

influenciada

por

direção da identificação. Essa

experiências anteriores da

identificação, por usa vez, se pauta

enfermeira. É, também, um

numa confiança que se estabelece

cuidar

entre profissional e paciente, em

nascido como gostaria que

parte, pelo entendimento do que o

cuidassem de você.

de

um

recém-

outro está vivenciando, por já ter

Na empatia com os

vivido situação semelhante no

familiares, a identificação

passado.

ocorre

A empatia é uma identificação

por

meio

experiências

das

anteriores

com outra pessoa que se dá por ter

semelhantes, de ser mãe ou

vivido

de

experiências

significados

são

cujos

semelhantes,

perda

exemplo.

e

luto,

por

Quando

a

como as experiências de perda de

identificação

um ente querido.

confiança e a compreensão

A

confiança,

parece
diferente

ter
de

uma

no

ocorre,

a

entanto,

do profissional do que se

tonalidade

passa com o familiar se

experiência

em

estabelece. Do outro lado, o

relação a experiência de conhecer

paciente

alguém. Eu posso confiar sem

profissional

conhecer, ou preciso andar um

confia

no
pela
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Por exemplo, eu vou chegar e
falar para você assim “Oi, boa
noite Leandro, como que você
está? Tá tudo bom com você?”.
Aí, eu vou chegar mansa,
educada com você, por mais que
você “Ah, num”. E, eu falo “mas
o que está acontecendo que você
está respondendo assim?”. A
gente vai... Amadurecendo a
nossa conversa. (EEN11)
(sobre a influência de ser mãe)
Não é com tudo, você começa a
ter mais paciência para ouvir,
mas a paciência para ouvir vem
do amadurecimento. Acho que é
isso. Ser mais tolerável com o
outro. O quanto que a mulher
sofre a gestação inteira, no
período do puerpério. Só sabe o
que uma pessoa está passando
quem vivenciou uma situação. A
maternidade não é fácil pra
mulher. (EEN11)

pouco junto da pessoa, para daí

experiência e competência

confiar nela.

técnica demonstrada.

A confiança de um familiar no

Porque uma coisa é você
imaginar o sofrimento. Outra
coisa é você ter vivenciado o
sofrimento.
Vivenciado
no
sentido de ter passado por
aquela situação. (EEN11)

experiências

profissional, por usa vez, passa

anteriores

pela demonstração de destreza

importantíssimas

técnica e de ser um profissional

compreensão,

experiente no que faz.

experiência

são
nessa
pois

a

profissional

Ser mãe é uma experiência

traz a competência técnica.

especial para uma enfermeira

A experiência de vida traz a

neonatal, pois a experiência de ser

compreensão

mãe,

de

experiências vividas pelas

interpretar as situações vividas

mães na internação de um

pelas mães em uma UTI. Neste

filho (ser mãe, sofrimento,

caso, para melhor compreensão

dor e luto).

modifica

o

modo

das experiências familiares. De
forma semelhante, a experiência
de perder alguém da família
também gera identificação quando
uma mãe perde um filho na UTI. A
experiência da enfermeira nesses

Com as mães. “Não mãe, tá
certo, eu passei por uma situação
assim”. “Não mãe, já pari
também, fica tranquila”. “Não
mãe, meu neném...”. Esses dias a
doutora Fulana de Tal, “não
mãe, meu neném ficou na UTI”.
Ela...
Uma
médica
neonatologista, o bebê dela, o
netinho foi pra UTI. Ela quase
morreu. Ela “Não, eu quase
morri também, mas fica calma,
vai dar certo”. (EEN11)

As

campos da maternidade de do luto,
faz com que ela entenda as mães
que vivenciam estes momentos. O
que ocorre, é a construção de uma
interpretação da realidade que
viveu, e quando diante de alguém
que vive uma realidade de perda
ou maternagem, ela parte de uma
interpretação, não parte do zero.
“Uma coisa é você imaginar o
sofrimento. Outra coisa é você ter
vivenciado o sofrimento”.
Com os bebês, a empatia está
relacionada ao estado grave, pois o
que mobiliza a enfermeira é o

Você ver o outro sofrer. Quando quadro clínico, os mais graves
você tem... É diferente quando recebem mais atenção. É nessa
você sofre. (EEN11)
atenção que está o “eu cuido como
É o sofrimento. Você ver o tanto eu gostaria que cuidassem de
que o outro está sofrendo. E o mim”. Portanto, a empatia faz
tanto que é doído. Aí, eu costumo

das
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da
assistência
de
falar assim, é um sofrimento, parte
agora, o tanto que é doído enfermagem, trazendo mais
quando você passou por aquela
situação e está vendo o outro. qualidade para a assistência.
Você só vê a dor do outro quando
você passa. (EEN11)

