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RESUMO

O desejo da maioria dos casais é ter um filho perfeito, bonito e saudável, que obedeça às expectativas criadas pela sociedade, mas nem sempre 
isso é possível. A descoberta de uma malformação congênita durante a gravidez é um período de instabilidade emocional para os pais. Nesse 
momento eles experimentam sensações jamais imaginadas, ocorrendo um conflito psíquico em relação ao bebê que foi imaginado e a descoberta 
do bebê real que está por vir. Além dessa instabilidade emocional devido a descoberta da malformação fetal, ainda vivenciam os primeiros 
momentos com o filho recém-nascido (RN) dentro de uma unidade de terapia intensiva neonatal, o que ocasiona uma série de incertezas sobre o 
futuro. Partindo desse contexto, baseado nas iniciativas globais de centrado na pessoa e cuidado centrado na família da Institute for Healthcare 
Improvemente (IHI) foi elaborado o presento estudo. Objetivos: pesquisa de campo que objetivou compreender as experiências de pais de 
recém-nascidos com mielomeningocele na unidade de terapia intensiva neonatal e saber o mais importa para eles naquele momento. Método: 
pesquisa qualitativa, descritiva baseada no método história de vida, realizada em um hospital público federal, com onze participantes. Resultados: 
a partir da análise de conteúdo (BARDIN, 2011), foi identificado que as vivências dos pais na unidade de terapia intensiva neonatal, são 
permeadas de sentimentos ambíguos de medo, afastamento e preocupação com seu filho, assim como a dificuldade para maternar em meio a 
fios, aparelhos, ruídos, dentro de um ambiente altamente tecnológico e repleto de incertezas. Os pais reforçam a necessidade do uso de 
tecnologias leves, através do acolhimento pelos profissionais de saúde da unidade neonatal. Conclusões: mediante as vozes dos participantes 
percebe-se a necessidade de um cuidado singular, centrado no paciente e família. O estudo apresenta a necessidade de que profissionais de 
saúde estejam preparados para acolher as famílias, principalmente na primeira visita destes na UTI, identificando o que mais importa para eles, 
traçando intervenções que favoreçam e promovam a formação do vínculo afetivo, tão necessário para o crescimento e desenvolvimento do 
recém-nascido.
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