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Maternagem Ampliada

Nina de Almeida Braga
Denise Streit Morsch

Um Recado para as Mães
Desacompanhadas

Algumas mulheres passam pela gestação, pelo parto e pelos cuidados

com seu bebê sem um companheiro. O fato de essa figura não estar presente

não significa que elas estejam sozinhas, e muito menos que tudo será

mais difícil. É possível descobrir no grupo de familiares – ou mesmo de

amigos – pessoas que irão se sentir muito felizes em acompanhar e apoiar

a gestação e os cuidados iniciais que um bebê solicita. Um bom amigo ou

uma amiga, um irmão, uma irmã, os próprios pais – futuros avós. Essas

pessoas podem vir a participar dos cuidados com o bebê e com a própria

gestante ainda durante a gravidez, acompanhá-la  nas consultas pré-natais,

nos exames, nos preparativos do enxoval do bebê. A futura mãe poderá

escolher entre as pessoas próximas aquelas que acredita serem mais capazes

de lhe fazer companhia nas diferentes situações que estiver passando.

Atualmente, com a proposta do Ministério da Saúde quanto à

‘maternidade segura’, é um direito da mãe escolher uma companhia

para seu pré-natal e mesmo para o momento do parto em diversas

maternidades públicas do país. Isso deve ser discutido com a equipe

médica responsável pelo acompanhamento pré-natal. Muitas vezes, o

serviço social desses hospitais poderá oferecer informações mais

adequadas. É importante saber que uma companhia para a mãe também
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é positiva para o bebê. O relato das experiências e das sensações

experimentadas nesse momento, quando dividido com outras pessoas

significativas para a mãe, fará com que também o bebê sinta-se melhor

recebido pelo mundo, na medida em que este contará com mais

interlocutores para expandir sua capacidade de comunicação.

Durante a internação do bebê na UTI Neonatal isto pode acontecer:

João hoje está com 7 anos, em processo de alfabetização. Nasceu prematuro,

muito pequeno e a gestante teve como apoio durante a gravidez e durante a

internação sua própria mãe, avó de João, uma senhora solícita, prestativa,

muito feliz por experimentar uma nova fase em sua vida: se tornar avó.

Acontecem, também, situações nas quais outros familiares passam a

acompanhar a gestante. Cíntia terminou o relacionamento com Mario no

quinto mês da gestação. Seu filho nasceu a termo – isto é, depois de 37

semanas de gravidez –, parecendo saudável, mas com três dias de vida foi

internado em estado grave na UTI. A avó materna apresentava dificuldades

de comportamento sérias, e sempre era substituída por sua irmã nos cuidados

com Cíntia. Essa irmã foi então convidada a estar próxima da Cíntia,  pois,

na verdade, desempenhava em muito as tarefas de maternagem com ela.

Em outras situações, alguém da própria equipe passa a acompanhar

mais de perto o bebê e a mãe, se estes se encontrarem sozinhos. Isso também

é muito bom, embora se corra o risco de, após a alta, a proximidade não se

sustentar. Daí a importância de que seja alguém que realmente possa fazer

parte da história em sua totalidade.

Os Avós do Bebê

As possibilidades de participação dos avós por ocasião da internação

em uma UTI de um neto recém-nascido são diversas. Uma das mais comuns

é cuidar das demais crianças enquanto seus pais estão ocupados com o

mais novo membro da família; outra, é o revezamento no hospital com os

pais do bebê, permitindo que estes tenham eventuais momentos de descanso

e possam tratar de outros afazeres para além do cotidiano da UTI.
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Há também o apoio manifesto em cuidar da lavagem das roupas do

bebê e/ou providenciar as refeições preferidas dos pais, que permanecem

no ambiente intensivo com o filho. Outra expressão de atenção é a presença

constante no hospital, mesmo nas instituições e/ou dias e horários nos

quais o ingresso dos avós na UTI não é permitido, com o intuito de

‘simplesmente’ ficar ao lado dos filhos, agora pais, que estão atravessando

momentos difíceis. Também é possível encontrar pessoas como D. Leandra,

que utiliza o tempo de espera na ante-sala da UTI para costurar vestidos

enfeitados para a neta porque – de acordo com o exemplo mencionado no

artigo 5 – era a forma encontrada por ela para reafirmar a todos sua

esperança de que a filha de sua filha logo estaria pronta para usá-los.