Eu perdi meu pai. [...] Quando
ele morreu, eu achei que eu
nunca iria vivenciar aquela
situação na minha vida. Moço...
Foi uma dor tão grande, mas tão
grande, que chegava a doer o
coração. (EEN11)
[...] (diante da mãe que sofre a
perda de um filho) É, dói. Eu
falo, abraço a mãe e falo “calma,
vamos respirar devagar”. Ela
“não consigo nem encher meu
peito de ar. Enfermeira dói
demais”. Falo “calma, dói
mesmo mãe. É uma dor, mas
Deus vai acalmar a senhora você
vai ver, vai dar tudo certo”. Eu
achei que era loucura do povo.
Mas, tudo bem. (EEN11)
(ocorrência da empatia) Com
alguma criança sim. Paciente
grave, que não deixa as meninas
ficar sozinha, você fica muito
preocupada. Você fica em cima.
(EEN11)
você recebe o plantão você
identifica aqueles que está bem
estável, e que o médico já
começa a mudar toda a
prescrição, “eu quero que entra
agora, vamos, vamos”. Eu largo
todo o resto, falo “você começa,
a ver sinais vitais e a cuidar dela
aqui que eu vou preparar o
soro”. Preparo o soro ou a
medicação ou solicito banco de
sangue. Colher material de
urgência, ela quer uma gaso, eu
vou prontamente, eu gosto de
resolver essas coisas cedo, antes
que o paciente se desestabiliza.
(EEN11)
Isso aí não se enquadra, talvez
até possa se enquadrar na
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empatia né. Mas, o meu cuidar
com o outro é o mesmo que eu
espero ser cuidada. Eu não faço
com o outro o que eu não quero
que faça pra mim. Se o outro está
necessitando e depender de mim,
eu vou fazer, porque.... (EEN11)
Não, mas nós da área da saúde,
quando você começa a entender
todo esse processo, porque ele
não vem tudo de uma vez. Ora, o
processo saúde-doença deixa
você emocionalmente mais
instável. Mais susceptível a
desestabilização
emocional,
porque você está tendo um
grande enfrentamento. Então,
você receber atenção de alguém,
vai te confortando. Por mais que
você ache que é uma situação
não confortável. Você está
destruída, acabada porque seu
bebê está aqui dentro, “não
fulano dá atenção pra mim, o
pediatra conversa diferente, vai
pegando confiança”. (EEN11)
Fonte: Próprio autor – Dados da pesquisa Empatia de enfermeiras em UTIN, 2019.

Vamos reunir as sínteses para olharmos que direção as enfermeiras nos
trouxeram quando falaram sobre empatia (Figura 4).

Figura 4 - O que é empatia para as enfermeiras?
A empatia é uma forma de comunicar-se com os familiares. Dever do enfermeiro, para que o
medo e a ansiedade gerado por ter um filho na UTI possam ser reduzidos. Para isso, a
EEN01

enfermeira se imagina no lugar dos pais que estão chegando, foca o momento de comunicação
e diálogo no acolhimento e sente que se colocar no lugar de uma mãe é mais fácil, por se
imaginar ocupando tal papel de mãe um dia.
É uma forma de envolvimento afetivo com os bebês que traz desgaste emocional e que deve
ser evitado por uma postura profissional, com atendimento das necessidades clínicas dos

EEN02

bebês, e se possível sem interação com familiares. Quando não é evitado, o envolvimento
afetivo se dá na imaginação da enfermeira em projetar-se como mãe dos bebês “como se
fossem meus”. Essa projeção traz danos emocionais quando os bebês recebem alta ou morrem.

EEN03

Empatia é você se imaginar no lugar do prematuro que está dentro de uma incubadora, num
ambiente com estímulos dolorosos (manuseio da dor), luminosidade e ruídos. Quando você
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assim se imaginar, fará o que for necessário para mitigar a dor, a luminosidade e o barulho,
pois isso é o que desejaria que fizessem para você. A minimização da dor tem foco central na
empatia, pois não gostaríamos de senti-la. Para perceber se um prematuro sente dor, é
necessário ter sensibilidade e percepção atenciosa com ele, um paciente que não fala, mas se
expressa. Para ler essa expressão, o profissional que atua na UTIN precisa ter um perfil
empático, que somente a experiência traz.
A empatia é o envolvimento afetivo com o bebê e com os seus pais, de modo rotineiro nos
plantões, que permite você minimizar a quebra do vínculo entre mãe e filho após o
nascimento. A direção se dá do bebê para os familiares. A empatia com o bebê se dá pelo
EEN04

colo, pelo toque e pela conversa com ele, principalmente com os que choram ou passam mal.
Esse envolvimento acaba se estendendo para os pais do prematuro, quando estes chegam na
UTI e são acolhidos, sendo que o foco desse diálogo da enfermeira com os pais é tirar dúvidas
e diminuir seus medo. No envolvimento com a mãe, o objetivo é fazer com que ela perca o
medo de tocar em seu filho.
A empatia é o envolvimento afetivo com o prematuro garantindo o afeto de mãe que lhe foi
tirado pela internação, mas que deveria ser lhe dado naturalmente, porque o afeto de mãe é
único, peculiar, diferente. A empatia dos enfermeiros não se distribui de modo igualitário para
as crianças internadas na UTIN, pois os bebês com pais ausentes, em especial mãe ausente,
devem receber mais atenção dos enfermeiros, mais envolvimento, mais empatia. Essa

