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Resumo

Introdução: a internação do filho em Cuidados Intensivos Neonatais, pode gerar nos pais
sentimentos diversos, como medo, culpa, ansiedade, estresse, sensação de incompetência
e a vivência de luto antecipado. Diante desse cenário é necessário proporcionar
vinculação, segurança, suporte psicológico e social à família. Há políticas que enfatizam
a importância de instituir atividades lúdicas na atenção hospitalar, sendo uma das
abordagens, a arte-terapia. O Origami possibilita a minimização do medo e da perda do
controle, além de fomentar a participação e envolvimento da família. Objetivo:
possibilitar aos pais do recém-nascido hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal, a experiência de arte-terapia com Origami e compreender o significado
atribuído por eles a essa vivência. Método: estudo qualitativo, envolvendo 9 familiares
em acompanhamento do filho hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de
um hospital escola da cidade de São Paulo. A coleta de dados ocorreu entre julho e
agosto de 2021, em duas etapas: a primeira envolveu a oficina para a construção do
Origami e entrega ao filho e, a segunda, entrevistas semiestruturadas individuais após a
atividade com duração média de 30 minutos. Foram áudio gravadas, transcritas e
analisadas segundo a Análise Qualitativa de Conteúdo Convencional. Resultados: os pais
definiram a atividade como um momento significativo, relaxante, fortalecedor de
vínculos e, ainda, de esperança, revelados nas categorias: construindo o Tsuru - tecendo
bons sentimentos; entregando o Tsuru - um presente ao filho; vivenciando uma
montanha russa de emoções; e pássaro Tsuru - força e esperança em ação. Conclusão: a
prática do Origami como intervenção de enfermagem, na perspectiva dos pais, impacta
positivamente no cuidado e promove a resiliência, podendo assim, contribuir para o
enfrentamento e transformação do contexto de fragilidade e vulnerabilidade vivenciado
pelas famílias.

Descritores: Prática integrativa, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Família,
Enfermagem Neonatal, Recém-nascido
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1- Introdução

Os avanços tecnológicos na área de neonatologia têm possibilitado excelência no

cuidado e aumento na taxa de sobrevivência de recém-nascidos (RN) pré-termos e de

baixo peso no ambiente da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN)1.

Embora a UTIN seja destinada a assistir RN graves que demandam cuidado de

alta complexidade. É um ambiente permeado de incertezas, instabilidade, imediatismo

marcado por fortes experiências sensoriais, com estímulos nocivos ao RN, como luz

intensa, ruídos de equipamentos, procedimentos invasivos e emocionais, caracterizada

por e variabilidades geradoras de estresse e conflitos de sentimentos vivenciados pelos

pais1-2.

A internação na UTIN traz uma separação inevitável entre os pais e o RN, além

do sentimento de culpa, ansiedade, estresse, medo da perda, incompetência e luto 3-4. A

perda do contato constante, além de dificultar o estabelecimento do vínculo neonato e

sua família. Diante desse cenário é necessário proporcionar a vinculação, o sentimento

de segurança, suporte psicológico, social e educacional, para o enfrentamento durante a

internação do bebê e após a alta5.

Neste contexto é relevante um cuidado centrado não só voltado para as

complicações clínicas do RN, mas também para sua família1-2 na promoção da

vinculação, o sentimento de segurança, suporte psicológico, social e educacional, para o

enfrentamento durante a internação do bebê e após a alta5. Demandando um

conhecimento especializado que exige uma atuação comprometida, capacitada,

habilidosa  da equipe de saúde1-6.

A equipe multiprofissional que atua na UTIN, em especial os enfermeiros, lidam

com o extremo emocional, a fragilidade e sofrimento do neonato prematuro e sua

família no cotidiano profissional1. Estes fatores emocionais e psicológicos precisam ser

associados às habilidades técnicas especializadas, atualizadas e sensíveis. Diante deste

ambiente com diversos recursos tecnológicos, o espaço para o diálogo e críticas na maior

parte das vezes é deixado de lado, devido às situações constantes de emergência, a

gravidade dos pacientes e o serviço acelerado1-6.

Tendo em vista a necessidade de uma abordagem que também inclua a família na

atenção, o Cuidado Centrado na Família (CCF) é uma abordagem que traz a família
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como centro do cuidado, assegurando suas decisões nas ações7. Um novo formato de

cuidar que ela própria decide e compartilha as soluções decorrentes dos problemas. Essa

nova filosofia na enfermagem neonatal, requer o atendimento das necessidades não

apenas clínicas, mas também emocionais, afetivas e sociais, com o intuito de conhecer a

família como unidade do cuidado. Dentro dessa perspectiva, a família é considerada

indispensável na vida da criança3-7.