Enfim, como foi dito, as práticas e os caminhos para a família

ampliada ficar próxima do bebê e de seus pais são múltiplos, tornando-se

uma fonte de apoio e conforto nesta situação. E a presença dos avós nesse

momento é recomendada, inclusive, pelo Ministério da Saúde em seu

programa de humanização do atendimento neonatal.

A internação de um recém-nascido numa UTI, como foi descrito

anteriormente, configura uma situação de crise que envolve todos os

familiares que compartilham a história da criança. Nesse sentido, os avós

têm lugar privilegiado por possuírem ligações estreitas tanto com seus

filhos quanto com seus netos. Dispõem da possibilidade de oferecer um

duplo suporte: ao cuidarem de seus filhos também estão cuidando de seus

netos e ao cuidarem destes, cuidam de seus pais.

Algumas vezes, esse apoio é solicitado explicitamente: “Mãe, cuida

de mim prá que eu possa cuidar da minha filha...” (Dora, 17 anos, mãe de

Amanda), e reconhecido claramente: “Eu não sei o que seria de mim sem a

força que minha mãe me dá... sem o ‘disque-avó’ porque qualquer problema

eu telefono pra ela e lá vem ela com roupa lavadinha pro meu filho ou

uma comidinha bem gostosa feita pra mim” (Alice, 26 anos, mãe de José).

Portanto, verifica-se na prática a chamada ‘maternagem ampliada’

(Braga et al., 2001: 312) praticada pelos avós para com seus filhos e netos

nesses períodos, demonstrando um cuidado semelhante ao oferecido pelos

pais dos bebês, só que configurado como um abraço maior, envolvendo
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duas gerações. Conhecendo tanto a história do bebê quanto a dos pais, os

avós podem identificar no recém-nascido gestos, expressões, comportamentos

e semelhanças corporais que ajudam em seu reconhecimento apesar dos fios,

aparelhos e alarmes, como este caso:

Pedro passou por um parto difícil. Muito cansado, respirava
com ajuda do respirador e, por estar agitado, necessitava de
medicação para dormir e descansar. Para diminuir seu estresse,
a equipe cobria todo seu corpo e apenas seus pés e sua cabeça
estavam disponíveis para sua mãe, Isabel, olhar e acariciar.
Além disso, ficava difícil para Isabel se aproximar, pois sempre
havia alguém da equipe ao seu lado, alguma medicação a ser
dada, um exame a ser feito, algum aparelho para ser verificado.
Assim sendo, essa mãe tinha muita dificuldade em permanecer
próxima ao seu filho. Pouco entrava na UTI e, quando o fazia,
permanecia longe da incubadora.
No terceiro dia após a internação, seria o dia de visita dos
avós. Na véspera, Isabel solicitou ao pessoal da equipe de
psicologia que alguém acompanhasse a visita. Por ocasião
desta, novamente Isabel pouco se aproximou enquanto seus
pais debruçavam-se sobre a incubadora de Pedro, buscando
descobrir como ele era. Para surpresa de Isabel, seus pais foram
capazes de enxergar nas poucas partes expostas de seu neto
diversos sinais. E, na medida em que as exclamações dos avós
foram se sucedendo como ‘o nariz é igualzinho ao do pai, o pé
é parecido com o do avô’, a mãe de Pedro foi aproximando-se
e, ao final da visita, mostrava-se orgulhosa de seu filho. Após
esse episódio, tornou-se assídua na UTI, sempre bem perto de
seu filho. Assim, ajudada por seus pais, pôde descobrir
pequenos sinais em seu bebê que permitiam que ele
continuasse sendo o bebê que ela tanto imaginou.

Observando a história de Pedro, podemos lembrar as dificuldades

experimentadas pelos pais em reconhecer o bebê que é cuidado na UTI

Neonatal como ‘o seu bebê’. Principalmente porque, por necessitar cuidar

de sua recuperação, este não pode muitas vezes olhar para aqueles e oferecer

seu corpo para ser tocado como todos os três gostariam.
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Os avós também possuem essa expectativa, mas já viveram com

seus filhos outras situações que lhes ensinaram que, em alguns momentos,

cabe aos pais esperar, dar tempo para o filho descobrir seus próprios recursos

para chegarem mais próximos, contando-lhes algum episódio que aconteceu

com eles. Assim, ao contrário dos pais dos bebês – que estão iniciando sua

história com esse recém-nascido – já sabem que em alguns momentos ou

períodos da vida os filhos não podem corresponder aos desejos e às vontades

maternas e paternas.

