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Quando o Bebê Morre

Nina de Almeida Braga
Denise Streit Morsch

Aproximadamente 10% dos bebês que nascem em nosso país podem

necessitar de atendimento em UTI Neonatal. Destes, a grande maioria

recebe alta com pouquíssimas recomendações, além daquelas que fazem

parte dos cuidados habituais em puericultura.

Contudo, há aqueles que não conseguem seguir este caminho e

morrem, deixando um rastro de dor para todos os que compartilharam de

sua história, por mais efêmera e passageira que tenha sido. Mesmo que

essa vida nunca tenha acontecido fora dos limites do corpo da mãe, como

nos casos de morte intra-útero ou ainda de natimorto, ela traz consigo

traços dos sonhos de seus pais desde a mais tenra idade. Desejada ou não,

a gravidez é um momento de fertilização, de criação de vida, de imaginação

de um futuro repleto de realizações, de construção de devaneios e de

expectativas sem fim, que nada tem a ver com a perda, concreta e finita.

A perda deixa em seu lugar um enorme vazio, que, muitas vezes,

pode não ser percebido por aqueles que, por não compartilharem a história

daquela gestação, encontram dificuldades em enxergar como bebê alguém

que nem chegou a viver fora do útero da mãe. Sendo assim, esta não dispõe

de muitos interlocutores com quem dividir sua dor por aquele que já se foi;

sob a ótica da maioria, ele sequer chegou. E tudo isso vale também para os

pais de recém-nascidos cujas vidas não ultrapassam o período neonatal.

Para os pais e seus familiares, trata-se de um bebê concebido,

aguardado, que nasceu e que existiu, mesmo que por um curto período de
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tempo. Para os demais, esse tempo foi pequeno, ficando difícil enxergar o

bebê como sujeito de uma história e atribuir uma dimensão maior à sua

perda. Muitos consideram – com a melhor das intenções – que o fato de a

morte do bebê ter ocorrido cedo foi ‘melhor’, porque, de certa maneira, não

houve tempo hábil para o estabelecimento de vínculos. Contudo, é um

equívoco pensar assim, uma vez que a construção de laços não depende de

um tempo semelhante ao do nosso dia-a-dia para acontecer.

Nesse sentido, propomos que este artigo seja um espaço de conversa

sobre este tema. Para tanto, tentaremos responder às questões mais

freqüentes surgidas ao longo da prática em UTI Neonatal, tendo claro que

temos condições apenas de nos aproximarmos um pouco do que esta

vivência desperta em cada um dos familiares dos bebês.

‘Ninguém me Disse que Isto
Poderia Acontecer’

 Diante da dor, muitas vezes recorremos à esperança, tentando lidar

com um sofrimento que, de outra maneira, seria insustentável. Como foi

visto, a internação de um recém-nascido traz consigo experiências muito

especiais, em função dos sentimentos que provoca na família. Então, nada

mais compreensível que esta, por defesa, fixe seu olhar em torno das

possibilidades de cura presentes no processo terapêutico sugerido pela

equipe. Especialmente se os primeiros momentos de vida do bebê foram

marcados por muitas lutas e incertezas, como acontece com a maioria dos

neonatos hospitalizados.

Para muitos pais, só se recupera o fôlego para seguir em frente após

algum alento como, por exemplo, a crença de que ‘o pior ficou para trás’.

Infelizmente, nem sempre é assim. Os pequenos grandes passos desses

bebês não seguem necessariamente uma linha reta. Alguns alcançam

grandes conquistas num certo dia ou semana e seguem adiante, sem muitos

percalços e espalhando alegria para todos aqueles que acompanham seu

progresso. Contudo, em alguns dias ou semanas, titubeiam e/ou sofrem
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reveses em sua evolução clínica. Também podem surgir complicações, mais

ou menos inesperadas. As previsíveis são as que, entre outras, fazem parte

de algumas patologias já diagnosticadas como ‘incompatíveis com a vida’,

como determinadas síndromes e malformações. As inesperadas são aquelas

que surpreendem a todos e, em alguns casos, até mesmo a equipe médica,

provocando uma reviravolta nas expectativas e adiando a alta. As mais

graves podem conduzir à morte, não obstante os esforços dos cuidadores e

do próprio bebê.