A inserção da família no cuidado à criança hospitalizada e a possibilidade de se

relacionar com ela, proporciona ao profissional uma ampla visão dos problemas,

compreendendo suas necessidades e prioridades, considerando seus direitos e deveres.

Com isso, o papel do enfermeiro, neste contexto, está atrelado ao cuidado integral ao

recém-nascido e sua família, além da condução da equipe de enfermagem, para que o

planejamento do cuidado seja elaborado com a contribuição da família, na busca pelo

cuidado efetivo3-7.

Muitos estudos realizados sobre a hospitalização mencionam os transtornos

físicos, emocionais e sociais que a separação pode acarretar à criança e a família. A

segurança e o desenvolvimento infantil dependem da família, e essa segurança estará

ameaçada se houver interrupção no processo normal da relação afetiva entre ambos4.

Desde 1990 está regulamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

o direito da permanência do acompanhante em período integral ao longo da

hospitalização infantil8, apesar disso, constata-se que essa lei não é totalmente aplicada

na prática da enfermagem neonatal7. No entanto, realizar a escuta das demandas da

família, estabelecer uma relação de interação e atentar-se à realidade e necessidades

diárias, é fundamental para a equipe de enfermagem que atua para o bem-estar da

família.

A realidade tem apontado a necessidade de se criar novos modos de atendimento

à família durante o processo de internação neonatal, tentando reduzir ao máximo os

efeitos físicos, emocionais e sociais da hospitalização. Acredita-se que com estratégias

de humanização da assistência à saúde do RN e o conhecimento da família como centro

do cuidado no interior dos hospitais, bem como, nos serviços ambulatoriais, possam

amenizar o sofrimento.

Para que o trabalho não se torne mecanizado e desumano, é necessário que os
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profissionais estejam instrumentalizados, e para tanto, a assistência deve ser

complementada por terapias, com intuito de minimizar os fatores estressores e tornar o

ambiente da UTIN mais humanizado e acolhedor, o que promove o fortalecimento do

vínculo pais-filho.

Tratando-se de humanização, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da

Criança (PNAISC) e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares

(PNPIC) enfatizam a importância de instituir as atividades lúdicas na atenção hospitalar,

para que se possa assegurar uma assistência qualificada e dedicada a família9-10.

Direcionada ao ambiente hospitalar como terapia complementar, a arte-terapia é

uma alternativa para trabalhar a base da comunicação paciente-profissional utilizando a

linguagem artística11. A partir desta terapia é oferecido o acolhimento e conforto à

família, com o fundamento da criação estética e a elaboração artística em prol da saúde.

É uma atividade que trata com estratégias lúdicas o homem e suas diversas dimensões,

além de ser capaz de promover o desenvolvimento cognitivo12.

Entre as estratégias de abordagem por arte-terapia, tem-se também o Origami.

“O Origami é a tradicional arte japonesa de confeccionar figuras (animais, flores,

peixes, objetos etc.) através de dobras”. O nome Origami foi criado em 1880, através da

fusão do verbo “oru” (dobrar) e a palavra “kami” (papel)13.

Pela sua praticidade, o origami vem sendo praticado cada vez mais, tanto para

reunir famílias em uma atividade lúdica, quanto para a reabilitação motora e fins

terapêuticos13. Também pode ser utilizado como uma das atividades para reduzir os

efeitos dos transtornos de ansiedade.

“É capaz de desenvolver habilidades motoras das suas mãos e desenvolver
habilidades intelectuais e a criatividade usando todos os hemisférios do cérebro;
desenvolve a memória, paciência e a atenção, já que as regras precisam ser
seguidas à risca” Ueno (2003, p.11).

Por meio do Origami é possível minimizar o medo de perder o controle, de ser

incapaz de enfrentar; medo de ferimento físico ou morte; medo de enlouquecer; medo da

avaliação negativa; pensamentos; imagens ou recordações assustadoras; percepções de

inverdade ou afastamento da concentração8.

Pelo exposto, acreditamos que a arte-terapia por meio da construção de origamis

com pais de recém-nascidos internados em UTIN, possa ser efetiva para o relaxamento e
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diminuição de ansiedade causada pelo impacto da hospitalização.

2- Objetivo

Possibilitar aos pais do RN hospitalizado na UTIN, a experiência de arte-terapia

com Origami e compreender o significado atribuído por eles a esta vivência.

