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Resumo: Este trabalho se desenvolveu a partir da experiência com um grupo de acom-
panhantes de crianças e adolescentes internados em um hospital, onde nos focamos na 
narrativa das histórias e vivências atuais de seus integrantes. Constatou-se a necessida-
de do trabalho clínico junto aos pais, visando criar uma rede de suporte que pudesse 
acolhê-los e fortalecê-los, no exercício de suas funções parentais, em relação à criança, 
sua doença e seu tratamento. Foram abordados, ainda, diversos aspectos da comuni-
cação na tríade pacientes, pais e médicos.
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Abstract: This article evolved from the involvement with a group of people who stayed 
with hospitalized children and adolescents. Our work is centered on group members’ nar-
ratives of their personal stories and current experiences. The need for clinical work with 
parents became clear, in order to develop a support network that could welcome and 
strengthen them in the accomplishment of their parenting functions concerning the chil-
dren, their illnesses and treatment. A variety of aspects are also considered regarding the 
communication among patients, parents and doctors.
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“Cuidar de pais é alimentar de companhia o eterno bebê, 
que existe no adulto”. (Celso Gutfriend)

O ponto de partida

O corpo do qual se deriva as reflexões a seguir é um trabalho realizado 
por profissionais de diversas áreas, que promovem um encontro semanal, com 
acompanhantes de crianças e adolescentes internados, na sua grande maioria 
para serem submetidos a cirurgias cardíacas, em uma Unidade Pediátrica de 
um Hospital de Alta Complexidade (Enfermaria e CTI). Este grupo é denomi-
nado de “Encontro com Acompanhantes: Convivendo e Aprendendo”. 

Em Pediatria, os pais funcionam como mediadores entre o médico e o 
paciente. Eles também são responsáveis por conhecer a doença e seus cuida-
dos, bem como pelos aspectos interativos envolvidos nesta relação. Assim, 
mais do que em outras especialidades médicas, onde o paciente tem uma 
maior capacidade decisória, a pediatria ganha maior complexidade, por 
s ituar-se em uma trama que envolve a criança, os pais ou substitutos e a equi-
pe profissional. 

Os pais também darão continuidade ao tratamento e cuidados necessá-
rios para além do âmbito hospitalar. Sua compreensão da doença e de seu tra-
tamento, a partir de uma comunicação e parceria efetiva entre os profissionais 
e os agentes de cuidado, vão se tornar vitais para a criança. 

Os pais são aqueles que mais poderão proporcionar conforto psíquico e 
transmitir confiança à criança. Melhor poderão fazê-lo, quanto mais estiverem 
conscientes da situação em que estão inseridos e tendo possibilidades para 
gerir seus próprios sentimentos. 

As funções parentais necessitam de apoio em seu exercício. Este desem-
penho torna-se ainda mais difícil quando os pais se deparam no hospital com 
a distância ou ausência de suas redes sociais e familiares. 

Oferecer-se como elemento de uma nova organização desta rede faz 
parte dos recursos de nosso trabalho clínico, permitindo interação e fortaleci-
mento. Ainda ligado à construção desta rede, consideramos a importância da 
criação de espaços e trabalhos em grupo onde se estabeleçam redes solidárias 
entre os próprios pais.

Em síntese, todo este trabalho se volta para a criação de condições, onde 
se possam construir narrativas da história vivida e da experiência atual.
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A qualidade de vida de uma criança está, acima de tudo, determinada 
pela qualidade da relação, que a liga aos seus pais e àqueles que por ela, se res-
ponsabilizam. Cuidar de pais e estabelecer uma parceria com eles é uma das 
maneiras de garantir o cuidado integral à criança. 

Do ponto de vista da criança, alguns procedimentos e intervenções em 
seu corpo, são vividos como uma violência e os agentes destes procedimentos 
são tomados como agressores, configurando-se assim uma situação potencial-
mente traumática.

Quanto mais estes sentimentos das crianças sejam tomados como legí-
timos por pais e profissionais, que possam reconhecê-los, acolhê-los, bem 
como organizar as cenas e sensações vividas pela criança, esta situação ganha-
rá outro valor e sentido, podendo se tornar um elemento estruturante – e não 
uma defesa patológica – para a história da criança e sua constituição psíquica. 

Dentro destas circunstâncias, ainda que ao custo de muito sofrimento, a 
dor poderá ela própria ser transformada, bem como ser tomada como um ele-
mento de transformação. Uma cicatriz cirúrgica pode ser vista como signo de 
força, no lugar de um sentimento de vergonha e uma internação hospitalar, 
pode representar um ato de coragem, no lugar de uma ideia de inferioridade, 
em relação a outras crianças. 

“Ao invés de ficar contando os dias que faltam para eu ir embora daqui 
do Hospital, aprendi a pensar que cada dia que passa é menos um dia que fica-
rei aqui”.