Freqüentemente espera-se da medicina uma precisão típica de uma

ciência que se presumiria objetiva. Ou seja, ao se necessitar de cuidados

médicos, passa-se a considerá-la uma ciência exata, capaz de realizar

previsões e cuidados absolutamente certeiros. Todavia, trata-se de um ramo

do conhecimento voltado para o estudo da saúde de indivíduos, o que por

si só já o torna subjetivo. Há algum tempo se escuta que ‘não existe a

doença, mas sim o doente’, e que a reação de cada pessoa a cada patologia

é diferenciada. É claro, então, que a medicina não pode ser encarada como

uma ‘bola de cristal’, embora muitos familiares de recém-nascidos sintam-

se inclinados a acreditar nessa suposição. Daí também seu atordoamento

diante de uma reviravolta no caminhar do bebê.

Além disso, em nossa sociedade pouco se fala em morte, que é tida

como um tabu. Amedrontadora e temida, ela se torna ainda mais difícil de

ser enfrentada quando diz respeito às crianças, pois estas deveriam ter

pela frente, sempre, a vida. Este aspecto – que se apresenta como um

paradoxo para todos – dificulta a descoberta imediata de recursos para

lidar com a possibilidade de sua ocorrência. Por uma questão de estratégia

de sobrevivência em meio a um ambiente estressante como o de uma UTI

Neonatal, pela vontade e necessidade de permanecer acompanhando os

filhos mesmo em momentos graves, e por conta da dificuldade em lidar

com esse tema socialmente interditado, há uma tendência, partilhada por

todos, a apostar exclusivamente na vida.

Sem dúvida, é isso que tem de acontecer, na medida em que reflete

a intenção de continuar cuidando e de ficar próximo. Por sua vez, essa

aposta na vida ajuda a todos a se aproximarem lentamente de uma
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realidade difícil de ser aceita e compreendida. Todos os cuidadores,

profissionais ou familiares compartilham essa atitude e essa fé. As

crianças percebem e, eventualmente, reagem positivamente a essa conduta,

vivenciando momentos de conforto e tranqüilidade, mesmo quando estes

são mais difíceis.

O fato de o bebê internado na UTI Neonatal se encontrar inserido

em um conjunto de risco – mesmo que rodeado por cuidados médicos e

amparado por sua família – torna recomendável que sua família dê vazão

às suas dúvidas e aos seus medos, solicitando aos profissionais todas as

informações sobre o prognóstico do recém-nascido que estiverem ao seu

alcance, dado o interesse em oferecer ao bebê tudo que ele merece.

O que se deve observar é que, apesar das explicações da equipe sobre

a gravidade do estado de saúde do bebê, a ausência de outras possibilidades

terapêuticas pode sugerir que a atitude da família, em algumas ocasiões,

pareça ser de alienação ou de dificuldade de escuta do que foi dito. Por isso,

em determinados momentos, eles poderão, inclusive, solicitar que mais

alguém da família participe das conversas. Talvez seja reconfortante saber

que a maioria dos serviços de neonatologia instrui a equipe médica para

sempre privilegiar a transmissão imediata de informações – positivas ou

negativas – para os pais.

Nos dias atuais, a orientação do Programa da Criança do Ministério

de Saúde é a de total transparência na comunicação dos profissionais

com os pais. Esta conduta é aplicada especialmente nos momentos de

risco de vida do bebê. Aconselha-se que a família seja imediatamente

contatada e sua presença junto ao seu filho facilitada. Sendo assim, é

importante deixar sempre no hospital um número ou meio de contato,

possibilitando a divisão da preocupação entre equipe e família, e,

conseqüentemente, facilitando e permitindo a proximidade desta na

tomada de decisões que se fizerem necessárias.
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Por que Isto Foi Acontecer
Logo com o Meu Bebê?

Esta é uma das primeiras perguntas que os pais e seus parentes se

fazem. Trata-se de uma indagação para a qual não há uma resposta.