EEN05

mobilização da empatia para certos bebês em detrimento de outros, não interfere na
distribuição de cuidados ou da assistência de enfermagem, posto que essa obedece à outros
critérios, como as necessidades em saúde. Contudo, demonstra-se que nesta compreensão, a
empatia não é parte da assistência rotineira de enfermagem. A empatia é algo a mais, uma
mobilização que o profissional tem para os bebês, durante o desenvolvimento dos cuidados
ou após sua execução.
A empatia é uma mobilização diante do bebê internado e seus familiares. Essa mobilização é
impulsionada de acordo com as necessidades familiares, como vulnerabilidade social, e pelas
condições apresentadas pelos bebês, como o choro. O envolvimento é desejado e crucial para
a atuação do enfermeiro, porque demonstra que se é um profissional sensível, e somente o

EEN06

enfermeiro empático pode ser sensível às necessidades do bebê e de seus familiares. Às vezes,
a empatia leva o enfermeiro a fazer mais, para além da enfermagem, como dar carona para
uma mãe, levar ela na Defensoria Pública, em busca de Home Care para um bebê ir para a
casa. Em síntese, a empatia aqui, é a sensibilidade para observar a necessidade de acalentar
bebês e a vulnerabilidade social das famílias. E se sensível a isso, deve-se fazer algo para
mitigar essas necessidades, mesmo que isso vá além das atribuições legais de enfermagem.
A empatia é a atitude de abrir diálogo com os pais, principalmente quando estes estão

EEN07

chegando na UTIN. Esse diálogo não se dá com todos os pais, pois as demandas da assistência
não permitem que o enfermeiro dê atenção a todos (a bolha assistencial). O diálogo tem como
conteúdo o repasse de informações sobre a evolução do bebê, no que compete à enfermagem.
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A empatia é algo desejável, que os enfermeiros se coloquem no lugar dos pais, mas que não
é realizado pela enfermeira no cotidiano do serviço.
A empatia é um misto de boa comunicação com a família, com foco no acolhimento, que visa
minimizar os impactos da internação do filho recém-nascido para seus familiares. O
EEN08

envolvimento afetivo do enfermeiro, que faz com que ele se mobilize para garantir ao recémnascido o afeto de mãe, para aqueles que não podem ter. A empatia é uma característica
desejável do trabalho da enfermeira neonatal, para que a família seja bem acolhida, e os bebês
recebam afeto.
A empatia é uma característica desejável do trabalho em saúde, que visa ir além do foco na

EEN09

doença, e das rotinas dos serviços, e que permite pensar os benefícios para os pacientes e seus
familiares. O bom relacionamento entre profissionais tem um papel importante na empatia,
pois possibilita assistir as necessidades das famílias.
A empatia é a construção e a manutenção de um vínculo com os bebês internados e com suas
mães. O vínculo com as mães depende de sua presença na UTIN e do tempo de internação do
recém-nascido, por dar maior oportunidade de interação, quando a enfermeira conhece mais
sobre a mãe. Em relação ao bebê, o vínculo com a enfermeira se dá principalmente para
aqueles cuja mães estão ausentes, pois eles ficam mais incomodados, choram mais, o que
promove maior contato da enfermeira com esse bebê, pois esta entende que eles precisam de

EEN10

colo. Nessa experiência, a empatia não tem seu foco no acolhimento do RN e dos pais ao
adentrar a UTIN. E sim, no que ocorre depois, durante a internação. O acolhimento do bebê é
voltado aos procedimentos técnicos necessários para sua estabilidade clínica. É depois,
durante a internação, que se pode construir empatia. Ainda sobre a empatia como um
envolvimento afetivo – no vínculo além do profissional -, na construção de um vínculo com
a mãe, no início do seu trabalho na enfermagem, as perdas a fazia sofrer, mas ela relata que
hoje não sofre mais. Portanto, é uma empatia afetiva que não traz mais prejuízos.
A empatia é uma identificação com os familiares dos bebês, influenciada por experiências
anteriores da enfermeira. É, também, um cuidar de um recém-nascido como gostaria que
cuidassem de você. Na empatia com os familiares, a identificação ocorre por meio das
experiências anteriores semelhantes, de ser mãe ou de perda e luto, por exemplo. Quando a

EEN11

identificação ocorre, a confiança e a compreensão do profissional do que se passa com o
familiar se estabelece. Do outro lado, o paciente confia no profissional que demonstra
competência técnica e experiência. As experiências anteriores do profissional são
importantíssimas nessa compreensão, pois a experiência traz a competência técnica. A
experiência de vida traz a compreensão das experiências vividas pelas mães na internação de
um filho.

