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Segundo Oliveira et al (2003) desde as civilizações mais remotas o nascimento de um
filho representa para as famílias a realização de um sonho, sendo carregado de expectativas,
assim como de ser um filho saudável, concretizando o desejo dos pais. Os autores ressaltam
que após o nascimento, uma série de transformações que ocorrem no âmbito familiar, tanto na
representação de papéis sociais, quanto nas responsabilidades, medos e angústias, havendo um
sentimento crescente dessas angústias quando o bebê nasce prematuro.
Esses sentimentos dos pais se mantêm e pode ser ampliado, no caso dos recém-nascidos
serem internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI-N) sendo que, de acordo com
os autores supracitados, devido ao distanciamento do filho e a possibilidade e sensação de perda
eminente, os pais podem ser conduzidos a um sentimento de luto antecipatório. Nesta
perspectiva ainda, ocorre uma ruptura na expectativa dos pais desde o início da gestação de
levar o filho para casa, que é frustrada quando o bebê necessita ficar por um longo período na
UTI-N. Essa impossibilidade pode suscitar nos pais o sentimento de culpa pelo que está
acontecendo com o filho e o sentimento de fracasso em cuidar e proteger.
É evidenciado que a alta materna com a manutenção da internação do recém-nascido
na UTI-N é percebida pela mãe como uma separação do filho, suscitando sentimentos de
abandono deste, assim como o sentimento de fracasso como mãe, que se vê frente à frustração
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da possibilidade de viver a expectativa de integrar o filho no seio familiar. O momento da alta
materna seria vivenciado de forma ambivalente, pois a mãe ao mesmo momento que se sente
aliviada de ir para casa e sair do contexto hospitalar, se sente apreensiva e angustiada a respeito
da internação do filho.
A internação do recém-nascido numa UTI-N na maioria dos casos suscita nos pais
sentimentos de medo frente à condição de fragilidade que o filho se encontra, além de colocálos frente à possibilidade do recém-nascido não sobreviver ou ter sequelas graves. Em função
da realização de diversos procedimentos invasivos que são acompanhados pelos pais estes são
vivenciados como ameaçadores, resultando em diversas reações emocionais inadequadas e
desproporcionais que muitas vezes alimentam fantasias persecutórias.
De acordo com Oliveira et al (2003) os sentimentos de culpa e perda vivenciados pelos
pais não devem ser ignorados e sim enfrentados e trabalhados mediante diálogo da equipe
profissional juntamente com a família realizando um processo de enfretamento.
Em virtude dessa situação de angústia vivenciada pela família enquanto o bebê está
hospitalizado, este trabalho apresentara um relato de experiência, ocorrida pelo atendimento da
equipe de psicologia de um Hospital Universitário junto à mãe de um recém-nascido
hospitalizado na UTI-N.
O caso que originou este relato de experiência refere-se a uma mulher de 23 anos, com
30 semanas de gestação, que foi internada em virtude do rompimento prematuro da bolsa
amniótica. Objetivo principal da internação era postergar o trabalho de parto, visando tentar
levar a gestação até a 34ª semana aumentando as chances de sobrevida do bebê. Na história
pregressa da paciente identificou que ela já havia vivenciado duas gestações sem êxito já que
em ambas perdeu o bebê. Nesta terceira gestação, em curso descobriu possuir Trombofilia
Hereditária, uma doença em que, segundo o Código Internacional de Doenças (CID-10) há uma
hipercoagulabilidade (surgimento de coágulos), que impede a chegada de sangue suficiente
para o bebê. Em função deste diagnóstico foi preciso então, que durante a gestação a paciente
tomasse injeções de Heparina todos os dias até o nascimento da criança, que nasceu de cesárea,
e foi encaminhada para a UTI neonatal. A mãe precisou ficar hospitalizada durante mais sete
dias devido a uma infecção e temia ter alta antes de seu bebê. Assim que soube da necessidade
de sua saída sem a alta do bebê, este medo se concretizou e gerou resistência para ir embora.
Com base no caso descrito, o objetivo proposto consiste em apresentar a atuação da
equipe de psicologia neste momento em que angústias estavam latentes e defesas eram
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acionadas diante da necessidade da paciente deixar o hospital, enquanto seu bebê permanecia
hospitalizado. Para tanto, utilizamos como intervenções a escuta e orientação psicológica,
sendo esta última para o esclarecimento sobre as dúvidas da paciente, visando minimizar o
efeito de suas angústias e ansiedades, possibilitando a partir disso maior controle da situação.
Essa intervenção resultou na aceitação da paciente em deixar o hospital, compreendendo
que essa atitude não representava abandono diante do filho, mas sim um tempo para ela mesma
se fortalecer criando a possibilidade de que ela se cuidasse e se mantivesse forte para melhor
acompanhar o bebê enquanto sua internação fosse necessária. A intervenção realizada
possibilitou que a paciente elaborasse sua angústia de reviver a situação do pós- parto de
retornar para casa sem o bebê, assim como aconteceu em sua gestação anterior em que a criança
faleceu.