Pensa-se em muitas coisas que aconteceram antes ou durante a gestação.

Recorda-se dos pensamentos, dos sentimentos, dos desentendimentos e

das histórias anteriormente conhecidas. De fato, frente ao que é difícil

aceitar e entender, busca-se alguma explicação que ajude a enfrentar a dor.

Persistirão dúvidas, que serão redimensionadas com o passar do tempo e

por meio da observação de tantas outras particularidades que a vida, que

continua, pode vir a mostrar.

Quanto ao que ocorre com o bebê: uma possível explicação seria que

cada um reage de uma determinada maneira ao tratamento médico. A

singularidade de cada recém-nascido responde por suas diferentes reações, as

quais podem, em alguns casos, levar a desfechos imprevisíveis e não desejados.

Outro viés explicativo seria o de que determinadas patologias são realmente

‘incompatíveis com a vida’ e, embora tenha se tentado enfrentá-las, nem

sempre se tem êxito. Uma outra possibilidade de resposta seria a de que,

infelizmente, é muito difícil controlar todas as variáveis e que uma intercorrência

– como uma parada cardíaca ou uma infecção – é algo que acontece, às vezes

sem qualquer aviso, pertencendo ao universo do imponderável.

Alguns bebês, especialmente os que foram muito pequenos ou que

nasceram com doenças pulmonares e/ou cardíacas, não conseguem, após

um imenso esforço, fazer frente a todas as exigências, emitindo sinais de

que está sendo demais para eles e que, então, cabe a quem os cerca começar

a pensar que se trata de algo impossível, de um excesso de esforço face ao

qual eles não têm mais energia. Conversar com os bebês sobre isso e dizer

o quanto são admirados e seus imensos esforços reconhecidos é oferecer

carinho e desempenhar cuidados que eles esperam que possam surgir de

pessoas tão importantes como só a mãe e o pai o são.

Muitas vezes, essa questão pode estar envolvida por uma grande

revolta e muita indignação. Todos os parentes mais próximos do bebê têm
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necessidade de encontrar alguma razão para a dor que tanto os incomoda,

e, em algumas ocasiões, a equipe obstétrica ou da UTI, um familiar, amigos

ou vizinhos podem transformar-se em alvo desta reação de raiva. Tanto

que, muitas vezes, as famílias não conseguem mais olhar para algumas

das pessoas que cuidaram de seu recém-nascido. Ou não conseguem se

aproximar da equipe que tenta trabalhar com eles. Esta também é uma das

fases conhecidas pela qual pode passar a elaboração da perda.

O menos recomendável nesta situação é a tentativa de abafar o

sofrimento, como reprimir o choro e evitar o contato com o bebê grave na UTI

Neonatal. Por maior que seja o sofrimento neste momento, ele trará, no futuro,

a possibilidade das lembranças do cuidado oferecido, do toque no corpo do

bebê e das pequenas grandes respostas que este, mesmo debilitado, pôde

oferecer. Caso seja preciso retornar ao hospital para buscar alguma coisa deixada

e/ou para conversar um pouco mais com alguém da equipe, não há porque se

preocupar com palavras que foram ditas e com os sentimentos que foram

expressados nos momentos de revolta. A equipe também viveu a dor, do seu

jeito, por ter se envolvido alguns minutos ou muitas horas com o bebê, e

estará experimentando algum tipo de luto, inclusive o da frustração de não

ter alcançado o propósito de sua profissão, que é salvar vidas.

Retornar para conversar com a equipe provavelmente auxilia na

compreensão de como tudo transcorreu. É desejável que haja uma explicação,

uma narração para cada caso. É importante que os familiares do bebê tentem

compreender todas as etapas do tratamento aplicado. Eles devem, se

necessário, perguntar mais de uma vez e repassar cada detalhe junto aos

profissionais. Alguns hospitais, inclusive, já contam com psicólogos dispostos

a realizar uma psicoterapia breve com os pais, tendo como foco seu luto.

O que Fazer quando a Equipe Conversa
sobre a Gravidade do Estado do Bebê?

