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As emergências hospitalares já são consideradas ambientes corridos, intensos, preocupantes, e 
de alta complexidade. Quando se trata de emergências que atendem o público pediátrico a 
situação não é diferente, por isso nesse ambiente é de grande importância como funciona a 
assistência da equipe de enfermagem a esse público e se eles prestam uma assistência 
humanizada.  Este estudo tem como objetivo geral: Analisar a concepção da equipe de 
enfermagem sobre a humanização da assistência pediátrica em emergências em um município 
do Recôncavo da Bahia. Os objetivos específicos serão: Traçar o perfil socioprofissional da 
equipe de enfermagem; Compreender ações que podem levar as crianças a se sentirem 
acolhidas; Identificar, a partir dos seus diálogos, estratégias utilizadas pela equipe para 
garantir a humanização; Verificar os fatores interferentes na promoção do cuidado 
humanizado em pediatria em emergências. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem 
qualitativa que será realizado em uma unidade de emergência de um município do Recôncavo 
Baiano. Para a coleta de dados será realizada a entrevista semiestruturada com questões que 
correspondam ao objetivo do estudo juntamente com a observação após a aprovação do 
Comitê de ética e Pesquisa. Os participantes do estudo serão os enfermeiros e acompanhantes. 
Para participar da pesquisa eles deverão concordar com os critérios de inclusão que serão 
esses para acompanhantes: aceitar participar do estudo e que aceitem também assinar o Termo 
de Consentimento Livre Esclarecido. Já os profissionais devem ter mais de seis meses de 
experiência na unidade, aceitar participar do estudo e assinar o (TCLE). A análise das 
informações obtidas na entrevista e observação vão ser analisados a partir da análise de dados 
na perspectivava de Minayo. Espera-se com esse estudo que o objetivo geral e específicos 
possam ser alcançados e depois ser levado um retorno para a unidade na qual a pesquisa foi 
desenvolvida.  
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