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RESUMO 

CORREIA, L.L. Conteúdos verbais de mães de bebês pré-termo internados em UTI 
Neonatal, diferenciadas quanto a indicadores clínicos emocionais de ansiedade e 
depressão. 2005. 171 f. Dissertação (Mestrado) –Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
 

O presente estudo teve por objetivo identificar e comparar os conteúdos verbais 

maternos, expressos em contexto de um “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês 

pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)”, de dois 

grupos de mães diferenciadas quanto a indicadores clínicos de instabilidade emocional de 

ansiedade e/ ou depressão. Para a consecução deste objetivo, o presente estudo incluiu um 

objetivo secundário, de caráter metodológico, o qual visou a elaboração de um sistema de 

análise de conteúdo das verbalizações maternas em contexto do programa de apoio 

psicológico durante a hospitalização do bebê em UTIN. A amostra foi composta por 20 mães 

de recém-nascidos (RN) pré-termo e muito baixo peso ao nascimento que participaram de 

sessões em grupo áudiogravadas do “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-

termo hospitalizados em UTIN”, nas quais foi utilizado um manual de orientações. Essa 

amostra foi, posteriormente, subdividida, de acordo com os indicadores clínicos emocionais 

de ansiedade e/ ou depressão, avaliados pelos Inventários de Depressão de Beck e de 

Ansiedade Traço-Estado-IDATE, sendo 10 mães com indicadores clínicos emocionais 

(MCIE) e 10 mães sem esses indicadores (MSIE). As sessões gravadas em áudio foram 

transcritas literalmente. Em seguida, aplicou-se o sistema de categorias para análise do 

conteúdo verbal dos dados transcritos e foi processada, separadamente, a análise quantitativa 

descritiva dos resultados, em termos de freqüência e porcentagem dos conteúdos verbais 

maternos da amostra total de participantes. A análise comparativa entre os grupos de mães 

com e sem indicadores emocionais foi realizada a fim de verificar possíveis diferenças entre 

os sentimentos, pensamentos e reações maternas expressas com relação ao nascimento 

prematuro do seu bebê, levando-se em conta os sintomas de ansiedade e depressão materna. 
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Os resultados mostraram que, em ambos os grupos, as três principais categorias verbalizadas 

foram: Sentimentos ou reações maternas com conotação negativa, Sentimentos ou reações 

maternas com conotação positiva e Comunicação e relação com a equipe de saúde. Houve 

diferença nos tipos de sentimentos e reações verbalizados pelas mães dos grupos MCIE e 

MSIE. O Grupo MCIE apresentou maior número de expressões de Sentimentos ou reações 

maternas com conotação negativa em relação ao bebê quando comparado ao Grupo MSIE. 

Verificou-se que quanto menor o peso ao nascimento do bebê e maior o índice de risco clínico 

neonatal, maior o tempo de hospitalização do bebê na UTIN. Em relação às associações 

encontradas entre variáveis neonatais do bebê e verbalizações maternas, o Grupo MCIE 

apresentou associações entre o índice de risco clínico neonatal e expressões de adaptação, 

aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê 

e entre o tempo de internação do bebê em UTIN e expressões maternas de busca ativa por 

informação do bebê. Por outro lado, o Grupo MSIE apresentou uma única associação entre 

bebês nascidos pequenos para a idade gestacional e expressões maternas referente à 

comunicação fornecida. Dessa forma, as representações maternas parecem ser influenciadas 

tanto pelas características neonatais dos bebês, que apresentaram risco moderado de gravidade 

neonatal, quanto pelos níveis de indicadores clínicos emocionais de ansiedade e depressão 

identificados nas mães. Os achados mostraram a relevância de identificar os níveis de 

ansiedade e depressão materna para subsidiar a intervenção psicológica com mães de bebês 

pré-termo hospitalizados em UTI Neonatal.  

Palavras-chave: prematuridade; ansiedade e depressão materna; relato verbal.  
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ABSTRACT 

CORREIA, L.L. Verbal contents of mothers, differs for indicators of anxiety and 
depression, in group of psychological support to pre-term neonates mothers  
hospitalization in Neonatal Intensive Care Unit. 2005. 171 f. Dissertation (Master Degree)- 
Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2005. 
 