Os momentos que antecedem o óbito do bebê são cruciais. Nesse

sentido, quando as condições estão extremamente críticas, muitas UTIs
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convocam e incentivam a presença da família ampliada – avós e irmãos –

em torno do berço ou incubadora. E, por solicitação desta, pode ser

autorizado o comparecimento de religiosos e/ou de pessoas próximas,

mesmo não sendo parentes. Ficar próximo ao bebê é o recomendado, mesmo

sabendo que não é fácil. As instituições, aliás, sabem que cada família irá

decidir como lidar com o sofrimento a partir de sua própria história.

A par disso, existem famílias que, conscientes da gravidade do estado

do bebê, optam por levá-lo para casa, a fim de ficarem ainda mais próximos

durante o tempo de convivência que lhes resta. Não é uma escolha fácil e

em alguns casos só se torna viável caso seja montado – quando necessário

e com o aval das equipes da UTI – um esquema de home care (atendimento

especializado em domicílio) capaz de atender às necessidades do bebê.

A história de Verônica é um exemplo de como é importante

disponibilizar esta atenção: nascida com apenas 550 gramas, ficou

internada em uma UTI durante 10 meses, quando, então, seus pais a levaram

para casa contando com o apoio de um serviço de home care. Permaneceu

no quarto carinhosamente arrumado por seus pais por apenas um mês. A

mãe, decorridos alguns anos após a morte de Verônica, ao encontrar a

equipe, declarou: “sofri, sofri muito, mas valeu a pena”. E passou a contar

com detalhes os momentos de intimidade que havia tido com sua filha.

A experiência da família de Lídia foi semelhante. Nasceu a termo,

mas com Síndrome de Edwards, cuja expectativa de vida é de menos de um

ano. Seus pais, após longas conversas com os médicos que a

acompanhavam no hospital, preferiram cuidar dela em casa, contando

com a ajuda da avó materna. Puderam ficar com a filha durante 8 meses.

Poucos meses após a morte de Lídia, seus pais retornaram ao hospital,

relatando para a equipe e para o grupo de pais a história vivida com sua

filha, tranqüilos com o que haviam lhe oferecido até a hora de sua despedida.

Quando o bebê morre no próprio hospital, é recomendável que, caso

seja este seu desejo, seja permitido aos pais permanecer a sós com o bebê.

Muitas vezes, para se despedirem, eles querem segurá-lo no colo por um

tempo maior, conversar com ele, vesti-lo, banhá-lo ou limpá-lo, compondo

um ritual único e de fundamental importância para uma tríade que se
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rompeu e que doravante só terá lugar no coração e na memória de quem

dela participou. Não há porque apressar a separação entre os familiares e o

corpo do bebê. Nos primeiros momentos, contudo, pode ser que para alguns

pais, e especialmente para as mães, seja muito difícil ficar com o corpo do

bebê no colo. A equipe pode oferecer aos pais a oportunidade de repensar sua

opção, possibilitando-lhes uma aproximação mais lenta, na qual poderiam,

por exemplo, colocar a mão sobre seu rosto e sua mão, e, logo após, abraçá-

lo, se assim resolverem. A ajuda de amigos ou parentes próximos também

pode ser muito oportuna na resolução das providências a serem tomadas

após o óbito. Pessoas capazes de auxiliar nas atividades de rotina que

acompanham esse tipo de ocorrência sempre deverão estar por perto.

E Agora, Será que essa Dor Vai Passar?

Logo após a perda do bebê, a sensação que se tem é a de que o

sofrimento nunca mais terá fim, por ser tão forte, forte o suficiente para

invadir e tomar conta de todos os cantos da vida, que parece, então, tão

destituída de sentido, tão vazia. Pergunta-se, então, se algum dia será

diferente, se essa situação será esquecida.

As respostas são sim e não. A passagem do tempo pode ajudar, fazendo

com que essa dor imensa não seja mais paralisante, mas não acabará com

as lembranças que envolvem o bebê. Estas serão perenes, porque não é o

tempo que determina a intensidade do amor e do afeto que liga o bebê à

família, e sim os sonhos, as expectativas e o mundo criado na imaginação

familiar para a chegada e participação em sua história.