De acordo com Rosa et al (2010) as mães esperam ansiosamente para ver seu bebê,
poder tocá-lo e ouvir seu choro. O choro que é compreendido pelas mães como um sinal de
saúde, de que seu filho nasceu saudável, mesmo que represente ao bebê um momento de dor.
A ausência do choro ou silêncio da fala tende a angustiar as mães, deixando-as apreensivas
quanto ao estado de saúde do recém-nascido, mobilizando fantasias. (Rosa et al, 2010).
O primeiro contato dos bebês com as mães ao nascer possibilita que a separação
posterior que ocorre logo após o corte do cordão umbilical, transcorra de maneira menos
dolorosa e mais compreensiva pela mãe. O primeiro contato pele a pele, ainda no centro
cirúrgico permitirá que a mãe olhe, sinta e se apegue afetiva e emocionalmente ao bebê, pois
agora ele se faz concreto. Ao perceber que seu filho está bem, que ele tem respostas de
reconhecimento e afeto (como se acalmar ouvindo a voz da mãe, ao sentir seu toque), a mãe
pode compreender de maneira mais fácil a necessidade da separação entre o binômio para que
os cuidados necessários sejam dados ao bebê. De acordo com Rosa et al (2010), apenas obter
informações sobre o estado do bebê não parece ser suficiente para que a ansiedade da mãe seja
diminuída. Como no caso ilustrativo, podemos também relacionar a ansiedade da puérpera ao
fato dela não ter vivenciado esse contato pele a pele, acima descrito pelas autoras, como
fundamental na tranquilização das mães.
A vivência de ter o filho internado em uma UTI-N coloca a mãe em contato com a
possibilidade de perda, desidealização e ainda a chance iminente da morte de seu bebê. A
incerteza sobre os procedimentos, a evolução e a recuperação do recém- nascido prematuro faz
nascer um forte sentimento de angústia e uma desilusão frente aos sonhos almejados ao filho,
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à volta para a casa com ele e a possibilidade da perda de uma parte de si própria. O papel da
equipe neste manejo situacional, onde a insegurança da mãe será amenizada pelo acolhimento
da equipe assume um aspecto fundamental. Sales et al (2006) também destacam a importância
da convivência com a família que possuem seus filhos internados em UTI-N, pois permitem
uma identificação e compartilhar o sofrimento. Para a mãe, a princípio, a ideia de ter seu filho
ligado a muitos aparelhos é assustadora, mas o bom relacionamento e a confiança na equipe de
saúde proporcionam a ela compreensão da real necessidade de seu bebê e a segurança de que o
que está sendo feito é para o bem dele. Através das experiências das demais famílias ela pode
aproximar-se do que faz sofrer projetando no “outro” sentimentos de culpa e medo em relação
ao internamento que podem ser minimizados também se a equipe de saúde compreende e acolhe
a família tendo a compreensão de sua dor.
Sentimentos de culpa e medo são potencializados quando a mãe recebe alta médica e o
bebê deve permanecer internado. Sales et al (2006) reforçam a importância da boa relação com
a equipe a fim de que a mãe esteja segura para deixar seu bebê e compreender que lá fora
existem outras formas de cuidado que ela pode exercer, como a preparação do ambiente para a
chegada do bebê, os últimos detalhes que faltaram. Entre outros, as autoras destacam o efeito
positivo do vínculo que as mães que tem seus filhos internados em UTI-N criam.
De acordo com Winnicott (citado por Marson, 2008), com o nascimento do bebê, uma
condição psicológica diferente é desenvolvida na mãe, o que por ele é nomeado como
“Preocupação Materna Primária”, segundo o autor, é por meio desta que a mãe se torna capaz
de se adaptar às necessidades iniciais da criança, se identificando e preocupando com esta e
excluindo outros interesses durante esse período.
As expectativas, angústias, medos podem ser divididos e compreendidos, na medida
em que essas mães encontram-se em situação semelhante, proporcionando uma compreensão
melhor de sua dor. O suporte psicológico também se faz importante para que a mãe esteja
preparada para enfrentar as incertezas da internação, as oscilações das respostas do bebê frente
ao tratamento, bem como lidar com o afastamento do bebê em caso de alta médica.
Dessa maneira, o trabalho da equipe multidisciplinar deve favorecer o acolhimento da
mãe que encontra-se fragilizada e vulnerável, estabelecendo uma relação de confiança com ela
e minimizando a sensação de culpa por deixar o bebê no hospital, bem como fazer emergir o
cuidado a partir da compreensão do estado de saúde em que se encontra o bebê, em que cada
progresso do recém-nascido deve ser encarado como uma vitória rumo à recuperação. Esse

PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: Formação, Atuação e Compromisso Social
cuidado da mãe com o bebê poderá restabelecer a formação de vínculo que foi perdida no
momento do nascimento, fazendo com que a mãe aflore os sentimentos de cuidado, proteção e
carinho que tomarão o lugar outrora dominado pela angústia, medo e insegurança (Sales et al,
2006).
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