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A INTERVENÇÃO A TEMPO EM CASOS DE SOFRIMENTO PSÍQUICO 

Rosely Gazire Melgaço  

O tema em questão me remeteu a um filme que nos traz muitas reflexões a respeito da 

posição do profissional que trabalha com o sofrimento psíquico, seja de uma criança, seja de 

um familiar. Apresento alguns aspectos que realçam a direção ética que a Psicanálise propõe, 

e que podem contribuir não só para contestar interpretações superficiais e imaginárias de 

casos atendidos, como abrir um novo pensar sobre a complexidade, então, implicada. 

“Camelos também choram”, dos diretores Byambasuren Davaa e Luigi Farloni, foi filmado 

em 2003, baseado em fatos reais, na Magnólia. O enredo é o seguinte: durante a primavera no 

deserto de Gobi, no Sul da Magnólia, um camelo fêmea entra em trabalho de parto que dura 

dois dias, tem grande dificuldade, mas com a assistência da família de pastores nasce um 

filhote bem grande e diferente, pois é branco. Apesar dos esforços dos pastores, a mãe rejeita 

o filhote recém-nascido, recusando-se a lhe dar cuidados e amamentá-lo. Após vários dias e 

inúmeras tentativas de aproximá-los, que resultaram em fracasso, resolvem fazer um ritual 

que envolvia música, tocada por um bom violinista, buscado por dois jovens da família numa 

região distante, em uma jornada através do deserto [1]. Ao transpormos as cenas do poético 

filme, com animais e pastores, para a situação mães, bebês e seu entorno, temos uma 

oportunidade de pontuarmos alguns aspectos sobre o abandono infantil, no entanto, 

advertidos de que a patologia de cada caso é singular e só podemos trabalhar na análise do 

um a um. No filme, é destacado um aspecto que nem sempre é evidenciado no real dos casos 

de abandono. Refiro-me ao sofrimento da mãe que, por ocasião da gravidez, do parto, ou pós-

parto, rejeita o filho. Essa rejeição causa constrangimento nos parentes, amigos e, por vezes, 

até mesmo nos profissionais envolvidos, que não conseguem lidar com a imparcialidade e 

tolerância em tais circunstâncias. Nos tempos atuais, com todos os recursos da tecnologia e 

avanços da medicina, quando a mãe nem sente mais a dor do parto, para muitos se torna 

incompreensível que ela possa manifestar outras dores. Quando ela age desta forma, nessa 

hora, é visto como inviável, ficando velado o que a leva a assim comportar-se, ou seja, o que 

a leva a não conseguir com-portar o que irrompe psiquicamente. Em outras palavras, em face 

da incredulidade e do horror ao ato, negligencia-se e não se escuta o choro da mãe. E, mães 

também choram! Considerando que a criança está à espera de cuidados, dependente do Outro 

para sobreviver física e psiquicamente, assistir ao desamparo de uma criança toca mais fundo 

que o desamparo de um adulto, quando, então, o olhar é dirigido para aquele, 

equivocadamente, o único frágil, a criança. O desamparo é uma condição psíquica, que não se 

mede pelo tamanho, nem pelo grito emitido do ser em questão. Por vezes, o desamparo da 

mãe é silencioso e guarda um grave sofrimento numa aparência defensiva de desprezo, 

arrogância e independência. Mas, certamente, surpreende a decidida recusa de uma mãe de se 

colocar na posição do filho e ceder às suas demandas. A mãe não se reconhece nessa criança, 

que não pode, por sua vez, reconhecer-se nela. Sua história precede muito aquele momento. 

No seu enredo fantasmático, há um papel atribuído a ela e à criança. Assim, a gravidez e o 

nascimento de um filho remetem a mãe a particulares vivências internas, de acordo com sua 

história e estrutura psíquica, que se manifestam, portanto, dentro de diferentes graus de 

gravidade. Acompanhamos, portanto, desde o “baby blues”, estado depressivo puerperal 
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passageiro, até uma depressão ou transtornos somáticos graves, ou ainda surtos psicóticos e 

comportamentos perversos. Quando Freud [2] tece considerações sobre Leonardo da Vinci, 

registra que o artista, em obras como a “Mona Lisa” e a “Sant’Ana”, reproduz a evidenciada 

ambivalência materna: ternura infinita e, ao mesmo tempo, sinistra ameaça, uma mãe que 

estende os braços e outra, afastada, num segundo plano. Winnicott [3] considera com Freud a 

alternância amor/ódio e levanta uma série de razões pelas quais a mãe vive essa 

ambivalência, dentre elas: o bebê representa um perigo para seu corpo durante a gravidez e 

durante o parto, o bebê é uma interferência na sua vida privada, um desafio à ocupação 

anterior. Como assinala Catherine Mathelin [4], pensar que existiria um amor materno sem 

ambivalência, sem violência, sem ódio, seria tão radical quanto negar a existência do 

inconsciente. Em geral, a mãe considera que tem de ser capaz de tolerar seu ódio pelo filho, 

sem fazer nada acerca do assunto, nem mesmo buscar ajuda. Nossa cultura incentiva o mito 

de que a mãe tem de amar o filho incondicionalmente. Com essa pressão e consequente 

proibição de sentir algo que disso possa diferir, quando a mãe não elabora essa fantasia de 

harmonia total, está alienada a um ideal aprisionador. E o que não aparece no simbólico, vai 

aparecer no real. Inequívoco é que, quando há dificuldades iniciais de aproximação 

bebê/mãe, denunciadas pelo sofrimento materno nem sempre expresso claramente, ali uma 

problemática está anunciada, e é necessária uma atenção, pois a constituição psíquica da 

criança pode se situar comprometida. Vários são os determinantes psíquicos inconscientes 

que desembocam no desejo de abandono de um filho e tal complexidade coloca o profissional 

em face da importância de se avançar no processo de escuta e de manejo da situação. Recorto 

algumas falas dos pastores, em diferentes passagens do filme: 

● “Deixa ela quieta”. 

● “A mãe está rejeitando a cria. Se o parto foi muito difícil, é normal”. 

● “Vamos mamãe, olhe o seu bebê”. 

● “Vamos deixar os dois sozinhos”. 

● “Por que você não quer o seu filhote, ele é tão bonitinho”. 

● “Finalmente eles se acertaram. Agora o filhote vai crescer forte e saudável”. 

O filme retrata o respeito e a espera pelo tempo necessário daquela mãe, tempo lógico e não 

cronológico de enfrentamento da experiência. Os protagonistas humanos reconhecem o 

quanto ela havia sofrido no parto, sua exaustão e, ainda, sua dificuldade com o filhote. 

Observam de longe, por vezes intervêm no sentido da aproximação, mas a postura ética de 

fazer-se presente sem julgamento moral está ali evidente. Da clínica, também temos frases 

que as mães expressam, secretamente, sobre seu recém-nascido: 

● “Não tenho nada para lhe dar”. 

● “Estou vazia, não quero que ele chegue perto”. 

● “Me deixe, não quero nada, nem ninguém, nem ele, perto de mim”. 

● “O melhor para meu filho é ficar longe, ficar distante”. 

● “Eu não sei o que é, mas não estou sentindo aquela coisa que dizem que a mãe sente 

pelo filho”. “Não quero ele”. 
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São frequentes mães que durante a gravidez discursavam e idealizavam os cuidados que 

teriam com seus filhos e, no entanto, após o parto, diante do real do nascimento, diante de tal 

corte, veem-se horrorizadas com o Estranho Familiar, e ficam completamente aturdidas e 

impossibilitadas de chegar perto da criança, ou mesmo de deixá-la se aproximar. Ao passar 

sua própria história, a mãe pode ser pega na armadilha da repetição, no reavivar de sua 

condição de filha, sem conseguir descolar da imagem de sua mãe. Como no caso que diz: 

“Como poderei fazer melhor que minha mãe?”. No filme, o respeito pelo tempo de 

elaboração da mãe não coloca os cuidadores em posição passiva. Pelo contrário, buscam e 

tentam vários recursos para auxiliar o processo, mesmo sem garantia dos resultados e sem 

impingir uma verdade absoluta. Notam-se tentativas baseadas na sensibilidade de 

experiências e conhecimentos anteriores, sem pressa nem insistência, mas com a marca da 

firmeza e de um empenho, por que não dizer, ético. Utilizam um ritual de sua cultura, 

transmitindo-nos que a persistência do desejo impera diante da frustração das soluções 

rápidas e imediatas. Claude Boukobza e Florence Benavides, que trabalham na Unité 

d’Accueil Méres- Enfants Saint-Denis, na França [5], falam da importância do dispositivo 

institucional de acolher, durante o tempo que for necessário, aqueles casos em que os 

primeiros encontros são turvos, com o objetivo de moldurar a angústia materna e de permitir 

à mãe e à criança encontrar a justa distância que lhes assegure continuarem a se desenvolver 

juntas e individualmente. É a criação de um novo espaço de reencontro entre a mãe e sua 

criança que permite colocar em jogo a função paterna, função separadora. Concluindo, todas 

as reflexões aqui apresentadas nos dizem da relevância da intervenção psicanalítica na 

relação mãe-bebê, quando necessária, em tempos precoces, um devido compromisso com o 

“homem em seu ser”, palavras de Lacan, que, a propósito, diz [6]: 

 “Longe de ser a falha contingente das fragilidades do organismo, a loucura é a 

virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. Longe de ser um 

insulto para a liberdade, ela é sua mais fiel companheira, segue o movimento 

como uma sombra. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido 

sem a loucura, como não seria o ser do homem se não carregasse em si a 

loucura como limite de sua liberdade”. 

Mãe também chora, e sofre, muitas vezes, sem saber o porquê, ou ainda, se julgando 

incompetente ou louca, mas quando é escutada, naquilo que a sufoca, abre campo para sua 

liberdade, bem como para seu bebê.  

__________________________________________________________________________ 

[1] Esse artigo apresenta parte do publicado na Revista Epistemo-somática, publicação da 

Clínica de Psicologia e Psicanálise do Hospital Mater Dei – Belo Horizonte/MG – Ano 3- nº3 

agosto/2006, da mesma autora, Rosely Gazire Melgaço, intitulado: Mães também choram. 

[2] Freud, S., Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância. 

[3] Winnicott,D.W.,  Da pediatria à Psicanálise, Ed Francisco Alves, 1978 

[4] Mathelin, Catherine. O sorriso da Gioconda. Ed Companhia de Freud, 1999 

[5] Boukobza (org). Les relations precoces mères-enfants et leurs vicissitudes.1995, p.18 

[6] Lacan. Alocução sobre as psicoses da criança. In: Outros escritos, 2003, p.359 
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IMPACTO DA PANDEMIA NO GRUPO FAMILIAR E UMA POSSÍVEL 

CONTRIBUIÇÃO DA PSICOLOGIA 

Jéssica Aguiar; Ana Claudia Pinto da Silva; Josiane Lieberknecht Wathier Abaid 

 
Introdução: O advento da Pandemia da Covid-19 no início deste ano afetou a vida da 

população mundial como um todo, inclusive, as atividades acadêmicas de muitos projetos. 

Em vista disso, o projeto de extensão do curso de Psicologia “Educação parental junto à 

educação básica: promoção das relações familiares positivas” teve que adaptar suas 

atividades para continuar beneficiando a comunidade, em especial as famílias que já 

participavam do projeto. Sendo assim, criou-se uma página no Instagram denominado 

@projetopaismaisufn. A mesma tem como finalidade promover uma parentalidade 

positiva, consciente e afetiva na relação de pais e filhos. Justificativa: O trabalho enfatiza 

a relevância dos acadêmicos e profissionais da Psicologia em abordar o assunto sobre 

educação parental e auxílio aos cuidadores frente a regulação emocional de seus filhos 

diante do cenário atípico e de incerteza em que as famílias se encontram. Objetivo: 

Apresentar uma das temáticas divulgadas na página criada no Instagram e a sua 

repercussão no atual momento de pandemia. Método: Qualitativo transversal. Tratam-se 

de ações virtuais desenvolvidas no projeto de extensão supracitado, de uma universidade 

particular situada na região central do Rio Grande do Sul. Para compor o referido trabalho 

realizou-se um recorte dos conteúdos postados semanalmente no Instagram. É importante 

destacar que a produção dos materiais sobre manejo e educação parental, como forma de 

apoio aos cuidadores, é realizada por estudantes do Curso de Psicologia e de Mestrandos 

em Saúde Materno-Infantil. Resultados: Um dos temas apresentados na página foi o que 

fazer mediante a demasiada solicitação de atenção dos filhos, tais como, birra, choro e 

comportamentos agressivos e reativos. Desse modo, foram produzidos conteúdos para 

orientar os cuidadores frente ao manejo desses comportamentos disfuncionais e alterações 

do humor em crianças e adolescentes. Entende-se que as práticas educativas podem ajudar 

nesse período em que os filhos e os cuidadores apresentam maior desregulação emocional, 

devido ao estresse e sobrecarga de atividades. Uma vez que a hiperconvivência de pais e 

filhos pode aumentar as condutas parentais coercitivas e punitivas. É importante destacar 

que ainda é restrita a participação das famílias na página do Instagram, bem como é 

necessário mais investimentos sobre como alcançar os cuidadores, sobretudo por terem o 

acesso limitado das redes sociais. Conclusões: Conclui-se assim, que a criação da página 

foi necessária para continuar com as orientações aos cuidadores mesmo que de forma 

remota. Compreende-se que a pandemia e suas consequências podem ser danosas a muitas 

famílias e causar emoções intensas, que são difíceis de lidar. Dessa forma, o Instagram 

pode servir para promover a saúde mental e emocional a pais e filhos em tempos de 

pandemia que acessam tais redes sociais.  