Fonte: Próprio autor – Dados da pesquisa Empatia de enfermeiras em UTIN, 2019.

Da descrição da experiência da empatia pelas enfermeiras em UTIN para a
identificação dos temas dessa experiência
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Revela-se um tema: o lugar da empatia para as enfermeiras em UTIN

Quando alcançamos a direção apontada nas entrevistas sobre o que é a
experiência da empatia para as enfermeiras, algumas características ressaltadas nessas
compreensões se revelam: o envolvimento afetivo com os bebês e com suas mães, de um
simples tocar no bebê, ou dar um colo e ao tirar dúvidas das mães. Empatia envolveu
aspectos do um “tocar” e “dar colo e carinho” para os bebês e uma identificação com
essas mães por meio do diálogo, do ouvir, visando amenizar o choque, o medo e a
ansiedade de ter um filho recém-nascido internado sob cuidados críticos intensivos.
Há uma qualidade do que é tocar, dar colo, carinho, conversar com bebês,
identificar-se com mães. Essa qualidade nos indica que as compreensões de empatia
dessas enfermeiras emergem num local já situado dentro das discussões científicas sobre
empatia: um componente afetivo. Estamos mais neste campo do que em outro, essa é uma
indicação destas compreensões. A empatia nas falas dessas enfermeiras não surgiu como
uma atividade meramente cognitiva. Ela também não poderia ser explicada
exclusivamente com bases neurobiológicas, pois o mesmo envolvimento com um bebê,
ao qual se atribuiu uma experiência de empatia, hora é desejado, hora é evitado, o que vai
nos levar ao simbolizado, “significado em torno de”, como melhor forma de explicar essas
situações.
Como componente afetivo, não é um componente afetivo qualquer, como falase da empatia na psicologia e na medicina, com seu atendimento de pacientes em
consultórios, nem um simples atendimento de pacientes em enfermarias, como já
pontuados por outros autores da área da enfermagem, descritos por nós no Capítulo III.
No âmbito das ações empáticas com os bebês, vemos aqui um componente afetivo da
empatia das enfermeiras permeado de contato, de toque, de uso do próprio corpo para ser
empática. Ações que são do campo do dialogar com familiares em uma UTIN, onde há
outros bebês (pacientes), outros familiares, uma equipe interdisciplinar trabalhando, uma
riqueza de tecnologias disparando sons. Bem diferente de um consultório
psicoterapêutico ou médico, do ponto de vista do paciente, a atividade de enfermagem
não está ali exclusivamente para recebê-los. Ademais, difere do atendimento em um
consultório, com seu silêncio, privacidade, conforto e distância entre profissional e
paciente, cada um em sua cadeira ou poltrona.
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A empatia das enfermeiras emerge como uma mobilização em fazer algo (tocar,
dar colo, carinho, comunicar algo, dialogar), diante das necessidades dos bebês e de seus
familiares. Essas necessidades são percebidas ou imaginadas pela enfermeira. Para os
bebês, há necessidade de vínculo, de colo, de toque, de não estar só e/ou chorando, de não
ficar sem sua mãe. Para os familiares, necessidade de informação, de orientação, de
compreender a internação do próprio filho, de não sentir mais medo, seja do risco de
morte, seja do tocar o corpo pequeno e frágil do seu filho. A empatia surge como um
acontecimento que se dá quando o profissional percebe algo, do/no bebê e dos/nos pais,
nestes últimos com centralidade na figura da mãe, que lhes faz agir de um determinado
modo, considerado por elas empático.
Como componente afetivo, a empatia das enfermeiras se situa, ora como uma
característica desejável da atuação da enfermeira, que poderíamos resumir na expressão
“para se fazer uma boa assistência de enfermagem em UTI neonatal é necessário ser uma
enfermeira empática”. Ora como algo que necessita ser evitado por conta do desgaste
emocional. Ao mesmo tempo, o trabalho em plantões, e a rotina administrativa e
assistencial, cria um contexto que compete com bebês e familiares pela atenção das
enfermeiras. Quando a rotina avança e se sobrepõe nesta relação, pouca empatia ocorre,
ou pode não ocorrer durante um plantão.
Vamos explorar isso como um tema da experiência, no qual poderemos clarear
quais os lugares que a empatia ocupa em relação a assistência de enfermagem. É a
vivência da experiência empática das enfermeiras em meio ao seu fazer enfermagem em
UTIN, com seu trabalho em regime de plantão. Esse lugar, por hora, está num
componente afetivo que pode ou não estar associado à qualidade do próprio cuidar da
enfermagem.