3- Método

A pesquisa teve como abordagem o método qualitativo, que versa sobre um

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, que aprofunda

relações de processos e fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de

variáveis14, não é baseado no critério numérico para garantir sua representatividade, e

sim em uma amostra que possibilita abranger a totalidade do problema investigado em

múltiplas dimensões14-11. Assim, para que uma análise seja verdadeira, é necessário

conter termos estruturantes da investigação qualitativa que são os verbos: compreender

e interpretar; e os substantivos: experiência, vivência, senso comum e ação social11.

A pesquisa qualitativa oferece de forma eficiente a realidade social, em que se é

possível observar a linguagem variável oferecida e a possibilidade de expressar. Além

disso, possui instrumentos e teorias capazes de fazer aproximações, e elaborar um

conjunto de expressões humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos,

nos significados e nas representações. Sendo assim, é possível encontrar em uma parte, a

compreensão e a relação com o todo14-15.

Local do estudo - Cenário

O campo de pesquisa foi o Hospital São Paulo, vinculado à Universidade Federal

de São Paulo. Trata-se de um hospital-escola com 712 leitos, geral e de alta

complexidade. A unidade neonatal foi a escolhida para a pesquisa e é considerada

referência no atendimento ao recém-nascido de alto risco e conta com profissionais

especializados, bem como, recursos tecnológicos para atender às necessidades dessa

população específica.

Nesta unidade existem projetos que envolvem os grupos de pais e cuidados

paliativos, com a participação da equipe multiprofissional, busca-se a realização dos

pressupostos do CCF16, entre os quais: dignidade e respeito; incorporação no

planejamento do cuidado dos valores, crenças e cultura; informação compartilhada;
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participação no cuidado e colaboração.

Caracterização da unidade

A unidade comporta 31 leitos, dispondo de uma área de 250 m², dividindo-se em

11 salas internas e quatro salas externas. Este espaço é dividido em: duas salas com oito

leitos, destinados ao RN criticamente doente, uma sala com oito leitos para RN com

cuidados intermediários/semi-intensivo, uma sala para isolamento com um leito e outra

sala com seis leitos para o atendimento ao RN prematuro estável em cuidado canguru.

Há, ainda, salas internas de apoio, sendo uma para prescrição multiprofissional;

uma para a coordenação de enfermagem; um laboratório; um almoxarifado/depósito de

equipamentos; uma copa com banheiro para a equipe da unidade neonatal, contendo

armários para guarda dos pertences da equipe de enfermagem; um expurgo e, ao final do

corredor, o posto de enfermagem que dispõe de terminal com câmera de vídeo para

controlar a entrada das pessoas que chegam à unidade.

População da pesquisa

Participaram do estudo 9 familiares, sendo 7 mães e 2 pais que estavam em

acompanhamento de seus filhos recém-nascidos hospitalizados na UTIN, após 24 horas.

Foram excluídos os pais com limitações físicas que impeçam a realização da atividade

de arte terapia.

O número de sujeitos atendeu os critérios de saturação, ou seja, o ponto em que

não houve novas informações, categorias ou temas, que terminou o ciclo de recolha e

análise de dados. Assim, o fechamento amostral correspondeu a suspensão da inclusão

de participantes quando os dados passaram a apresentar certa redundância ou

repetição17.

Coleta de dados

O desenvolvimento da pesquisa ocorreu em duas etapas. A primeira envolveu o

processo de construção do Origami e a segunda, as entrevistas qualitativas com os

participantes, que foram realizadas após a atividade.

Etapa 1. Construção do Origami.

A arte-terapia é um processo terapêutico decorrente da utilização de modalidades

expressivas diversas, que possibilitam a materialização de símbolos18. É considerada

uma intervenção que permite a formação de uma rede de comunicação entre o físico e a
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mente, mostrando assim, a arte como poder de cura e não apenas oportunizando a

criação de artistas, mas para que possam ser artistas e manterem-se vivos. Neste caso,

para que pais em ambientes de terapia intensiva com os filhos possam sentir bem-estar e

ainda, por meio da arte produzir algo de valor simbólico ao filho19.

Esse processo permite criações simbólicas que expressam e representam níveis

profundos e inconscientes da psique. Este modelo terapêutico facilita a expressão da

singularidade criativa de cada um e faz surgir formas a conflitos esquecidos, afetos

reprimidos e talentos desusados18.