Inicialmente, o tamanho que a perda terá nas rotinas diárias de seus

parentes mais próximos e as recordações que certas palavras, cheiros ou

objetos suscitarão serão inversamente proporcionais ao tamanho do bebê

que se foi. O tempo pode se tornar um aliado da família, permitindo que a

dor profunda e imobilizadora se modifique, ajudando na construção de um

lugar no qual ficarão preservados os momentos mais preciosos: os toques,

as reações aos carinhos, as posturas preferidas para dormir e para descansar
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após os manuseios da equipe, o balançar dos pés, as expressões faciais, os

olhares etc. E este reduto tão especial – erguido no íntimo de cada membro

da família – poderá ser visitado a qualquer momento, aquecendo o coração

dos que seguem com a vida, da qual faz parte a saudade.

Tal qual a passagem do tempo, cujo ritmo varia individualmente,

também a maneira de processar o luto muda de pessoa para pessoa. Mesmo

porque, em alguns casos, esse tipo de perda não é original nem único: há

mães, por exemplo, que perderam outros filhos anteriormente, ou algum

outro parente muito querido. Ou seja, a história de cada gestação e de cada

criança irá influenciar o processo. Só há uma recomendação válida para

todas as pessoas atingidas por uma perda significativa: nada pior do que

sufocar a dor, porque esta provavelmente se manifestará de outra forma,

tendendo a tornar-se crônica e a crescer, caso reprimida. Para evitar atitudes

com o intuito de abafar a dor, cada familiar deve tentar escutar seu próprio

sofrimento, e buscar o dos outros.

Antes de tomar iniciativas para ‘poupar’ a mãe, torna-se necessário

perceber e respeitar seus anseios. Oferecer oportunidades para que ela decida,

e seja, de alguma maneira, ativa, favorecerá seu eventual controle sobre o

processo de elaboração de luto, o que também pode ser facilitado por um

contato maior com a realidade. Nesse sentido, não se deve desmontar o

quarto do bebê e/ou sumir com suas coisas, como enxoval e enfeites, nem

privar a mãe de um bebê do direito de permanecer durante um período ao

lado dos seus pertences, lidando com sua dor no seu próprio ritmo. Ela,

muitas vezes, pode precisar dessa forma de vazão para ceder espaço ao

surgimento, em seu devido tempo, de outros sentimentos.

Também ao pai deve ser permitido o escoamento do pesar. Na

maioria das vezes, ele se vê às voltas com as medidas práticas (atestado,

avisar aos parentes, enterro) a serem tomadas após o óbito, para logo

depois ter de retornar à luta pelo bem-estar material de sua família, sem

sequer dispor de tempo e espaço para o pranto – até porque ‘homem que

é homem não chora’.

Há poucos anos, surgiu no Brasil uma prática de trabalho coletivo

de enfrentamento do luto. São os grupos de pais que perderam seus bebês
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e se reúnem para conversar sobre seus sentimentos e contar suas histórias,

dividindo com os outros uma dor que, de certa forma, foi experimentada

em igual intensidade pelos demais participantes. Geralmente, os pais mais

presentes são aqueles cujos filhos já se foram há mais tempo, mesmo

porque o período inicial de luto muitas vezes é caracterizado pela reclusão.

Decorrido esse tempo, sempre subjetivo, os encontros podem ser de

grande valia, pois ajudam a diminuir a sensação de solidão por se estar

lidando com um sofrimento “que de tão forte sequer tem um vocábulo na

língua portuguesa”, contou-nos um pai escritor cujo filho morreu ainda

criança. Caso as reuniões tenham lugar no hospital no qual o bebê

permaneceu internado e sejam coordenadas por um profissional da saúde,

seria ideal que este tivesse tido contato com os participantes anteriormente.

Torna-se um alento poder conversar com quem acompanhou a curta

trajetória daquela criança, podendo partilhar as lembranças.