A noção de parentalidade

Define-se parentalidade como o trabalho de construção psíquica, cons-
ciente e inconsciente, envolvido no tornar-se mãe e tornar-se pai. Afinal, não 
nascemos pai ou mãe, nascemos filhos ou filhas e é, a partir destas crianças que 
fomos um dia, que pais nos tornaremos, ou não, de geração em geração. 

A narrativa é parte essencial deste trabalho dos pais e fonte privilegiada 
na produção de subjetividade, seja para o bebê, a criança, a família ou para 
clínica.

Podemos acrescentar, a esta noção de parentalidade, a tarefa primordial, 
que caminha na direção da realização, do que chamamos de “desejo de crian-
ça”, ou seja, a de capacitar-se a exercer a função materna e paterna para uma 
criança. 
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Tal desejo implica na (pré)disposição em autorizar-se e responsabilizar-
-se pela criação de um campo de trocas corporais, afetivas e “linguageiras” 
com um bebê ou uma criança, oferecendo assim, as condições de possibilidade 
para que sua vida possa se (a)firmar nas mais diversas formas possíveis do 
existir e em um vínculo entre os que aí se implicam. 

Por outro lado, não poderíamos deixar de evocar a potência, que as 
competências e os traços de um bebê ou de uma criança em particular, pos-
suem ao moldar seus próprios pais, definindo uma forma singular de vincula-
ção entre eles, ou seja, existirão sempre pais diferentes, para cada bebê ou 
criança diferente.

A gravidez é um evento, onde há um especial investimento narcísico, o 
qual é destinado ao bebê. A concepção por si só produz um abalo narcísico nos 
pais em função da diferença entre o bebê imaginado e aquele que agora se tem 
nas mãos, em uma situação que coloca inúmeras exigências para os pais. 

Somam-se a isto a perda da diferenciação entre o sujeito mãe e o sujeito 
bebê, que desfaz a ilusão de completude da mãe e o encontro dos pais com sua 
própria imperfeição e impotência, ao não poder suprir ou atender a todas as 
necessidades e demandas do bebê.

O abalo narcísico e as exigências colocadas para os pais, quando do nas-
cimento do bebê, como relatamos anteriormente, ganha maiores proporções, 
quando este bebê apresenta problemas relacionados a patologias congênitas, 
hereditárias ou genéticas. 

Este abalo, diante da doença ou síndrome, será expresso por pais com 
frases como: 

“Meu mundo caiu.”
 “O chão se abriu.”
“Eu fiz tudo tão certo no pré-natal, não entendo porque isto aconteceu.”
“Porque logo com o meu bebê?”
“O bebê é muito pequenino para passar por isto.”
“Eu me sentia pequena quando olhavam para meu filho.”

Nossa cultura já exige muito das mães. Some se a isto as exigências co-
locadas pela própria doença e pelo contexto hospitalar, onde, muitas vezes, o 
direito dos responsáveis pela criança de permanecer ao lado da criança, passa 
a ser um dever, que lhes é cobrado e sua eficiência é julgada pela instituição. 

A história destas mulheres passa a ser reduzida a sua história como 
mães e a diferença, o singular entre uma mãe e outra, se anula.
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 “Ser mãe já é difícil e estar no hospital também. Nunca imaginei viver 
as duas coisas ao mesmo tempo. Tem de ser muito forte.”

“Sou tão nova (adolescente) e estou tendo que aprender a ser mãe da 
maneira mais difícil.”

Não é incomum, também, que as mães, já tomadas por intensos senti-
mentos de culpa em relação à doença da criança, também estejam distantes de 
seu lugar de origem, possam estar desamparadas por seus familiares e não con-
tar ou contar pouco, com o pai da criança enferma. Vemos que exercer a ma-
ternidade, neste contexto, tocará o impossível. 

 “Ele é mais nervoso do que eu, não aguenta isto aqui não, eu vou fazer 
o quê, alguém tem que ficar aqui, não é?”

“Homem é fraco para estas coisas.”
 O objetivo deste texto e de nosso trabalho clínico na instituição é pen-

sar, entre outras coisas, a experiência destes pais e os efeitos desta para seu 
bebê, frente ao diagnóstico, tratamento de doenças congênitas e prognóstico, 
intervindo precocemente em situações, potencialmente, de risco psicossocial, 
acreditando, que a despeito da enfermidade e da passagem por inúmeras ad-
versidades, a criança possa preservar sua capacidade de amar, interagir, brin-
car e de criar, ou seja, a sua saúde mental. 

A clínica com pais

Como Freud, pode-se dizer que o drama da criança diferente em razão 
de uma enfermidade ou síndrome, não deve ser posto na conta desta diferen-
ça, mas na conta de uma suposta retirada ou retração do amor materno ao 
constatar tal enfermidade. 

Tal reação aqui não deve ser entendida, necessariamente, como rejei-
ção, ainda que isto também ocorra, mas como as alterações pelas quais este 
amor passa em função da enfermidade, seja pelo viés do excesso, como do da 
carência e, especialmente, pela negação da ambivalência, que todo amor 
comporta. 