Ao mesmo tempo, os avós não passaram pela transformação física

e psíquica presente na gravidez da mesma forma que os pais do neonato.

Apesar de terem acompanhado de perto o ‘casal grávido’, não

compartilharam os mesmos sentimentos dos filhos, pois há uma diferença

na natureza dos mesmos. E, graças a essa diferença, eles têm a possibilidade

de oferecer todo o apoio anteriormente mencionado, resgatando, como no

caso de Pedro e de tantos outros, sua familiaridade. Os avós ajudam a

trazer de volta os sonhos e projetos um tanto quanto abandonados por

conta dos sustos e dos medos provocados pelo nascimento inesperado ou

de risco do bebê. “Aos avós cabe mostrar aos netos o cume das montanhas

e aos pais destes cabe mostrar como se faz para chegar até lá” (Brazelton,

1992: 433), afirmou este pediatra norte-americano, com extenso

conhecimento nesse campo. Na UTI Neonatal, isso pode ser confirmado

quando observamos as famílias reunidas em torno da incubadora do bebê.

É claro que em algumas famílias os avós não estão mais presentes,

ou moram muito longe e/ou têm outros afazeres que impossibilitam sua

vinda. Ou ainda, os pais dos bebês possuem outros familiares que lhes são

mais próximos, mais íntimos e capazes de lhes oferecer apoio. A escolha

de quem poderá estar ajudando os pais nesse momento pode variar muito.

Assim foi com Sandra, que teve um bebê muito pequeno, nascido com

pouco mais de 600 gramas, que recebeu o nome de Marcos. A mãe de

Sandra não tinha possibilidade de vir até a UTI, mas a mãe do pai estava

sempre presente. O tempo foi passando e Sandra ficando muito cansada,

com dificuldades para comer e dormir. A equipe a ajudava, a sogra
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comparecia e a convidava para ficarem juntas nos finais de semana, mas

mesmo assim Sandra continuava sem comer. Um dia, ela chegou na unidade

dizendo: “Pedi para a avó de Paulo [seu marido] para eu ficar uns dias em

sua casa, para ela cozinhar para mim. A comida dela é muito gostosa”.

Poucos dias depois, comentava com todos o quanto era bom novamente

sentir fome e atender a essa necessidade.

Saber distinguir a pessoa que poderá cuidar dos pais nesse período é

um desafio para todos que participam do processo; como vimos, não há

obrigatoriedade de ser os avós do recém-nascido. Por diversas razões – tais

como as que indicamos anteriormente ou quando, por exemplo, os avós

não têm disponibilidade por motivos de saúde. Em algumas ocasiões, pode

tornar-se mais conveniente que o acompanhante seja uma prima, uma

vizinha, uma tia, entre outros. Desde que a escolha seja feita por um ou

por ambos os responsáveis pelo bebê, isto é, a mãe e o pai, e definida junto

ao serviço de neonatologia, não há porque limitá-la aos pais dos pais do

bebê. São comuns, por exemplo, outros arranjos entre vizinhas ou amigas:

enquanto uma olha as crianças de quem está com o filho no hospital,

outra se encarrega de lavar as roupas do recém-nascido, por exemplo.

São manifestações de solidariedade cuja dimensão torna-se ímpar e

emocionam a todos aqueles que, de alguma maneira, as compartilham.

Um dos mais marcantes foi o de um avô paterno que, ao acompanhar seu

filho, surpreendido pela notícia de que sua filha recém-nascida tinha uma

má formação não diagnosticada durante a gestação, buscou confortá-lo,

abraçando-o e dizendo-lhe: “Meu filho, o que interessa é que ela está viva.

Depois a gente dá um jeito para ela ser feliz também”. E é justamente o

depoimento deste avô que tanto zelou e que esteve presente durante todo o

período de internação da neta, sendo capaz de programar suas férias de

trabalho de modo a coincidir com o término da licença-maternidade de

sua nora, ao mesmo tempo em que garantiu e garante as condições para

que sua companheira também pudesse se dedicar integralmente aos

cuidados com a neta, que iremos reproduzir adiante.