Palavras-chave: Regulação Emocional; Parentalidade; Projeto de Extensão. 
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ESTIMULAÇÃO PRECOCE DIANTE DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

COM SÍNDROME DE FREEMAN SHELDON: RELATO DE CASO 

Marciane Missio Montagner; Karine Hüber Brondani; Melissa Medeiros Braz 

 
A síndrome de Freeman-Sheldon é uma doença congênita rara e que manifesta suas 

características na aparência facial e na tortuosidade das extremidades. O sinal comum dessa 

síndrome é a aparência dos lábios como se estivessem em “assobio”. Por se tratar de uma 

doença rara, é pouco estudado o acompanhamento multiprofissional ao cuidado  desses  

pacientes.  Em  razão  disso,  o  objetivo  deste  resumo  é  relatar  a experiência  e  apresentar  

a  prática  multiprofissional  ao  cuidado  da  criança  com Síndrome de Freeman-Sheldon 

(SFS) em Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual (CER II) no município 

de Santa Maria, RS. O presente estudo descreve um programa de intervenção precoce (PIP) 

realizado com um bebê do sexo masculino, nascido à termo, de parto cesária, com 

diagnóstico de SFS, onde as intervenções multiprofissionais foram realizadas do 3º ao 20º 

mês de idade, com frequência de uma vez na semana por Terapeuta Ocupacional e 

Fisioterapeuta, com seguimento semestral por uma profissional neurologista pediátrica. As 

intervenções tiveram duração de 45 minutos, no intuito de estimular diferentes áreas: foram 

trabalhadas músicas para estimular audição, visão, coordenação e reconhecimento de algumas 

partes do corpo; foram utilizadas materiais que promovessem o estímulo sensorial, com 

diferentes texturas, habilidades de desenvolvimento próprias da idade (sentar, rolar, ajoelhar, 

engatinhar, em pé) incentivar o equilibrio, treino de marcha, prescrição e confecção de órtese 

estática para correção de deformidades do punho e dedos, aplicação de bandagem adesiva 

kinesio taping para incentivar a extensão e o uso ativo das mãos em tarefas, aprimorando 

assim a motricidade. O processo de reabilitação é direcionado para facilitação das atividades 

motoras apropriada para cada criança baseado na idade cronológica,   através   de   manuseios   

e   facilitações   de   postura   e   movimento, potencializando suas habilidades. Além disso, é 

importante destacar a acuidade em programas de estimulação precoce em que é propiciada a 

participação ativa e o envolvimento dos pais nas intervenções, o que gera resultados 

benéficos. Por fim, verificou-se um desempenho satisfatório no desenvolvimento da criança 

com a prática multiprofissional. A criança alcançou ao decorrer das intervenções o controle 

postural, deambulação, uso bimanual, equilíbrio dinâmico e capacidade motora e sensorial 

para exploração ambiental de forma independente. Observou-se que as principais fontes de 

informações  relacionadas  à  estimulação  precoce  foram  fornecidas  pelas próprias 

terapeutas  juntamente  com  orientações  e  cuidados  para  o  próprio  domicílio, permitindo 

a ampliação do olhar para questões inerentes ao ser humano sob um prisma ético e social, 

ampliando o desenvolvimento biopsicossocial infantil, promovendo autonomia bem como 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares. 

Palavras-Chaves: Centros de Reabilitação; Doenças Raras; Anomalia Congênita. 
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PRECOCE PARA CRIANÇAS COM 

SÍNDROME DE DOWN: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Gabriela Nunes Siqueira; Karine Hübner Brondani; Bruna Schio; Luciane Flores Jacobi 

 

A Síndrome de Down (SD) é um distúrbio que se caracteriza por um cromossomo vinte e um 

extra, mais conhecida como trissomia 21. O desenvolvimento e o crescimento da criança com 

SD vão trilhar um caminho distinto do desenvolvimento de uma criança típica, pois existem 

alterações sinápticas que ocorrem devido à diminuição da densidade no córtex sensório-

motor, o que acarretará diretamente na deficiência intelectual. O bom desenvolvimento da 

criança está relacionado diretamente a precocidade das intervenções, que deve acontecer com 

o auxílio de profissionais em equipe multidisciplinar, em conjunto com a família que ocupa 

papel importante no processo de estimulação e desenvolvimento da criança. O objetivo do 

presente trabalho é demonstrar a importância da intervenção precoce como facilitadora do 

desenvolvimento da criança com SD. Desta forma, trata-se de um estudo do tipo relato de 

caso, realizado em uma instituição filantrópica localizada no município de Santa Maria/RS. 

Criança do sexo masculino, à termo, de parto natural sem complicações, com diagnóstico de 

SD. Usuário atendido por equipe multidisciplinar- fisioterapia, fonoaudiologia e terapia 

ocupacional- no Centro Especializado em Reabilitação (CERII) desde julho de 2019 até a 

data atual. Os atendimentos ocorreram semanalmente de forma presencial, com duração de 45 

minutos em cada especialidade, com enfoque desenvolvimentista baseado nos desejos e no 

engajamento da criança. Constatou-se na avaliação inicial presença de hipotonia global 

levando a um atraso no Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM), consequentemente 

durante as intervenções buscou-se estimular aspectos relacionados ao desenvolvimento motor 

primário aprimorando posturas como sentar, rolar, engatinhar, em pé até o deambular, além 

dos estímulos de linguagem, comunicação, habilidades auditivas e visuais, introdução 

alimentar e estímulos sensoriais visando fornecer o máximo de experiências sensório-motoras 

possíveis, as intervenções também buscam o desenvolvimento do brincar, compartilhamento 

e interação, visando o desempenho social, proporcionando maior independência. Com isso, a 

criança obteve ganhos nos padrões motores, vocalizando as primeiras palavras, esboça 

expressões faciais, alimentando-se nas consistências pastosa, sólida e líquida, marcha 

assistida e matriculado em escola regular. Cabe destacar que no campo da saúde e da 

reabilitação a família atua como protagonista e empodera a criança para a autonomia e 

qualidade de vida, neste caso sempre obtivemos total apoio e estimulação domiciliar. 

Conclui-se evoluções e sucesso terapêutico a criança, ficando evidente a importância da 

estimulação precoce por equipe multiprofissional, juntamente com o apoio e estimulação da 

família em casa, valorizando-o como ser bio-psico-social que requer cuidados de forma 

integral para melhora da sua qualidade de vida. 

Palavras-Chave: Equipe Multiprofissional; Qualidade de Vida; Reabilitação. 
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A EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE DE BEBÊS PREMATUROS APÓS 

INTERNAÇÃO EM UMA UTIN 

Bruna Fragoso Cousseau; Karina Scapin Teixeira; Rayssa Reck Brum; Gabriela Sarturi 

Rigão; Caroline Rubim Rossato Pereira 

A chegada de um filho pode ser caracterizada como um período de adaptação e 

transformação na dinâmica familiar. Além dos novos papéis e funções a serem assumidos 

frente ao nascimento, é demandado dos futuros pais o investimento em um bebê real, único 

e singular. Nessa perspectiva, quando ocorre uma interrupção prematura da gestação, 

somada à necessidade de internação do recém-nascido em uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN), é preciso que a família desenvolva uma série de ajustamentos 

diante da urgência da hospitalização e das repercussões dos cuidados intensivos realizados 

pela equipe de saúde. Diante disso, mesmo após a alta do bebê e o restabelecimento de sua 

saúde, é possível que haja repercussões da experiência da internação no exercício da 

parentalidade. Nesse sentido, o presente estudo propõe-se a compreender as percepções de 

mães acerca das implicações da prematuridade e da internação em uma UTIN no 

desempenho da parentalidade após a alta hospitalar. A pesquisa, exploratória e de caráter 

qualitativo, teve como participantes três mães de bebês nascidos prematuros que passaram 

pela internação em UTIN. Os instrumentos aplicados de forma online foram um 

questionário sociodemográfico, constando informações para a identificação dos 

participantes (nome, idade, profissão, renda familiar, estado civil); e uma entrevista 

semiestruturada, sobre a experiência da parentalidade e a internação em uma UTIN. A 

entrevista foi organizada a partir dos seguintes eixos: a experiência da gestação, parto, 

período de internação na UTIN e possibilidade de interação, alta hospitalar e o exercício da 

parentalidade. A partir da análise de conteúdo, identificou-se que, como implicações da 

internação em uma UTIN, após o retorno para casa, duas mães ressaltaram a dificuldade 

em adaptar-se à rotina particular de seus bebês em suas famílias, tendo em vista que até 

este momento haviam seguido rigorosamente a rotina e organização hospitalar. Além disso, 

as mães relataram que, embora acompanhassem os cuidados realizados pela equipe, não 

consideravam essas como participações ativas, gerando insegurança e dificuldades na 

identificação das necessidades expressas por seus bebês após a alta hospitalar. Ademais, foi 

ressaltado pelas participantes o temor quanto a necessidade de uma nova internação. Tal 

temor esteve associado à prática de maiores cuidados com relação à saúde das crianças, 

implicando em ações como limitar visitas e exigir uso de máscara para o contato com os 

bebês. Ainda, outras duas participantes apontaram preocupações em relação aos marcos do 

desenvolvimento típico, buscando oferecer mais estímulos a seus filhos, na tentativa de que 

sempre atingissem tais indicadores estatísticos do desenvolvimento infantil. Conclui-se 

que, apesar dos crescentes avanços nas políticas de humanização da assistência em UTIs 

Neonatais, é de grande importância compreender a experiência das mães que vivenciaram 

essa realidade. Com isso, reforça-se a promoção de práticas de cuidado ampliadas para a 

família, considerando a importância do envolvimento dos cuidadores familiares no período 

de internação hospitalar do bebê e suas repercussões no exercício da parentalidade. 

Palavras-chave: Prematuridade; Vínculo mãe-bebê; Hospitalização.  
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A IMPORTÂNCIA DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA NO DESENVOLVIMENTO 

DE UMA CRIANÇA COM COMPROMETIMENTO MOTOR: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

Vanessa Trindade Nogueira; Fernanda Pires Jaeger 

O presente trabalho tem por finalidade apresentar um relato de experiência oriundo de um 

estágio extracurricular realizado no programa Primeira Infância Melhor – PIM vinculado, a 

Prefeitura Municipal de Santa Maria, RS em parceria com a Universidade Franciscana – 

UFN. O recorte apresentado é relativo ao atendimento de uma criança acompanhada no 

programa. A mesma é acometida por luxação congênita (uma anormalidade anatômica da 

articulação do quadril que aparece como resultado de um desvio no desenvolvimento normal, 

durante o período embrionário e infantil do crescimento). As ações de intervenção precoce 

junto a crianças que apresentam esta condição torna-se importante na medida em que o 

acompanhamento psicológico e as ações realizadas na fase inicial de vida são capazes de 

implicar mudanças significativas e favoráveis ao desenvolvimento. O período de 

acompanhamento foi dos 5 aos 17 meses de idade, com encontros semanais de duração média 

de uma hora em que eram realizadas ações de cuidado voltadas à criança e a família. Nos três 

primeiros meses, o tratamento médico ocorreu por meio de uso de suspensório ortopédico. 

Em seguida incluiu-se o engessamento por mais três meses e, após este esse período, quando 

a criança tinha em torno de 6 meses, o gesso foi retirado. O atendimento psicológico iniciou 

quando ela usava o gesso e apresentava limitações da altura do quadril para baixo e as ações 

eram voltadas para a estimulação da coordenação motora fina dos membros superiores e 

cognitiva. Sob o ponto de vista afetivo foi trabalhado a relação mãe bebê, bem como o 

fortalecimento do vínculo entre a família e a criança. Após a retirada do gesso ampliou-se as 

atividades com o intuito de auxiliar a reabilitação da motricidade ampla da criança com o 

desenvolvimento de ações que estimulassem a realização de movimentos necessários e 

compatíveis com a etapa evolutiva da criança. Para tanto, utilizou-se de recursos lúdicos que 

pudessem estimular tais movimentos. Verificou-se que as atividades desenvolvidas de 

estimulação durante o período de acompanhamento da criança junto à família, 

proporcionaram maior tranquilidade da criança em lidar com tal condição e adversidades 

frente ao diagnóstico. Nesse sentido, também o desenvolvimento da vinculação entre a mãe e 

a criança no momento das atividades contribuíram para o fortalecimento da confiança e 

processo de independência da mesma no avanço das etapas do seu desenvolvimento motor, 

cognitivo e afetivo. Ao final do período de acompanhamento da criança, ela já conseguia se 

impulsionar e com apoio ficava em pé ensaiando a marcha e demonstrando maior confiança. 

Durante os momentos de interação a mãe sempre se mostrou bastante implicada, estimulando, 

passando segurança e confiança para criança, aspecto amplamente abordado nas intervenções. 

Neste sentido, as ações foram capazes de complementar o processo de cuidado à criança 

frente ao quadro apresentado e as implicações desta condição para o seu desenvolvimento 

integral. 

Palavras-chave: Acompanhamento psicológico; Criança; Limitação Motora. 

  



 

18 
 

DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA: AS IMPLICAÇÕES PARA O 

DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Fernanda Pires Jaeger; Vanessa Trindade Nogueira 

A dependência tecnológica consiste em um fenômeno cada vez mais presente na atualidade. 