A psicanálise visa, portanto, incidir nos efeitos que a patologia do amor 
e do vínculo tem para o sujeito e preconiza que é pelo amor transferencial que 
as pulsões de vida podem ser potencializadas.

A grande maioria dos pais e bebês, que chegam ao nosso Hospital, já 
teve a oportunidade de uma recomposição narcísica e da criação de um víncu-
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lo suficientes para que pudesse tomar as providências cabíveis para sua chega-
da ao Hospital.

Isto não quer dizer que inúmeras defesas, mais ou menos eficientes, não 
serão acionadas. O mais frequente é se negar ou se ter dificuldades em com-
preender a doença e o quadro clínico da criança, que não passam por uma 
maior ou menor capacidade intelectual e sim por um posicionamento subjeti-
vo frente ao que está sendo experimentado neste momento inicial. 

 “Todos dizem que querem saber, mas tem coisas que queremos ouvir e 
outras não, então a gente quer e não quer saber ao mesmo tempo.”

Pode se também, minimizar a proporção da doença ou a gravidade do 
caso para que o enfrentamento da situação seja suportável. 

“Meu filho tem um probleminha no coração.”
“Vão fazer um cortezinho.” (referindo-se à cirurgia)
“Ela vai tomar um remedinho.”
Na medida em que tais defesas não são vistas e aceitas enquanto tal, 

instalam-se inúmeras dificuldades na comunicação e na troca de informações 
entre profissionais e pais.

Algumas manifestações deste abalo são as alterações de sono e apetite, 
quadros depressivos e/ou ansiosos, manifestações psicossomáticas e outros. 
Nossas intervenções abrem a possibilidade de realização de um trabalho psí-
quico diante desta “ferida narcísica”, as defesa e os sintomas que aí se instalam. 
Privilegia-se aí a narrativa da história familiar e gestacional e dos efeitos cau-
sados pelo encontro com o diagnóstico, tratamento proposto, equipe de cuida-
do e prognóstico.

Consideramos, entretanto que neste momento, o mais importante, é 
que a clínica com os pais se dirija à valorização de sua capacidade de lidar com 
a situação, proporcionando-lhes a retomada ou construção de sentimentos de 
confiança em si mesmos e de seu amor próprio, no lugar de sentimentos de 
culpa e impotência. 

Assim tais ações se conjugam ao trabalho de construção de representa-
ções, a elaboração e a criação de sentido da história de cada um destes pais, se 
fazem mais importantes do que a interpretação de falas particulares e isoladas. 
Além disto, nosso tempo de trabalho é quase sempre curto e limitado em fun-
ção das demais exigências institucionais. Tudo isto nos demanda certa rapidez 
nas intervenções.

“Desde que soube do diagnóstico de minha filha há seis meses, engordei 
40 quilos, quando vou ao CTI e olho para ela, penso logo em um ‘joelho’, sinto 
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vontade de ir à padaria e me culpo. Choro por empadinhas, é por elas que so-
fro, choro e me desafogo.”

Cabe ressaltar a importância de que a criança ou o bebê possam ser 
vistos para além de sua doença, ou seja, como um sujeito, acometido tempora-
riamente ou não, por uma patologia. 

 “Eu amo meu filho, porque ele é meu e porque ele precisa ainda mais de 
mim, pelo problema que tem.”

“Fui conseguindo ficar mais tempo com minha filha, quando deixei de 
prestar atenção no corpo dela do jeito que está com os aparelhos e os remédios, 
isto não me importa mais, agora estou mais perto dela.” 

O alívio diante da vivência em questão facilitará a interação entre pais/
profissionais, entre pais/bebês, bem como o processo de aceitação, adaptação, 
enfrentamento e superação das novas circunstâncias, onde os recursos com 
que cada sujeito tem ou cria, irão se revelar. 

A crescente compreensão do discurso técnico/científico e a presença de 
uma escuta, que viabiliza o trabalho psíquico, contribuem para este processo. 
O discurso religioso, já cultivado anteriormente pelo sujeito ou que é resgata-
do fervorosamente neste momento, frequentemente, atravessa e reforça este 
trabalho.

“Deus só manda aquilo que podemos suportar.”
“No princípio me revoltei, pois fiz tudo direitinho; depois, aceitei por-

que percebi que eu fui escolhida por Deus para esta missão.”
“Voltei para a Igreja, daqui para frente será só vitória.”
“As explicações dos médicos também me ajudaram.”

Quando os pais estão distantes das possibilidades de cuidado mais ime-
diatas do bebê e mais próximos de entregá-los a cuidados técnicos, são os sen-
timentos de impotência que emergem com mais vigor. 

“É horrível não poder fazer nada por ele.”
“O pior momento é quando você deixa seu filho naquela porta (Centro 

Cirúrgico). Você não pode fazer mais nada por ele, não sabe se vai ver de novo, 
parece uma despedida. Depois foram as horas mais longas de minha vida.”

