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O ADOECIMENTO MENTAL DAS MÃES ACOMPANHANTES  

Maysa Cristina Lima Félix1 

 

Introdução 

 O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW) é um hospital de referência em 

atendimento na Paraíba. Localizado na cidade de João Pessoa, possui atendimento desde 

crianças e adolescentes a todo o grupo familiar. A contribuição deste hospital para a saúde da 

população é inquestionável e possui vínculo com a Universidade Federal da Paraíba, portanto 

possui a função de hospital escola, auxiliando a formação profissional de estudantes. Sua 

equipe é formada por diversos profissionais extremamente preparados e capacitados, além de 

possuir uma clínica pediátrica que fornece diversos tipos de serviços para a saúde da criança e 

adolescente, tais como Endocrinologista Infantil, Alergologista Infantil, Pneumologista 

Infantil, Gastroenterologista Infantil, Cardiologista, Hematologista, Geneticista, Neurologista, 

Cirurgião, entre outros (PALMEIRA, 2017). 

 É indiscutível que a busca pelo conhecimento não se esgota após o período de 

formação profissional do estudante e sabendo disso boa parte dos profissionais que atuam no 

HULW buscam aperfeiçoar os seus conhecimentos, em busca de estabelecer um melhor 

atendimento ao usuário, portanto reúnem-se em grupos de capacitação interno ou externo para 

alcançar este objetivo. Porém, bem sabemos que a rotina de trabalho e a grande demanda 

acabam prejudicando o serviço oferecido aos usuários. Por isso, algumas questões não 

possuem tanta visibilidade como deveriam ter, entre elas podemos relatar o caso do 

adoecimento mental das mães acompanhantes da clínica pediátrica.  

 De acordo com o que foi afirmado anteriormente, a respeito da visibilidade deste 

problema, surge o interesse pela escolha da temática, pois através da experiência de estágio 

foi possível perceber diversos aspectos relacionados ao HULW, dos quais estão os relatos 

vivenciados pelas usuárias. É de fundamental importância lembrar que este assunto é uma 

questão de saúde pública e envolve também uma abordagem sobre gênero e precisa de 

visibilidade por se tratar de algo tão relevante.  

 
1 Estudante de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba – UFPB , Centro de Ciências Humanas, Letras 

e Artes - CCHLA. Contato: maysa.felix@outlook.com .  
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 Sabe-se que o processo de internação ou passagem de uma criança e adolescente em 

um hospital é para o tratamento de sua saúde, mas é preciso entender que estes pacientes não 

poderão ficar sozinhos, necessitando, assim, de um acompanhante, podendo ser seus 

familiares ou amigos desde que seja maior de idade.  

 Segundo Guedes e Daros (2009), sobre a mulher esta o papel de ser cuidadora seja de 

qualquer um dos seus familiares que adoecerem, pois, este é o seu papel que foi construído 

socialmente na família. De acordo com esta afirmativa é possível entender o que acontece na 

clínica pediátrica do HULW, que na maioria das vezes a mãe é quem fica responsável pelo 

cuidado do paciente, já que para a sociedade machista a mãe e a mulher cabem o papel de 

cuidar do lar e dos filhos. Diante disso, existe uma sobrecarga sobre essas mulheres, pois a 

troca de acompanhantes é rara. Isso se dá por inúmeros motivos, mas sabemos que um 

ambiente hospitalar não é tão agradável, principalmente pelo fator psicológico, e quando se 

passa boa parte do tempo com a responsabilidade de cuidar de uma pessoa doente sem ter 

troca de cuidadores isso vai complicar ainda mais os sentimentos que uma pessoa pode ter 

neste processo.  

 Muitas são as causas para o adoecimento mental dessas mães. Observa-se que além 

de ter seu filho internado, estas mulheres estão em um ambiente considerado opressivo, não 

só por se tratar de uma instituição que cuida de doentes, como também pela questão da 

sobrecarga sobre essas mães, que se desdobram pra cuidar dos filhos sozinhas e por este 

motivo acabam não lembrando que elas também precisam de cuidados. Por isso, é preciso que 

os profissionais façam esse papel de cuidar dessas mães para que elas não sofram ainda mais 

com todo esse processo. Para isso, é preciso entender o que se passa com elas e para isso é 

preciso ouvi-las, a importância da escuta é afirmada em pesquisas podemos trazer a seguinte 

afirmativa: 

O estabelecimento do vínculo necessário com o usuário e favorável ao 

tratamento só é possível por meio da escuta que transcende questões 

superficiais e aparentes, e permite a quem escuta assumir uma conformação 

capaz de mergulhar na subjetividade e particularidade do modo que cada um 

manifesta seu sofrimento mental (COSTA et al.,2014, p.303). 