O grande avanço das tecnologias tem permitido a ampliação de recursos eletrônicos através 

dos quais as crianças e os adolescentes têm utilizado para atividades de lazer, brincadeiras 

como o uso de videogame, jogos em computadores e smartphones.  Recentemente, com o 

advento da pandemia frente à Covid-19 as aulas também passaram a ser realizadas com a 

utilização destes recursos. Ao mesmo tempo, percebe-se que as crianças estão sendo cada vez 

mais cedo expostas às tecnologias. Assim, o presente resumo refere-se a uma pesquisa acerca 

da dependência tecnológica na infância. Como objetivos específicos buscou-se caracterizar a 

influência das tecnologias na infância, identificar suas características e manifestações, bem 

como as consequências do uso abusivo para o desenvolvimento infantil. Além disso, 

problematizar a importância da intervenção psicológica frente a tal fenômeno. Para tanto, 

realizou-se uma pesquisa de revisão integrativa. De acordo como o Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais DSM 5 a Dependência Tecnológica envolve o uso 

constante e periódico da internet para envolver-se em jogos, frequentemente com outros 

jogadores, levando a prejuízo clinicamente significativo ou sofrimento conforme indicado por 

cinco (ou mais) dos seguintes sintomas em um período de 12 meses: preocupação com jogos 

pela internet; presença de sintomas de abstinência quando os jogos pela internet são retirados; 

tolerância – a necessidade de passar quantidades crescentes de tempo envolvido nos jogos 

pela internet; tentativas fracassadas de controlar a participação nos jogos pela internet; Perda 

de interesse por passatempos e divertimentos anteriores em consequência dos jogos pela 

internet. Na literatura encontra-se que essa condição evidenciaria um quadro de elevação da 

dopamina bem como traria a intoxicação, na forma do desequilíbrio ou evitação no restante 

da vida da criança comprometendo esferas importantes de sua vida. Enquanto fatores de risco 

pode-se citar os seguintes elementos: quadro de TDAH, transtornos depressivos e ansiosos e 

fobia social. Características de personalidade como a Impulsividade, hiperatividade, elevada 

procura de novidades, baixa dependência de recompensas, introversão, reduzida 

conscienciosidade, agradabilidade, alto neuroticismo, baixa estabilidade emocional e 

hostilidade (baixo nível de autocontrole e auto-regulação). Alguns padrões de uso excessivo 

da internet: grande número de horas gastas on-line, engajamento em diferentes videogames. 

Há estudos que apontam a excessiva familiaridade das crianças com computador, internet e 

muitos outros aparelhos digitais. Tal familiaridade leva as crianças a se sentirem mais à 

vontade e confiantes no manejo das tecnologias do que os pais. Esta inversão de papeis pode 

levar os pais a não perceberem o nível de atividade ou abuso. Neste sentido, a intervenção 

precoce voltada para as crianças e para a família podem constituir meios de prevenção e 

tratamento para esse fenômeno que vem trazendo sofrimento e consequências prejudiciais ao 

desenvolvimento das crianças. 

Palavras-chave: Crianças; excessos; tecnologias. 
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MÍDIAS DIGITAIS E INFÂNCIA: AS INFLUÊNCIAS DO EXCESSO 

DE CONTEÚDOS EM CRIANÇAS NA IDADE PRÉ-ESCOLAR 

Marciele Ferreira Fragoso; Cristina Saling Kruel 

 

A pesquisa teve como foco abordar a grande variabilidade de estímulos decorrentes de 

novas tecnologias presentes no cotidiano de crianças em idade pré-escolar. O excesso de 

informações, a inadequação quanto aos conteúdos apresentados à criança, e o prejuízo no 

desenvolvimento infantil são os objetivos principais apresentados no estudo em questão. A 

construção social da infância vai de acordo com as características vigentes da sociedade, 

iniciando desde a invenção do conceito de infância na Idade Média, e assim, modificando-

se constantemente com o avanço das mídias digitais nos anos 90. Esses aspectos 

influenciam nos agentes socializadores da criança, que antes eram atividades e jogos 

lúdicos, e atualmente passam a ser as plataformas digitais e jogos virtuais. Dessa forma, 

buscamos compreender e analisar conceitos referentes ao desenvolvimento psíquico, 

fisiológico e cognitivo que as transformações digitais podem provocar na idade pré-escolar. 

O panorama geral da infância foi resgatado como uma forma de compreender 

psicologicamente de que forma as informações virtuais perpassam pelas crianças, na sua 

mudança comportamental e na sua forma de interagir com outras crianças. Além disso, 

analisamos a limitação da criatividade que o excesso de informações e imagens que as 

mídias e aparelhos digitais proporcionam às crianças. O estudo foi realizado no período de 

setembro a outubro de 2018, com caráter exploratório na literatura, abordando a 

metodologia bibliográfica de cunho científico por meio de uma pesquisa descritiva. Por 

conseguinte, reunimos obras como referencial teórico de autores voltados à área da 

psicologia como Freud, Piaget e Winnicott. Também foram utilizados materiais científicos 

com base na literatura narrativa de domínio público, como artigos publicados em revistas e 

livros. A conclusão da pesquisa sugere que as plataformas virtuais e aparelhos digitais 

apresentam-se de forma dicotômica na relação da criança com a sua entrada na 

socialização, subjetivação, e no seu desenvolvimento psíquico e emocional. As tecnologias 

atuais são instrumentos que auxiliam no aprendizado infantil se forem utilizadas 

corretamente, com supervisão e orientação dos adultos presentes no cotidiano da criança, 

porém, se utilizadas de forma incorreta podem interferir na construção de sua 

individualidade. Acreditamos que a pesquisa em questão pode contribuir para novos 

olhares, práticas e técnicas profissionais e sociais na promoção de conhecimento teórico 

sobre o assunto. Também destacamos que o estudo pode ser analisado por professores, pais 

e pela população em geral a fim de analisar e compreender sobre a relação e os impactos da 

tecnologia na fase da infância em idade pré-escolar. 

Palavras-chave: Aparelhos eletrônicos; Aprendizado infantil; Desenvolvimento infantil. 
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ATIVIDADE EXTENSIONISTA A PARTIR DA MODALIDADE DO 

TELEATENDIMENTO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Suane Pastoriza Faraj; Catiane da Silva Marques; Aline Cardoso Siqueira 

 

O projeto intitulado “Atendimento psicológico clínico especializado voltado para as 

demandas do acolhimento institucional para crianças e adolescentes” refere-se a uma 

atividade extensionista que visa à oferta de atendimento na área da psicologia para a 

população infanto-juvenil acolhida, em processo de adoção, como também às famílias 

adotivas. Promover o atendimento a estas crianças, adolescentes, mães e pais adotantes é uma 

forma de ofertar à sociedade um espaço especializado de atendimento, que visa acolher o 

sofrimento, romper a violência, pensar em novos projetos de vida e oferecer alternativas para 

a construção da parentalidade. O presente trabalho tem como objetivo apresentar um relato de 

experiência da referida atividade extensionista. No ano de 2020, a partir da declaração da 

pandemia da COVID-19, o projeto de extensão passou a ser ofertado por meio do 

teleatendimento. Esta modalidade foi autorizada e regulamentada pelo Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) através da resolução nº 11, de 11 de maio de 2018 e vem sendo uma 

possibilidade da oferta do atendimento psicológico. O teleatendimento não pretende substituir 

a clínica tradicional, e sim oferecer uma via de atendimento para pessoas que no momento 

encontram-se impossibilitadas de realizar o atendimento presencial. Participaram do projeto 

de extensão, adolescentes em situação de acolhimento institucional e mães adotivas. Os 

atendimentos foram realizados por profissionais formados em Psicologia e alunas dos 

Programas de Pós-Graduação em Psicologia e Ciências da Saúde, da Universidade Federal de 

Santa Maria. Quanto aos encaminhamentos para o atendimento clínico, os mesmos ocorrem a 

partir de uma Instituição de Acolhimento, do Projeto Esperançando e do Grupo GAIA (Grupo 

de Apoio e Incentivo a Adoção). Os atendimentos foram realizados individualmente, de 

maneira remota, tendo como base teórica a psicanálise. Ocorreram semanalmente e tiveram 

duração de 50 minutos aproximadamente. A partir do teleatendimento, foi possível 

desenvolver a atividade extensionista e ofertar um espaço de escuta aos adolescentes a mães 

adotivas. Também foi possível acolher as histórias de violência presentes na trajetória de vida 

dos adolescentes; e, auxiliar as mães adotivas a compreenderem o comportamento do filho, 

história pregressa das crianças, onipresença da mãe biológica, idealização da maternidade, 

dentre outras questões pertinentes ao processo da parentalidade adotiva, maximizando as 

chances de uma adoção bem-sucedida. Pode-se identificar que o teleatendimento permitiu a 

acessibilidade dos pacientes, sem custo, o que possibilitou a adesão ao tratamento. A partir do 

Projeto de extensão, realizado por meio da tecnologia, foi possível estabelecer uma relação 

terapêutica confiável e transferencial e com isso alcançar os objetivos que se propuseram 

paciente-terapeuta. Considera-se que a interação e agilidade proporcionada pela internet 

possibilita pensar sobre as novas formas de ser e estar no mundo, confrontando os psicólogos 

a repensarem suas práticas, em especial a partir de alternativas de trabalho pela via digital. 

Palavras-chave: Acolhimento institucional; Adoção; Psicologia Clínica. 
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ESTRATÉGIAS DOS PAIS PARA REDUZIR A EXPOSIÇÃO DAS CRIANÇAS NAS 

TELAS APÓS A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ACT 

Suane Pastoriza Faraj; Fabiana Garcia; Aline Cardoso Siqueira 

  
O Programa ACT Para Educar Crianças em Ambientes Seguros consiste em um programa 

universal de prevenção da violência infantil. Foi desenvolvido, nos Estados Unidos, pelo 

Escritório de Prevenção da Violência da Associação Americana de Psicologia – APA. O 

Programa visa à prevenção primária da violência contra a criança, a partir da divulgação do 

conhecimento científico a respeito do desenvolvimento infantil, práticas de violência, mídias 

eletrônicas e disciplina positiva. Nessa perspectiva, objetiva ensinar aos pais e cuidadores 

estratégias que promovam um ambiente familiar seguro e saudável, protegendo as crianças da 

violência e de suas consequências na saúde e desenvolvimento. O programa está organizado 

em quatro módulos ou estratégicas de prevenção. Um módulo do programa é referente ao 

impacto dos meios eletrônicos sobre o comportamento das crianças e visa ajudar os 

pais/cuidadores a compreender os efeitos para as crianças de um longo período de tempo de 

exposição às telas. O objetivo deste trabalho foi conhecer as estratégias utilizadas pelos pais 

para reduzir à exposição das crianças nos meios eletrônicos, após a participação no Programa 

ACT. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório. A amostra foi composta por 17 pais de 

crianças de zero a 8 anos que participaram da quinta sessão do Programa ACT, no ano de 

2019. Os dados foram coletados através de um questionário em formato “tarefa de casa”, 

preenchido após o encontro sobre meios eletrônicos e tecnologia. O estudo atendeu os 

princípios éticos da pesquisa com seres humanos, conforme a Resolução Nº 510/16 do 

Conselho Nacional de Saúde. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo e foram 

encontradas três categorias: 1) Controle do tempo e conteúdo; 2) Diálogo sobre o conteúdo da 

mídia eletrônica; e 3) Oferta de outras atividades. No que se refere ao controle do tempo e 

conteúdo, as estratégias mais utilizadas pelos pais foram: assistir com os filhos os programas 

de televisão, controlar o tempo de uso das telas, estabelecer horários para assistir televisão ou 

jogar videogame e a selecionar os programas de televisão para as crianças. Em relação ao 

diálogo sobre o conteúdo da mídia eletrônica, os pais apontaram que passaram a observar o 

conteúdo e a classificação dos programas de televisão e a conversar com os filhos sobre o que 

eles estavam expostos. Na oferta de outras atividades, os pais/cuidadores passaram a oferecer 

outras atividades para os filhos, como leitura de um livro infantil e brincadeiras de interação. 

O encontro sobre o uso dos meios eletrônicos possibilitou a reflexão dos pais sobre o impacto 

dos meios eletrônicos de comunicação nas crianças; e, o aprendizado de diferentes formas de 

reduzir a exposição dos filhos aos meios eletrônicos. Considera-se importante promover 

espaços de escuta, diálogo e reflexões sobre mídias eletrônicas, a fim de reduzir a exposição 

das crianças nos meios de comunicação, prevenindo danos à saúde física e psicológica e ao 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Prevenção à violência; Infância; Meios eletrônicos.  
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A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO EM SAÚDE DESTINADO A MÃES DE BEBÊS 

COM DIAGNÓSTICO DE TOXOPLASMOSE 

Cândida Prates Dantas; Carolina Schmitt Colomé; Luiza Foggiatto Marinho; Jana Gonçalves 

Zappe 

 

A gestação é um período que implica a necessidade de diversos cuidados tanto para a mãe, 

quanto para o bebê, especialmente quando há a presença de alguma intercorrência, como a 

toxoplasmose gestacional, que exige um amparo reforçado no que se refere à saúde física e 

emocional da díade. As angústias e expectativas provenientes da idealização da gestação e 

do bebê acarretam uma certa pressão ao ciclo materno e o nascimento do bebê, somado a um 

diagnóstico de toxoplasmose congênita ou pós-natal, pode impor novos desafios às mães e 

fragilizar ainda mais as condições emocionais maternas. Diante disso, o presente trabalho 

aborda a percepção materna sobre o cuidado em saúde recebido após o diagnóstico e 

tratamento de toxoplasmose congênita e pós-natal do filho. Trata-se de um recorte de um 

estudo maior, que buscou investigar a vivência da maternidade em casos de toxoplasmose 

congênita e pós- natal, do qual participaram cinco mães de bebês que estavam em 

acompanhamento no ambulatório de toxoplasmose do Hospital Universitário de Santa 

Maria. Como principais resultados destaca-se que todas as mães se mostraram satisfeitas 

com os cuidados e a atenção em saúde que foram ofertados aos seus bebês, especialmente 

no que diz respeito aos cuidados com a saúde física. Em contrapartida, as participantes 

referiram ausência de assistência em saúde que as contemplasse, principalmente no tocante à 

atenção psicológica. Diante disso, destaca-se a importância do cuidado destinado às mães 

que se encontram em situações nas quais o bebê nasce ou vem a desenvolver alguma 

patologia, visto que a mãe precisa passar por um processo de luto em relação ao bebê ideal 

para que possa desenvolver uma relação satisfatória com o bebê real. Nesse sentido, a 

intervenção a tempo surge como uma importante ferramenta de cuidado em saúde mental, 

que contempla tanto a mãe quanto o bebê que tenha nascido com ou desenvolvido alguma 

intercorrência orgânica, buscando oferecer um espaço de escuta e acolhimento que favoreça 

a relação e o olhar dos pais para além da doença do bebê. Ainda, percebe-se a importância 

de um trabalho voltado não só às questões orgânicas em si, mas também para a estruturação 

psíquica do bebê, que depende do estabelecimento de uma relação mãe-bebê satisfatória e, 

para isso, é fundamental que a mãe esteja em condições de se devotar ao seu bebê. Destaca-

se, nesse sentido, a importância da presente investigação, uma vez que além de contribuir 

para a construção do conhecimento científico acerca de uma temática tão importante e que 

possui escassos estudos, ofereceu um espaço de fala e escuta para essas mães. 