The objective of the present study was to identify and to compare the maternal express 

verbal contents in the context of a “Program of psychological support the mothers of pre-term 

neonate hospitalized in Neonatal Intensive Care Unit (NICU)”, of two groups of differentiated 

mothers how much the clinical symptoms of emotional instability of anxiety and/ or 

depression. For the achievement of this objective, the present study included a secondary 

objective, of methodologic character, which aimed at to the elaboration of a system of analysis 

of verbal contents maternal in the context of the program of psychological support during the 

hospitalization of the pre-term neonate in NICU. The sample was composed by 20 mothers of 

pre-term neonate and very low birthweight that had participated of sessions in group recorded 

in audio of "“Program of psychological support the mothers of pre-term neonate hospitalized 

in NICU” which was used the manual of orientations. This sample was laterly subdivided, in 

accordance with emotional the clinical symptoms of anxiety and/ or depression, evaluated by 

Beck Depression Inventory (BDI) and State- Trait Anxiety Inventory (STAI), being 10 

mothers with emotional clinical symptoms (MECS) and 10 mothers with no symptoms 

(MNECS), abstaining itself, therefore, for the attainment of one show equitable, two last 

mothers MNECS who had participated of the program. The recorded sessions in audio had 

been transcribing literally. After that, the system of categories for analysis of the transcribed 

data was applied and processed, separately, the descriptive quantitative analysis of the results, 

in terms of frequency and percentage of the verbal contents maternal of the total sample of 

participants, in accordance with the nature of the data. The comparative analysis enters the 

groups of mothers with and without emotional symptoms it was carried through in order to 

verify possible differences between the feelings, thoughts and express maternal reactions with 
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relation to the prematurity of the son, taking itself in account the maternal symptoms of 

anxiety and depression. The results to the verbal contents maternal expresses in the context of 

the “Program of psychological support the mothers of pre-term neonate hospitalized in 

Neonatal Intensive Care Unit (NICU)” had shown that, in both the groups, the three main 

verbal categories had been: Feelings or reactions negative, Feelings or reactions positive and 

Communication and Relation with the health team. There were differences in the types of 

feelings or reactions for the mothers of groups MECS and MNECS are assumed. The Group 

MECS presented bigger number of expressions of feelings or reactions negative in relation to 

the infant when compared with Group MNECS. Verified that how much lesser the weight to 

the birth of the baby and greater the index of neonatal, bigger clinical risk the time of 

hospitalization of the pre-term infants in the NICU. In relation to the associations found 

between pre-term variables and verbal contents of mothers, Group MECS presented 

associations between the index of neonatal clinical risk and expressions of adaptation, 

acceptance, overcoming, hope or tranquillity ahead of the condition of prematurity and enters 

the time of internment of the neonate in NICU and verbal contents of mothers of active search 

for information of the pre-term neonate. On the other hand, Group MNECS presented an only 

association between babies born small for referring the gestacional age and verbal contents of 

mothers to the supplied communication. Is still distinguished, that the maternal representations 

can be being influenced for the neonatal characteristics of the infants, who had presented 

moderate risk of neonatal severity and for the levels of emotional symptoms of identified 

anxiety and depression in the mothers. The findings had shown the relevance to identify to the 

levels of anxiety and depression in the mothers to subsidize the psychological intervention 

with mothers during the hospitalization of the pre-term infant in NICU. 

Key-words: prematurity; maternal anxiety and depression; verbal contents.  
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PRÓLOGO 

 

O presente estudo de mestrado intitulado “Conteúdos verbais de mães de bebês pré-

termo internados em UTI Neonatal, diferenciadas quanto a indicadores clínicos emocionais 

de ansiedade e depressão” está vinculada à linha de pesquisa Sobrevivência, 

Desenvolvimento e Qualidade de Vida de crianças nascidas prematuras, sob a coordenação da 

Profa. Dra. Maria Beatriz Martins Linhares, docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, que tem por objetivo responder a questões relativas ao 

desenvolvimento de crianças vulneráveis devido ao risco neonatal e, portanto, sujeitas a 

apresentarem problemas de desenvolvimento e aprendizagem, através da realização de estudos 

que focalizam alguns dos grandes marcos do desenvolvimento psicológico da criança e seus 

contextos de desenvolvimento, com especial atenção a interação de variáveis maternas e da 

criança.  

O Projeto de Mestrado ora apresentado consiste na continuidade do projeto de 

Iniciação Científica do CNPq desenvolvido pela autora e vincula-se à Tese de Doutorado 

“Indicadores emocionais maternos e intervenção psicológica durante a internação do bebê pré-

termo em UTI Neonatal” de Ana Emília Vita Carvalho, que foi apresentada à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto- USP, sob orientação da Profª Drª Maria Beatriz 

Martins Linhares. 
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A introdução do presente estudo apresenta-se organizada em cinco tópicos temáticos. 