Neste momento, procuramos destacar aquilo que pode se afirmar como 
sua potência, ou seja, enfatizamos a importância para o bebê de sua presença 
em si mesma, de sua força e de sua capacidade de se responsabilizar e decidir. 

Sempre que os pais autorizam procedimentos, após as devidas recomen-
dações médicas, que colocam a vida do bebê em risco, o medo de perder o 



32  |   PRIMÓRDIOS – PSIcanálISe aPlIcaDa DIfeRenteS fORMaS De cuIDaR

Primórdios, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 25-42, 2012

filho(a) e a divisão psíquica entre consentir ou não o ato cirúrgico se manifes-
tam intensamente. 

Aqui, procuramos abrir novas possibilidades de significação, dirigidas a 
tomarem tal ato, como um ato de amor e coragem, destinado ao cuidado e à 
proteção do bebê, assim devolvendo aos pais o seu lugar e as suas funções e 
minimizando possíveis sentimentos de culpa no futuro. É necessário lembrar, 
também, que esta é uma decisão a ser dividida com equipe e demais pessoas, 
que participam de modo próximo, da vida da criança.

O suporte à mãe representa uma necessária retaguarda e acolhimento 
aos seus sentimentos de desamparo e a própria criança, que a habita, facilitan-
do o exercício de suas funções relacionadas à maternagem. Este trabalho, onde 
a narrativa se impõe, permite também, que os pais se coloquem em dia com 
sua própria história e seu desejo de tornarem-se pais neste percurso, situando 
em suas vidas o lugar desta criança e as suas possibilidades na construção de 
um determinado vínculo com este filho(a).

A eficácia dos cuidados parentais vai depender desta percepção, a qual 
permite o equilíbrio entre a continuidade do investimento narcísico no bebê, 
enquanto prolongamento e eternização de si mesmo e o investimento objetal, 
ou seja, a percepção do bebê como outro ser.

Pais que sustentam seu amor próprio e percebem o bebê como um su-
jeito separado de si mesmos, com uma existência própria, estão em melhores 
condições para manter-se em harmonia com o bebê, enfrentando sua interna-
ção, seu tratamento ou mesmo, sua perda.

Observamos no acompanhamento de alguns casos, que os bebês de 
pais, que levam em conta estas duas vertentes (narcísica e objetal), tornam-
-se também mais persistentes e resistentes no enfrentamento da doença, sus-
tentados, não apenas pelo amor dos pais, mas também por sua escolha pela 
vida. 

Se o apego é o primeiro desafio colocado para pais e bebês, o segundo 
deles é o desapego. O desapego na direção da independência e da autonomia é 
de uma ordem totalmente contrária daquela, que se verifica, quando esta sepa-
ração decorre da doença ou mesmo da morte de um bebê ou de uma criança, 
quando “a ordem natural das coisas” se inverte, estamos diante do luto mais 
profundo que se pode conceber.

O continente ao desespero, ao choque, à desorganização corporal ou à 
anestesia nos pais quando tomam consciência da morte de um(a) filho (a), faz 
parte de nosso trabalho. Tentamos, através de nossa presença, silenciosa ou 
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não e, muitas vezes, emprestando nosso próprio corpo, oferecer alguma sus-
tentação diante do indizível.

Frente ao enlutamento, novamente reafirmamos sua capacidade em ser 
mãe e ser pai até o fim da curta existência daquele ser, que só se tornou huma-
no, através do vínculo, que eles e o bebê puderam construir entre si. 

No limite

Entrar em uma Unidade Pediátrica de Tratamento Intensivo CTI é 
como estar frente a duas faces de uma mesma moeda. De um lado, o medo da 
morte, do outro, a esperança de vida. Assim, pacientes, acompanhantes e equi-
pe se encontram em uma zona limite.

A experiência de conhecer e de permanecer em um CTI é única, feita de 
percepções, sensações e emoções estranhas, por nunca, ou quase nunca, terem 
sido vivenciadas anteriormente. 

Trata-se de um universo a ser construído mentalmente e, portanto, huma-
nizado, onde cada um necessita trabalhar seus próprios limites e recursos para 
dar a ele significação ou não, suportar estar presente neste ambiente ou não. 

“Quando entrei lá pela primeira vez senti um arrepio frio. Fiquei gelada. 
Foi o pior momento da minha vida.”

“Não tive problemas em entrar no CTI, eu não olhava para os equipa-
mentos, só via minha filha.”

“Fico com um olho na minha filha e o outro no monitor.”
No serviço, ao qual estou me referindo, encontramos um espaço de 

alta complexidade tecnológica com um grande contingente de profissionais 
de diversas especialidades e áreas de formação. Os aparelhos de monitora-
mento e suas funções, as medicações, os tubos, os fios e toda sorte de proce-
dimentos, surpreendem e geram uma experiência de medo e angústia diante 
do desconhecido. São estes os sentimentos, que se tornam predominantes 
neste ambiente.

