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RESUMO

BALDINI,S.M. Avaliação das reações dos pais à internação do filho em
unidade de terapia intensiva e desenvolvimento de uma proposta de
apoio psicológico. São Paulo, 2001, 183 p. Tese (Doutorado) - Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Objetivos: Realizar uma avaliação das reações dos pais à internação do
filho em unidade de terapia intensiva e desenvolver uma proposta de apoio
psicológico. Casuística: Foram entrevistados 48 pais em unidade de terapia
intensiva pediátrica e 27 em unidade de terapia intensiva neonatal, além dos
pais que participaram nos grupos de pais. Métodos: 1) Realização de
entrevistas semi-dirigidas com os pais, utilizando questionários previamente
elaborados, à admissão do paciente e durante sua internação; 2) Avaliação
do nível de ansiedade dos pais à internação do filho, pela aplicação do
Inventário de ansiedade traço-estado; e 3) Realização de grupos de pais em
unidade de terapia intensiva pediátrica, com a participação de equipe
multiprofissional. Resultados: Em ambas as unidades de terapia intensiva
as reações mais freqüentemente citadas pelos pais ao início da internação
foram de desespero e tristeza, e citaram as necessidades de apoio
psicológico como as mais importantes neste momento. Os principais
sentimentos relatados no decorrer da internação foram de preocupação,
medo e tristeza, e a maioria dos pais em ambas as UTIs ficaram assustados
com a aparência do filho. Os níveis de ansiedade mostraram-se
significativamente elevados à ocasião da internação do filho, não havendo
diferença entre os pais em UTI pediátrica e neonatal. O grupo de pais
revelou-se uma técnica eficaz de apoio psicológico em UTI. Conclusões:
Há necessidade de apoio psicológico aos pais de pacientes pediátricos
internados tanto em UTI pediátrica como neonatal, pelo elevado nível de
ansiedade, desespero e tristeza que apresentam à internação do filho. As
entrevistas semidirigidas com a aplicação dos questionários propostos para
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