Palavras-chave: Relação mãe-bebê; Saúde mental; Maternidade. 
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TELAS DIGITAIS E OS IMPACTOS COGNITIVO NO DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL 

Bárbara V. dos S. Medeiros; Leila M. P. Claro; Silvio J. L. Vasconcellos 

Atualmente não é incomum ver cada vez mais crianças expostas a telas digitais, celulares, 

tablets, televisão e tudo o que seja altamente estimulante aos olhos desde a primeira 

infância. Com isso se faz importante discutir sobre os impactos do uso excessivo das 

tecnologias digitais em crianças, tendo em vistas os prejuízos cognitivos no desenvolvimento 

infantil que estas podem acarretar. Diante disso, propõe-se abordar com esse trabalho “Quais 

os impactos cognitivos no desenvolvimento infantil pela exposição a telas digitais? 

Objetivando dessa forma, identificar as consequências psicológicas e cognitivas em crianças. 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, que fez levantamento do 

conhecimento atual veiculado na literatura especializada acerca dos impactos sociais, 

cognitivos e afetivos sobre a geração. A pesquisa realizou-se por meio de investigação 

bibliográfico em periódicos indexados nas bases de dados SciELO e LILACS. Se por um 

lado o ato de estar conectado habilita para o mundo digital em alguma medida, por outro, a 

Associação Americana de Pediatria não recomenda uso de telas antes dos dois anos de idade 

tendo em vista prejuízos ao desenvolvimento e aprendizado infantis, atrasos cognitivos, 

dificuldades de aprendizagem, impulsividade e problemas em lidar com sentimento e 

emoções, como por exemplo a raiva.  A tela acaba por limitar a interação humana e muito do 

que se consome acaba por atrapalhar o desenvolvimento da criatividade e o raciocínio. Além 

disso, a engenharia dessas tecnologias é pensada para reter as pessoas e nem sempre 

desenvolvê-las. Os estudos apresentaram que um dos principais impactos da exposição as 

telas em crianças é o prejuízo no sono. Esses estudos indicaram que o sono desempenha um 

papel importante no desenvolvimento e plasticidade do cérebro, e uma boa qualidade e 

quantidade de sono está positivamente associada à cognição e desempenho acadêmico em 

crianças e adolescentes. Diante disso se faz importante que as crianças tenham mais 

vigilância dos adultos ao usar telas, e que o tempo de uso seja diminuído a modo de 

minimizar prejuízos cognitivos, psicológicos e emocionais a longo prazo.  

Palavras-chave: Infância; Tecnologias, Crianças. 
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TELEFONOAUDIOLOGIA NA CLÍNICA COM CRIANÇAS PEQUENAS E SEUS 

FAMILIARES: DESAFIOS E DESCOBERTAS 

Pâmela Lemes Rocha; Mariana da Silva Corrêa; Tainá Benfica; Renata Souto Bolzan; Ana 

Paula Ramos Souza 

Com o surgimento da pandemia da Covid-19 e as medidas de distanciamento social, 

emergiu a necessidade de dar continuidade às intervenções em linguagem com crianças 

pequenas e seus familiares por meio do teleatendimento, o que criou desafios para o 

fonoaudiólogo. Este trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de teleatendimento 

em casos de intervenção em linguagem em distintas faixas etárias, e refletir sobre seus 

efeitos nos casos que já eram atendidos presencialmente. Trata-se de um estudo do tipo 

relato de casos, qualitativo e longitudinal. Serão apresentadas as vinhetas de dois casos de 

crianças entre dois e seis anos, que iniciaram atendimento presencial em 2019 e seguiram 

em teleatendimento em 2020. A paciente A. de seis anos, possui hipótese diagnóstica 

fonoaudiológica de apraxia de fala e sinais de sofrimento psíquico, já o paciente B., de 2 

anos e 6 meses, chegou para intervenção precoce com diagnóstico médico de TEA, porém 

a avaliação sugeriu sinais de sofrimento psíquico, restrição alimentar, e hipótese 

fonoaudiológica de apraxia de fala. Entre as análises realizadas estão as possibilidades e os 

limites do teleatendimento com crianças pequenas, com demandas terapêuticas distintas em 

função não só da singularidade dos casos como das condições de acesso virtual e de 

participação da sessão em função da faixa etária e articulação da participação familiar. 

Todas as famílias que foram contatadas se mostraram dispostas a dar continuidade a 

intervenção por meio da telefonoaudiologia. Embora seja uma nova experiência na 

profissão de Fonoaudiologia, visto que sequer era permitido o teleatendimento pelo sistema 

de conselhos até o início da pandemia, esta experiência apresentou possibilidades, como 

dar continuidade ao vínculo já estabelecido, mesmo com o paciente não estando na mesma 

cidade; a sustentação familiar no processo de investimento da potencialidade do filho; o 

conhecimento do ambiente familiar; e a atratividade que a tela exerce sobre a criança, 

como evidenciado no caso de A. Como desafios, destaca-se aspectos de ordem técnica 

como a utilização de telas pequenas pela família, como as de celular havendo uma 

competição entre a terapeuta e o material utilizado para intervenção; o uso de plataformas 

não conhecidas pelas famílias, como o GoogleMeet, sendo necessário às vezes fazer o uso 

de plataformas mais usuais como o Whatsapp. Além disso, há outros desafios como a de 

ordem ética, pelo fato de que ingressamos na casa da família e vislumbramos sua 

intimidade; a de como fisgar uma criança pequena para interagir na tela, e enfocar mais o 

trabalho com a família sem a oportunidade de oferecer repertórios de interação, como é o 

caso de B. A telefonoaudiologia é possível na intervenção em linguagem, abrindo novas 

perspectivas para o futuro, já que o atendimento à distância possibilita a inclusão de 

comunidades que sem esse serviço teriam dificuldades para obter atendimento 

fonoaudiológico, como é o caso de B. Ela requer adaptações às condições de cada família e 

à faixa etária infantil e possui limitações em função do acesso virtual das famílias, 

considerando o fato de estarmos com uma clientela de acesso ao serviço público. 

Palavras-chave: Intervenção em Linguagem; Teleatendimento; Relato de Casos. 
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ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO PROGRAMA DE SEGUIMENTO DE 

PREMATUROS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Giulliane Ramos Londero; Tamiris Leal Tonetto; Bianca Balbueno Ferreira; Vitória Hoerbe 

Beltrame; Dani Laura Peruzzolo 

 
INTRODUÇÃO: O aumento das tecnologias de saúde proporcionou o aumento da 

sobrevida de recém-nascidos prematuros, mas, consequentemente, também houve aumento 

de crianças com sequela física ou psíquicas. A prematuridade está associada a riscos para 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, fazendo-se essencial o acompanhamento 

longitudinal dessas crianças. O programa de seguimento de prematuros (PSP), é uma 

estratégia implementada para acompanhamento e avaliação do desenvolvimento de recém-

nascidos de alto risco, visando a detecção precoce de atrasos e sofrimento psíquico e 

minimizando seu impacto no desenvolvimento infantil. OBJETIVO: Relatar a experiência 

da atuação da equipe multiprofissional de residentes em saúde em um PSP vinculado a um 

hospital universitário do sul do país. METODOLOGIA: Trata-se de um relato de 

experiência elaborado a partir de vivências do ambulatório e de supervisões. 

RESULTADOS: O ambulatório acontece semanalmente e conta com estagiários da 

medicina e terapia ocupacional, residentes da área pediátrica, serviço social, terapia 

ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia e profissionais da pediatria e psicologia. Os 

pacientes atendidos são prematuros extremos e moderados egressos da UTI Neonatal do 

hospital; recém-nascidos com peso inferior a 1.500g devem ser atendidos entre 10 a 15 dias 

após a alta hospitalar. Em um primeiro momento, é realizada uma avaliação 

multiprofissional onde são observados aspectos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, 

a constituição relacional entre cuidadora principal e bebê (protocolo IRDI- Indicadores de 

Referência para o Desenvolvimento Infantil), os papeis ocupacionais parentais inseridos 

em cotidiano familiar, o contexto/realidade social e avaliação da comunicação e 

alimentação infantil. Após serem também avaliados pela equipe médica, ocorre a discussão 

dos casos e devidos encaminhamentos. O principal resultado encontrado é a integralidade 

do cuidado, ampliando a visão sobre o paciente e sua família. Observa-se o fortalecimento 

da atuação multiprofissional de forma horizontal e da articulação com a rede, fornecendo 

um atendimento completo e de qualidade. CONCLUSÃO: Ressalta- se a relevância da 

continuidade da linha de cuidado iniciada na UTI Neonatal, garantindo um 

acompanhamento e encaminhamentos para os serviços que incluem os de reabilitação da 

rede de saúde. A equipe multiprofissional se faz importante no PSP para garantir a 

valorização a integralidade da assistência e uma verdadeira interação entre a família, 

paciente e profissionais da saúde, dando suporte, esclarecendo dúvidas e facilitando o 

vínculo com os serviços. 

Palavras-chave: Desenvolvimento infantil; Recém-nascido Pré-termo; Continuidade da 

Assistência ao Paciente. 
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A IMPORTÂNCIA DO ESTABELECIMENTO DO VÍNCULO MÃE- BEBÊ EM 

CASOS DE DEFICIÊNCIA CONGÊNITA 

Mariana Gonçalves Rossi; Carolina Schmitt Colomé; Isadora Schmitt Colomé; Jana 

Gonçalves Zappe 

 

Durante o ano de 2018, a cidade de Santa Maria, localizada no Rio Grande do Sul, foi 

acometida por um surto de toxoplasmose, o qual atingiu muitas gestantes, o que gerou 

preocupação em função de que a contaminação gestacional poderia infectar e gerar 

sequelas nos bebês. Destaca-se que o nascimento de uma criança com deficiência, o que 

pode acontecer nos casos de toxoplasmose congênita, pode gerar diversas reações à mãe. 

Se ela encontrar dificuldades para considerar o filho para além da deficiência, é possível 

que venha a desempenhar um cuidado meramente funcional, através do qual satisfaz as 

necessidades orgânicas do bebê, mas não consegue estabelecer um vínculo afetivo com ele. 

Assim, o presente trabalho configura-se como um recorte de uma pesquisa que objetivou 

compreender como se formou o vínculo mãe-bebê em casos de toxoplasmose congênita ou 

pós-natal. Tratou-se de um estudo clínico-qualitativo, de caráter descritivo e exploratório, 

do qual participaram 5 mães de bebês diagnosticados com toxoplasmose congênita ou pós-

natal. A coleta de dados foi realizada através de entrevista semiestruturada e observação 

dos Indicadores de Risco para o Desenvolvimento Infantil (IRDIs), cuja finalidade nessa 

pesquisa foi identificar a presença de processos que deveriam estar se cumprindo, cuja 

ausência poderia gerar problemas ao desenvolvimento psíquico do bebê. Os resultados 

indicaram grande sofrimento das mães diante do diagnóstico de toxoplasmose e da 

possibilidade ou ocorrência de sequelas nos bebês, momento que foi caracterizado por 

choque e surpresa pelas mães participantes da pesquisa. Contudo, pôde-se observar que, de 

forma geral, a vinculação mãe-bebê não foi prejudicada pelo diagnóstico de toxoplasmose 

congênita ou pós-natal para a maioria das participantes, ainda que tenham sido 

identificados itens ausentes no IRDI em um dos casos. Infere-se, portanto, que o 

diagnóstico de uma doença congênita não implica necessariamente em uma má vinculação 

entre mãe e bebê, ou no exercício de uma maternagem meramente funcional. Espera-se, 

portanto, que os resultados dessa pesquisa possam contribuir no sentido de expandir a 

compreensão sobre as implicações emocionais da toxoplasmose gestacional, congênita ou 

pós-natal, visto que essa temática é dificilmente encontrada na literatura científica. 