O primeiro tópico abordará os referenciais teórico-conceituais da Psicopatologia do 

Desenvolvimento, cuja perspectiva inclui os conceitos de fatores de risco, resiliência, 

proteção, vulnerabilidade e enfrentamento (“coping”), assim como a teoria sócio- ecológica 

de Bronfenbrenner, que descreve os contextos desenvolvimentais da criança. No segundo 

tópico, será abordada a temática acerca do nascimento pré-termo de baixo peso como fator de 

risco ao desenvolvimento. O terceiro tópico abordará as conseqüências da condição de 

nascimento e da hospitalização do bebê em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN) para a família, especialmente para a mãe, do ponto de vista psicológico; assim como 

tratará da Teoria Sináptica de Als, da qual decorre a proposta de sistematização da proposta do 

“Cuidado Desenvolvimental a bebês de risco”. No quarto tópico será tratada a temática acerca 

dos indicadores emocionais maternos de ansiedade e depressão e a prematuridade do bebê. O 

último tópico envolverá a temática acerca do suporte psicossocial em contexto de grupo de 

apoio psicológico a mães de bebês vulneráveis.  

 

 

1.1 A perspectiva da Psicopatologia do Desenvolvimento 

 

 

Segundo Sroufer e Rutter (1984), a Psicopatologia do Desenvolvimento estuda as “origens 

e o curso dos padrões individuais de comportamentos de desadaptação, cuja ênfase está no 

desenvolvimento dos comportamentos patológicos ao longo do tempo”.   

O surgimento da perspectiva da Psicopatologia do Desenvolvimento contribuiu para a 

ruptura da noção de linearidade e de isomorfismo no desenvolvimento humano, promovendo 
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prognósticos mais otimistas para aqueles indivíduos que sofreram algum tipo de adversidade 

durante o seu desenvolvimento e permitindo o direcionamento da pesquisa e da prática clínica 

para os aspectos preventivos (LINHARES, 2003; SAMEROFF, 2000; SROUFER; RUTTER, 

1984). 

De acordo com essa perspectiva, os resultados da exposição ao risco podem ser traduzidos 

em um conjunto de possibilidades de desenvolvimento e não como a expressão de doenças ou 

transtornos isolados baseados em fatores causais específicos (OLIVEIRA, 1998). Sendo assim, 

dentro dessa perspectiva a noção de risco é uma das mais importantes à medida que se constitui 

em um conceito probabilístico, representando uma probabilidade estatística de ocorrência de um 

determinado comprometimento do desenvolvimento (HOROWITZ, 1992).  

Estudos contemporâneos sobre risco devem enfatizar o movimento dos fatos e não fatos 

estáticos, uma vez que o risco deve ser pensado como processo e não como variável em si. Torna-

se necessário identificar os mecanismos que influenciaram a vinculação risco- conseqüência em 

um determinado momento na história do indivíduo (YUNES; SZYMANSKI, 2001).  

 Segundo Cowan, Cowan e Schulz (1996), os mecanismos podem operar de duas formas 

para fazer esta vinculação risco- conseqüência: como mediadores ou como moderadores. Os 

mecanismos mediadores são dinâmicos e não diretamente observáveis; os moderadores, por sua 

vez, amplificam, reduzem ou modificam a direção da correlação entre risco- conseqüência. Rutter 

(1993) enfatiza a importância de se focalizar ao longo do tempo nos mecanismos mediadores 

presentes quando há indicações de risco, mais precisamente em mecanismos de riscos e não em 

fatores de risco, pois o que é risco numa determinada situação pode não ser em outra. 

Os fatores de risco, por sua vez, relacionam-se com toda a sorte de eventos negativos de 

vida, e que, quando presentes, aumentam a probabilidade de que o indivíduo venha apresentar 

problemas físicos, sociais ou emocionais (YUNES; SZYMANSKI, 2001). Diversos fatores de 

risco presentes na vida de um mesmo indivíduo tendem a se multiplicar; o que significa a 
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existência de um efeito multiplicador, em que um fator agrava o outro e assim por diante 

(OLIVEIRA, 1998).  

A maleabilidade de um fator de risco, ou seja, o grau em que ele pode ser modificado, é 

alvo importante da investigação contemporânea sobre risco e prevenção em saúde mental. 