Esta família deu uma lição de vida. Trata-se de um tear sem fim,

trabalhoso, e meticuloso, sem dúvida, mas capaz de encontrar alegrias e
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fazer refletir sobre os pequenos passos de cada dia e as grandes conquistas

de bebês como Mariana, que foi amparada por uma família ampliada que se

fortalece e a fortalece todos os dias. Família esta que compartilha tanto os

afazeres quanto os prazeres do dia-a-dia de uma criança diferente e especial,

mostrando que o suporte da maternagem ampliada não se limita ao tempo

da internação hospitalar, podendo ser muito mais extenso e decisivo no

auxílio ao bebê e a seus pais, quando, por exemplo, estes têm necessidade de

retomar seus compromissos profissionais, tendo de contar com seus parentes

mais próximos para levar adiante os cuidados com sua criança.

Depoimento de um avô: experiência de vida

Glauco Giaccobe

12 de abril de 2000, 18 horas e 16 minutos, lado de fora do berçário,
junto à vidraça, máquina fotográfica preparada, zoom, imagem
enquadrada, a porta ao fundo se abre, o flash dispara... nos braços de
meu filho, Mariana, esperada e amada há 32 semanas, quando com
uma simples chupeta, minha nora nos anunciava sua gravidez. Nos
olhos vermelhos a expressão da realidade, reveladora do amor de pai.

Viva, uma flor nasceu!
Talvez esperássemos uma rosa.
(Mas chegou-nos uma MARgarida...)
Que exalasse o mais puro perfume e tivesse a mais bela cor...
(veio frágil, tênue, pedindo cuidado especIal...)
Enchesse nossos olhos de orgulho...
(Mas enche nossos corações de porquês... de fé, de esperAnça
e nos ensiNA a ter paciência...)
Chegou-nos a MARIANA, presente muito especial, abençoada,
sonhada, querida...
Tanto a aprendermos destes mistérios divinos!
Com certeza ela nos ajudará...

Com carinho, Maria Teresa.1

Este poema sintetiza tudo aquilo que não compreendemos, mas
conservamos a lembrança no coração. Mariana nasceu com uma
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síndrome, suspeitada, porém posteriormente não confirmada, com
agenesia do corpo caloso (disfunção provocada pela ausência da parte
que faz a ligação dos dois hemisférios do cérebro), uma fenda palatal
e a laringe hipotônica (identificada por ronco contínuo e pela
dificuldade do engolir).

Por ter ingerido líquido amniótico, foi imediatamente colocada
numa incubadora e transferida para a UTI. Essa experiência de UTI
durou exatamente 3 meses (90 dias).

A transmissão da notícia das anomalias da Mariana não foi feita
da maneira mais adequada e nem da mais agradável de ser ouvida.
Ficou-nos gravado o grito de angústia daquela mãe.

Os porquês
Todos nós familiares, em conjunto e individualmente, nos

perguntávamos: Por quê? Por quê? Por quê? Se...Durante a gestação
nos pareceu tudo normal.

Os médicos nunca nos disseram ou nos levantaram qualquer tipo
suspeita. Nada de anormalidade, pelo contrário ‘tudo está bem, a
gravidez corre normal’.

As ultra-sonografias vistas e revistas revelavam imagens da
criança. Os pés, pernas, braços, cabeça, o sexo, o cabelo, o tórax, o
coração pulsando. Recordo, em uma das primeiras ultra-sonografias,
meu filho tentava mostrar um detalhe e dizia: “está vendo esse
sinal, o médico disse que isso significa que a criança não é portadora
de síndrome de Down”.

Os exames de sangue, de pressão e outros procedimentos... tudo
normal. Nos antecedentes de ambas as famílias, pais, tios, irmãos,
primos, avós, bisavós... Nada. E, então!

Os porquês são exigentes. Pedem explicações, justificativas, culpas
e culpados. Sempre, vem de fora, é do outro, fora de você. Os porquês
não nos comprometem.

Aí se questiona: o que eu fiz para merecer isso? Sou bom. Os pais
são bons. Como coisas ruins podem acontecer a pessoas boas?

Quantas depressões. Angústias, desilusões e mudanças de projetos
de vida.

A passagem do Evangelho de Mateus 5,45, nos ensina: “Pois ele
(Deus) faz nascer o sol para os bons e maus e chover sobre os justos
e injustos”.