Palavras-chave: Maternidade; Toxoplasmose; Relações Mãe-filho. 
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REFLEXÕES SOBRE A PATERNIDADE EM CONTEXTO DE INTERNAÇÃO EM 

UTI NEONATAL 

Karina Scapin Teixeira; Bruna Fragoso Cousseau; Rayssa Reck Brum; Gabriela Sarturi 

Rigão; Caroline Rubim Rossato Pereira 

 

O nascimento de um bebê constitui-se em um acontecimento importante para pais e mães, 

tendo em vista que envolve um processo de espera permeado por temores, angústias, bem 

como por expectativas, sonhos e idealizações, tanto em relação ao bebê, quanto à sua  

chegada. Quando o nascimento ocorre de forma prematura, e o recém-nascido necessita de 

cuidados intensivos em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), as 

possibilidades de interação destes pais com seus filhos são permeadas pelas interferências do 

contexto hospitalar, por vezes limitando as manifestações de cuidado e o estabelecimento do 

vínculo entre os pais e seus bebês. Neste sentido, o presente estudo tem por objetivo conhecer 

as percepções de pais (homens) acerca das possibilidades de cuidados e de interação com 

seus bebês durante a internação na UTIN. Trata-se de um estudo qualitativo, em que 

participaram três homens, pais de bebês que passaram por internação em UTIN em 

decorrência da prematuridade. Os participantes tinham entre 29 e 50 anos, e foram contatados 

através de uma rede social (Facebook), de modo que participaram homens de diferentes 

estados do país. Os instrumentos (um questionário sociodemográfico e uma entrevista sobre a 

parentalidade e a experiência na UTIN) foram aplicados de forma online. A partir de uma 

análise de conteúdo, os resultados revelaram duas categorias: (1) Participação nos cuidados 

do filho na UTIN; e (2) Possibilidades de interação pai-filho. (1) Com relação à participação 

nos cuidados do bebê, os pais referiram perceber apoio e incentivo da a equipe hospitalar 

nesse sentido. Contudo, um dos pais considerou não ter sido estimulado para a participação 

em momentos de cuidados de rotina com o filho, bem como destacou que na última semana 

de internação recebeu apenas uma "aula" sobre realização de cuidados básicos, como troca de 

fraldas e banho. Além disso, um pai indicou ser necessário que manifestassem à equipe o 

desejo de participar desses momentos. Um pai referiu, ainda, preferir não participar de tais 

cuidados devido à sua inexperiência, considerando que poderia “atrapalhar” a realização de 

atividades como troca de fralda e verificação de temperatura do filho. (2) No que diz respeito 

às possibilidades de interação, como toque, conversa e momentos com o filho, os três pais 

participantes referiram que estes eram limitados devido ao fato de estes trabalharem durante o 

período de internação. Ao mesmo tempo, na medida em que tinham a possibilidade de 

flexibilizar suas rotinas de trabalho, dedicavam-se às interações pai-filho. Ainda, 

consideraram positivo o incentivo das equipes dos hospitais para o primeiro colo, por 

exemplo. Neste sentido, se faz de fundamental importância destacar que embora desejassem 

participar dos cuidados, ou de permanecer junto a seus filhos durante a internação, a 

limitação de apenas do período de licença paternidade, levou a um menor convívio pais-bebês 

neste período. Ainda, conclui-se sobre a complexidade do nascimento e internação de um 

bebê pré-termo, sendo necessário lançar luz sobre as famílias nesse contexto. 

Palavras-chave: Paternidade; Internação Neonatal; Interação pais-bebês. 
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ENTRE O BRINCAR E A TELA: AS REPERCUSSÕES NO DESENVOLVIMENTO 

EMOCIONAL INFANTIL 

Andrieli Nunes Quatrin; Paula Argemi Cassel 

 

A infância contemporânea apresenta traços que remetem ao pensamento acerca das 

vicissitudes do brincar hoje. Em decorrência das transformações socioculturais e do advento 

da tecnologia, a cultura lúdica das crianças e as relações socio afetivas passaram por 

mudanças, tornando-se cada vez mais recorrente e precoce o uso das tecnologias digitais pelo 

público infantil. A partir disso, este trabalho objetiva refletir sobre os possíveis 

desdobramentos no desenvolvimento emocional infantil quando o brincar ocorre perpassado 

por dispositivos tecnológicos. Para tanto, foi realizado uma pesquisa bibliográfica qualitativa 

de caráter exploratório, baseado em autores psicanalíticos. Embora a literatura afirme o ato de 

brincar como indispensável para a compreensão da constituição psíquica e desenvolvimento 

emocional infantil, este demonstra estar sendo substituído por dispositivos tecnológicos na 

contemporaneidade. Pode-se perceber que o uso de brinquedos tecnológicos tem acarretado 

às crianças a possibilidade de estar só, na ausência do outro e em contato por horas junto a 

tela. Os objetos tecnológicos passam a ser oferecidos em economia da relação com os demais, 

levando muitas crianças a não poderem construir uma relação com o objeto de forma mediada 

pela metáfora transmitida pelo Outro. Apesar de os jogos eletrônicos proporcionarem o 

aparecimento de novas formas de interatividade, eles também limitam o espaço disponível 

para a criatividade da criança, uma vez que apresentam um roteiro pré-determinado, não 

possuindo assim a mesma dimensão simbólica que os brinquedos tradicionais. As 

implicações também refletem na dificuldade da criança de brincar, de inventar situações de 

modo próprio, de acessar o campo do faz de conta. Além disso, há crianças que apresentam 

rigidez em suas encenações, tendem a atuar no mesmo papel, repetir os personagens e ocupar 

lugares semelhantes nas brincadeiras. Diante da reprodução automática de linguagem, os 

jogos virtuais inscrevem a impossibilidade de a criança traduzir uma fala desejante, 

provocando apenas uma produção de resposta repetitiva, sendo possível observar ao deparar-

se com a fala de si em terceira pessoa, a ecolalia, a presença de fala com sons repetidos 

frequente e intensamente. As repercussões estendem-se ainda ao corpo da criança, ao 

apresentar compulsões corporais, impulsos incontroláveis e movimentos que recordam 

estereotipias típicas de autismo, embora não se encontrem neste diagnóstico clínico. Ainda, 

as implicações no desenvolvimento emocional estão associadas ao modo como estes 

dispositivos são usados, no que se refere à frequência e mediação parental. Pode-se concluir 

que a incidência de aparelhos tecnológicos, de forma cada vez mais precoce, demonstra 

consequências preocupantes para o desenvolvimento emocional infantil. O ato de brincar 

somente via dispositivos não engloba os investimentos afetivos fundamentais para a 

subjetivação da criança presentes em uma relação. Desse modo, torna-se relevante a 

interlocução com os cuidadores, para que estes para que possam responsabilizar no cuidado à 

criança juntamente da sociedade. 

Palavras-chave: Infância; tecnologia; consequências emocionais. 
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POTENCIALIDADES E DIFICULDADES DO TELE-ATENDIMENTO EM 

INTERVENÇÃO PRECOCE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE DOIS CASOS 

CLÍNICOS 

Tamiris Leal Tonetto; Giulliane Ramos Londero; Vitória Hoerbe Beltrame; Dani Laura 

Peruzzolo 

 

A pandemia ocasionada pelo COVID-19 trouxe modificações no cotidiano das pessoas. 

Como medida de controle da contaminação pelo vírus, foi necessário adotar estratégias, entre 

elas, o isolamento social. Isso ocasionou o cancelamento dos atendimentos ambulatoriais de 

vários profissionais de saúde, exigindo inclusive uma nova maneira de acompanhamento de 

bebês e suas famílias através dos teleatendimentos. OBJETIVO: Relatar as potencialidades e 

dificuldade do tele-atendimento oferecido a dois bebês e seus pais durante a pandemia 

vinculados a um Ambulatório de Seguimento de Prematuros composto por uma equipe 

multiprofissional. MÉTODOS: Trata-se do relato de experiência de duas residentes, uma 

terapeuta ocupacional e uma fisioterapeuta, vinculados a um Programa de Residência 

Multiprofissional de um hospital do interior do Rio Grande do Sul, elaborado a partir do 

acompanhamento de dois casos clínicos atendidos durante a pandemia através do tele- 

atendimento. Os casos clínicos selecionados, foram escolhidos por amostragem de 

conveniência. Ambos pacientes estão vinculados ao Projeto de Pesquisa “O IRDI aplicado 

em Programa de Seguimento de Prematuros para triagem de risco ao desenvolvimento 

infantil e os encaminhamentos feitos a partir de seus resultados” aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos. RESULTADOS: No primeiro caso, o qual a família 

já conhecia a terapeuta, bem como identificava demandas para tratamento, observou-se o 

engajamento familiar, mesmo apresentando dificuldades quanto a organização da rotina 

devido ao trabalho dos pais. A potencialidade do tele-atendimento apareceu na construção 

das estratégias a partir do cotidiano da família e das escolhas de objetos e atividades 

apresentados pela criança, possibilitando o tratamento através da intervenção frente aos 

apontamentos e questionamentos da família, estimulando o reconhecimento e fortalecimento 

dos papéis ocupacionais dos cuidadores e do paciente enquanto filho e criança. O principal 

resultado observado esteve ligado ao engajamento da família que se colocou no tele-

atendimento como mediadores entre terapeutas e paciente inclusive ampliando, durante a 

rotina semanal, a posição como agentes ativos no tratamento do filho. No segundo caso, 

identificou-se problemas na adaptação da família à modalidade de tele-atendimento devido a 

dificuldade de acesso à internet, bem como a falta de cobertura da rede telefônica, 

constituindo-se como barreiras para manutenção do acompanhamento. A desorganização 

familiar, o frágil vínculo constituído basicamente através do tele-atendimento e a não 

identificação de demandas para tratamento do bebê, foram fatores que impactaram 

negativamente na não aderência familiar aos tele-atendimentos exigindo o encaminhamento 

para atendimento presencial na cidade de origem. CONCLUSÃO: Conclui-se que mesmo 

com as dificuldades encontradas para adaptação aos teleatendimentos, este vem demostrando 

ser uma ferramenta de grande importância para dar continuidade aos acompanhamentos 

durante a pandemia da COVID-19, a medida que é possível reconhecer a eficácia da 
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intervenção que atua diretamente no cotidiano e considera a família como parte principal do 

tratamento em conjunto com o bebê. Mesmo assim, salienta-se que fatores como a 

vulnerabilidade social, vínculo terapêutico e compreensão das demandas para tratamento 

podem influenciar na adaptação das famílias. 

Palavras-Chave: Família; Crianças; Reabilitação. 
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PSICOTERAPIA ON-LINE COM CRIANÇAS: QUAIS OS DESAFIOS? 

Ana Claudia Pinto da Silva; Pâmela Schultz Danzmann, Maristela Jaqueline Reis Peixoto; 

Paula Argemi Cassel 

 

Introdução: A pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2) se alastrou pelo país 

demandando o estabelecimento de medidas protetivas e preventivas para mitigar os efeitos 

negativos da Covid-19. Uma das ações estabelecidas foi o distanciamento social. Desse 

modo, muitos profissionais da Psicologia buscaram pelo recurso de psicoterapia on-line, 

evitando. assim, a descontinuidade da assistência aos pacientes que necessitam de 

atendimento psicológico. Justificativa: É relevante abordar a temática do atendimento 

psicológico on-line em tempos de pandemia e em formato não presencial, o que não é comum 

no tratamento psicólogo, uma vez que muitas famílias necessitam de auxílio psicológico no 

que se refere ao manejo de práticas educativas e psicológicas. Ainda, devido há de aumento 

significativo de problemas de comportamentos internalizantes e externalizantes em crianças 

frente às mudanças na rotina de vida e familiar decorrentes da restrição social. Objetivo: 

Apresentar os principais desafios experenciados por duas psicólogas clínicas frente ao 

processo de psicoterapia infantil e orientação aos cuidadores no formato on-line. Método: 

Trata-se de um relato de experiências de duas profissionais da Psicologia que trabalham com 

crianças. Salienta-se que os atendimentos se referem a sessões de psicoterapia individual, 

orientações parentais, esclarecimentos e explicações do andamento do tratamento aos 

familiares. É válido ressaltar que as psicólogas trabalham em consultórios particulares, 

situados na região central do Rio Grande do Sul. Resultados: Na experiência das 

profissionais, o atendimento infantil na modalidade on-line pode ser difícil e desafiador em 

relação ao presencial. Uma das dificuldades está relacionada à etapa do desenvolvimento da 

criança, pois quanto menor sua idade, o comportamento inibitório é menos desenvolvido, o 

que reflete na inquietação frente  a tela do celular ou computador. Além disso, sua atenção 

fica comprometida, visto que, distrai-se com mais facilidade diante da limitação de recursos 

terapêuticos oferecidos. Outro ponto a ser mencionado é o quadro clínico, pois em alguns 

casos a efetividade do tratamento pode ser prejudicada, especialmente em quadros mais 

graves. Ademais, destaca-se a resistência de algumas famílias ao formato de atendimento 

virtual e a falta de engajamento ao processo terapêutico dos filhos. Outro fator de relevância é 

a inexistência, por vezes, da privacidade necessária para o andamento da terapia infantil. 

Contudo, ressalta-se que o andamento do tratamento e a eficácia do atendimento on-line 

dependerá do perfil de cada paciente, da rede de apoio familiar e da condução do próprio 

terapeuta. Conclusão: Percebeu- se que o atendimento on-line pode ser considerado uma 

ferramenta importante em tempos pandêmicos. Entretanto, existem desafios a serem 

superados nessa nova modalidade, dentre eles o manejo do comportamento de inquietação e 

dispersão das crianças diante ao atendimento psicoterápico, os quadros clínicos mais graves e 

a adaptação do público infantil e de seus familiares a esse novo formato de intervenção 

psicológica. 