Após o aceite, a primeira etapa constituiu-se da intervenção com o Origami. A

pesquisadora iniciava a intervenção, de forma individual ou com o casal, em local

previamente organizado contando a seguinte história do Tsuru:

O Origami se originou no Japão, porém ainda não há clareza em qual período,

mas há indícios que foi com o advento da sociedade samurai, que à arte de dobrar

papel para fins práticos e formais foi criada4. Atualmente no Japão, a figura do Tsuru

(o pássaro sagrado) é o mais presente nos objetos de arte e uma das mais reproduzidas

no Origami. Tradicionalmente, por ter o significado de vida longa e, consequentemente,

felicidade, as pessoas doentes são presenteadas com mil Tsurus, para que se restabeleça

a saúde. Esta tradição se espalhou pelo mundo20. O Tsuru é uma ave migratória

conhecida no Brasil como grou ou garça, no oriente, é um pássaro espiritual em razão

de seu lindo voo, que traz bons presságios. A garça possui diversos significados em

diferentes culturas, mas em geral é o intermediador da força que conduz o homem para

dentro e para fora de si mesmo20.

Após a explicação, a pesquisadora convidava os pais para fazerem a atividade

envolvendo a construção do Tsuru, com o objetivo de presentear o filho que estava

internado na UTI Neonatal. Durante a sessão, a pesquisadora conversava e ensinava a

técnica da dobradura, buscando a construção de vínculo com os pais. Essa etapa teve

uma duração média de 15 minutos. Todos os pais mostraram-se animados com a

proposta inicial e se envolveram com a atividade. Destacamos que a atividade do

origami é realizada com qualquer tipo de papel e não necessita de objetos adicionais,

como tesoura ou régua, o que facilitou a realização da intervenção. A pesquisadora
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disponibilizou papéis de várias cores e os pais podiam escolher com liberdade a cor

preferida.

Ao término da atividade, a pesquisadora acompanhou os participantes até a UTIN

para a entrega do Tsuru ao RN.

Após esse momento a pesquisadora verificou com os pais a disponibilidade para

a participação na entrevista ou se havia a necessidade de outro agendamento, ficando a

critério dos pais.

Etapa 2. A entrevista

Para compreender a perspectiva dos pais a respeito da experiência de construir e

entregar o Tsuru ao filho, optamos pela entrevista qualitativa. A entrevista constitui-se

em um processo de relação interpessoal em que ocorre o encontro entre a subjetividade

do pesquisador e do colaborador. Neste encontro, o pesquisador precisa respeitar a forma

utilizada pelo sujeito para construir sua narrativa, na tentativa de captar a sua

interpretação da realidade, e deve deixar de lado, suas crenças, seus valores e, inclusive,

sua formação intelectual21. Esta técnica valoriza a presença do investigador, oferece

todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação, além de ter seus pensamentos

e suas experiências no foco principal22.

A entrevista pode ser classificada em sondagem de opinião, semiestruturada,

aberta ou em profundidade, focalizada e projetiva. Neste estudo foi adotada a

semiestruturada, que combina perguntas em que o entrevistado tem a possibilidade de

discorrer sobre o tema em questão, além disso, há algumas considerações práticas a

respeito: a entrada do entrevistador em campo; apresentação do pesquisador com a

menção do interesse da pesquisa descrição sucinta sobre o trabalho; apresentação de

credencial institucional, explicação dos motivos da pesquisa; justificativa da escolha do

entrevistado; garantia de anonimato e do sigilo e conversa inicial11, o que foi respeitado

pelo pesquisador em todos os momentos.

Após a etapa 1, a pesquisadora agendou com os pais o melhor horário para que a

entrevista ocorresse e foi realizada na própria instituição, em um local privativo. Foi

mediada pela questão disparadora: Como foi para você a experiência de ter participado

da atividade do Origami? Durante seu transcorrer, outras perguntas foram inseridas no
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sentido de aprofundar a compreensão dos conceitos expressos pelo entrevistado, como

por exemplo: O que você sentiu ao presentear seu filho com o Tsuru? Poderia descrever

melhor? As entrevistas foram audiogravadas e transcritas na íntegra para, a seguir, serem

analisadas.

Análise dos dados

Os preceitos da Análise Qualitativa de Conteúdo Convencional23, guiaram o

processo de análise cuja finalidade foi descrever um fenômeno, por meio de análise

indutiva realizada diretamente, a partir dos dados obtidos dos participantes. A análise

qualitativa dos dados ocorreu de forma concomitante à coleta dos mesmos, seguindo os

passos preconizados pelo referencial metodológico: codificação, categorização,

integração e descrição das categorias desveladas.