Revela-se um tema: o estoque de conhecimento e sua influência no que é compreendido
como ser empático para as enfermeiras em UTIN
Sobre a experiência em si, descrita nas entrevistas, percebemos que algumas
ações, como comunicar-se com os pais, acolher e orientá-los sobre as rotinas da UTI, ora
aparecem sob a compreensão do que é ser empática, como para EEN01, e ora são feitas
por outras enfermeiras, sem ter às essas ações o sentido de empatia, como na experiência
de EEN03. Esta última, dialoga e orienta os pais, mas focou a empatia como algo que
acontece quando ela está diante de um bebê na incubadora, pouco dizendo sobre os pais
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para definir sua compreensão de empatia. Sua compreensão de empatia é colocar-se no
lugar do bebê dentro da incubadora, e suas ações quando é empática, são voltadas para o
bebê.
Sobre sua comunicação com os pais, EEN03 dá notícia da existência desta ação
de dialogar, para explicar a rotina da unidade sem falar de empatia neste momento:
É. Então, você coloca... Dá as orientações de entrada (na UTI), a
questão de lavagem das mãos, de utilização de roupa específica do
setor. O toque, você orienta, “pega assim”, “não pega muito”. Porque
dependendo da criança, não pode nem tocar na verdade. (EEN03)

Essas diferenças de significações sobre uma mesma ação vão surgindo nas
entrevistas. A mesma ação é vista como aspecto da empatia ou não, a depender da
enfermeira entrevistada.
Outro exemplo é o caso do envolvimento afetivo com os bebês, pegá-los no colo,
dar carinho, conversar com eles. Essas ações fazem parte da compreensão do que é ser
empática para várias enfermeiras deste estudo (EEN02, EEN04, EEN05, EEN06, EEN08,
EEN10 e EEN11). Mas, especificamente na experiência de empatia de EEN02, este
envolvimento deve ser evitado, ele não é uma característica desejável do trabalho da
enfermeira em UTI neonatal, como surgiu nas experiências das demais.
O que explica que a mesma ação possa ser compreendida como empatia para
uma enfermeira e não para outra? Mais interessante ainda, o que explica que a mesma
ação, indicada como empatia, pode ter sentidos tão distintos entre as enfermeiras, sendo
desejável ou evitada? Nossa lente teórica e sua contribuição para análise dos dados nos
permite indicar que são os “motivos por que”. As experiências significativas que estão no
estoque de conhecimento das enfermeiras conferem à cada uma delas, um código para
interpretar suas vivências na UTI neonatal, de modo próprio. Isso será explorado como
um tema da experiência, as outras experiências descritas como influenciadoras do modo
de compreender e vivenciar a empatia. Poderemos explorar também como o estoque de
conhecimento influencia o modo de compreender o que é empatia para as enfermeiras
deste estudo. Em outras palavras, que outras experiências da enfermeira que atua em
UTIN estão influenciando a interpretação do que é ser empática.

Revelam-se dois temas: as ações realizadas na vivência da empatia com os neonatos e
com os familiares.
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Antes de falarmos da centralidade do fazer algo, do agir, nas compreensões de
empatia, deixe-me explicar como alcancei a compreensão dessa parte da estrutura da
experiência. Parti de uma análise do espaço que “colocar-se no lugar do outro” ocupa
nessas compreensões das enfermeiras, uma expressão comumente associada a ideia de
empatia e citada por várias enfermeiras. As direções de sentidos que as entrevistas nos
apontavam sobre a empatia, próximas a “se colocar no lugar do outro”, estão timidamente
colocadas sobre o que é essa experiência para as enfermeiras. Contudo, “se colocar no
lugar do outro” não é o centro das atenções, pois é uma atividade da imaginação, do
pensamento, e o vivido fica no campo do que foi feito, realizado, o agir de algum
determinado modo.
A enfermeira EEN01 trouxe algo do imaginar-se no lugar dos pais que estão
chegando na UTI neonatal pela primeira vez; EEN02 se imagina mãe dos bebês, num
“como se fossem meus”; EEN03 se imagina no lugar do prematuro dentro da incubadora;
EEN07 nos dirá algo sobre ser necessário que os enfermeiros se coloquem no lugar dos
pais; e, EEN11 nos dirá que é preciso cuidar dos recém-nascidos como gostaria que
cuidassem de você.
O que observamos nessas concepções é que o imaginar é algo do vivido que não
é expresso, não está no mundo observável. O “imaginar” faz parte da vida da consciência
que intenciona algo. Veja, os acontecimentos narrados sobre a experiência da empatia
não residem centralmente no que elas imaginaram, mas as ações decorrentes do imaginarse.
Eu toco, dou colo, converso, evito contato, escuto, em decorrência de ter me
imaginado no lugar do outro. Elas puderam falar do exercício de se imaginar, mas vê-se
pela análise dessas compreensões de empatia que o vivido volta-se para o âmbito da ação,
do feito, não do imaginado. Assim, pensamos que a imaginação elabora
protensões/projeções da enfermeira diante da experiência perceptual de um bebê
prematuro, recém-nascido, em uma incubadora, ou da percepção de um pai chegando pela
primeira vez na UTI neonatal, ou de uma mãe carente de informações sobre a saúde do
filho internado. Mas, é a ação decorrente do imaginar-se, e não o imaginar-se em si (no
lugar do outro), que tem mais expressão, ocupa uma centralidade, do que seria essa
experiência de ser empática.
Indo um pouco mais a fundo na análise da centralidade da ação em detrimento
da imaginação, observemos que EEN01 coloca como central na empatia uma forma de se
comunicar com os familiares, para que o medo e a ansiedade gerados por ter um filho
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recém-nascido na UTI neonatal sejam minimizados. O que circunda esta noção central
ocupada pela ação de se comunicar, é o imaginar-se no lugar dos pais quando estes
chegam na UTI pela primeira vez. Ela diz que a forma de se iniciar essa comunicação é
por meio do imaginar-se. Logo, a ação de comunicar-se, decorrente da percepção de um
familiar, é uma experiência vivida da empatia por EEN01, num “eu me comunico para
que eles não sintam medo e ansiedade, pois me imagino no lugar deles e eu gostaria de
receber informações”.
As ações que as enfermeiras realizam e que são entendidas por elas como um
momento de estar sendo empática serão exploradas como temas da experiência. E, serão
dois temas, pois a empatia que ocorre com bebês e familiares tem distintas configurações
em vários momentos, o que nos faz pensar que o agir diante da empatia com um bebê é
uma experiência que requer uma estrutura própria.

