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O objetivo deste trabalho foi compartilhar a experiência vivenciada pelos estagiários
de psicologia no atendimento de pacientes gestantes dentro de um Hospital Universitário.
Para entender e compreender melhor o processo de dar a notícia de que o bebê pode vir a
nascer com alguma deficiência para as gestantes, estudaram-se textos psicanalíticos que
compreendem a relação mãe-bebê, tanto no período gestacional quanto após o nascimento. O
caso atendido no hospital evidenciou o processo da idealização do bebê por parte da mãe ao
receber o diagnóstico de uma má formação. Ao atender a paciente, pode-se perceber que ela
teve dificuldade de aceitar o diagnóstico médico, pois, após a realização da ultrassonografia
ela ficou sabendo de que havia uma possibilidade do bebê nascer com uma má formação no
rim esquerdo, o que o levaria a um processo cirúrgico após o nascimento. Quando o bebê
nasceu foi constatado que o rim direito também estava em partes afetado, assim como o
intestino. Diante disso, a paciente ficou angustiada e com medo do que pudesse acontecer
com seu filho, uma vez que ela já havia perdido um outro filho no período gestacional.
Durante os atendimentos percebeu-se que a paciente teve vários momentos de
frustrações devido às expectativas de suas fantasias com relação ao seu filho. Conforme
Ferrari e Piccinini (2007, p. 184) a descoberta da gravidez marca o início de um período
permeado de mudanças físicas, ansiedades e expectativas na vida de qualquer mulher. Na
medida em que o feto recém descoberto cresce dentro de seu corpo, ocorre, no seu psiquismo,
o surgimento da ideia de ser mãe, e com ela, a idealização do bebê que está por vir. Em
outras palavras, a gestação deve ser compreendida em dois níveis: o biológico, que diz
respeito à transformação e crescimento físico do feto e da gestante; e o psíquico, que se refere
à representação do bebê em crescimento e à formação de uma atitude de mãe.
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Segundo Ferrari, Piccinini e Lopes (2007, p. 311), imaginar o bebê tem como função
preparar a mãe para a relação com o seu filho que está para nascer. O vínculo da mãe com o
bebê tem início, por vezes, antes mesmo da própria gravidez, quando a mulher fantasia com a
possibilidade de ter um filho. Nessa relação imaginária, o feto não é enxergado tal como ele
realmente é. Em geral, as gestantes atribuem características físicas e psíquicas ao bebê que
remetem ao jeito de ser dos pais ou parentes próximos que ocupam lugar privilegiado. Isso
mostra a necessidade de inserir o bebê em uma linhagem da qual ela também faz parte. Ou
seja, a mãe personifica o feto para que, no momento do nascimento, não se depare com um ser
estranho.
A personificação do bebê, ou o bebê imaginado também pode ser entendido, conforme
Ferrari e Piccinini (2007, p. 310), como a expressão de desejos narcisistas dos pais. São esses
desejos colocados no bebê imaginado que preparam a mãe para se vincular a seu futuro bebê,
acreditando que o mesmo é a coisa mais importante e preciosa de toda a sua vida. Segundo os
autores, o que foi colocado naquele investimento libidinal na gestação é o fato de sentir-se
extasiada pela possibilidade de acabar com uma montagem narcísica de completude e não
castração. Essa montagem narcísica parece oferecer à mãe a ilusão de satisfazer, através desse
outro, seu filho, as frustrações impostas pela vida.
De acordo com Ferrari e Piccinini (2007, p. 308) quando o bebê real entra em cena, a
imagem idealizada será em parte confirmada, fazendo com que a mãe se desiluda em relação
ao poder de seu discurso. Nesse momento a realidade da criança precisa se impor, fazendo
com que a mãe tenha que interpretar e adivinhar suas necessidades. Ou seja, a chegada de um
bebê nunca corresponde plenamente àquilo que a mãe esperava. Nesse contexto, há que ser
feito o luto do feto e da gravidez, e em seu lugar estabelecer uma relação mãe-bebê real que
tenha referência no pai da criança.