Uma das pesquisadoras que coletou os dados fez a transcrição na íntegra e iniciou

o processo de identificação de códigos, lendo e relendo as transcrições enquanto

destacava as ideias iniciais e buscava significados e padrões para se familiarizar com o

texto. Todos os códigos foram agrupados em categorias potenciais, que foram sendo

revisadas   e refinadas em busca de coerência ao longo do conjunto de dados e, em

seguida, agrupados de acordo com suas semelhanças. Os demais pesquisadores

realizaram a leitura cuidadosa de todos os registros e buscaram o consenso das categorias

identificadas.

Embora o critério de interrupção da coleta de dados fosse o de saturação17, o

tempo destinado a coleta dos dados em tempos de pandemia foi um dificultador e por

ora, decidimos interromper com 9 participantes. No entanto, ao analisarmos os dados

coletados estes mostraram-se suficientes para que pudéssemos iniciar a compreensão do

significado de participar e entregar o Tsuru ao filho na UTI Neonatal. Entendemos que a

ampliação do número de participantes seja necessária para fortalecer nossa compreensão

e para isso, propomos continuar com a coleta de dados para futura publicação.

Aspectos éticos

Em cumprimento a Resolução 466/12 o projeto foi aprovado pelo Comitê de

Ética em Pesquisa da instituição. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento

Livre e Esclarecido (TCLE) antes do início da coleta de dados e após o esclarecimento

do objetivo e dos procedimentos metodológicos do estudo. Para assegurar o anonimato,
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os participantes foram identificados com sua cor preferida, escolhida no momento da

entrevista.

A elaboração deste estudo seguiu as recomendações para elaboração de pesquisas

qualitativas do COREQ (Critérios Consolidados para Relatar uma Pesquisa Qualitativa).

4- Resultados

Entre os nove participantes, a análise qualitativa das entrevistas permitiu a

organização dos dados em quatro categorias temáticas. São elas: Construindo o Tsuru:

tecendo bons sentimentos; Entregando o Tsuru: um presente ao filho; Vivenciando uma

montanha russa de emoções; e Pássaro Tsuru: força e esperança em ação.

Construindo o Tsuru: tecendo bons sentimentos

O convite para a elaboração do Tsuru permitiu aos pais a conexão com o lado

saudável do filho hospitalizado. Uma das mães referiu com orgulho o quanto a filha

estava bem desenvolvida, e por isso, ao receber o Tsuru poderia observar as cores do

objeto. Assim, escolheu sua cor preferida, a laranja, que tem para ela sentido de sorte.

Vou entregar (Tsuru) para minha pequena… (sorri). Minha Mariane (ri), e do

jeito que ela já está espertinha, as cores… E eu gosto do laranja… As cores ela

começa a observar, vai trazer sorte para ela… (Laranja)

Durante a construção, o momento da entrega do Tsuru foi planejado e idealizado

pelos pais como um encontro feliz, com entrega de um presente que simbolizava para

eles, carinho, esperança e a força necessária para a recuperação do filho e a tão esperada

alta para casa.

Eu vou entregar feliz, vou contar para ela a história, explicar para ela o porquê,

dar ainda mais esperança para ela, porque eu sei que ela é uma menina muito

forte, muito forte mesmo, e simbolizar um pouquinho mais de força para ela e

esperança, que um dia ela vai para casa, ficar tudo bem, que ela vai ter uma vida

normal, e vai ser uma criança muito feliz… (Pink)

É a hora que a gente vai transmitir o carinho para ele… (Verde escuro)

A entrega também foi idealizada para acontecer em uma atmosfera de amor,

acolhimento, toque e presença física.
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Tentando colocar ela sempre nessa atmosfera, de amor, de acolhimento, daquele

momento que ela está passando, de presença, sabe? Filha, eu estou aqui…

Seguro a mãozinha dela, na medida que eles permitirem. (Verde)

Entregando o Tsuru: um presente ao filho.

A entrega dos Tsurus representou para os pais um momento no qual a esperança

foi concretizada e depositada próximo ao filho. Junto dela, foram projetados desejos de

franca recuperação e o resgate da vida.