Segundo Rutter (1993), os fatores de risco podem operar de diferentes maneiras em diferentes 

períodos do desenvolvimento. Além disso, os fatores de risco são influências adversas ao 

desenvolvimento, que podem ser de natureza biológica, psicológica ou social; intrínseco ao 

indivíduo ou estar presente no ambiente, ou ainda, de forma combinada em ambos (KOPP; 

KALLER,1989). Esses autores salientam que eventos de risco biológico múltiplos são 

considerados mais adversos do que um evento simples. 

Luthar (1993) enfatiza a necessidade de se distinguir entre os níveis de fatores de risco 

distal e proximal, de acordo com a proximidade da influência desses fatores no desenvolvimento 

do indivíduo (OLIVEIRA, 1998). Os fatores de risco distais não são diretamente experienciados 

pelo indivíduo, ou seja, esses fatores têm efeito indireto nas variáveis mediadoras. Os fatores de 

risco proximais, por sua vez, influenciam diretamente o indivíduo.  

Assim como o risco implica em alta probabilidade de conseqüências “negativas”, a 

resiliência, por sua vez, seria o resultado “positivo”, freqüentemente definido como superação de 

adversidades (YUNES; SZYMANSKI, 2001).  

Resiliência é, freqüentemente, referida como processo que explica a “superação” de 

crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações (YUNES, 2003; YUNES; 

SZYMANSKI, 2001). Cowan, Cowan e Schulz (1996) definem resiliência como processos 

que operam na presença de risco para produzir conseqüências boas ou melhores do que 

aquelas obtidas na ausência de risco. Rutter (1987) define resiliência como uma variação 

individual em resposta ao risco, o processo final de processos de proteção que não eliminam o 

risco, mas encorajam o indivíduo a se engajar na situação de risco efetivamente. 
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No contexto dos estudos de resiliência, os conceitos de vulnerabilidade e fatores de 

proteção têm como característica definidora essencial a modificabilidade da resposta da 

pessoa à situação de risco. Assim, o indivíduo requer alguma forma de intensificação 

(vulnerabilidade) ou melhora (proteção) da reação a um fator que em circunstâncias adversas 

favorece um resultado adaptativo.  

Vulnerabilidade é um conceito utilizado para definir as susceptibilidades psicológicas 

individuais que potencializam os efeitos dos estressores e impedem que o indivíduo responda 

de forma satisfatória ao estresse (HUTZ; KOLLER; BANDEIRA, 1996).  

Para Zimmerman e Arunkumar (1994), vulnerabilidade refere-se a “predisposições ao 

desenvolvimento de várias formas de psicopatologias”. Rutter (1987) define o termo como 

alterações aparentes no desenvolvimento físico e/ ou psicológico de uma pessoa que 

submeteu-se a situações de risco. Segundo Cowan, Cowan e Schulz (1996), vulnerabilidade 

diz respeito à predisposição individual para o desenvolvimento de psicopatologias ou de 

comportamentos ineficazes em situações de crise. 

Rutter (1987) introduz o termo “mecanismos de proteção”, o qual implica em uma 

abordagem de processos que protejam o indivíduo dos mecanismos de risco e alterem a 

trajetória de vida do indivíduo. Os mecanismos de proteção, assim como os de riscos, 

combinam fatores genéticos e psicossociais e têm um efeito cumulativo decorrente da 

interação entre os mesmos (RUTTER, 2000). 

O conceito de fatores protetivos refere-se ao pólo positivo do fenômeno das diferenças 

individuais nas respostas das pessoas ao estresse e à adversidade (RUTTER, 1987). Segundo 

Rutter (1981), fatores de proteção referem-se a influências que modificam, melhoram ou 

alteram respostas pessoais a determinados riscos de desadaptação. A característica essencial 

desses fatores é a modificação catalítica da resposta do indivíduo à situação de risco.  
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Três conjuntos amplos de variáveis operam como fatores de proteção, aumentando a 

resiliência frente à adversidade, são eles: a) atributos disposicionais do indivíduo, tais como 

características individuais de personalidade; b) laços afetivos dentro da família, que oferecem 

suporte social em momentos de estresse; e c) sistema de suporte social, seja na escola, no 

trabalho, na igreja, que propiciam competência e determinação individual e um sistema de 

crenças para a vida (GARMEZY, 1996; WERNER; SMITH, 1989). 

