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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

O hospital Maternidade Divino Amor situado no município de Parnamirim/RN trabalha com a

assistência à saúde da mulher em diferentes aspectos, principalmente no que está

relacionado ao ciclo gravídico puerperal desde a assistência no pré-natal de alto risco até o

pós-parto. Dessa forma, as famílias podem contar com assistência multidisciplinar durante

todo processo de gestação, parto e puerpério, tendo em vista que algumas mães

permanecem mais tempo no hospital caso seus filhos fiquem internados na UTI neonatal, a

qual dispõe de 10 leitos de alta complexidade.O hospital MDA, oferece uma casa que

recebeu o nome de “Casa da Mamãe Feliz”, com 10 vagas disponíveis para as mães

permanecerem por tempo indeterminando de acordo com o tratamento dos seus RNs, na

UTIN, que segundo Bortoletti (2010), refere que o ciclo gravídico-puerperal é considerado o

auge do desenvolvimento psicossexual feminino, merecendo uma atenção cuidadosa dos

profissionais envolvidos nesse processo. As puérperas, muitas delas primigestas, precisam

permanecer no hospital, logo após o parto natural/cesárea, se afastando assim do seu

convívio e vínculo familiar. São chamadas a enfrentar a realidade de saúde do seu filho que

chegou ao mundo tão frágil necessitando da assistência de uma UTIN e todos os aspectos

físicos, emocionais e sociais que norteiam o momento presente.

Objetivos

Com a finalidade de estimular o vínculo mãe-filho e facilitar a amamentação exclusiva, bem

como participação ativa nos cuidados com seus recém-nascidos, proporcionando melhor

desenvolvimento e resistência para eles, tendo em vista o que preconiza o Manual do Método

Canguru, recomendado pelo ministério da saúde, o objetivo deste trabalho é promover,

através da Prática Integrativa e complementar de auriculoterapia, equilíbrio emocional e

físico, assim como esculta acolhedora e estímulo ao autocuidado, impactando positivamente

na recuperação do binômio mae/filho.

Metodologia

Essa experiência se torna ainda mais desafiadora quando estão presentes riscos relevantes



na saúde do filho, independente do contexto sócio histórico em que essa família e essa

mulher estejam inseridas. Pensando na promoção do cuidado com essas mães diante da

realidade exposta, iniciou-se em 2020 um trabalho multidisciplinar da psicologia com a

enfermagem de escuta qualificada para identificação das queixas específicas de cada mãe,

associada à prática da auriculoterapia, favorecendo o alívio de sintomas emocionais,

somáticos e psicossomáticos emergentes. Os atendimentos as mães, ocorriam

semanalmente e a cada sessão, eram avaliadas pela psicologia e a enfermagem, através de

uma escala de satisfação. A Auriculoterapia é uma técnica da Medicina Tradicional Chinesa

que tem o objetivo de estimular pontos específicos no pavilhão auricular proporcionando

liberação de neurotransmissores e outras substâncias que promovem analgesia, recupera

funções orgânicas equilibrando as emoções. Está na Política Nacional de Práticas

Integrativas (PNPIC) desde 2006, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Resultados

Perceberam-se resultados favoráveis e melhora nas respostas referente a terapia, visto que,

muitas delas relatavam alívio de dores musculares, melhoras no humor rebaixado, melhoras

no sentimento de desesperança, medos e insegurança, melhora na qualidade do sono, do

apetite e principalmente nos sintomas de ansiedade, muito frequentes. Diante desse trabalho

foi visto a importância da atenção diferenciada com a saúde dessas mães, tendo em vista

que seus benefícios são percebidos por todos que fazem parte desse processo: família,

paciente e equipe. Portanto é salutar o aprimoramento e fortalecimento desse projeto a fim

de proporcionar maior qualidade no serviço de saúde ofertado pelo Hospital MDA.

Conclusões

Diante do exposto, observamos a importância da abordagem multidisciplinar; a percepção na

amplitude do que consiste o cuidado; e o desenvolvimento de novas estratégias para eficácia

das ações de promoção a saúde, nos diversos cenário da assistência. A opção por uma

terapia não medicamentosa, de maneira complementar, é um dos principais ganhos, por se

tratar de um método que estimula a fisiologia natural, apresentando resultados positivos, com

alta resolubilidade, com baixo custo e baixo risco, sem efeitos colaterais e tóxicos. Dentro

desse contexto, as PICS vem sendo cada vez mais utilizadas nos diversos níveis de atenção

do SUS, consolidando essas práticas, como auriculoterapia, usada nessa experiencia, assim

como outras diversas, contempladas na Política Nacional de Praticas Integrativas, como um

aporte para as experiencias exitosas.

Palavras-Chave
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