 

  De acordo com esta afirmativa de Costa et, al (2014), é possível assegurar que a 

escuta é um instrumento indispensável para qualquer profissional e principalmente quando 

este faz parte do quadro de profissionais da saúde, pois através da escuta diversos fatores 

poderão ser compreendidos e assim poderá ser feita uma intervenção em diversas 
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problemáticas. Porém, o que acaba acontecendo é um tecnicismo2 durante o atendimento dos 

usuários. Está situação não se da por todos os profissionais, mas alguns se preocupam apenas 

em exercer o seu papel técnico e o atendimento humanizado é colocado de lado e isso 

prejudicara varias vidas que precisam ter visibilidade em suas problemáticas, pois estas não 

são exclusivas de uma só mãe, mas são varias que vivenciam o processo de adoecimento 

mental durante o período de hospitalização dos seus filhos, por isso elas precisam de atenção 

e necessitam ser ouvidas, acolhidas e ajudadas para que este problema tão sério não seja 

colocado na “gaveta” e arquivado como algo sem importância. 

 Como já foi relatado anteriormente a realização da escuta permite que o profissional 

possa conhecer o usuário e isto permitirá que esse indivíduo possa ser ajudado e na saúde 

mental a escuta é indispensável: 

Na saúde mental, a escuta, o acolhimento e o vínculo caracterizam-se como 

ações preponderantes para as Intervenções, sendo tecnologias estratégicas 

para o cuidado no território, permitindo uma ‘’intimidade terapêutica’’ no 

sentido de o trabalhador esta aberto á escuta das necessidades de saúde do 

usuário, em uma postura mais acolhedora ( COSTA et al.,2014, p.303). 

 

 Dessa forma é possível perceber a importância da escuta no cuidado da pessoa que 

vivencia um adoecimento mental, este indivíduo precisa ser acolhido e ouvido para que assim 

possa ser ajudado. 

Desenvolvimento 

 Sabemos que a presença materna é essencial para uma criança e adolescente, 

principalmente quando esta passa por um momento difícil como é o caso da hospitalização. 

Durante esse processo, o que não pode ser permitido é a sobrecarga de o cuidado ser apenas 

sobre mãe, pois mesmo que o sentimento de cuidado materno domine a situação este precisa 

ser compartilhado com os demais responsáveis que constituem a família do paciente. Além 

disso, é preciso que seja estabelecido uma atenção para estas mães durante esse período de 

internação, pois não é apenas a criança que precisa ser assistida e cuidada, mas os dois para 

que se evite ou se estabeleça um tratamento para o adoecimento mental. 

 Rodrigues, Jorge e Morais (2005), afirmam que as feridas que uma mãe possui 

quando o seu filho adoece e é hospitalizado ressurgem mais fortes, portanto ao passar por esse 

momento elas buscam ser mais fortes, para que assim possam da força para os seus filhos que 

 
2  Segundo o dicionário online de português , o termo  tecnicismo diz respeito à valorização exagerada de 

recursos técnicos ou tecnológicos. 
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estão doentes. Diante desta afirmação é possível perceber que durante esse processo de 

hospitalização as emoções das mães se tornam diversas e por amor e preocupação com o bem-

estar dos filhos elas buscam manter-se fortes mesmo não tendo essa força para cuidar dos seus 

filhos. Sabemos que esta situação só irá trazer problemas para elas, pois não há como manter-

se imune as diversas sensações desconfortáveis que o processo de hospitalização causa. 

 Segundo Rodrigues, Jorge e Morais (2005), as mães não têm apenas como 

preocupação o seu filho doente, mas, como muitas possuem outros filhos acabam ficando 

aflitas por estarem distantes deles. Dessa forma, os muros do hospital não são capazes de 

distanciar essas mães do mundo exterior e dos problemas que estão além da instituição. Sendo 

assim, percebemos que as causas para um possível adoecimento mental são inúmeras e, 

portanto, não está restrita apenas a internação do filho dessas mulheres, mas a problemas 

exteriores que também afetam a saúde delas. Esta situação acarretara inúmeras consequências 

desde uma depressão até uma crise de ansiedade.  