Na tentativa de integrar as contribuições das pesquisas e da literatura sobre a 

resiliência no indivíduo e na família, o interesse pela resiliência em famílias vem contribuir 

para redirecionar esse ciclo de raciocínio, na medida em que focaliza e pesquisa os aspectos 

sadios e de sucesso do grupo familiar, ao invés de destacar desajustes e falhas 

(ANTONOVSKY; SOURANI, 1988). Um dos primeiros trabalhos específicos desta área foi 

publicado por McCubbin e McCubbin (1988) sobre a “tipologia de famílias resilientes”, 

partindo da definição segundo a qual famílias “resilientes” são aquelas que resistem aos 

problemas decorrentes de mudanças e “adaptam-se” às situações de crise.  

Segundo Walsh (1996), o foco da resiliência em família deve procurar identificar e 

implementar os processos-chave que possibilitem que famílias não só lidem mais 

eficientemente com situações de crise ou estresse permanente, mas saiam delas fortalecidas, 

não importando se a fonte de estresse é interna ou externa à família.  

Alguns teóricos e pesquisadores (BRONFENBRENNER, 1996; STERNBERG; 

LAMB, 1993) vêm insistindo para que as novas investigações sobre risco e resiliência no 

desenvolvimento humano incluam maior especificação de fatores pessoais e contextuais.  

Os fatores pessoais seriam constituídos por variáveis físicas e psicológicas que 

incluem saúde física, moral, crenças, inteligência, outras características pessoais e 

experiências prévias de enfrentamento (coping). Coping é definido como um conjunto de 

esforços cognitivos e comportamentais utilizados com o objetivo de lidar com demandas 
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específicas, internas ou externas, que surgem em situações de estresse e são avaliadas como 

sobrecarregando ou excedendo recursos pessoais (LAZARUS; FOLKMAN, 1984).  

Para Antoniazzi, Dell’Aglio e Bandeira (1998), coping refere-se a um conjunto de 

estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptaram-se a circunstâncias adversas. Lazarus e 

Folkman (1980) enfatizam que as estratégias de enfrentamento (coping) podem mudar de 

momento para momento, durante os estágios de uma situação estressante e de acordo com o 

desenvolvimento do indivíduo. Esta definição implica que estratégias de coping são ações 

deliberadas que podem ser aprendidas, usadas e descartadas e não podem ser consideradas 

como intrinsecamente boas ou más, adaptativas ou não adaptativas (LAZARUS; FOLKMAN, 

1984). 

Por outro lado, os recursos sócio-ecológicos, encontrados no ambiente do indivíduo ou 

em seu contexto social, incluem redes sociais, circunstâncias econômicas e características 

familiares (ANTONIAZZI; DELL’AGLIO; BANDEIRA, 1998).  

Nos estudos sobre variáveis contextuais, a perspectiva sócio- ecológica de 

Bronfenbrenner (1996) destaca-se como uma abordagem que descreve e explica os efeitos do 

ecossistema no indivíduo, além de oferecer subsídios para a elaboração de programas de 

intervenção social. Segundo Garbarino (1992) a perspectiva sócio- ecológica permite observar 

o indivíduo e os seus ambientes como sistemas de formação combinada, em que cada sistema 

muda no decorrer do tempo, ao mesmo tempo em que cada um deles adapta-se como resposta 

às mudanças ocorridas no primeiro. 

De acordo com Bronfenbrenner (1996), a ecologia do desenvolvimento humano 

envolve o estudo científico da acomodação progressiva mútua entre um ser humano ativo, em 

desenvolvimento, e as propriedades mutantes dos ambientes imediatos em que a pessoa em 

desenvolvimento vive, conforme esse processo é afetado pelas relações entre esses ambientes, 

e pelos contextos mais amplos em que os ambientes estão inseridos. Sendo assim, o indivíduo 
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é visto como um ser dinâmico e, uma vez que o meio ambiente exerce sua influência, a 

interação entre indivíduo-meio ambiente é bidirecional. Além disso, a definição de meio 

ambiente dentro dessa perspectiva difere-se das demais, pois este não se limita a um ambiente 

único, imediato e sim, é concebido topologicamente como uma organização de encaixe de 

estruturas concêntricas, cada uma contida na seguinte, com interconexões entre esses 

ambientes. As estruturas concêntricas devem ser consideradas interdependentes e analisadas 

em termos dos sistemas as quais representam, podendo ser micro, meso, exo, e macrossistema. 