Palavras-chave: Atendimento; Infância; Psicologia. 
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DESENVOLVIMENTO INFANTIL A PARTIR DO OLHAR MULTIDISCIPLINAR: 

RELATO DE CASO 

Bruna Schio; Karine Hubner Brondani; Thamires Ineu Oliveira; Marli Matiko de Anraku 

Campos 

 

A estimulação precoce visa o desenvolvimento global das crianças em todos os âmbitos da 

sua vida, bem como é uma forma de prevenção de agravos e promoção de aquisição de 

habilidades ainda não desenvolvidas. Nesse sentido é de fundamental importância que seja 

ofertado à criança atendimentos especializados, visando suas potencialidades, porém não 

minimizando suas limitações e dificuldades. A criação de um plano terapêutico singular junto 

a familiares e equipe também é processo fundamental na reabilitação da criança. Desta forma, 

a adesão e continuidade ao tratamento se tornam mais fáceis, uma vez que a família atua 

como coterapeuta neste processo. O trabalho multidisciplinar favorece de maneira positiva, 

pois permite a expansão de conhecimento e troca de saberes, bem como amplia as 

possibilidades de tratamento do usuário. Este trabalho trata-se de um estudo de caso 

vinculado ao serviço de saúde do município de Santa Maria/RS. Criança prematura, do sexo 

feminino, nasceu de 30 semanas e 5 dias, em janeiro de 2019, de parto natural com 

complicações, ficando 4 meses internada, sendo alimentada por sonda nasoenteral (SNE). 

Desenvolveu pneumonia por aspiração; com diagnóstico de deleção parcial do cromossomo 

21 – cariótipo 46xx (q22,2), lisencefalia, paquigiria, colpocefalia, disgenesia de corpo caloso, 

além de plaquetopenia persistente e refluxo gastroesofágico. Usuária foi atendida por equipe 

multidisciplinar- fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional- na APAE - Centro 

Especializado em Reabilitação (CERII) desde junho de 2019. Os atendimentos ocorrem de 

forma presencial, na frequência de uma vez por semana com duração de 45 minutos em cada 

especialidade. Durante as intervenções estimulou-se o desenvolvimento de habilidades 

cognitivas, sociais, sensoriais, motoras, de linguagem e orais. Para tal utilizaram-se diversos 

recursos terapêuticos, como brinquedos sonoros, luminosos, fantoches, equipamentos gerais, 

manobras de higiene brônquica e estimulação de sensibilidade e motricidade orofacial, entre 

outros. A criança apresenta evoluções em habilidades de aspecto motor, como controle de 

tronco, cervical, aquisição de posturas, habilidades manuais, manuseio bimanual de apanhar 

objetos, esboça expressões faciais e sociais, além disso, já não faz uso de SNE e vem se 

alimentando nas consistências pastosa, sólida e líquida utilizando-se de mamadeira e outros 

utensílios. O processo de reabilitação não tem se dado somente na instituição, mas também 

com apoio familiar, sendo inseridos no tratamento de maneira a realizar as atividades 

propostas e seguir as orientações dadas em terapia. Percebe-se que a criança vem obtendo 

sucesso terapêutico, de modo que o atendimento multiprofissional viabilizou e colaborou 

positivamente para tal, valorizando-a como ser bio-psico-social que requer cuidados de forma 

integral para melhora da sua qualidade de vida. 

Palavras-chave: Estimulação precoce; Reabilitação; Qualidade de vida. 
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ERA DIGITAL E PANDÊMICA: QUAIS OS IMPACTOS NA INFÂNCIA? 

Pâmela Schultz Danzmann; Ana Claudia Pinto da Silva; Paula Argemi Cassel; Maristela 

Jaqueline Reis Peixoto 

 

Introdução: Os primeiros anos de vida determinam grande e significativa parte do 

amadurecimento das estruturas e regiões cerebrais, tendo influência da genética, epigenética, 

sociedade, além das relações, especialmente afetivas, vividas pelas crianças. Dessa forma, 

trata-se de um período considerado oportuno para promover o crescimento e o 

desenvolvimento adequados das crianças, e que influenciarão em condições futuras de saúde. 

Algumas pesquisas apontam que a exposição precoce às telas eletrônicas pode causar 

impactos nas funções cognitivas de atenção, memória, linguagem e funções executivas. É 

válido ressaltar que a pandemia potencializou ainda mais o uso da tecnologia, podendo 

intensificar os impactos cognitivos na infância a longo prazo. Justificativa: Este trabalho 

enfatiza a importância dos profissionais da saúde, em especial os(as) psicólogos(as), em 

abordar e refletir o tema sobre a exposição de crianças as telas, bem como as repercussões ao 

desenvolvimento cognitivo. Objetivo: Apresentar reflexões sobre os possíveis impactos das 

telas frente ao processo de desenvolvimento infantil em tempos pandêmicos. Método: Trata-

se de um estudo de caráter bibliográfico, desse modo foi realizada a busca dos conteúdos 

científicos nas bases de dados Google Acadêmico e Pepsico. Os estudos incluídos para 

responder ao objetivo do trabalho se referem a artigos publicados nos últimos cincos anos. 

Resultados: A revisão de literatura constatou que o uso das telas por crianças acelerou nos 

últimos anos, principalmente diante da pandemia. Um dos motivos foi a necessidade da 

inclusão do modelo remoto de instrução e aprendizagem, onde ocorreu a migração do ensino 

anteriormente realizado nas salas de aulas para as telas de computadores e celulares. Outra 

justificativa para esse acréscimo é a adoção do modelo home office, somado a atividades 

domésticas e pessoais, onde muitos pais enfrentam dificuldades no gerenciamento do seu 

tempo e na limitação do tempo destinado de uso dos aparelhos eletrônicos para os filhos. 

Diante disso, os achados sugerem a acentuação de problemas comportamentais e 

autorregulação emocional nas crianças durante a pandemia, relacionado ao uso de 

eletrônicos. A saúde física também está sendo afetada, visto que as crianças preferem jogos 

virtuais a brincadeiras ao ar livre. Além disso, a qualidade do sono também tem sido 

prejudicada, as crianças estão apresentando muito mais sonolência e cansaço diurno, além de 

dores de cabeça pelo acesso exagerado da tecnologia que pode se estender até tarde da noite, 

por vezes sem supervisão. Conclusão: Conclui-se que o uso de aparelhos tecnológicos tem se 

intensificado durante a pandemia. Ademais, já existem pesquisas a curto prazo que destacam 

que a saúde física, emocional e cognitiva das crianças está sendo impactada negativamente. 

Para minimizar essas mazelas é preciso repensar as formas de lazer e de diversão das crianças 

hoje tão centrada no meio virtual.  

Palavras-chave: Filhos; Pandemia; Tecnologia. 
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MODELO DENVER DE INTERVENÇÃO PRECOCE (ESDM) EM UM CASO DE 

TEA UTILIZANDO A MODALIDADE DE TELEATENDIMENTO 

Tainá R. Benfica; Eduarda P. Oliveira; Mirella L. Prando; Karina C. Pagliarin 

 

INTRODUÇÃO: O ESDM é uma das abordagens disponíveis na intervenção de crianças 

com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Apresenta enfoque no desenvolvimento social e 

comunicativo, através da interação dinâmica com o outro e do afeto positivo, abrangendo 

diferentes áreas do desenvolvimento, como os domínios psicomotor, cognitivo e 

comportamental. Em sua aplicação, já são previstas supervisões por teleatendimento. 

Entretanto, diante da pandemia de Covid-19, o teleatendimento tornou-se a modalidade 

viável para continuar intervenções em andamento. Esse formato passou a ser instaurado ou 

intensificado, gerando impactos e desafios. OBJETIVO: Analisar o desempenho no processo 

terapêutico de uma criança com TEA utilizando o ESDM na modalidade de teleatendimento. 

MÉTODOS: C.A.H, dois anos e três meses, com diagnóstico sugestivo de TEA, em 

intervenção no ESDM desde 2019. Foi reavaliado pela pedagoga e fonoaudióloga, em 

fevereiro de 2020, com início do novo plano. Com o cancelamento dos atendimentos 

terapêuticos presenciais, a mãe de C.A.H. tornou-se a assistente terapêutica do filho. As 

sessões, realizadas em domicílio diariamente, com duração de 1h e 30 min a 3h, eram 

filmadas. Analisava-se o conteúdo nas sessões de teleatendimento duas vezes por semana 

através das plataformas GoogleMeet ou Zoom. Assim, os planos terapêuticos eram 

acompanhados pelas profissionais e assistentes terapêuticas, com enfoque no estabelecimento 

dos objetivos, realizava-se orientação à mãe, a partir da análise dos vídeos dela em interação 

com C.AH., discutia-se dúvidas e estratégias para oferecer os estímulos necessários. Em 

agosto, o paciente foi reavaliado pelas mesmas profissionais. RESULTADOS: A mãe aderiu 

bem ao teleatendimento. Surgiram dificuldades técnicas, como instabilidade de conexão. 

Apesar disso, observa-se que os ganhos com o teleatendimento se sobrepõem aos pontos 

negativos. Quanto à evolução de C.A.H., observa-se que ele alcançou o desenvolvimento 

esperado nos domínios: Competências Sociais, Cognição, Motricidade Grossa, 

Comportamento e Independência Pessoal, que em fevereiro, apresentavam atrasos 

significativos. Comunicação Receptiva, Expressiva e Jogo estão além do esperado. 

Motricidade Fina e Imitação evoluíram, apesar de ainda apresentarem déficits. Ainda, 

observou-se o impacto gerado pelo fato da mãe tornar-se responsável pelas intervenções, o 

que permitiu o estabelecimento de vínculo entre eles, considerando um histórico de entrave 

importante na construção da relação materna anteriormente. A mãe passou a ocupar seu lugar 

e aprendeu a brincar prazerosamente com C.A.H. CONCLUSÃO: A intervenção de crianças 

pequenas com TEA em tratamento no ESDM, através de orientação parental, utilizando o 

teleatendimento, mostrou ser uma possibilidade diante de situações em que o atendimento 

presencial está indisponível. 

Palavras-chave: Intervenção Precoce, Transtorno do Espectro Autista, Orientação Parental. 
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SER PAI E SER MÃE PELA VIA DA ADOÇÃO? COMO UMA INTERVENÇÃO 

CLÍNICA PODE FAVORECER NA TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE 

Catiane da Silva Marques; Suane Pastoriza Faraj; Aline Cardoso Siqueira 

 

O estágio de convivência na adoção pode ser beneficiado por um trabalho psicoterapêutico? 

Buscando responder essa pergunta tão singular a respeito do processo de adoção, este 

trabalho objetiva apresentar um relato de experiência acerca dos atendimentos clínicos de um 

casal em processo de adoção tardia. Os motivos que levam um casal ou uma pessoa a optar 

pela parentalidade adotiva estão diretamente relacionados ao êxito no estabelecimento do 

vínculo entre pais-criança, assim como a história pregressa dos pais adotivos sobre os 

motivos que levaram a decisão de exercerem a parentalidade pela via da adoção. A 

parentalidade é atravessada pelos conteúdos inconscientes, fantasias e desejos parentais e 

influência na maneira como ela será exercida. João e Maria buscaram atendimento 

psicológico, pois estavam em fase de aproximação, com Mariani 11 anos, acolhida em uma 

instituição desde os seis anos de idade. Essa fase se dá após o casal estar habilitada a adoção 

e é encontrada uma família para uma criança cujo perfil corresponda ao definido pelo 

postulante. Neste momento, apresenta se o histórico de vida da criança ao postulante, 

havendo interesse, será permitido aproximação com ela. Durante esse estágio de convivência, 

é permitido visitar a instituição de acolhimento onde a criança reside e realizar pequenos 

passeios, que possibilitam conhecer e se aproximar da criança O motivo da procura pelo 

atendimento psicológico foi à dúvida em seguir com o processo adotivo ou desistir. A partir 

das narrativas, percebe-se um distanciamento entre as expectativas do casal e o que menina 

demonstra durante os encontros. O casal se identifica como afetivo, no qual busca no 

processo de adoção dar amor e receber na mesma proporção, o que não acontece ao longo dos 

doze encontros com a menina. Eles descrevem a criança como “fria”, que ela não demonstra 

sentimentos. Percebeu-se um distanciamento muito grande do casal com a criança e também 

uma discordância entre eles, em relação às atividades. Mariani falava muito sobre o pai 

biológico e seus irmãos e seu desejo de morar com eles, ficando evidente que as expectativas 

em relação à filha não são atendidas. Além dessas questões, os pais pela via da adoção se 

depararam com a possibilidade real da dissolução e a não criação de vínculos afetivos. Nas 

adoções tardias, esses processos podem ser muito mais presentes, pois, a criança ou 

adolescente já se posiciona, negocia as regras impostas, o que muitas vezes pode colocar a 

maternidade ou paternidade em prova, se realmente desejam serem pais dessas crianças. A 

intervenção nesse momento, onde é preciso trabalhar o luto do filho imaginado para dar 

espaço ao filho real, a onipresença da família biológica e a bagagem que essa criança traz de 

sua história pregressa, possibilita que os pais adotivos percebam os comportamentos de 

Mariani a partir de um olhar mais atento e empático, ao invés de responsabilizá-la pela falta 

de conexão, realizar esse filtro antes da execução do processo de adoção pode evitar 

frustrações no pós adoção, diminuindo a devolução de crianças aos acolhimentos. 
Palavras-chave: Psicoterapia; Casais; Filiação. 
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DIFICULDADES ALIMENTARES EM CRIANÇAS NASCIDAS PRÉ-TERMO 

Manoela Gomes; Camila Lehnhardt Vargas; Raquel Coube de Carvalho Yamamoto; Angela 

Regina Maciel Weinmann; Geovana de Paula Bolzan 

 

Introdução: O prematuro apresenta uma imaturidade global, incluindo o sistema 

estomatognático que dificulta a tríade sucção-deglutição-respiração e consequentemente, a 

alimentação por via oral. Essas dificuldades iniciais com a alimentação somadas a estímulos 

orais negativos, recebidos na cavidade oral, porém necessários, como o uso de vias 

alternativas de alimentação de suporte respiratório e a falta de vivências orais durante a 

hospitalização devido à prematuridade, podem contribuir negativamente para a alimentação 

da criança. Muitas crianças nascidas prematuras iniciam a alimentação antes do 

recomendado, que é a partir dos 6 meses e, portanto, elas não estão maduras o suficiente para 

que as experiências com alimentação pastosa e sólida sejam seguras e prazerosas, o que 

poderá influenciar na alimentação em geral, sendo observados comportamentos como, recusa 

alimentar, vômitos, náuseas, choro, irritação, engasgos e tosse. Uma vez que surgem as 

aversões, essas crianças podem ficar intolerantes a qualquer tipo de alimento, toque ou objeto 

que se aproxime de seu rosto ou de sua boca, e como consequência, são privadas de 

informações sensoriais que orientam o desenvolvimento de habilidades de alimentação. 