Não existem, nesse caso, culpas ou culpados, existem acidentes,
acontecimentos.

A criança que nasceu está viva, é VIDA. Desde quando para a
VIDA procura-se uma explicação, uma justificativa, um culpado ou
um castigo?

Em vez de se perguntar o porquê, pergunte-se, para quê.
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O para quê é mais exigente. Não pede explicação, mas
desalojamento, ação. O para quê exige compromisso. Exige o sair de
si para e com o outro.

Mariana nos faz (a ação é continuada) rever aquilo que dizemos
acreditar, para testemunharmos o que acreditamos. Só faz
experiência quem a põe em prática. A experiência do ‘diferente’ é
resultante do esforço, da dedicação, das repetições e mais repetições,
sorrisos, choros, exaustões e... acontecer.

Os milagres não são fruto do ilusionismo ou do espetaculoso para
ser admirado, mas dos acontecimentos que mudam o não visto ou
percebido antes.

As UTIs 1 e 2
Como avô só me era permitido vê-la às quintas-feiras, 15h. E, o

fiz com muita alegria. Contava os segundos. Lavar as mãos e
antebraço, colocar gorro, avental e cobertura nos sapatos. Impecável
no vestir para a minha neta. Na realidade o fazia também, com
muito mais freqüência, para os pais (nora e filho). Visitava-os todos
os dias à noite, na ante-sala. Era, e ainda procuro ser, a presença
silenciosa, que pede licença para estar junto. O precisar ou não é
apenas uma circunstância. Estar junto é como o sorriso, tão simples
de dar, e que resolve tantas coisas.

Acariciar aquele corpinho, apertar a mãozinha, poder dizer ‘te
amo’ e torcer pela retirada do bigodinho de esparadrapo que prendia
o tubinho de oxigênio que demorou tanto foi o máximo que
permitiam fazer. Fazia-o como num ritual.

As anomalias não são problemas meus, são dos médicos,
terapeutas e outros ‘istas’, ‘atras’, ‘eutas’, ‘ogos’. A eles, compete
indicar ou dar soluções. A nós, compete fazê-las acontecer e amar.

Essa nova rotina nos obriga a cruzar com outras pessoas. Pais e
parentes das crianças e profissionais da UTI, atendentes, médicos,
enfermeiras, faxineiros. Do cruzar ao cumprimentar, deste para o
perguntar e responder, interessar-se, alegrar-se com, entristecer-se
pelo... Tudo isso faz parte da celebração da vida, que conservamos
a lembrança no coração, sem tudo compreender, mas confiante
que nada é por acaso. A presença, ou melhor, fazer-se presente é
muito importante.

A melhora física da criança permite mudar de UTI. Continua na
UTI, mas na sala ao lado. Parece uma colação de grau. Aos que
ficaram em recuperação resta mais um tempo, mas sua colação
chegará. Despedidas, reencontros.

Outra sala, berços diferentes, mas a disciplina a mesma. No caso
da Mariana foi permitido às avós se revezarem com os pais. Tiveram
mais oportunidades de convívio. Ao avô, só e apenas as quintas-feiras
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15h, e as noites, claro! Esses contatos mais íntimos com os familiares
foram e continuam sendo muito bons e importantes para o
fortalecimento e encorajamento dos pais (e nosso). Sentiram-se
amparados. Nunca estiveram sós. Sede consolo e conforto, diz o Senhor.

Muitas das vezes me pergunto: Se tivesse acontecido comigo,
quando jovem, de ter-nos nascido um filho ‘diferente’, como teria
reagido? Não sei como responder. Não tive essa experiência. Mas
admiro meu filho e minha nora. Assumiram Mariana com muito
AMOR. Questionamentos? Sim. Inquietudes? Sim. Rejeição? Não.

E, a rotina, já conhecida, do cruzar... se repete. Agora, surgem as
psicólogas, de câmera em punho, bate-papos, perguntas, escutas,
confidências... as médicas mais acessíveis, as atendentes mais
sorridentes, o diretor mais íntimo, e os familiares mais esperançosos.

Mariana já pode ser pega nos braços. Afagos carinhosos, insistir
no dizer ‘te amo, te amamos’. Seu olhar vago, seu sono profundo e
seu ronco que não cessa. A hipotonia da laringe começa a preocupar
a equipe médica. A alimentação torna-se dificultosa e o leite materno,
pelo tempo sem estímulo da primeira UTI, não desce. A mamadeira
é introduzida, porém sem muito êxito. Os médicos relutam, mas
optam pela gastrectomia.