Ao trabalharmos com crianças com patologias congênitas, ocorre mui-
tas vezes, que recém-nascidos cheguem ao hospital, muitas vezes antes que sua 
mãe possa fazê-lo, e permaneçam internados no CTI, na maior parte das vezes 
antes ou depois de passarem por uma cirurgia.

A vida destas crianças ou destes bebês, precocemente, separados de suas 
mães, começa de modo diferente e sofrido. Sua possibilidade de sustentar a 
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vida vai depender do encontro com alguém, que entre em sintonia com seu 
desejo de viver. 

Uma mãe, vinculada ao seu bebê, sabe o que fazer e como reconhecer as 
suas necessidades e suas formas de expressar-se, ainda que, com toda a insegu-
rança que possa permear esta situação. Isto porque a mãe, a partir de sua pró-
pria experiência como bebê, como filha e pela imago materna, que porta, pro-
move com seu bebê uma identificação primordial.

Determinar, o que fazer e como uma mãe deve tratar seu filho é minar 
sua confiança de que é capaz de manter seu bebê vivo e amá-lo. Entretanto, isto 
não quer dizer que a mãe, não possa ou não deva receber, por parte de profis-
sionais ou não, a ajuda e o continente de que necessita: nos cuidados direcio-
nados ao bebê, afetivamente e socialmente.

A mãe constitui para o bebê seu primeiro ambiente. O suporte à 
mãe está diretamente ligado à promoção do bem-estar do bebê. Assim 
como o bebê não poderá sobreviver sem os cuidados médicos e tecnoló-
gicos, o mesmo se pode dizer em relação aos cuidados e investimento dos 
pais, se tomarmos aqui a noção de sobrevivência associada a uma exis-
tência subjetiva. 

O desenvolvimento psíquico e o processo de maturação dependem da 
interação da criança com um ambiente facilitador, que será base da saúde 
mental da criança.

O bebê só sobrevive, na medida em que, em torno dele se criem laços 
amorosos e objetos, através dos quais ele se ligue ao mundo. É também pela 
presença, desde sempre, da palavra e de uma narrativa dirigida ao bebê, que a 
construção de um sentido para sua suas experiências sensórias e a criação de 
uma história para ele poderá ser criada.

“A vida dela aqui no hospital é uma história para se contar, vou contar 
tudo para ela, para ela dar mais valor a mim e ai dela se não ouvir!”

“Eu vou ensinar para ela, que a cicatriz foi uma vitória, a cicatriz vai re-
presentar ‘eu vivi e devo ter orgulho disto’.”

Assim, a vida de um bebê só se torna, propriamente humana, para além 
de um simples organismo ou objeto de intervenções, quando o seu desejo e o 
de seus pais possam ser reconhecidos por aqueles que deles cuidam.

Importa-nos, portanto, refletir sobre o ambiente com que um bebê se 
depara em um CTI Infantil; o tipo de vínculo que pode se constituir aí entre o 
bebê, sua mãe e a equipe; e a ideia de todo e qualquer investimento tecnológi-
co, que se faça na preservação da vida, só fará sentido, se um investimento 
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amoroso, se alguém fizer daquele pequeno corpo/objeto, um sujeito reconhe-
cido nas competências e potências, que lhe são próprias.

“Os bebês tem uma memória absurda, quando eu estico o bracinho de-
les, eles já sabem que serão furados, puxam o braço e retraem o corpo.” 

“Antes ele (bebê) não tinha reação nenhuma, hoje ele abriu o olho, me-
xeu a mãozinha. Isto me acalma, o rosto dele está lindinho. Eu digo a meu 
marido que para falar com ele, que ele escuta e olha a gente, parece até que já 
está bom!”

Tudo aquilo para que os pais, e em especial as mães, se preparam e espe-
ram fazer após o nascimento do bebê, ligado aos seus cuidados e as diversas 
formas de contato, ficam muito restritas e limitadas. É a equipe profissional 
que passa a desempenhar este papel em seu lugar. 

Os limites e as possibilidades de contato entre os bebês e seus pais é algo a 
ser aprendido e depende da definição da equipe, do estado da criança e não de 
seu desejo apenas. Há crianças, que se encontram tão debilitadas, que é determi-
nado que seu contato com o outro esteja restrito ao “mínimo manuseio”.

 “Eu falei: ô filha eu estava com saudade de limpar seu bumbum, no CTI 
a gente não se sente mais mãe, porque mãe é quem cuida, e lá quem cuida de 
nossos filhos são os profissionais.” 

“Sai sem meu bebê do Hospital, só coloquei ele no colo uma vez, logo 
quando ele nasceu. Eu queria tanto botar as roupinhas que comprei, cuidar, 
amamentar.”

