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Resumo: A Psicologia Materno Infantil compreende duas áreas: obstétrica e
neonatal, onde há a participação de psicólogas contratadas e de aprimorandas
do PAP em Psicologia Clínica na Saúde Reprodutiva da Mulher. O psicólogo
nas unidades de internação neonatal participa das visitas médicas e do Banco
de Leite Humano, realiza discussões de caso, oferece atendimento psicológico
individual e grupal aos pais do recém-nascido (RN). A assistência individual
inclui: a primeira visita ao bebê e à unidade, o acompanhamento durante todo o
processo de internação do RN até a preparação para alta hospitalar e nos
casos de óbito neonatal, em que o Psicólogo acompanha os pais na despedida
do bebê e no luto. No contexto de hospitalização neonatal é percebido a
valorização do trabalho do Psicólogo tanto pela equipe da Neonatologia,
quanto pelos pais; pois é um nascimento marcado por um grande impacto: o
bebê nasce, mas ainda não está pronto e há uma rigorosa rotina hospitalar à
qual terão que se adaptar. Uma hospitalização que tende a dificultar a
aproximação dos pais com o bebê, a identificação deles com o mesmo, que
gera grande labilidade emocional. O Psicólogo possibilita aos pais um espaço
para a expressão e para o reconhecimento de sentimentos, preocupações e
dificuldades despertadas pela hospitalização do bebê; tornando possível o
favorecimento da aproximação ao RN, a adaptação a essa rotina e diminuição
de sofrimentos. Assim, o PAP possibilita a vivência nas rotinas da unidade, a
prática do Psicólogo hospitalar, a reflexão contínua e supervisionada,
cumprindo o objetivo do programa.
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