Revela-se um tema: o percebido na experiência da empatia em enfermagem neonatal
O aspecto do que é percebido pelas enfermeiras, que desperta essa imaginação,
também emerge como algo relevante da experiência. O que começou a chamar a atenção
é que quando se fala do imaginar-se no lugar dos pais, a figura da mãe torna mais nítida
nesse processo. O colocar-se no lugar da mãe é mais fácil para ela, EEN01, veja este
trecho da entrevista:
EEN01: É assim, eu tento me colocar no lugar. Imagina se fosse
comigo. Eu, também, não iria querer ficar parado lá. Ver seu filho
dentro de uma incubadora. [...] Eu me coloco no lugar da pessoa. Se
fosse comigo eu gostaria que alguém... Se eu chegasse num ambiente
estranho igual aquele ali, um ambiente que eu não conheço. Gera
ansiedade, imagina o sofrimento dos pais. Eu me coloco no lugar deles.
Eu iria querer que alguém conversasse, explicasse o que está
acontecendo.
[...]
Leandro: Quando você coloca assim: “ah, eu me coloco lugar do
familiar”, é mais fácil... Vou fazer uma pergunta aqui.... É mais fácil
você se colocar no lugar quando é a mãe ou quando é o pai?
EEN01: Quando é a mãe! (responde prontamente).
Leandro: Quando é a mãe?
EEN01: Quando é mãe.