 Ao focar apenas no cuidado com os filhos as mães esquecem-se do seu papel como 

mulher deixando de cuidar de sua autoestima e de si mesmas. Algumas desenvolvem crises de 

ansiedade e outros tipos de adoecimento mental, como, por exemplo, o relato de uma mãe 

acompanhante de um adolescente que sofre com transtornos mentais e que tem problemas 

renais. Este paciente faz tratamento no HULW e com isso, devido ao estresse que essa mãe 

vivencia diariamente e há anos e sem a devida ajuda dos familiares e principalmente do seu 

companheiro, ela mesma já percebeu que não esta bem e que precisa de ajuda, conforme seu 

depoimento: ‘’ Eu me pego chorando do nada, sem motivos. Quando me sento, mesmo 

estando parada, sinto todo o meu corpo tremendo e olhando visivelmente ninguém enxerga 

isso. É como se fosse uma tremedeira interna, como se dentro de mim eu estivesse me 

tremendo toda de nervoso’’. 

 De acordo com este relato é possível perceber que devido ao ambiente e as 

problemáticas vivenciadas por esta mulher seu psicológico já sentiu e ela mesma já conseguiu 

perceber que não esta bem e que precisa de ajuda. 

 Este depoimento foi adquirido realizando visitas rotineiras nas enfermarias. A 

identificação visual no olhar daquela mãe falava algo, por ser um olhar triste e que gritava por 

socorro e durante uma conversa a assistente social orientou que ela buscasse atendimento com 
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uma psicóloga, pois não era apenas o seu filho que precisava ser cuidado, mas ela também 

necessitava desse atendimento. 

 Outro relato foi o de uma mãe acompanhante que afirmou que acreditava que estava 

com depressão e já não aguentava mais a rotina do hospital: ‘’ Aqui deveria ter alguma 

atividade ou oficina de costura pra distrair a gente, eles não ligam pra gente. Ficamos aqui o 

dia todo sem nada para distrair, longe de todo mundo. Eu mesma acho que estou com 

depressão. ’’. 

 Ouvindo este relato surge-se o questionamento sobre o atendimento e 

acompanhamento psicológico da clínica pediátrica para essas mães. Esse motivo dar-se 

devido ao número reduzido de profissionais e isto dificulta o atendimento das crianças e 

adolescentes e ainda afeta as mães também, pois se torna difícil de oferecer um maior suporte 

as mães.  

 Durante o período de observação desses pacientes não foi presenciado nenhuma 

atividade interativa para as mães, a única ressalva é que existem grupos de voluntários que 

visitam as enfermarias dos quais fazem parte palhaços, contadores de história, entre outros 

que destinam a atenção apenas às crianças e adolescentes.  

 No processo de acolhimento do usuário na clínica ocorre uma visita da Assistente 

Social nas enfermarias e durante este processo é feita uma entrevista de triagem pela qual é 

possível acolher e ouvir os acompanhantes. Neste processo é possível ouvir relatos sobre o 

desconforto que é estar em um ambiente hospitalar com um filho doente e sem ter apoio da 

família. Esta problemática desencadeia diversos problemas nessas mulheres. Com isso, muitas 

afirmam estar com depressão por perceberem através de sensações diferentes que surgiram 

durante esse processo de internação. 

 O processo de hospitalização de um filho é bem difícil para ambas às partes, pois 

haverá uma quebra de rotinas na qual o ambiente é diferente e as pessoas são diferentes. 

Dependendo do tipo de doença existem enfermarias compartilhadas e isso causa certo 

desconforto para a maioria das pessoas. Sobre a mãe tem uma pressão interna e social, no seu 

interior a mãe se sente no dever de se manter forte fisicamente perante o seu filho para que 

assim possa encoraja-lo e ajuda-lo, frente às exigências sociais a mãe se preocupa em fornecer 

uma assistência ‘’perfeita’’, pois a sociedade acaba por exigir inúmeras funções sobre o papel 
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da mulher e exigem que sejam realizados com perfeição, caso contrario as mães são 

massacradas e julgadas. 