“Prefiro ficar no Hospital, vou para casa e fico escutando o choro dele lá.”
 Os pais podem viver esta situação como uma espécie de rivalidade com 

a equipe de profissionais, não podendo reconhecer ou dar o devido valor à 
qualidade do envolvimento afetivo e da presença, que os distingue dos profis-
sionais. 

Consideramos importante, deste ponto de vista, que possamos discutir 
aspectos positivos e negativos, ao se permitir que os responsáveis pela criança 
decidam sobre sua permanência ou não durante a realização de procedimen-
tos, que podem ser mais ou menos invasivos, que possam trazer um maior ou 
menor impacto emocional, mas que, entretanto, não coloquem em risco à 
criança ou a qualidade de trabalho da equipe. A presença, o olhar e o apoio do 
acompanhante neste momento podem fazer uma enorme diferença para a 
criança ou o bebê. 

“Cortaram o cabelo, foi horrível ver o rostinho dele assim de repente, 
diziam que o cabelo dele era lindo.”
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As mais diversas privações as quais uma criança está submetida em um 
CTI levam a alterações de comportamento após sua alta. A criança, interativa 
e sociável, se tornará desconfiada e retraída; a criança, que viveu intensamente 
a experiência de dor e solidão, terá dificuldade no convívio social, compensa-
do por um excessivo apego à mãe ou regressões significativas, por exemplo.

Observando o comportamento da criança no CTI, o que se pode apren-
der com as mudanças descritas acima e a diferença que a presença ou ausência 
dos responsáveis? Muito se pode esclarecer acerca das mudanças de compor-
tamento e de outras possíveis alterações de desenvolvimento que este ambien-
te poderá produzir na criança no futuro. 

“Pedi a Deus um sinal, se ele quiser que o bebê seja meu, que seja, mas 
se não for para ser, que o leve logo, pois ele está sofrendo muito.”

Pela dificuldade de estabelecer contato com uma criança tão distante de 
suas expectativas ou, em substituição à observação natural do desenvolvimen-
to deste bebê, a quem pretendiam proteger e cuidar, alguns destes pais passam 
a se vincular ao bebê em função de poder vivenciar o desejo de exercerem suas 
funções parentais, tornando-se atentos e preocupados com a compreensão e 
acompanhamento, cada vez maior, do funcionamento de aparelhos, parâme-
tros (pressão, saturação, batimento cardíaco, medicamentos, dosagens, etc.) e 
técnicas. 

“Deus cuida, os médicos tratam e eu vigio.”
Esta forma de os pais se posicionarem em relação a seus bebês, não raro, 

traz problemas, gera conflitos e produz mal-estar para a equipe profissional.
Já falamos o quanto o contato dos pais com seus bebês fica restrito e li-

mitado nesta situação, ainda que a equipe estimule os pais a se comunicarem 
verbalmente e tocarem seus filhos. Podemos destacar também, aí, a restrição a 
uma das formas mais importantes sobre a qual se situam as primeiras experi-
ências de satisfação e de vínculo entre o bebê e sua mãe, que é a sua alimenta-
ção, seja pelo aleitamento natural ou artificial. 

Além do alimentar, o segurar e o manipular, também são de funda-
mental importância, em termos vitais e psíquicos, mas por vezes, por um 
longo período em um CTI Pediátrico, o bebê estará não só privado destes 
contatos, como, com frequência, ele é submetido a experiências de dor e in-
vasão “silenciosamente”, sem poder ouvir ou expressar em palavras o que 
está por acontecer.

Neste limite entre o perder-se ou encontrar-se, entre o escolher pela 
vida ou pela morte, pelo afeto ou pelo seu embotamento, pela descoberta de 
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forças nunca antes concebidas ou por sucumbir à dor, o lado em que se poderá 
estar dependerá, não só de recursos individuais e familiares, como do atendi-
mento e acolhimento, que serão oferecidos.

Encontros e desencontros

Narrar significa expor, contar ou relatar com detalhes, através de uma 
exposição escrita ou oral. No Hospital, tanto os profissionais, que nem sem-
pre foram preparados para isto, precisam expor questões pertinentes a sua 
prática para os pacientes e seus pais – como estamos nos referindo à pedia-
tria – como estes têm grande necessidade de narrar para os profissionais, 
suas histórias: quem são eles? Quem é aquela criança? Como e quando sou-
beram do diagnóstico? Quais as expectativas em relação ao tratamento e ao 
hospital?

Ao narrarmos uma história, podemos organizar nosso discurso e dar 
um sentido à nossa experiência, até mesmo para modificá-la e vê-la por outros 
ângulos. Isto confere ao paciente o estatuto de sujeito na relação médico/pa-
ciente. A construção de um discurso sobre si e sobre o processo de adoecimen-
to facilita uma maior autonomia e um maior poder decisório do paciente fren-
te ao profissional e a instituição. 