Novamente os porquês ressurgem. Os para quês se impõem e
Mariana é submetida à cirurgia. É feita uma ‘fundo-plicatura’ (um
pinçar do estômago para evitar vômitos) e a gastrectomia (introdução
de uma sonda no estômago para alimentação enteral). Mariana é
obrigada a retornar à primeira UTI, com atendimento vigiado 24h,
até se restabelecer. Os longos dias se sucedem, as visitas noturnas
continuam, as das quintas-feiras são imperdíveis, e o retorno à
segunda UTI, uma esperança, que acontece. Aliás, a esperança é a
força que faz acontecer.

A familiaridade com os ambientes e com as pessoas nos torna
íntimos. Assim, como um pai reconhece o filho pelo modo do abrir
da porta de casa, passamos a reconhecer os demais, inclusive nos
profissionais que nos assistem. Pessoas, que carregam dentro de si
problemas humanos semelhantes aos nossos. Não somos únicos e
nem os mais sofredores. A cada um, o que lhe cabe. E o tamanho e
a capacidade de suportá-los é pessoal. Ninguém tropeça numa
montanha. O tamanho da pedra (do obstáculo) é o próprio
caminhante que o faz.

O respeito ao outro é o primeiro passo para aceitá-lo e na perfeição
amá-lo. A troca do perguntar e do responder, do interessar-se, do
alegrar-se com, do entristecer-se pelo... fortalece, conforta, consola,
encoraja. Nos torna próximos. O meu próximo, mais próximo, sou,
eu. Só serei próximo para o outro se eu me permitir ser próximo,
primeiro para mim. Só sou capaz de dar o que tenho e de sempre
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receber o que me têm a dar. Mariana nos (me) possibilitou
experimentar (vivenciar) essa troca.

As UTIs 2 e 3
E, a rotina, já conhecida, do cruzar... se repete. Agora, surgem as

psicólogas, de câmera em punho... as médicas mais acessíveis, as
atendentes mais sorridentes, o diretor mais íntimo, e os familiares
mais esperançosos. Parece que estamos a nos repetir. Já vimos esse
filme. Voltamos no tempo? Não. A UTI após 60 dias é assim. A
clientela muda. Já poucas crianças daquele 12 de abril permanecem
na UTI. Mariana é uma das, ou a mais antiga. O renovar permitiu
novos contatos, novas amizades. Mariana é conhecida, torna-se
referência. Mas a rotina do cruzar... repete-se. Os pais e familiares
dos mais novos nos procuram com a mesma ansiedade de ouvirem
uma palavra, receberem um sorriso. Antiguidade é posto. O tempo
parece parar. Até quando?

Perguntamos: tempo, o que és? O tempo nos amadurece, nos
serena, nos traz sabedoria. Percebemos que é para sempre,
independentemente do lugar em que estejamos. Não é do tempo que
nos questionamos, é da pessoa. De Mariana.

O sair da UTI 2 para a UTI 3 é uma questão de apenas mais
alguns dias. É passar de um berço para outro, no mesmo salão,
apenas num outro canto mais próximo de uma janela fixa interna,
que permite a visibilidade da recepção, coberta por uma cortina,
que, sendo acionada, nos alimenta a ilusão do tudo bem, ou da
esperança, por vermos quem e a quem você ama.

MARIANA É PARA SEMPRE, independe do lugar onde estiver. ‘Caiu a
ficha’, como se diz num linguajar não tão polido, porém que bem
define a situação. Aceitá-la, desde o primeiro instante e na perfeição
do espírito amá-la.

Eis que chega o dia 12 de julho trazendo a alegria do ir para casa.
Dizem, que o tempo de guerra se conta em dobro. Como esse tempo
foi de construção humana e não de destruição, contamos os exatos
90 (noventa) dias, que fazem parte de um passado que permite-nos
‘o hoje’. Somos o que somos. O resultado dos nossos ‘ontens’.
Vivamos bem o dia de hoje para que o amanhã seja melhor. Somos
o que fazemos. Sobretudo o que fazemos para modificar as pessoas.