Porque realmente acho que foi meu primeiro presente para ela (choro), e...

deixar isso aqui… esse símbolo de esperança para ela... acho que é o que a gente

precisa e ela (bebê) também. (Roxo)

Eu desejei que ela fique bem (momento da entrega), para poder ir embora para

casa logo, que é o que eu desejo todos os dias. (Rosa Pastel)

Na hora que eu entreguei eu pedi, eu fiz um pedido. Para que a gente possa ir

para casa, que saia a alta, que ela mamasse, assim… Falta pouquinho, apesar

de ela estar dormindo, eu pedi, assim quando entreguei, e ela olhou assim, mas

não deu muita atenção. Mas eu fiz um pedido. (Rosa)

Eu vou entregar alguma coisa para ele ali, olha, eu fiz para você e eu sei o

significado disso, eu estou depositando esperança também nisso e vou passar

para ele. (Verde escuro)

Entreguei para a Abgail, falei para ela, ela estava dormindo. Mas mesmo assim

eu penso que assim… Eles estão tendo contato com o mundo, mesmo que

dormindo né? (Roxo)

“Olha filha, a gente tem… Tem um projeto lá fora e aí eu participei, a mamãe fez

um origami rosa para você, lindo! Vou colocar aqui no seu armário… E depois

que você sair, a mamãe vai tirar uma foto de você com ele. E com ele mamãe

desejou muita vida”. (Verde)
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Vivendo em uma montanha russa de emoções

A liberdade para expressar os sentimentos emergidos durante a confecção e

entrega dos Tsurus aos filhos, permitiu aos pais sentirem-se acolhidos e seguros para

falar de outros sentimentos vivenciados na experiência de ter o filho internado na UTI

Neonatal. Vivendo em uma montanha russa de emoções revelou para os pais a não

linearidade da vida de ter seu filho hospitalizado, marcada constantemente por altos e

baixos e a necessidade de enfrentamento dia após dia.

Uma das mães referiu que poder visitar a filha, ver sua evolução e receber boas

notícias é algo que muda tudo e traz muita emoção, a ponto de voltar para casa saltitante.

Mencionou viver um cotidiano cheio de sentimentos diversos e o definiu como sendo

como uma montanha russa:

É bom, porque pelo menos eu vejo ela, pelo menos eu vejo minha filha, é bom

(...) Vejo a evolução dela, dia após dia (...) quando você recebe uma notícia boa,

muda tudo, volta para casa saltitando, e ai vai indo sabe, dia após dia, é emoção

demais, é um mix, muitos sentimentos, muitos mesmo, uma montanha russa. É

uma expressão que a gente define, montanha russa! Quando eu cheguei aqui e

ver ela bem, ela está bem mais coradinha. Muda tudo, toda a ansiedade que eu

estava baixou, e eu só... eu estou feliz agora, eu estou feliz! (Pink)

Contudo, há dias em que o desejo emergente de levar os filhos para casa é

substituído pela desesperança, ao serem surpreendidos com a notícia da piora do quadro

clínico, emergindo sentimentos como tristeza, frustração e indignação, por nunca ter

imaginado que passaria por essa difícil situação:

Triste porque eu quero levar ela para casa logo, aí eu chegar aqui e ver ela

entubada, não é muito legal. (Rosa pastel)

Tem dias turbulentos, tem dia que a gente chega aqui achando que vai ser o

melhor dia, e é o pior. Às vezes a gente chega aqui desesperançados, não

desesperançados, sabe, mas já calejados. (Pink)

Nunca pensei em passar por isso, porque a gente imagina ter o filho e levar para

casa logo, (...) mas infelizmente nem tudo é como a gente quer. (Laranja)
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Há ainda, as internações prolongadas provocando em uma das mães, o cansaço

físico, a preocupação com os acontecimentos em sua casa e o acúmulo das experiências

vai tornando os momentos mais difíceis, elevando a ansiedade e acelerando o desejo de

retornar com o filho para casa. Um casal aponta o sofrimento vivenciado por eles durante

a espera do atendimento do filho e o quanto foi importante estarem juntos, um

confortando e apoiando o outro:

É cansativo... eu estou aqui há 8 meses (...) no final está muito cansativo, a gente

já passou por muita coisa. Mas agora, no momento eu estou muito cansada,

quero ir pra casa, estou com problemas em casa e ela está tendo aquela

dificuldade de mamar ainda… É bem difícil. (Rosa)

A gente ficou durante as três horas do procedimento no pico do estresse, no pico

da ansiedade, a gente exalava ali, minha esposa do lado, a gente exalava

ansiedade, eu tentava confortar ela (esposa) e depois era eu, e ela tentava me

confortar. (Roxa)

Nessa montanha russa acompanhada por inúmeros sentimentos como, ansiedade,

estresse, cansaço, frustração, entre outros, revela-se a força que os mantém firmes no

trilho, ora apoiados pela espiritualidade, ora pela resiliência, envolvendo a perspectiva

positiva de que ultrapassarão as dificuldades, tendo o esperado retorno para casa como

desfecho final:

Deus sabe de todas as coisas, o importante é ela estar bem, e ela ir para casa

segura. ... fé em Deus, que ela vai para casa. (Laranja)