“Não posso explicar como a Doutora falou, mas como eu entendi.”
A linguagem médica é marcada pelo pragmatismo e pela objetividade e 

assim o sujeito médico e o sujeito paciente permanecem à margem desta nar-
rativa. O paciente, por sua vez, encontra-se de tal modo tomado por questões 
subjetivas que o adoecimento lhe produz, que pouco pode compreender do 
que o profissional lhe transmite, bem como, pouco pode expor, sobre o que 
realmente lhe importa saber e dizer.

“A médica veio, explicou e desenhou tudo direitinho. Eu estava tão ner-
vosa na hora, que de repente ela falou uma palavra, e não entendi mais nada, 
não sei nem o nome da doença, a cabeça congelou.”

“O médico está examinando meu filho, vai falando, mas eu estou é pres-
tando atenção no que o rosto dele está dizendo, nos olhos dele.”

 “A doutora já explicou mil vezes, mas eu esqueci tudo, às vezes o médi-
co fala uma coisa, que me dá medo, dali em diante eu não escuto mais.”

 “Nós, médicos, passamos a informação, mas nem sempre as pessoas 
ouvem.”
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Resulta, daí, narrativas que não permitem que apareça a pessoa do mé-
dico, nem a pessoa do doente. Quando estes sujeitos não se fazem presentes, a 
comunicação se torna falha ou não chega a acontecer. 

“A pior lembrança que tenho do Hospital é de como me deram a notícia 
da doença dele.”

“O médico chegou e falou na cara, nem me mandou sentar.”
Entendemos que a comunicação e o processo informativo, só podem 

acontecer de forma satisfatória, quando eles partem de uma boa interação en-
tre o profissional e o paciente, relativizando a disparidade entre aquilo que é 
dito e aquilo que é ouvido por ambos os pares. Tanto mais ausentes estão os 
afetos e os verdadeiros sujeitos deste encontro, mas as suas “línguas” estão fa-
dadas aos desencontros. O efeito da privação da informação resulta na desu-
manização do ambiente, das práticas e das relações. 

“Esta forma de me tratar, perguntando o que eu quero saber, me tran-
quiliza muito.”

“O medo, a incerteza, o sentimento de perda e o risco, que vivemos 
quando se fala a palavra ‘cirurgia’, tudo isto melhora quando encontramos um 
médico que dá atenção, que fala a língua de leigo, que fala a língua da gente, aí 
entendemos o que ele diz e podemos confiar.”

Some-se a isto o fato de que cada um que compõe esta dupla encontra-
-se em situações de vida e lugares assimétricos no Hospital, e pertencem, na 
maior parte das vezes, a universos sócio-culturais distintos. 

“Eu não entendo de medicina, mas o meu lado de mãe grita, quando 
falam de um jeito que eu não entendo.”

“Eu disse: fala direito Doutor, senão, não compreendo, eu quero é minha 
filha viva, com buraco ou sem buraco no coração, com Down ou sem Down, 
cortada ou não, pois o coração dela, a moda dele, até agora está batendo e fun-
cionando, então já está bom. Minha filha é toda, total!”

Quando falamos em comunicação e processo informativo somos reme-
tidos, diretamente, à linguagem e ao vasto campo de problemas que esta com-
porta. Além do significado literal e básico, qualquer palavra ou frase pode as-
sumir multiplicidade de significações e sentidos, que torna o mal-entendido 
algo intrínseco à própria linguagem. O mal-entendido faz parte da estrutura 
da comunicação e exige muitos esforços daqueles que querem fazer se compre-
ender. 

Escutar e conhecer o outro, torna-se imprescindível, mas para tanto é 
necessário pressupormos a incompletude de nosso conhecimento, ou seja, que 
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pouco ou nada sabemos sobre o outro, do desejo que o sustenta e do uso da 
palavra que faz. 

Se por um lado, a escuta mútua e a interação minimizam os problemas 
da troca de informação, por outro lado, temos de pensar nos processos psíqui-
cos, que fazem obstáculo a este processo e que destino será dado à informação. 
Aí, se incluem fatores tanto pessoais como institucionais.

Pode-se desejar ou não ter acesso à informação e pode se suportar saber 
mais ou menos, sobre um quadro clínico, por exemplo. Podemos nos defender 
do sofrimento das mais diversas formas, ou seja, fechamos os ouvidos ou os 
olhos, tornamo-nos agressivos ou resignados, negamos ou damos um valor 
excessivo a um dado da realidade.

Quando trocamos ideias e informações em uma situação crítica como 
as que costumamos viver neste Hospital, o conceito freudiano de “negativa” 
torna-se uma importante ferramenta para compreendermos a série de equívo-
cos que aí se passam, independentemente do fato de estarmos falando de pa-
cientes ou profissionais, pois este é um mecanismo, que em maior ou menor 
medida, todos lançamos mão em algum momento. 

A noção de juízo é introduzida neste conceito e sua função é negar ou 
afirmar um conteúdo de nosso pensamento. Se o conteúdo deste pensamento 
é doloroso e produz desprazer é melhor que não permaneça consciente. Entre-
tanto, só podemos dizer “eu não quero saber disto” ou “eu não estou sentindo 
isto”, porque, inconscientemente, sabemos e sentimos estas coisas, que seria 
melhor se não sentíssemos ou se não soubéssemos. 