As fantasias da paciente ficaram evidentes quando ela recebeu a notícia da
ultrassonografia de que seu filho nasceria com uma má formação. A partir disso foi
trabalhado pelo serviço de psicologia a elaboração de novas idealizações acerca do bebê real,
com suas limitações e dificuldades por conta do seu diagnóstico. Segundo Gomes e Piccinini
(2007, p. 182) entende-se que a ultrassonografia obstétrica determina as características gerais
do feto e identifica gestações múltiplas, além de diminuir as dúvidas quanto à saúde e o bemestar fetal.
A partir do exame ultrassonográfico ocorre uma nova forma de contato da mãe com o
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bebê, possibilitando à gestante vê-lo e conhecê-lo antes de seu nascimento. Esse processo do
exame retrata um momento de sobrecarga emocional, uma vez que a rapidez do encontro
mãe-feto por meio das imagens apresentadas na tela causaria uma vivência de emoções fortes
e importantes para a gestante e para a relação com o bebê. Há uma sobrecarga no aparelho
mental, fazendo com que conteúdos inconscientes possam vir à tona, principalmente os
aspectos que a mãe projeta no bebê. Dessa forma, o encontro com o bebê real é parcialmente
antecipado e com os dados concretos que o exame revela sobre o bebê os pais podem, desde
esse momento, aproximar o bebê imaginário com a figura de um bebê real. Este é um meio da
mãe lidar com as expectativas e frustrações que envolvem a relação dela com a do bebê. Além
disso, a ultrassonografia pode evidenciar uma realidade muito precoce, em casos de doenças
ou má formações, fazendo com que a mãe tenha uma imagem real do feto, podendo destruir
as fantasias maternas, modificando o processo de representação psíquica da mãe sobre o bebê.
Nesses casos, a presença do psicólogo é imprescindível para auxiliar a mãe na elaboração do
luto do bebê imaginário saudável, ajudando-a enfrentar esse momento, focando no bebê real,
que a partir de então requer novos cuidados.
De acordo com Gomes e Piccinini (2010, p. 19) o impacto do diagnóstico no
psiquismo materno e na relação mãe-bebê pode ocasionar muitas frustrações, sendo
importante que ocorra intervenções psicológicas nestas situações. As mães e os pais recebem
o diagnóstico em diversos momentos do desenvolvimento do filho e de formas individuais, o
que proporciona a interação com suas próprias expectativas, conscientes e inconscientes, para
com aquele filho que nascerá. Os autores ressaltam que é preciso considerar o potencial
psíquico dos pais o diagnóstico e também levar em consideração as condições
socioeconômicas da família e o conhecimento médico disponível para o tratamento.
Durante os atendimentos foram levantadas questões sobre a relação que a mãe tinha
com o filho, o desejo de tê-lo ou não e também se a maneira como a paciente interagia e
elaborava fantasias sobre o bebê contribuía para sua melhora clínica ou não. Com isso, os
estagiários se propuseram a estudar o assunto mais profundamente, para que se pudesse
entender como se dá essa relação mãe-bebê no ambiente hospitalar, após o recebimento do
diagnóstico. Assim, o estudo pretendeu proporcionar esclarecimentos sobre o pensamento da
psicanálise contemporânea quanto ao vínculo mãe-bebê, ajudando a sanar dúvidas sobre ele.
A metodologia utilizada para a apreciação dos resultados encontrados nesse estudo foi
pautada na análise e discussão de ideias contidas em textos norteados pelo referencial teórico
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psicanalítico. Essa experiência de participar de momentos tão angustiantes como o
recebimento pela mãe de uma má notícia sobre o seu bebê e, principalmente, as implicações
teóricas e práticas dessa vivência proporcionaram crescimento profissional e emocional dos
envolvidos neste estudo. Esperamos, com isso, contribuir com o conhecimento sobre a relação
mãe-bebês quando estes estão em um ambiente hospitalar e servir de apoio para pesquisas
futuras.
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