Mariana nos hojes e sua agenda
Tão pequena e frágil e uma agenda de dar inveja. Quem

acompanha a maratona é uma das tias, irmã de minha nora, se
revezando com as avós, paterna e materna, acompanhadas da fiel
escudeira, a babá.



92

QUANDO A VIDA COMEÇA DIFERENTE

Hoje, come e dorme, fonoaudióloga; come e dorme, fisioterapeuta;
come e dorme, outra fonoaudióloga; come e dorme, carinhos e mais
carinhos dos pais; come e dorme, outro dia.

Dia seguinte, come e dorme, passeio na pracinha; come e dorme,
nutrólogo; come e dorme, psicólogo; come e dorme, visita dos
familiares e amigos; come e dorme, carinhos e mais carinhos dos
pais; come e dorme, outro dia.

Dia seguinte, Come, dorme, terapeuta ocupacional; come e dorme,
passeio na pracinha; come e dorme, neurologista infantil; come e
dorme, pediatra; come e dorme, visita dos amigos; come e dorme,
carinhos e mais carinhos dos pais; come e dorme, outro dia. Assim
os dias se repetem de segunda a sexta-feira.

Sábado, come e dorme e muita brincadeira; come e dorme, mais
brincadeira; come e dorme, passeio com os pais; come e dorme, visita
surpresa; come e dorme, domingo.

Domingo, come e dorme e muita brincadeira; come e dorme, mais
brincadeira; come e dorme, passeio com os pais; come e dorme, visita
surpresa; come e dorme, até amanhã. Nova semana.

Parece muito? Mas os resultados não são na mesma velocidade e
intensidade do treinamento. Paciência é uma das virtudes e precisa
ser exercitada. No começo foi o bater palmas e esforçar-se para sentar.
Quase. Mais treino. Bate palma e esforçar-se a sentar. Bateu palma,
mas ainda não senta. Bate palma e conseguiu sentar. Mais treino
para fixar o que aprendeu e novas tarefas. Solta beijo. Nada. Solta
beijo e nada. Solta beijo. Isso Mariana, parabéns. Perseverança é o
que alimenta a esperança.

Um imprevisto de percurso. Obstrução intestinal (nó nas tripas).
Nova cirurgia de emergência. Novamente os porquês. Prevalência
dos ‘para quês?’ Mariana é salva, porém já compreende e reclama,
fazendo tromba, da agressão da cirurgia. Parabéns. Mariana reage
aos sentimentos.

Como boa atleta e lutadora não deixa de treinar. Apanha a agenda
e...o sentar, o arrastar, o engatinhar, o primeiro passo... o andar de
bundinha, o descobrir a própria sombra... o comer pela boca. Tudo
isso são acontecimentos da conquista, do esforço, da perseverança,
da exaustão, do quase desânimo, do reerguimento, da vitória da
persistência. São milagres que acontecem todos e a cada dia.

O médico que a acompanha resolve operar a fenda do palato.
Novamente os porquês. Prevalência dos ‘para quês’? Mariana é
submetida à outra cirurgia. Faz tromba, muita tromba, pela agressão
da cirurgia. Em tão curto espaço de tempo duas cirurgias. Parabéns.
Mariana mais uma vez reage, mostra seus sentimentos.

Andar no elefantinho, descer no escorrega da pracinha, fazer
escorrega do encosto da poltrona...
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Chegou o momento certo de o médico autorizar a retirada da
gastrectomia, tão rejeitada no início. Mais uma vitória. Os pais se
questionam: por que uma sonda? Será a época certa? Devemos esperar
um pouco mais? Sempre a pré... ocupação diante do novo. Veredicto
do médico: ‘a laringe adquiriu tonicidade. Comer só pela boca’. Outro
grande e mais um milagre. E, assim vai a nossa guerreira para a
terceira cirurgia consecutiva. Dentro da sua normalidade, Mariana
vai conquistando a escalada das etapas.

Esse exemplo das vitórias diárias me permite lembrar a passagem
do Evangelho de Mateus 6,34: “Não vos preocupeis com o dia de
amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada
dia basta seu cuidado”.