 O medo de perder o seu filho para a doença ou de acontecer um agravo da doença 

afeta o psicológico dessas mães. São inúmeras incertezas que as cercam e toda a ajuda seja de 

qualquer profissional ali presente é bem recebida, é notória a angústia dessas mulheres, 

segundo as autoras. 

A mãe vivencia intensamente o momento da hospitalização de seu filho, 

priorizando objetivamente a atenção que destina a ele. Essa prioridade é 

acompanhada de uma entrega tal que a mãe chega a descuidar-se de suas 

próprias necessidades, como alimentação, repouso e sono (BEZERRA; 

FRAGA, 1996, P.620). 

 

 De acordo com esta afirmação, retomamos as afirmações anteriores onde 

mencionamos que no período de hospitalização do filho a mãe esquece-se de si mesma, pela 

qual as autoras afirmam através do relato de algumas mães que muitas não se alimentam 

como deveriam nem repousam isso porque estão focadas em cuidar apenas dos seus filhos. 

Sendo assim, ao agir dessa forma as consequências serão inúmeras e para que isso seja 

evitado é preciso que ocorra um acompanhamento por parte dos profissionais para com essas 

mulheres, pois sabemos que essas atitudes que elas tomam são apenas devido às experiências 

traumáticas que estão sendo submetidas e que elas não têm intenção de causar nenhum 

adoecimento. 

 Podemos entender a angústia que muitas dessas mulheres sentem ao ouvir seus 

relatos a respeito das suas experiências. Em muitos casos a carência é tamanha por ter um 

profissional disposto a escuta-las e que por meio destes elas enxergam uma ajuda, que muitas 

mães durante entrevistas relatam situações e emoções onde nem sempre são perguntadas. 

Estas reações são comparadas a pedidos de ajuda, pelos quais elas aproveitam a oportunidade 

para falarem sobre as suas aflições e é indispensável que qualquer profissional se mostre 

atento, pois o que mais elas precisam nesse momento é de respeito e empatia.  

 Um aspecto que percebemos que interfere no atendimento aos usuários do Sistema 

único de Saúde (SUS) é a falta de empatia. O sistema abrange a todos, mas a maior parte que 

usa destes serviços são pessoas carentes e em alguns casos acontece dos profissionais de 

saúde estabelecer certa indiferença frente à problemática apresentada pelos usuários. Assim, 

por se tratar de pessoas carentes muitos profissionais agem de forma tecnicista e não 

humanizada e acabam não atendendo como deveriam essas pessoas, seja por medo, receio ou 
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preconceito acabam não enxergando os usuários como cidadãos de direitos e isso irá 

prejudicar a eficiência do atendimento e causara problemáticas como esta a respeito do 

adoecimento mental das mães.  

 O processo de adoecimento mental é diferente em cada mulher. Em algumas ele 

chega depressa e causa inúmeros estragos, já em outras ele segue passos lentos, isso não 

significa que os danos serão menores. Cada pessoa vivencia uma realidade pessoal pela qual 

só ela saberá explicar de fato o que sente, embora as experiências ou traumas sejam os 

mesmos elas não possuíram os mesmos sintomas.  

 Apesar de todo o caos externo e interno vivenciado por estas mulheres muitas 

encontram forças na religião, seja esta qual for, em alguns profissionais que atuam de maneira 

brilhante e humanitária e em algumas amizades que elas constroem durante o processo de 

hospitalização. Pela falta de troca de acompanhantes e até mesmo de visitas muitas mães 

constroem vínculos com outras mães, isso se resulta na diminuição da solidão e cada uma 

compartilha da sua dor. São diversos os casos de crianças e adolescentes que passam períodos 

longos hospitalizados e para evitar um sofrimento, a maioria das mães passa a compartilhar 

com outras a respeito dos seus anseios e dores. 

  O vínculo com as pessoas que realizam visitas a esses pacientes ajuda a aliviar a dor 

de ter um filho hospitalizado. Nesses momentos percebemos a fragilidade do ser humano e a 

importância de criar e fortalecer a relação com outras pessoas de forma a entender que um 

precisa do outro e para essas mães que muitas vezes são mães (solos), esse carinho é 

indispensável para que estas não pensem que são enxergadas por todos com preconceito, mas 

existem pessoas que iram acolhe-las e ajuda-las, seja estas outras mulheres ou profissionais. 

