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Resumo
A chegada de um bebê é frequentemente
vivenciada com acentuada intensidade na
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família, gerando um misto de sentimentos e
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expectativas. Diante um nascimento de altoTema: UNICAMP 50 anos: Memórias,
risco, onde o bebê necessita de cuidados
Experiências e Trajetórias Profissionais.
intensivos neonatais. O programa de visita dos
irmãos a unidade neonatal, visa criar um
EIXO 3 – Desenvolvimento humano,
espaço que possibilite a expressão de
saúde, sustentabilidade e qualidade de
vida
sentimentos e um momento de maior contato e
aproximação das relações familiares. Sendo
assim, este trabalho tem como objetivo
apresentar a experiência que está sendo desenvolvida na unidade de neonatologia
do CAISM/UNICAMP. A visita dos irmãos, ocorre semanalmente às sextasfeiras no período da tarde, em três momentos distintos: 1) avaliação e
atendimento dos irmãos pela psicologia, como desenhos, pinturas, histórias e
sensibilização do ambiente hospitalar através de fotografias 2) avaliação
realizada pela enfermagem com questionário destinado aos pais sobre a condição
de saúde destes irmãos; 3) retorno à unidade de psicologia, para fechamento e
avaliação da experiência vivenciada pela criança ou adolescente. A partir da
experiência na unidade, percebe-se que o período de internação do bebê é um
momento crítico também para os irmãos e as visitas auxiliam para proporcionar
um espaço de esclarecimento de dúvidas e expressão de sentimentos, de modo
que ansiedades e possíveis fantasias sejam amenizadas e elaboradas, além de
contribuir para construção e fortalecimento dos vínculos afetivos e interações
familiares. A visita dos irmãos junto à unidade é essencial para a diminuição de
ansiedades e fantasias tanto dos filhos quanto dos pais, facilitando e fortalecendo
os vínculos afetivos.
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