Em outros países, como Inglaterra e Estados Unidos, os pais que

fazem parte desses grupos descobrem outras formas de expressar seus

sentimentos, e alguns se encontram também para plantar árvores por seus

filhos, formando pequenos parques nos quais têm a oportunidade de

conversar e recordar os que se foram num ambiente aprazível. Portanto, é

aconselhável que os pais interessados nesse tipo de trabalho de luto

perguntem sobre sua existência na instituição que os atendeu durante a

doença do bebê.

A elaboração da perda por meio da liberdade de expressão dos

sentimentos leva também ao seu dimensionamento real. Afinal, só se pode

despedir do que se teve. Em outras palavras, a falta desta elaboração favorece

o aparecimento de marcas, que ressurgem mesmo sem que se dê conta,

interferindo em ações e condutas em momentos diversos.

Lembramos ainda que algumas famílias, ao negar ou ao recusar a

existência de um vazio a partir da morte do bebê, mostram uma tendência

em substituí-lo, muitas vezes, por uma outra criança, que pode, inclusive,

receber o nome do irmão falecido. Certamente não se trata de uma boa

solução, pois a substituição de alguém que realmente se amou não tem

como acontecer. E o novo bebê que surge para a vida precisa receber a
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possibilidade de sua construção por ser ele quem é, apenas ele, e não um

outro que se foi.

Portanto, uma nova gestação só é aconselhável quando essas questões

estiverem encaminhadas, e os pais confiantes na sua capacidade de construir

um espaço adequado e especial para cada um de seus filhos, garantindo ao

que não mais está aqui seu lugar como o irmão mais velho dos que

chegarem depois.

Como É que se Deve Agir
com os Outros Filhos?

O acesso à verdade dos acontecimentos e o direito a um processo de

luto também não podem ser negados aos irmãos do bebê. Em algumas

ocasiões, os pais podem desenvolver a ilusão de que, ao omitirem as

informações aos outros filhos, estarão poupando-os de uma dor imensa.

Mas, de fato, estarão contribuindo involuntariamente para seu agravamento,

porque há o risco de deixá-los confusos, mesclando sentimentos de tristeza

com uma eventual culpa, por exemplo. Freqüentemente, os irmãos dos bebês

internados se ressentem da ausência de seus genitores, às voltas com o que

está hospitalizado. Podem, por causa disso, ficar com muita raiva do

irmãozinho, por ele estar mantendo seus pais afastados de casa. Quando o

bebê morre sem que haja muito espaço para conversar sobre o assunto, pode

ser que se instale nos irmãos a fantasia de que eles são os culpados por tudo.

Por isso, é importante que, além da troca de informações, os irmãos

acompanhem de perto e participem da despedida do bebê, que também é

deles, e cuja partida torna-se então, aos seus olhos, uma realidade.

Assim como ocorre com os adultos, os irmãos têm direito à livre

expressão do seu pesar, de chorarem junto ou separado dos pais, de

permanecerem tristes, de não ter vontade de passear ou de freqüentar festas,

de não quererem brincar, de enfrentarem dificuldades na escola.

É sua contrapartida na dor que assola a família, sua principal

referência na vida. Por mais que magoe aos pais testemunhar o sofrimento
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dos filhos, depois de terem acompanhado a história de vida de seu caçula

no hospital, só lhes resta ficar bem próximos, cientes de que estes filhos

também estão a caminho do trabalho de elaboração de luto, e de que

chegará – graças, em grande parte, ao seu carinho e apoio – o dia em que

eles também serão capazes de, ao olhar uma foto daquele bebê, recordarem-

se do irmão com carinho, tendo dentro de si um cantinho repleto de uma

saudade acalentadora.

Para terminar uma conversa que não deveria ter fim, dada a infinidade

das questões que poderiam ser levantadas sobre o assunto, transcrevemos

algumas palavras capazes de oferecer um eco aos sentimentos

predominantes nestas linhas:

Esta vida é uma estranha hospedaria
de onde se parte sempre às tontas,
e nossas malas nunca estão prontas
e nossas contas nunca em dia... (Quintana, 1994: 140)
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