Essa semana está bem complicada, não sei o que eu estou sentindo, mas vai

passar (...) É difícil, vai passar, eu já passei por isso… Vai dar tudo

certo…(Rosa)

Mas acho que a maior parte do tempo é de esperança, sabe? Foi sempre

esperando o melhor, foi sempre orando pelo melhor. (Roxo)

Eu tenho muita fé…(choro) que minha filha vai sair daqui o mais rápido

possível! (Rosa bebê)
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Tem que arranjar força, que a gente achava que não tinha, levantar, vir, pegar

ônibus. (Pink)

Eu falo (sorri) eu confio que ela vai conseguir sabe? que ela vai sair daquela

apneia pra voltar a respirar com a frequência boa… oxigenar certinho o

corpinho dela. (...) Eu também tenho que entender isso, as minhas limitações

físicas, psicológicas, né? Mas eu sei que Abgail está bem, meu neném está bem.

(Verde)

Pássaro Tsuru: força e esperança em ação

Essa categoria retrata o significado atribuído pelos pais a experiência de

participar da construção do Tsuru e conhecer sua história. Ao serem questionados sobre

como avaliavam a intervenção, os participantes destacaram o quanto a atividade permitiu

momentos de distração, propiciando o desvio da atenção para algo mais leve, fácil e

distante da tensa rotina vivida com o filho na UTI neonatal:

Também a abordagem assim… bem leve né, com a gente lá fora… É (pausa),

também torna assim nosso dia diferente, porque eu já estou aqui há… (pausa) 20

dias né… (...) a rotina é sempre batida, é a mesma coisa… Então eu achei legal

nesse sentido, que traz uma coisa assim… Algo que está fora de nossa rotina na

UTI…(Verde)

A gente vem, a gente é alheio ali, vem ficar com o neném… Mas, sai um pouco

disso aqui (UTI) você se concentra em outra coisa, isso é legal. Porque a gente

esquece o “lá fora” e foca nisso aqui, porque se não a gente não vai conseguir

executar isso aqui (Tsuru), que é muito fácil. (Laranja)

Aceitar o convite, parar e se concentrar na execução do Tsuru foi uma

experiência considerada diferente para os pais, na qual puderam experimentar naquele

momento a sensação de paz, tranquilidade e bem-estar. Aprender algo diferente com a

construção do Tsuru foi relatado pelos pais como um momento bom, repleto de outros

significados como a sensação de tornarem-se mais fortes, confiantes e esperançosos.

Passa uma paz, a cabeça foca em alguma coisa assim, alguma coisa que você

sabe que vai sair, vai dar certo no final. Te passa uma paz assim, acalma um
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pouco a minha cabeça, que bom... muito bom... (...) agora eu estou bem mais

tranquila. (Pink)

Para mim foi uma experiência diferente, pois eu já tinha feito um origami, só que

não dessa forma, com um "porque" tão forte (choro). Isso daí me deu mais força

e sentido (pausa) para minha filha melhorar cada vez mais (...) foi uma

experiência muito boa, diferente. (Rosa bebê)

Essa experiência de aprender a fazer, foi ótima, é uma coisa a mais, tudo que

vem para somar, para aprender, para aumentar a esperança da gente é bom, e

hoje foi muito boa essa experiência. Me senti muito bem, muito bem, e ao mesmo

tempo aumenta um pouco a confiança também, a gente se sente mais confiante,

fica mais esperançoso. (Verde escuro)

Sempre a gente tem esperança de dias melhores, né? É muito bom isso

(construção do Tsuru), a gente tem que sempre ter fé que as coisas vão melhorar.

(Laranja)

Ao avaliar a atividade umas das participantes resgatou o momento da construção

do Tsuru, momento em que a pesquisadora ia contando a história do pássaro e ensinando

a dobradura. Essa lembrança evidenciou o quanto as palavras confortantes provenientes

da história do Tsuru emocionaram a mãe a ponto de chorar e a seguir, sentindo-se

aliviada, tranquila, com mais ânimo e esperança para enfrentar a montanha russa de estar

com o filho na UTI.

Você falando aquelas palavras para mim (no dia da construção do Tsuru)… me

deu mais energia, fiquei mais tranquila, fiquei mais aliviada, fiquei mais... foi

isso. Lá dentro (UTIN) ela (bebê) não deu a mínima (origami), mas aqui sim, eu

senti como se eu precisasse ouvir aquelas palavras naquele momento… (...) os

sentimento que você foi falando para mim, faz um tempo que a gente conversou

mas no momento que você falou, eu até chorei, aquele dia eu precisava ouvir

aquelas palavras, me senti muito bem, com muita esperança, foi isso, me senti

bem (choro). (Rosa)
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O encantamento com a história do Tsuru também foi destaque em outras falas, o

quanto o momento foi bom, energizante e oportunizou ativar a esperança.