E, então, reveja esta fala que se segue como explicação desta resposta
prontamente dada: “É porque, assim, eu não sou mãe ainda, né? Mas eu penso que
quando eu for mãe, eu me imagino na situação. Então eu me coloco no lugar” (EEN01).
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Porque EEN01 se projeta como uma mãe, se imagina como uma, em sua
imaginação é mais fácil colocar-se no lugar da mãe. Logo, a empatia se apresentou aqui
como uma comunicação que será melhor estabelecida com uma mãe, porque a enfermeira
EEN01 se vê como uma, em suas projeções futuras. Trata-se de uma experiência ainda
não vivida pela enfermeira, ser mãe.
No caso de outras experiências, como EEN04, EEN06, EEN07, EEN10 e
EEN11, a maternidade não é uma projeção, mas uma experiência vivida, retida na
memória pelo nascer do filho, e ainda vivida na atualidade. Isso faz pensar que, não
somente as experiências passadas permitem que a enfermeira interprete aquilo que lhe
acontece, ou o mundo ao seu redor, ou ela se colocar no lugar de outra pessoa, mas aquilo
que ela quer ainda viver, aquilo que é planejado na imaginação, no campo do pensamento,
pode influenciar.
Caso semelhante ocorre com a enfermeira EEN02, que se vê como mães dos
bebês, sem ter a experiência própria de ser mãe. Sua fala aponta que: “Aí, eu pensava: ‘e
se fosse meu?’, ‘e se eu tivesse nesta situação’, ‘como que iria ser’, ‘como que seria
minha vida’”. (EEN02)
É a imaginação de que os neonatos internados são seus bebês que promove um
envolvimento, uma mobilização diante de um bebê. No caso da enfermeira EEN02, a
centralidade da experiência da empatia também não seria o imaginar-se mãe, o “se colocar
no lugar”, mas, o que se expressa por meio disso, um envolvimento afetivo com os bebês,
o toque, o colo, o carinho, este é o vivido.
Já o imaginar-se no lugar do bebê em uma incubadora da enfermeira EEN03
torna ainda mais claro o papel da imaginação, da protensão/projeção de uma experiência
ainda não vivida, da projeção de se colocar no lugar do outro, e no caso, um bebê numa
incubadora numa UTI neonatal. Não por saber ou imaginar como um bebê sente, mas
porque estar dentro de uma incubadora, sensível a dor, luminosidade e sons não seria bom
para você, adulto que se imagina dentro de uma incubadora.
Vamos rever a fala de uma médica que EEN03 traz para exemplificar sua noção
de empatia: “Eu vou colocar um tubo em você, vou deixar você no drive” [...]. “Coloca
esse capacete em você, vê se você consegue ficar seis horas com ele assim”. Isso aí é um
exercício diário que a gente faz na UTIN. Você se colocar na situação daquele recémnascido ali” (EEN03).
O incômodo é, também, projeção da imaginação, pois o bebê não fala desse
incômodo, e pode chorar por diferentes razões. E, o incomodo real do bebê é algo que
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deve ser lido em suas expressões, pois ele não diria algo sobre si e requer a empatia das
enfermeiras para identificar. A empatia como experiência vivida, novamente não se
restringiu ao imaginar-se “no lugar do outro”, mas se vive a empatia nas ações que faria
para diminuir a dor de quem ocupa este lugar dentro da incubadora.
O que a enfermeira EEN03 quer nos dizer é que quando eu evito a dor, eu estou
sendo empática, quando eu ofereço sucção não nutritiva, eu estou sendo empática, quando
eu diminuo ruído e luminosidade, estou vivenciando a empatia, desde que o planejamento
dessas ações tenha nascido do “imaginar-se no lugar do bebê dentro de uma incubadora”.
O que notamos é que o imaginar-se no lugar do outro pode ser parte da
experiência da empatia, mas não como o todo vivido na empatia, é apenas uma parte da
experiência. O imaginar-se no lugar é uma forma de mobilizar a atenção, a
intencionalidade voltar-se para algo, e o vivido na empatia é, acima de tudo, o que se
faz a partir daí.
Imagina-se como um prematuro em uma incubadora com a pele ainda não
inteiramente formada: faz-se algo para que a dor seja minimizada; imagina-se como um
pai, com medo e ansioso com a internação de um filho na UTI neonatal: comunica-se com
esse pai para levar informações que diminuam o medo. A empatia relatada pelas
enfermeiras reside numa união entre imaginação e ação.
Se o imaginar-se vem da percepção de algo (um bebê em uma incubadora, um
bebê chorando, um bebê sem a mãe, um pai chegando à UTI pela primeira vez, um bebê
separado do vínculo da mãe, um bebê sem a mãe por perto, uma mãe com dúvidas e
medo), então, a imaginação que mobiliza e leva à uma ação se dá a partir de uma
percepção.
Nosso entendimento do que está ocorrendo durante a experiência de empatia das
enfermeiras vai ficando mais complexo. Ao perceber algo, ao intencionar um objeto
(outro ser humano, bebê ou familiar), algumas enfermeiras sentem-se mobilizadas de
alguma forma, surge uma imaginação (em algumas experiências mais delineada do que
em outras), e em decorrência disso, agem de alguma maneira, no que elas correlacionam
como sendo a experiência da empatia.
O percebido na empatia será explorado como tema. Aqui, fica mais claro que o
tema surge como uma estrutura, alguma coisa que nos fará sumarizar algo da experiência
(o que é percebido).