Objetivo: Verificar a ocorrência de dificuldades alimentares em crianças em idade pré-

escolar, que nasceram prematuramente e necessitaram de internação em UTI Neonatal e 

correlacionar com período neonatal, tempo de aleitamento materno e introdução da 

alimentação complementar. Métodos: é um estudo descritivo e foram consideradas elegíveis 

crianças nascidas prematuras, que necessitaram de internação em UTI Neonatal e que foram 

acompanhadas até os 24 meses de idade corrigida, quanto ao desenvolvimento motor oral, 

por meio do protocolo Schedule Oral Motor Assessment - SOMA (Reilly et al., 1995) 

crescimento e consumo alimentar. Para a etapa atual do estudo foram excluídas crianças com 

diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), devido à ocorrência de dificuldades 

alimentares relacionadas ao TEA. A coleta de dados consistiu em análise do banco de dados 

do projeto original e em aplicação atual da Escala Brasileira de Alimentação Infantil – EBAI 

(Diniz, 2019) aos responsáveis via telefone, com o objetivo de identificar risco de 

dificuldades alimentares atuais. Resultados: Participaram 19 crianças, nascidas com, em 

média, 32 semanas de idade gestacional. Aos 6 meses de idade corrigida a maior parte da 

amostra (78,94%) já não estava mais recebendo leite materno. Aos 24 meses, todas as 

crianças da amostra apresentavam função motora oral normal de acordo com o protocolo 

SOMA. A aplicação da EBAI identificou risco de dificuldade alimentar em 31,57% da 

amostra na idade pré-escolar. Não foram identificadas associações entre o risco de 

dificuldades alimentares e as variáveis idade gestacional ao nascer, adequação do crescimento 

intrauterino, uso de ventilação mecânica, tempo de aleitamento materno e uso atual de 

chupeta e mamadeira. Conclusão: Mesmo com a função motora oral normal aos 24 meses, o 

risco de dificuldade alimentar ocorreu em quase um terço das crianças em idade pré-escolar. 

Considera-se fundamental o acompanhamento contínuo das crianças prematuras quanto à 

alimentação a fim prevenir e/ou identificar precocemente dificuldades alimentares, já que tais 

dificuldades podem aparecer em fases mais avançadas do desenvolvimento e geralmente têm 
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impacto negativo sobre a nutrição da criança, bem como sobre sua qualidade de vida e de 

seus familiares. Além disso, envolver as equipes de saúde em ações de promoção de uma 

relação saudável das crianças com a alimentação, bem como das famílias com a alimentação 

e as fases de desenvolvimento de seus bebês, poderá levar à proteção das dificuldades 

alimentares em RNPT e à prevenção de diversos agravos à saúde, já que essa população tem 

grande risco para desenvolver dificuldades alimentares, embora os aspectos desencadeadores 

de tais dificuldades não tenham ficado claros no presente estudo. 

Palavras-chave: Prematuridade; Comportamento Alimentar; Pré-escolar. 
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ALGUMAS NOTAS SOBRE O ATENDIMENTO REMOTO DE CRIANÇAS  

Gerson Smiech Pinho 

Para falar sobre o atendimento on-line de crianças, torna-se inevitável fazer menção às 

particularidades do período de pandemia de Covid-19, já que essa modalidade de trabalho 

tem se difundido, principalmente, como efeito do distanciamento social dela decorrente. 

Trata-se de um período no qual as razões para o mal-estar se intensificaram e, por esta razão, 

a demanda por tratamento nos campos da psicologia e da psicanálise também se 

incrementaram. Ao mesmo tempo, as restrições quanto aos encontros presenciais impõem 

importantes modificações nos settings de trabalho. Em relação à infância, se a pandemia 

produziu efeitos diretos sobre a subjetividade dos pacientes, produzindo sintomas e formas de 

sofrimento bastante particulares, temos estado às voltas com alguns limites importantes no 

que diz respeito à condução dos tratamentos e à necessidade de operar mudanças em relação 

aos mesmos. Em meados de março de 2020, de um modo um tanto repentino, psicanalistas e 

psicoterapeutas tiveram que transferir a totalidade do trabalho para a modalidade on-line. 

Para aqueles que se ocupam do atendimento com crianças, surgiu a questão sobre a 

possibilidade ou não de trabalhar com os pequenos à distância. Se com grande parte dos 

pacientes adultos e adolescentes o trabalho de escuta parecia poder se sustentar sem maiores 

entraves, com aqueles que transitam pela infância atravessavam-se alguns obstáculos 

específicos, já que sua produção coloca prioritariamente o corpo em cena, através de 

formações típicas desse tempo da vida, como o brincar, os desenhos, as modelagens, entre 

tantas outras. Afinal de contas, essas produções simbólicas são a matéria prima do trabalho 

psicanalítico com a infância. Frente às perguntas que se impuseram com a nova forma de 

trabalho, foi importante não se antecipar a respostas rápidas ou à constatação de limites, sem 

antes permitir que a experiência transcorresse. Nessa direção, a interlocução com colegas e o 

trabalho em supervisão tiveram papel fundamental para averiguar os limites e as perspectivas 

para que o trabalho de escuta de crianças pudesse seguir em andamento dessa forma. Assim, 

foi necessário um tempo de espera para que a própria experiência pudesse apresentar seus 

efeitos frente àquilo que se passou a vivenciar. Se, num primeiro momento, a reação imediata 

em relação ao tratamento de crianças, foi de que não seria possível atendê-las à distância, 

logo a experiência se mostrou bastante diferente disso. Vale lembrar que a psicanálise só 

pode produzir seus efeitos, na medida em que consiga lidar com os limites impostos pelas 

circunstâncias colocadas por cada movimento da história. O próprio de uma análise, seja ela 

de uma adulto, de um adolescente ou de uma criança, implica que se possa lidar com a 

castração, o que implica levar em conta as impossibilidades que a vida traz consigo sem se 

fixar aos ideais que se costumam cultivar. Para falar sobre as modificações no setting, na 

medida em que se propôs o tratamento psicanalítico de crianças de forma on-line, é 

necessário não considerar as crianças no âmbito do tratamento psicanalítico como 

constituindo um conjunto uniforme ou um universo homogêneo. Assim, é impossível falar na 

psicanálise com crianças como uma totalidade com relação à qual fosse possível propor uma 

mesma direção de tratamento. Ao contrário, uma série de diferenças se impõe: 

especificidades que dizem respeito à faixa etária das crianças, mas principalmente à posição 

de cada uma no discurso e na linguagem, ao modo como se relacionam com o Outro, ao tipo 
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de laço que têm condições ou não de estabelecer. Desse modo, mais do que as idades, 

importam os tempos através dos quais um sujeito transita em sua estruturação psíquica, os 

quais não necessariamente estão atrelados a uma determinada faixa cronológica. Ao falarmos 

de tempos ao invés de estádios que iniciam ou terminam em determinada época, priorizam-se 

os processos estruturantes e constituintes da criança em suas relações com aqueles que a 

cercam, em oposição à ideia de uma maturação que se daria de forma “natural”. Se o brincar 

e a concomitante colocação do corpo em cena são fundamentais no trabalho com os pacientes 

crianças, a relação com tais elementos costuma se modificar ao longo da infância. Da mesma 

forma, o lugar da intervenção com os pais e mães também varia de acordo com os diferentes 

tempos tramitados na constituição de um sujeito. Estes pontos têm sido cruciais para pensar 

as possibilidades e os limites da intervenção à distância na psicanálise com crianças, bem 

como o modo como proceder com cada paciente em relação ao tratamento. Para refletir 

acerca dessa questão, a noção de recalcamento, introduzida por Freud, é bastante importante. 

Nos primeiros anos de vida, existe toda uma série de vivências a nível da sexualidade infantil 

que são experimentadas pelo bebê e pela pequena criança no interior do laço parental. Nas 

crianças que se estruturam pela via da neurose, essas experiências vão dar lugar ao Complexo 

de Édipo e estabelecem a matriz das relações afetivas e eróticas, que serão experimentadas ao 

longo da vida adulta. São marcas fundantes da subjetividade, constituintes do campo 

inconsciente, posteriormente esquecidas na medida em que esse tempo inicial de vida é 

ultrapassado. Porém, não se trata de um simples esquecimento, já que, no recalque, a 

passagem do consciente para o inconsciente encontra-se impedida, só restando alguns poucos 

vestígios de seu conteúdo em nossa consciência, como os sonhos, os sintomas, os lapsos, e 

assim por diante. Quando lidamos com uma criança pequena, temos à nossa frente um sujeito 

em relação ao qual o processo do recalcamento primário ainda não está completo nem 

acabado. Desse modo, nesse momento, ainda não existem recursos psíquicos que permitam 

manter distantes da consciência as experiências penosas que emergem frente ao crescimento 

das excitações. Trata-se de uma condição de desamparo e impotência, que necessita de um 

outro humano que intervenha para poder apaziguar o mal-estar. Por esta razão, tanto um bebê 

quanto uma criança pequena estão à mercê do Outro, sem defesas frente às excitações que 

invadem seu corpo a partir das relações que estabelecem. Em função dessa sujeição às 

diversas formas de demanda do Outro, os bebês e as crianças pequenas sofrem efeitos diretos 

daquilo que se passa ou se processa na relação com adultos tutelares – pais,  mães ou outros 

que exerçam as funções parentais. Na medida em que a travessia edípica encontra seu 

desenlace, essa neurose infantil, tecida na relação direta com os pais, constituinte da estrutura 

do sujeito, é recalcada e tomba no esquecimento. O desenlace do processo de recalcamento 

traça uma linha divisória na infância, demarcando, de uma lado, o final do primeiro período 

de florescimento da sexualidade infantil e, de outro, o início do período de latência. Esses 

dois tempos trazem consequências bastante importantes e significativas para a clínica 

psicanalítica com crianças, seja ela na modalidade presencial seja ela no trabalho virtual. 

Pode-se considerar que tanto a relação da criança com a palavra quanto a ligação do seu 

sintoma com o laço parental modificam-se significativamente a partir do arremate do trabalho 

de recalcamento. Estes processos, situados na passagem do período edípico para a latência, 

funcionam como um divisor de águas acerca da posição do sujeito frente à linguagem e de 
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seu laço com os agentes das funções parentais. As construções de linguagem das crianças 

pequenas, que estão atravessando a experiência edípica, ainda não tem alcance suficiente para 

a produção de expressões metafóricas, com uma extensão restrita do campo simbólico. Para 

que a possibilidade dos jogos de palavras, do duplo sentido e da polissemia se amplie, o 

estabelecimento do recalque necessita alcançar seu desfecho, o que somente acontece na 

passagem para a latência. Assim sendo, a abertura para os múltiplos sentidos das palavras, 

propiciados pela metáfora, não está ao alcance da pequena criança, advindo somente para as 

crianças mais velhas. No momento inicial, as construções de linguagem acontecem 

principalmente no plano da contiguidade, como no jogo simbólico em que um objeto é 

tomado para fazer de conta que é outro. Desse modo, a pouca extensão simbólica da palavra 

na criança pequena faz do brincar uma base fundamental para a expressão neste tempo da 

constituição psíquica. A possibilidade de sustentar o discurso sem que o suporte lúdico e o 

corpo estejam presentes é ainda restrita, o que, à primeira vista, inviabilizaria uma 

intervenção à distância, que não contasse com a presença concreta do analista na cena clínica. 