 A criação de laços de amizade auxilia a saúde das mães, pois elas têm a oportunidade 

de conversar com outras mães e perceber que não são as únicas que estão vivendo esse 

processo doloroso. O ato de desabafar as suas dores, é como se alguém estivesse colocando 

remédio nas suas feridas abertas e cuidando delas. Entendemos então que a amizade 

construída por essas mulheres é fundamental para melhorar sua saúde. Entretanto, não se pode 

retirar dos profissionais o seu papel de atuar de forma humanizada e ouvir e ajudar essas mães 

também. 

 Nota-se, portanto que o cuidado para com a saúde das mães acompanhantes é um 

trabalho de equipe, que envolve a família destas, os profissionais e ate mesmo a família 
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construída no Hospital, ou seja, as outras mães. Não cabe apenas a um profissional intervir, 

mas todos unidos com o mesmo objetivo de atender com qualidade a todos os usuários do 

SUS, sejam as crianças e adolescentes hospitalizados ou as suas mães que os acompanham. 

Conclusão 

 Neste artigo foi abordado o adoecimento mental das mães acompanhantes na clínica 

pediátrica do HULW. Frente ao que foi apresentado é possível perceber que este assunto é de 

extrema relevância e precisa ser enxergado de maneira mais comprometida por alguns 

profissionais. Dessa forma, adoecimento mental é um problema que afeta toda a sociedade 

devido a diversos fatores e traumas. 

 Percebe-se também que o profissional que atua na área da saúde precisa ter 

compromisso com o seu papel frente à sociedade e entender que as pessoas têm direitos 

garantidos pelo SUS e estes precisam ser atendidos. Portanto, é inadmissível que na sua 

atuação um profissional não enxergue os usuários como um cidadão que merece respeito e 

empatia. Para isso, é essencial que estes profissionais tenham sensibilidade na sua abordagem 

e atuação e não sejam meramente técnicos. 

 Com relação ao adoecimento que essas mães têm vivenciado é preciso que ocorra 

uma intervenção direta por todos os profissionais que atuam no hospital ou atitudes simples 

que às vezes tornam-se insignificantes para alguns como, por exemplo, a escuta, uma oficina 

de pintura ou oficinas de croché. 

 Sabe-se que o fato de ter um familiar hospitalizado resulta num desconforto para toda 

a família, mas é possível afirmar mediante os relatos das mães que é um período sombrio e 

que tudo o que mais desejam é retornar para a sua casa com os seus filhos saudáveis.  

 O fato de adquirir o adoecimento mental não significa que só a saúde psicológica 

será afetada, mas como foi visto em alguns casos de mães do HULW, que a saúde mental 

implica diretamente em outros aspectos físicos. Essas mães, que enfrentam esta realidade de 

presenciar o adoecimento do seu filho e em seguida o seu próprio adoecimento, precisam ser 

cuidadas de forma individual como se cada caso fosse único não só pelo fato de enxergar esse 

tipo de adoecimento como anormal, como também pelo fato de ser ouvida de forma especial e 

acolhedora pelos profissionais. 
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 Percebemos que mesmo se tratando de uma clínica pediátrica os pacientes não são 

apenas crianças e adolescentes, mas existem mães que necessitam de atenção e cuidados e que 

precisam ser enxergadas. Entretanto, medidas devem ser tomadas para intervir nessa 

problemática, entre elas estão às ações de trabalho multiprofissional na qual a 

responsabilidade da vida e saúde dessas mulheres estaria nas mãos de todos os profissionais. 

Quanto aos profissionais é preciso que não realizem apenas um trabalho técnico, mas 

mostrem-se dispostos a visualizar o indivíduo de uma maneira empática, para que toda a 

equipe trabalhe em conjunto e enxergue o paciente como o conjunto do (a) acompanhante e da 

criança não só pelo fato biológico, como também pelo fato psicológico.  

 Contudo, a saúde mental da mulher precisa ser tratada com a seriedade que ela 

necessita, pois, as consequências que este adoecimento traz sobre uma mulher são 

assustadoras e podem afetar todas as áreas da sua vida social, conforme é possível observar 

através dos relatos feitos pelas mães acompanhantes do HULW. Sendo assim, é de extrema 

importância que os profissionais trabalhem em conjunto e coloquem de lado os seus 

preconceitos e atendam o usuário com o respeito e cidadania com a qual lhes foi garantido 

pela Constituição Federal de 1988. 
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