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RESUMO 
 
 

Tendo em vista os inúmeros procedimentos invasivos que bebês e crianças são submetidos no 
hospital, o toque terapêutico é uma técnica corporal utilizada para minimizar o sofrimento 
causado por esses procedimentos, possibilitando-lhes experiências de bem-estar físico e 
psicológico. Os acompanhantes também podem ser beneficiados pelo toque terapêutico uma 
vez que essa técnica minimiza o estresse, o sentimento de cansaço e de perda causados pela 
rotina exaustiva, o que também possibilita uma reestruturação emocional. Este trabalho tem 
como objetivo relatar vivências experienciadas pelos estagiários do último ano do curso de 
Psicologia da Universidade de Taubaté. A metodologia utilizada com esses pacientes e 
acompanhantes consistiu no toque terapêutico e na escuta a luz da Psicologia Analítica de Carl 
Gustav Jung. Neste trabalho estão relatadas três vivências. O primeiro caso relatado é de um 
bebê do sexo masculino com 4 meses, sendo a acompanhante sua mãe. Observou-se certa 
resistência da acompanhante com a equipe multiprofissional, principalmente, residentes e 
estagiários pela grande demanda dentro do quarto para examinar seu filho. Denotando um 
sentimento de invasão, com algumas intervenções do toque terapêutico percebeu-se mais 
segurança na acompanhante em expor suas insatisfações, proporcionando conforto à criança. 
Neste caso percebe-se o quanto é inseguro o processo de internação para os acompanhantes, 
e manifestar essa insegurança faz com que gere mudanças no ambiente hospitalar. No 
segundo caso, o paciente é um menino de dez anos em estado crônico de sofrimento, 
decorrente de seqüelas de uma meningite e de infecção pulmonar: nessa criança foi utilizada a 
técnica da Shantalla que sutilmente trabalha com a energia do paciente, proporcionando não 
só um conforto de toque, mas um equilíbrio energético ao paciente, neste caso foi possível 
observar melhoras dos sinais vitais da criança. O terceiro caso é também de um menino de um 
ano e dois meses de idade, com histórico de internação desde o nascimento, visto que nasceu 
através de uma cesariana de urgência, aos oito meses de gestação, por que a mãe adquiriu o 
vírus H1N1. A criança apresenta dificuldades motoras significativas, além das seqüelas 
cardiorrespiratórias, atualmente necessita de aparelhagem para respirar; com diagnóstico de 
inibição respiratória crônica e sem nenhuma expressão de movimento ou emoção a criança 
apresenta quadros convulsivos esporádicos; o teste deu positivo para H1N1; com as sessões 
de toque terapêutico, a criança teve mínimos, mas perceptíveis esboços de receptividade 
podendo inferir que se for mantido o atendimento terapêutico através do toque , pode ser que 
venha a existir a possibilidade de que esta criança consiga conectar-se com sensações em 
sintonia com o externo e com seu próprio corpo. Conclui-se que o toque terapêutico traz 
benefícios para todos que o recebem principalmente para àqueles que estão privados de 
carinho e privacidade devido às situações em que são submetidos na condição de 
hospitalização. 