Por outro lado, no momento em que se está transitando pelo complexo de Édipo, o não 

acabamento do processo de recalque expõe o sujeito aos efeitos diretos do laço com os 

demais atores da novela edipiana, fazendo com que o sintoma se produza no interior dessa 

relação. Por esta razão, a intervenção da criança junto aos pais tem constituído um caminho 

possível para o trabalho on-line, em muitos casos. O brincar não acontece na relação direta 

com o analista, mas com os pais. É a partir dessa cena, no interior do laço parental, que a 

intervenção acontece. O trabalho à distância com a criança, sem a presença dos pais, tem se 

mostrado viável principalmente a partir da latência, quando a posição na linguagem já 

permite sustentar a fala em transferência e o sintoma expressa o retorno de um recalque já 

estabelecido, já não está mais tão diretamente afetado pela relação direta com os agentes 

parentais. É verdade que a modalidade on-line com essas crianças restringe o brincar. Porém, 

tenho observado que boa parte das crianças têm conseguido produzir narrativas à distância e, 

além disso, algumas novidades têm sido introduzidas por esta modalidade de trabalho. Por 

exemplo, com algumas crianças, tem sido interessante observar como a presença dos objetos 

domésticos e familiares dão suporte a inúmeras associações e trazem questões relevantes para 

o trabalho analítico. Desse modo, pôsteres nas paredes, objetos nas estantes, brinquedos, 

pequenas relíquias armazenadas em meio aos objetos domésticos, carregam muitas histórias 

pessoais e familiares e passam a transitar mais sistematicamente pelas sessões on-line que 

começaram a acontecer no interior das casas. Em algumas situações, as sessões on-line, ao 

invés de dificultar o trabalho, abrem vias de acesso a uma maior condição de expressão, 

principalmente em crianças com quadros fóbicos ou com inibições, pelo fato de estarem em 

suas casas, em um ambiente de maior segurança. Já em outros casos, principalmente com 

crianças com maior fragilidade no laço com o Outro, o trabalho on-line encontra limites 

importantes e, por vezes, não se mostra viável com a necessidade, assim que possível, de 

retomada de encontros presenciais. Além das modificações introduzidas nos atendimentos, 

outra face do momento atual é o sofrimento que tem se produzido nas crianças em função da 

pandemia e do isolamento social. Se, de um lado, houve um afastamento físico da maioria das 

pessoas, concomitantemente procedeu-se a uma grande proximidade daqueles com os 

integrantes do espaço doméstico. Este passou a incluir a totalidade de nossa existência de 
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forma quase integral e contínua. Com a pandemia, passou-se a experimentar um convívio 

quase desprovido de intervalos, tanto no tempo quanto no espaço, o que não deixa de 

produzir uma série de efeitos sintomáticos no âmbito das relações. A constituição de nosso 

psiquismo é resultante de um longo processo de diferenciações, separações, interdições e 

distanciamentos. Talvez o único tempo da vida em que a presença de outro humano se faz 

necessária, de modo mais ou menos contínuo e permanente, coincide com o início da 

existência, quando se é bebê. Ainda assim, mesmo que a repetida presença dos pais ou 

cuidadores ofereça segurança e estabilidade, ela também é atravessada por pequenos 

intervalos, por idas e vindas, que permitem estabelecer as primeiras experiências de 

diferenciação e de descontinuidade. Tal espaço de distanciamento e separação se amplia 

gradualmente com a entrada na escola, com a convivência com os pares e com o gradual 

incremento da vida social extra-familiar. Desse modo, ao longo da infância e na passagem 

para a adolescência, a circulação se amplia à medida que criam-se novos laços e modificam-

se os já existentes. Com o isolamento social decorrente da pandemia, esse espaço de 

circulação foi repentinamente subtraído. Pais e filhos, adultos, crianças e adolescentes 

coexistem em um tempo sem intervalos, dentro de uma mesma residência, com a necessidade 

de delimitar lugares para sustentação da vida pessoal de cada um. No que toca às crianças e 

adolescentes, a função terceira e de separação que a escola exerce como alteridade fica 

diminuída. Os espaços se interpenetram e sintomas se instalam a partir daí, como, por 

exemplo, sintomas agressivos, como forma de colocar uma borda ou estabelecer um limite ali 

onde falta a fronteira simbólica. A não diferenciação entre os espaços doméstico e escolar 

não é sem consequências para crianças, adolescentes, seus pais e professores. O ingresso na 

escola representa, na vida de um sujeito, uma primeira experiência de separação do âmbito 

familiar. Nessa direção, o papel da escola transcende muito a transmissão de conhecimentos e 

constitui um território para construção de laços com outras pessoas – adultos, crianças e 

jovens – com as quais múltiplas experiências são produzidas. A repentina subtração desse 

espaço no período de pandemia faz com que o espaço escolar, normalmente situado como um 

campo de socialização e independência, acabe se limitando em muito. 
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A PSICANÁLISE NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM ESTUDO DE 

CASO 

Elenice Cazanatto 

Este trabalho é fruto de um projeto de pesquisa e intervenção nas escolas municipais de 

educação infantil de Caxias do Sul. Iniciamos como um projeto de pesquisa, pois este nos foi 

solicitado como forma de ingresso no serviço público, o que nos possibilitaria formalizar a 

intervenção. Mas... O que é fazer pesquisa para a psicanálise? Em primeiro lugar, entende-se 

que a pesquisa é inerente à clínica psicanalítica. Repetimos sempre: é no caso a caso. A 

pesquisa psicanalítica não exige uma sistematização completa e exclusiva, não tem o objetivo 

de ser generalizadora; trabalhamos com os significantes e com a impossibilidade de previsão. 

Além disso, as produções têm a marca da singularidade e do estilo do pesquisador e isso fica 

muito evidente nessa experiência nas escolas de educação infantil. Então o primeiro ponto é 

esse, sobre a pesquisa em psicanálise, que é ao mesmo tempo pesquisa e intervenção, e sobre 

a singularidade do trabalho de cada um. O segundo ponto é que, neste trabalho nas escolas de 

educação infantil, também o contexto social é diferenciado da clínica privada. Quando 

iniciamos no local, encontramos um contexto onde se dizia que eram crianças vulneráveis do 

ponto de vista das condições sociais e econômicas. Quem trabalha ou circula pela educação 

sabe que a tendência é sempre explicar os sintomas das crianças a partir do contexto social 

em que vivem. De fato, trabalhando com os indicadores de referência para o desenvolvimento 

infantil – IRDI, protocolo PreAut e os sinais enunciativos de aquisição da linguagem – 

SEAL, das sete crianças da turma, apenas uma delas estava em desenvolvimento típico, de 

acordo com o previsto pelos referidos instrumentos. Trabalhamos essa questão em vários 

momentos, nos nossos estudos de casos. É um fato muito relevante. No ano seguinte, 

continuamos com a mesma turma, na qual ingressaram outras cinco crianças e, dessas, três 

crianças demandaram intervenções mais pontuais (inclusive com os pais). Seguindo a 

tradição psicanalítica, este estudo de caso trata sobre uma intervenção neste contexto escolar. 

A escolha do bebê para a presente escrita surgiu de um impasse neste trabalho de pesquisa-

intervenção que nos fez levantar muitas questões. Em todas as escolas se observou uma 

ausência dos pais quando contatados para tratar sobre os filhos. Justificavam essas ausências 

pois trabalhavam em horário integral, moravam distantes da escola e muitas vezes possuíam 

poucos recursos econômicos, inclusive para se deslocar até o local. Para falar sobre esse 

tema, escolhi um bebê onde os sintomas indicavam sofrimento psíquico e a presença da mãe 

foi fundamental para a intervenção. Antônio, aos nove meses, pouco ingeria alimentos 

sólidos, apresentava diarreia, alergia e em determinado período começou a perder peso. 

Apresentava hipotonia, não conseguindo erguer a cabeça quando colocado de bruços. Quando 

as educadoras o colocavam sentado, apresentava grande dificuldade para sustentar o tronco e 

caía com facilidade, sem nenhuma defesa. Antônio era um bebê passivo e silencioso, embora 

tivesse um olhar bastante expressivo e respondesse às tentativas de interação. A mãe de 

Antônio relutou em comparecer à escola. Foram diversas tentativas: contatos telefônicos, 

recados na agenda... Quando ela se fez presente, relatou que o filho estava bem: em casa ele 

comia bem, dormia bem... A mãe não observava as dificuldades que as educadoras relatavam. 

Ela pouco falava de forma espontânea, se limitando a responder ao que lhe era questionado. 
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Referiu que sofreu aborto de um filho, seu primogênito. Associa as causas do aborto com as 

condições insalubres de trabalho (reciclagem). Quando estava grávida de Antônio, ela 

também trabalhava na reciclagem e por isso achava que não iria conseguir manter a gestação. 

No parto, sentiu muita falta de ar. A mãe associa o acontecimento ao fato de que ela não tem 

o pulmão direito, que foi transplantado para uma irmã. Disse que o pai de Antônio tinha 

contato frequente com os filhos, mas não moravam juntos. Já estavam separados quando ela 

engravidou. Afirma que ele não costumava participar da vida escolar dos filhos, mas que 

provia as necessidades básicas de alimentação, saúde e vestimentas. Antônio tem um irmão 

de 04 anos, que estudava na mesma escola. Quando questionada sobre a diarreia e a perda de 

peso, disse que Antônio estava sendo levado regularmente às consultas pediátricas e os 

exames não apresentavam nenhuma alteração. Sua única queixa, naquele momento, era sobre 

o fato de que ele mamava muito durante a noite (sendo essa sua refeição principal...). Antônio 

participou do final desse primeiro atendimento. Logo que a mãe o pegou nos braços, ele 

procurou pelo seio. Ela interagia com ele de forma tímida, e Antônio respondia 

expressivamente (parecia mais “vivo” no colo dela). Finalizamos esse primeiro atendimento 

no tempo estabelecido pela mãe, pois ela disse que precisava sair para outro compromisso. 

Na consulta seguinte, não compareceu. Ao contato telefônico, disse que esqueceu e pediu que 

na próxima semana eu mandasse um lembrete no dia anterior ao horário agendado, pois ela 

esquece as coisas com facilidade. Assim o fiz, mas novamente não compareceu e justificou 

que teria ocorrido um imprevisto. Nas semanas seguintes, foram realizadas diversas tentativas 

de agendamento, e num desses contatos telefônicos, muito incomodada, ela disse: “Vocês 

estão vendo coisas no meu filho!”. Tendo em vista a debilidade da criança, que embora 

estivesse obtendo ganhos no aspecto motor e na interação, estava perdendo peso, foi 

realizado contato com outros profissionais da rede pública que atendiam à família. A mãe 

então repetia aos profissionais: “estão vendo coisas no meu filho!”. Após várias tentativas de 

busca e com intervenção de um desses serviços da rede pública, muito contrariada, ela 

compareceu novamente à escola. Em determinado momento relatou que, desde que ele 

nasceu, ela percebe que Antônio é mais preguiçoso em relação ao irmão e às outras crianças: 

demorou para chorar, para mamar. Ficava mais quietinho. Que ela passou a olhar as fotos de 

filhos de amigos e conhecidos nas redes sociais, crianças com a mesma idade de Antônio, e 

eles já faziam muitas coisas que o filho ainda não conseguia fazer. Intervi dizendo que tinha 

algo que nós poderíamos fazer diante dessa situação, mas era preciso que ela comparecesse 

aos atendimentos. A partir desse segundo atendimento, ela compareceu aos demais 

atendimentos agendados. Neste trabalho nas escolas, uma questão recorrente tem sido essas 

tentativas de contato com os pais... nesta modalidade de trabalho, não são os pais que se 

dirigem ao analista, mas é a partir da observação/interação com os bebês, das queixas e 

sintomas relatados pelas professoras que se inicia um tratamento... Trago este caso porque a 

gravidade dos sintomas exigiu essa insistência/convocação à mãe e, ao falar sobre o porquê 

do não comparecimento às entrevistas, nos dá algumas pistas sobre esse trabalho com os pais. 

Bergés e Balbo, ao falarem sobre o trabalho com os pais na clínica psicanalítica com 

crianças, ressaltam que nunca é a criança que se dirige ao analista, que lhe dirige uma 

demanda, mas ela é levada ao tratamento pelos pais ou encaminhada pelas instituições. De 

acordo com os autores, é preciso levar em conta a demanda dos pais para que o trabalho 
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possa ocorrer. Ou se escuta a demanda dos pais ou nenhum trabalho se torna possível com a 

criança, pois é de entrada que se trabalha com a família, na clínica com crianças. Muitas 

vezes a interrupção do tratamento acontece justamente por não se conseguir escutar a 

demanda dos pais. Diante do exposto pelos autores, questiono: Seria possível um tratamento 

quando o analista é quem antecipa a demanda? Nos contatos com a mãe de Antônio, como se 

operou essa passagem/torção da fala: “Vocês estão vendo coisas no meu filho!” Para: “Nas 

redes sociais, olho fotos de outros bebês da mesma idade que meu filho, e percebo que eles já 

fazem muitas coisas que ele ainda não faz...” que passou para: “Oi, tia! Olha como eu estou 

esperto... já estou engatinhando!”. Recorto alguns significantes do meu próprio texto: 

“Contato, insistência, convocação...”. Seria o transitivismo uma possível saída diante desses 

impasses? De acordo com Bergès e Balbo, o transitivismo é uma ação que passa de um 

sujeito a outro. Trata-se de um golpe de força que antecipa e impele o outro. Por exemplo, 

nos cuidados da mãe com seu filho, se a criança se machuca, a dor é sentida primeiro pela 

mãe. Pelo golpe de força transitivista, a criança é impelida a sentir a dor. Neste caso relatado, 

levanta-se a hipótese de que os cuidados da autora com Antônio impeliram o outro (na escola 

e na família) a se ocuparem dele também, pelo golpe de força transitivista. Ainda, para a 

realização deste trabalho, contamos com o apoio da neurologista Maria do Carmo Mattana. 

Ela nos fala sobre a sua experiência em UTI, com bebês “de alto risco”, que ao nascer já 

apresentavam lesões orgânicas, síndromes... e traz uma questão sobre o quanto a “ignorância 

da mãe”, a posição de desconhecimento em relação às dificuldades da criança muitas vezes é 

o que permite o investimento afetivo/pulsional necessário para que a criança possa se 

desenvolver. Esse investimento é o que faz toda a diferença, mesmo em casos onde existe um 

dano importante no órgão. Ela fala de uma situação onde há o acompanhamento dessa mãe, 

desde o nascimento do bebê – que lhe permite um certo amparo para fazer os movimentos 

necessários... Penso que, na nossa experiência nas escolas de educação infantil, a nossa linha 

é muito tênue, pois encontramos pais muito desamparados para dar conta de sustentar suas 

funções materna e paterna... No caso de Antônio, num primeiro momento, não sabíamos se 

havia alguma lesão no órgão. No entanto, ao intervir com a presença da mãe, mesmo abaixo 

do peso, franzino, hipotônico, ele passou a se sustentar sentado, de bruços. Ao completar um 

ano, começou a engatinhar e, com um ano e quatro meses, estava andando. Concomitante ao 

desenvolvimento motor, se operou a entrada na linguagem: com um ano e sete meses 

surgiram as primeiras palavras e em seguida as pequenas frases. Ao final do trabalho, com 

dois anos e um mês, já havia superado todas as ausências encontradas num primeiro tempo da 

intervenção. Ficam as questões: “Como operar numa clínica onde a ausência dos pais se faz 

presente como desamparo? Como intervir, na singularidade de cada caso, diante do pedido de 

ajuda desses bebês?”. 