Sobre os temas e a apresentação dos resultados
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Vamos nos aproximando de uma estrutura da experiência da empatia de
enfermeiras que vai nos capacitando, cada vez mais, à descrevê-la. Mesmo para aquelas
enfermeiras que não citaram o “colocar-se no lugar” para poder explicar como vivenciam
a empatia, também há algo percebido que mobiliza uma ação tida como empática.
Pondero, no caso desta pesquisa, que uma enfermeira é uma consciência em seu
fluxo, com intencionalidade outro dirigida durante plantões em UTI neonatal. A
intencionalidade da enfermeira se dá em várias direções, e duas delas chamam a atenção
quando o assunto é a empatia, a intencionalidade outro dirigida para um bebê e para um
familiar. Na concepção/percepção/compreensão dessas enfermeiras, a empatia é
vivenciada por ações, cujas mobilizações que lhe são precursoras são de variadas ordens.
Esta análise nos permite concluir algo sobre a estrutura da experiência da
empatia em enfermagem neonatal, a qual é a vivência de ações, cujo planejamento vem a
atender uma mobilização da enfermeira diante de um bebê ou de um familiar. Essa
mobilização vem em parte da percepção de incômodos reais dos bebês e familiares, ou de
incômodos projetados/imaginados pela enfermeira nestes bebês ou familiares. Ou seja,
ora os incômodos como dor de um prematuro ou medo de um pai que chega na UTI pela
primeira vez para ver o filho são expressos por eles, ora, são projetados pelas enfermeiras,
quando ela imagina que o bebê esteja com dor ou que um pai esteja com medo, em parte
decorrente de ter tipificado experiências anteriores. Experiências anteriores que agora
tipificam suas percepções atuais de bebês e pais.
Nossos avanços já se fazem evidentes. No rastro das falas sobre empatia,
observamos o que se compreende por empatia para as enfermeiras que participaram da
pesquisa, e com alguns exemplos, pudemos estabelecer certo estatuto teórico ao que
obtivemos. Garimpar o que as enfermeiras compreendem por empatia trouxe alguns
esclarecimentos.
O que desvendamos até o momento é que para as enfermeiras deste estudo, a
empatia com neonatos e familiares está situada no campo de um envolvimento
afetivo. Que o foco da experiência empática está na ação que realizam nessas interações,
e que circundam esta ação algo percebido, algo retido na memória que explica o
reconhecimento do que é percebido, algo a ser alcançado com esta ação e o lugar que esta
ação ocupa em relação a assistência de enfermagem.
Como pensamos a sequência dos temas no texto dos resultados do estudo? Por
mais que aspectos mais amplos da experiência da empatia se mostraram mais evidentes
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em nossa análise das compreensões de empatia, não devemos nos deter nesses aspectos
como mais relevantes, eles foram apenas os primeiros que surgiram à leitura e análise. O
lugar da empatia na assistência de enfermagem neonatal surge como algo que chama a
atenção em cada uma das experiências descritas, e aparece para nós como uma das
primeiras características que salientamos até aqui, mas ela será nosso último tema.
Essa escolha de inversão se dá por priorizarmos o que é vivido na empatia,
experiência em si. Como as próprias enfermeiras nos apontam, elas são mobilizadas por
algumas situações que, quando percebidas, são tomadas condutas compreendidas como
empáticas. Logo, para priorizarmos essas situações e ações, vamos tratar delas
primeiramente.
Optamos por tratar do fenômeno em si, ampliando a compreensão sobre ele, até
chegarmos no espaço que ele ocupa na assistência de enfermagem, de acordo com o que
elas compreenderem por empatia. A lógica aqui é do vivido, que expressa algo que se
passa na vida mental desta enfermeira (o percebido e o imaginado), seguido de algo que
é feito, passando pela busca da compreensão de como essas enfermeiras são afinadas para
perceberem o que sua intencionalidade alcança, em outras palavras, como elas veem o
que veem de relevante na empatia.
Outro aspecto que corrobora com a sequência textual que escolhemos para a
apresentação dos resultados, é a centralidade que os bebês ocupam como paciente na
UTIN. Os pais nem sempre estão presentes. Na empatia das enfermeiras, eu esperei que
pudéssemos estar mais no âmbito da interação com os familiares do que em outro âmbito,
mas as afirmações nas entrevistas nos trazem algo diferente. Os dados da pesquisa
apontam para intensas relações entre enfermeiras e bebês em muitas das experiências,
principalmente nas que colocam a empatia como um envolvimento afetivo e revelam o
poder mobilizador que possui a percepção de um bebê em uma incubadora sem sua
família ao lado. Logo, vamos tratar das ações empáticas das enfermeiras com os bebês
nas incubadoras primeiramente, e em seguida, traremos a estrutura do tema das
experiências com os familiares.
Os temas que emergiram da compreensão da empatia pelas enfermeiras em
UTIN receberam os títulos a seguir:
•

A empatia de enfermeiras com os neonatos: o que é percebido

•

A empatia de enfermeiras com os neonatos: a conduta empática

•

A empatia de enfermeiras com os familiares: o que é percebido
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•

A empatia de enfermeiras com os familiares: a conduta empática.

•

Outras experiências que influenciam na empatia de enfermeiras em UTI
neonatal

•

O lugar que a empatia ocupa na assistência de enfermagem neonatal

Os temas nos dão a forma da fôrma. Uma colocação em texto do que é uma
estrutura da experiência. Agora podemos seguir com o estudo da experiência de modo
mais apropriado. Eu diria que “temos a fôrma, então vamos agora conhecer o sabor do
bolo”.
Após a descrição dos temas, vamos nos deter na procura da essência da
experiência da empatia para as enfermeiras, responder às questões de pesquisa e discutir,
então, nossos achados. Isto se deu nos Capítulos VIII – Resultados, e X – Discussões.
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ANEXO
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ANEXO I - Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres
Humanos
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