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                                          PROGRAMAÇÃO GERAL 

 

A. Programação Unidade Neonatal HU/UFSC 

 

1.  “Cuidar faz todo sentido”: Cada semana será abordado um dos 

 sentidos com o intuito de melhorar a assistência ao RNPT. Profissionais 

previamente treinados estarão à disposição do projeto durante a realização das 

rotinas e cuidados do recém-nascidos, sugerindo abordagens mais eficientes, 

que potencializem o desenvolvimento e minimizem os estímulos negativos. 

Como forma de engajar e cuidar dos profissionais da equipe, em cada semana 

também serão realizadas ações voltadas para o cuidador com base em cada 

tema. 

 

Objetivo geral: 

- Sensibilizar a equipe multiprofissional para o cuidado voltado para proteção do 

neurodesenvolvimento do RNPT. 

 

Objetivos específicos: 

- Discutir semanalmente sobre cada sistema sensorial (visual, auditivo, tátil, 

gustativo e olfativo). 

- Melhorar a qualidade da assistência ao RNPT, minimizando os riscos para o 

desenvolvimento neuropsicomotor. 

- Cuidar do cuidador através de momentos que estimulem os seus sentidos. 

 



1ª. Semana (03/11 – 06/11/2020) – Tátil: Representantes da comissão 

organizadora estarão de plantão durante a semana com o objetivo de direcionar 

como deve ser realizado o toque gentil/adequado e orientar sobre a melhor forma 

de organizar o leito a fim de garantir conforto e estímulos sensoriais positivos ao 

RNPT, além de destacar a importância de incentivar o toque dos pais. Para a 

equipe multiprofissional será disponibilizado o “Cantinho do toque” em ambiente 

ainda a confirmar. Será organizado um horário por dia para realização de 

massoterapia, reflexologia ou outras atividades que estejam relacionadas ao 

tema e proporcionem bem estar. 

 

2ª Semana (09/11 – 13/11/2020) – Sentido da Audição: Representantes da 

comissão organizadora estarão de plantão durante a semana com o objetivo de 

orientar sobre a importância da voz dos pais, bem como de incentivar a redução 

dos ruídos (alarmes, ruído gerado ao fechar as lixeiras e portinholas das 

incubadoras – campanha “zero click”) e educar a equipe quanto ao tom de voz 

durante discussão de casos e mudanças de turnos. Para a equipe 

multiprofissional será proposto um “Cantinho da música” para apreciação de 

músicas suaves (a definir). 

 

3ª Semana (16/11 – 20/11/2020) – Visão: Representantes da comissão 

organizadora estarão de plantão durante a semana com o objetivo de orientar 

sobre os efeitos lesivos do uso excessivo da oxigenoterapia e incentivar a 

redução da fração inspirada de O2 (FiO2) para saturação periférica (SpO2) entre 

90-95%. Para equipe mutiprofissional, serão organizadas imagens sobre 

cuidado voltado para o desenvolvimento do RN, mensagens positivas e de 

encorajamento para visualizarem na unidade. 

 

4ª Semana (23/11 – 27/11/2020) – Gustação e Olfação: Representantes da 

comissão organizadora estarão de plantão durante a semana com o objetivo de 

incentivar o contato pele a pele (estímulo multimodal), bem como a realização 

da colostroterapia (quando não houver impedimento clínico). Para a equipe 

multiprofissional serão distribuídos bombons decorados com a cor roxa e 

mensagens positivas. 

 



2. Decoração da Maternidade: decoração do ponto eletrônico, hall do 1º e 

2º andar, cartazes personalizados com borboletas (representam transformação) 

e balões na cor roxa. 

 

3. Lançamento do Projeto Cuidando de quem Cuida: Cada semana será  

realizado um encontro com os profissionais da Unidade Neonatal, com o intuito 

de promover momentos de convivência através da abordagem grupal. Este 

projeto será estendido ao longo do ano. 

 

Objetivo Geral:  

- Promover o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual dos profissionais pela 

valorização do autoconhecimento como recurso de transformação pessoal e 

social, através de técnicas e práticas vivenciais.  

 

Objetivos Específicos:  

- Promover reflexões sobre a postura profissional do cuidador como agente de 

mudanças de seu contexto; 

- Abordar os relacionamentos interpessoais, resgatando a criatividade, a 

produtividade e a competência de cada pessoa, proporcionando uma coerência 

interna e externa entre crenças e práticas; 

- Promover um momento de escuta e acolhimento ao profissional cuidador. 

 

1º. Encontro: Momento de relaxamento e a dinâmica do boneco 

(fazer o sorteio do amigo anjo)  

2º. Encontro: Momento de relaxamento e a dinâmica “Técnica 6.3.5”  

3º. Encontro: Momento de relaxamento e um momento de conversa sobre ser 

agente de mudanças. 

4º. Encontro: Café com revelação do “Amigo Anjo”  

 

 

4. Curso online se sensibilização da atenção humanizada ao recém-

nascido: verificar a viabilidade 

 

 



B. Encontro Estadual de Tutores do Método Canguru de Santa Catarina 

Data: 10/11/21 

Horário: das 14:00 às 17:00hs 

Link: 

https://conasemsbr.zoom.us/j/81274182096?pwd=VW5CSWpTVmYzT3

BnTVZnYjFGYzJwdz09 

 

 

C. Encontro Nacional sobre o Método Canguru/MS 

           Lançamento do Curso EAD de Sensibilização para a Atenção 

           Humanizada ao Recém-nascido de Baixo Peso – Método Canguru 

Data: 06/11/21  

Horário: das 09:00 às 12:00hs 

Link: 

https://us02web.zoom.us/j/85611165504?pwd=Z1pxVERtQW9kKzNsV2

ovR2t3K2xodz09  

https://conasemsbr.zoom.us/j/81274182096?pwd=VW5CSWpTVmYzT3BnTVZnYjFGYzJwdz09
https://conasemsbr.zoom.us/j/81274182096?pwd=VW5CSWpTVmYzT3BnTVZnYjFGYzJwdz09
https://us02web.zoom.us/j/85611165504?pwd=Z1pxVERtQW9kKzNsV2ovR2t3K2xodz09
https://us02web.zoom.us/j/85611165504?pwd=Z1pxVERtQW9kKzNsV2ovR2t3K2xodz09