É uma história muito linda, de boa ação, de continuidade do bem e esperança,

para corrente não parar ali né, continuar. E isso que é bom do ser humano,

continuar essa corrente, e manter a esperança sempre ativa. (Verde escuro)

Fazendo um a gente já deixa uma gota de esperança a mais. É o que a gente

precisa, é o que eu falei pra minha esposa a alguns dias atrás, qualquer gota de

esperança a mais é importante, não pode perder esperança e acostumar com

uma situação como essa assim… E sempre ter algo para aprender né…(risos) E

foi ótimo, você falando, passando esse sentimento do Tsuru, é muito bom, e

agora que eu fiz e carreguei todas as energias boas dele para dar a ela…(Roxo)

Um dos pais faz uma analogia entre o significado da história do Tsuru ao cuidado

continuado e compartilhado com a equipe de profissionais da UTI que segundo eles,

lutam para continuar a vida da filha e aos quais, eles depositam muita confiança e

esperança.

Forte, bem forte, mas dá uma esperança! E pensar que ela (filha) não conseguiu,

mas as pessoas ( equipe de saúde) continuaram por ela (...) a gente não tem nada

para fazer pela nossa filha, a gente não... não está nas nossas mãos, a gente tem

que confiar em outras pessoas e essas pessoas lutam pela minha filha, e acho que

é a mesma coisa da história (Tsuru), continuaram por ela, e acho que é sobre

isso. A UTI, muitas vezes, são pessoas lutando pela sua filha porque você não

consegue, você não pode, não é que você não consegue, você faz do seu jeito,

mas tem outras coisas que a gente não tem conhecimento para fazer. Então as

pessoas continuam pela minha filha. (Pink)

5- Discussão

Neste estudo, a prática integrativa origami foi significativa como prática para a

promoção do relaxamento e diminuição de ansiedade em pais de recém-nascidos
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internados em UTIN, causada pelo impacto da hospitalização. Bem como, para o

fortalecimento do vínculo RN e sua família, família - profissional e promover a escuta

ativa da família, em uma perspectiva ampla e integrativa.

Um estudo que teve como objetivo analisar os níveis de estresse e a satisfação

dos pais com o atendimento em UTIN, concluiu que todos os participantes afirmaram

terem tido uma experiência estressante, porém, em diferentes níveis, sendo a separação

entre pais e bebês imposta pelo ambiente da UTIN considerada como uma das principais

fontes de estresse24.

As práticas integrativas e complementares, onde insere-se a arteterapia, é uma

alternativa para trabalhar a base da comunicação paciente profissional11, com o

fundamento da criação estética e a elaboração artística em prol da saúde, é uma atividade

que trata com estratégias lúdicas o homem e suas diversas dimensões, como o resgate da

essência do ser humano, o autoconhecimento e a procura por novos modos de produzir

cuidado25, além de ser capaz de promover o desenvolvimento cognitivo12.

Outro ponto que é ressaltado em estudos atuais é a necessidade de incluir a

família ao cuidado do RN hospitalizado, sendo assim, indissociáveis26. Contudo, na

prática, é observado como objetivo das relações entre enfermagem e família a

transmissão de informações sobre o ambiente hospitalar e estado clínico do internado27.

Contexto também evidenciado no presente estudo.

No que se refere às influências da prática integrativa origami sobre o bem-estar,

houve o relato de: distração, ressignificação e alívio da ansiedade. A oportunidade de

aprender algo novo associado à fuga da rotina hospitalar, sem julgamento punitivos, abre

espaço para uma comunicação efetiva e aumento da confiança entre profissional e

família.

O estudo da Prática Integrativa Origami em contexto de arte-terapia para pais

com RNs internados em UTIN é particularmente importante, pois ressalta a importância

do implemento de intervenções também direcionados a família durante o enfrentamento

de situações adversas, em que encontram-se fragilizados e vulneráveis.

6- Conclusão

A prática integrativa Origami como intervenção de enfermagem para pais no

contexto da internação Neonatal impacta positivamente na percepção do cuidado,
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resiliência e fortalece vínculo enfermagem-família, podendo assim, contribuir para o

enfrentamento e transformação do contexto de fragilidade e vulnerabilidade vivenciado.
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