Se “negar” a tomar conhecimento de uma má notícia, por exemplo, ou a 
sentir a dor de uma perda iminente, são possibilidades de escolhas legítimas, 
as quais só cabem ao sujeito decidir em que posição quer estar.

 “Prefiro nem saber, nem pergunto nada quando vou lá (CTI).” 
“Prefiro nem saber, nem pergunto nada quando vou lá (CTI).” 
“Eu quero saber tudo para não levar um choque depois.”
“Não estou preparada para ouvir tudo, a gente presta atenção, mas não 

consegue ouvir, ninguém gosta de notícia ruim.”
“Eu já gosto que fale a verdade logo.”
No “Encontro com os Acompanhantes”, pensamos que o fluxo da infor-

mação, do esclarecimento, do ensinar e do aprender, só se constrói, na medida 
em que levamos em conta a trajetória subjetiva dos pais ou dos acompanhan-
tes; suas fantasias e seu saber acerca da criança e sua doença e o contexto social 
onde estes se inserem. 
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O trabalho, no sentido de tornar a transmissão da informação eficaz e 
eficiente para o usuário e o profissional, constitui um campo profícuo ao diá-
logo e à parceria entre a Pediatria e a Psicanálise, enquanto esta última ser uma 
disciplina que preconiza uma técnica da escuta e o estudo das relações transfe-
renciais, que se fazem presentes em todo e qualquer vínculo humano.

Merecemos também refletir sobre como, muitas vezes, no lugar de nos 
precipitarmos em respostas rápidas e esclarecedoras quando um paciente ou 
acompanhante nos dirige uma pergunta, seria mais interessante transformá-la 
em novas questões, perguntas que pudessem apontar para outras direções im-
plícitas na pergunta inicial, o que, por si só, produziria um efeito de subversão 
na relação de saber entre o profissional e o paciente/acompanhante.

Não responder de imediato e poder ouvir, ou mesmo, responder com 
uma nova pergunta, criam um tempo, que permite ao outro a elaboração de 
um saber próprio e uma redefinição de suas próprias dúvidas do que, de fato, 
lhe interessa saber e do que suporta ouvir. 

O crescente avanço dos conhecimentos técnicos e científicos sobre o 
corpo biológico, no campo da saúde, não vem sendo acompanhado pela valo-
rização dos aspectos psíquicos, socioculturais e éticos envolvidos no processo 
de adoecimento e no seu tratamento, bem como, não há uma diferenciação 
entre o que é da ordem da informação e o que é da ordem da comunicação. 

A psicanálise praticada na instituição hospitalar coloca, primeiramente, 
em relevo, no lugar de uma patologia isolada, a existência de um sujeito, cujo 
desejo é marcado pela determinação inconsciente. 

A criança, sujeito em construção, e seus pais devem emergir de forma 
que suas palavras e seus atos ganhem valor e significado. A narrativa permite 
ao sujeito situar a doença dentro de sua história e, com isto, estabelecer uma 
posição subjetiva própria e singular em relação a ela. 

Finalizando

Espero, com este texto, ter apontado para as principais questões com 
que o analista se depara na instituição hospitalar, em que a psicanálise está 
visceralmente atravessada pela noção de cuidado.

No Hospital, trabalhamos no limite entre o fim e o começo, entre a vida 
e a morte, entre o ser e o não ser e precisamos atuar com rapidez, visando criar 
possibilidades de enfrentamento do adoecimento e de seus efeitos físicos e psí-
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quicos, donde se destacam: o abalo narcísico, o desamparo, a dependência e a 
ameaça de desintegração.

Diante disto, cabe ao analista, primeiramente, reconhecer a existência 
de um sujeito, sua história e sua particular relação com a doença. É deste lugar 
que vão surgir as mais diversas demandas do paciente. O psicanalista pode ser 
uma delas. E o que ele tem a oferecer frente a estas demanda? Sua presença e a 
possibilidade de criação de um enlace. 

Quando o medo e a esperança se encontram tão próximos, a possibili-
dade de sustentar a vida depende do encontro com alguém, que entre em sin-
tonia com o nosso desejo de viver. 

O amor de transferência, neste sentido, torna se, entre outros, um cam-
po fecundo, através do qual, poderão ser mobilizadas, as pulsões de vida, que 
podemos identificar como: amor próprio, união, confiança, criação, resistência 
e superação.

Quando juntos, analista e paciente, resgatam e constroem sua trajetória 
subjetiva e o tempo do adoecer, dentro desta história, o paciente estará em 
melhores condições de tomar para si a doença, seu tratamento (ou não) e a 
relação com os profissionais da assistência.

Thais Carneiro Ribeiro
thaisccr@terra.com.br
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