Viver, curtir o hoje. Ele por si só se basta.
Amanhã será outro dia e o curtiremos, pois será viver, curtir um

novo hoje.
Ah, que pais. Solidariedade, fraternidade, silêncio, confiança,

certeza, dedicação, determinação.
Ah, aos que os apóiam e os cercam. Desprendimento, consolo,

conforto, ajuda, disponibilidade, servir, determinação. Como é
importante essa comum união de esforços. Amparados e
amparadores, revezando-se nas posições. É o mais importante. Se
assim não fosse...

Aos profissionais que nos serviram,
nos servem e que nos servirão

Médicos, enfermeiras, atendentes, auxiliares, fonoaudiólogas,
fisioterapeuta ocupacional, nutrólogo, nutricionista, neurologista
infantil, psicólogos, pediatra, cirurgiões, anestesistas e a quantas e
a quantos mais cruzarem nossas caminhadas de vida.

Não discriminarei seus nomes para não correr o risco de, por lapso
de memória, esquecer algum. Confesso que fiquei tentado a
mencioná-los em alguns momentos. Mas são tantos. Fiquem certos,
que todos, sem exceção, todos foram, são e serão lembrados em
minhas orações.

Quanto a agradecer e a pedir a Deus por esses profissionais
anônimos, pelos serviços prestados. Muitas das vezes, por problemas
pessoais, tão ou mais carentes de atenção que nós, ou premidos por
e pela obrigação, ou sob o peso de suas atribulações, sem o saber,
nos dirigem sorrisos, olhares e palavras tão importantes,
significativas e necessárias, que nos estimulam a prosseguir. São
silenciosos. São presenças abençoadas.

O orgulho, o preconceito e o egoísmo nos fazem olhar para o
horizonte de nossos umbigos, exigindo atenção total ao nosso
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problema particular (às vezes até pela prepotência do estar pagando),
esquecendo-se que quem nos assiste é digno de todo o respeito.

A pessoa é. Ela nunca experimentou o outro. O seu normal é o
que ela é. O padrão de comparabilidade criado entre os homens é
que nos diferencia. Vocês são responsáveis e contribuem para a
minimização dessas diferenciações. Perseverem nesse serviço, que
não é qualquer trabalho ou um trabalho qualquer. Vocês estão
construindo vidas. Dando possibilidades a prematuros, a portadores
de deficiências de se tornarem pessoas, auto-suficientes nas respectivas
normalidades, dignas do respeito, como qualquer um de nós.

Na singeleza da palavra, porém na grandeza do nosso (meu)
reconhecimento,

MUITO OBRIGADO.
QUE DEUS OS ABENÇOE!
Amém

12 de abris de qualquer tempo, hora e minutos,

ÉS, Mariana

Viva uma flor!
Uma MARgarida nasceu com o mais puro perfume de rosa
Enche de orgulho nossos corações
Oferecendo especIal cuidado
De para quês, fortalecendo nossa fé, nossa esperança.
Com paciênciA nos ensiNA
Os MIstérios divinos
soNHAdos, abeNçoados.
PrEsenTe especiAl,
Com certeza, nos ENSINA VIVER
Com carinho de todos nós

Nota

1 Jovem, filha de um casal amigo, colega de escola de nossos filhos.



95

 Maternagem ampliada

Referências Bibliográficas

BRAGA, N.A. et al.  Maternagem Ampliada. Pediatria Moderna, 37(7): 312-

317, jul. 2001.

BRAZELTON, T.B. Touch Point. Nova Iorque: Addison-Wesley Publishing

Company, 1992.

Bibliografia

BRAZELTON, T. B. O Desenvolvimento do Apego: uma família em formação.

Porto Alegre: Artes Médicas, 1981.

KLAUS, M.; KENNEL, J. & KLAUS, P. Vínculo: construindo as bases para um

apego seguro e para a independência. Porto Alegre: Artmed Editora, 2000.

DOLTO, F. As Etapas Decisivas da Infância. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

FANAROFF, A. & KLAUS, M. Alto Risco em Neonatologia. Rio de Janeiro:

Guanabara Koogan, 1995.

STERN, D. Diário de um Bebê: o que seu filho sente e vivencia. Porto Alegre:

Artes Médicas,1991.

STERN, D. O Mundo Interpessoal do Bebê. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.

WINNICOTT, D.W. A mãe dedicada comum. Os Bebês e Suas Mães. São Paulo:

Martins Fontes, 1999.

WINNICOTT, D. W. Da Pediatria à Psicanálise. Rio de Janeiro: Francisco

Alves, 1978.