O modelo sócio-ecológico enfatiza a contribuição de múltiplas variáveis ambientais de 

múltiplos níveis de organização social de múltiplos domínios do desenvolvimento infantil 

(SAMEROFF, 2000). De acordo com esse modelo, a criança não é apenas afetada por suas 

características próprias (nível individual), mas também por seu ambiente imediato físico e 

social (micro-sistema) e pela inter-relação entre os vários contextos de seu ambiente imediato 

(meso-sistema). A criança é futuramente, influenciada pela transmissão social, como 

processos econômicos (exo-sistema), os quais, por sua vez, são influenciados por atitudes 

culturais e ideologias (macro-sistema). Em outras palavras, a perspectiva sócio-ecológica 

considera o desenvolvimento individual na interação com os ambientes imediatos, bem como 

grandes aspectos do contexto que influenciam o indivíduo e o seu ambiente imediato 

(ATZABA-PORIA; PIKE; DEATER-DECKARD, 2004). Neste, a mãe como cuidadora ocupa 

um papel de destaque no micro-sistema desenvolvimental da criança, no qual ocorrem as 

interações bidirecionais da díade mãe-criança.  
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1.2 O nascimento pré-termo de baixo peso como fator de risco ao desenvolvimento 

 

 

O nascimento pré-termo é responsável por mais de 75% de todos os casos de 

morbidade e mortalidade neonatal no mundo (LADDEN, 1990). Sabe-se que, anualmente, 

nascem em todo o mundo, vinte milhões de bebês com baixo peso pré-termo. Desses, 40% 

morrem antes de completar o primeiro ano de vida (MILTERSTEINER et al., 2003). 

Entre os óbitos no período neonatal ocorridos no Brasil, no período de 1990 a 1995, 

30% foram de bebês nascidos com menos de 37 semanas de idade gestacional (MARANHÃO; 

JOAQUIM; SIU, 1999). Entre os fatores de risco que influenciam o nascimento de bebês 

nascidos pré-termo e de baixo peso incluem-se principalmente a desnutrição materna, 

hipertensão arterial crônica, hábito de fumar, infecções perinatais crônicas, entre outros 

(MAGALHÃES; CARVALHO, 2003). 

Estudos sobre fatores de risco são unânimes em apontar a prematuridade e a condição 

de muito baixo peso ao nascimento (<1.500g) entre os diversos fatores de risco que 

respondem pela vulnerabilidade da criança (BRAZELTON, 1994; KOPP; KALLER, 1989; 

LAUCHT; ESSER; SCHMIT, 1997; LINHARES et al., 1999; TUMA, 1989; WERNER, 

1993). 

O UNICEF estabeleceu em 10% a incidência aceitável de baixo peso ao nascer, porém 

sua ocorrência difere entre países, regiões de um mesmo país, tendo seus índices decrescido 

em conseqüência do desenvolvimento econômico e da melhoria da qualidade de vida da 

população (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1988,). Tuma (1989) ao estudar os fatores 

de risco e os problemas de saúde mental de crianças, encontrou que prematuridade e baixo 

peso têm uma prevalência de 6 a 7% na população geral americana e uma associação com 

desordens mentais na população de crianças da ordem de 3,7 milhões.  
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A prematuridade é uma condição preocupante pelo risco que representa. O recém-

nascido pré-termo e de baixo peso está sujeito ao duplo risco, social e biológico, podendo 

ocorrer prejuízos em seu processo de crescimento e desenvolvimento. Porém, com os 

investimentos em atendimento médico especializado em UTIN, deparamo-nos com uma nova 

realidade na área da saúde brasileira: muitos bebês de altíssimo risco estão sobrevivendo e 

muito pouco se sabe em nosso meio acerca do desenvolvimento psicológico dessas crianças, 

encontrando-se muitas vezes iniciativas isoladas de assistência e pesquisa (LINHARES et al., 

1999). De acordo com Horowitz (1992), padrões distintos de desenvolvimento podem ser 

observados entre crianças nascidas com muito baixo peso, de acordo com as diferenças 

individuais e com as respostas ambientais diante dessa adversidade.  

As pesquisas apontam para o fato de que não apenas as condições de vulnerabilidade 

biológica da criança constituem-se em fatores de risco para o desenvolvimento, sendo 

necessário analisar essas em conjunto com outros fatores relacionados ao contexto ambiental, 

familiar e educacional da criança (CARVALHO, 2005; LINHARES et al., 2004). As 

predições acerca do futuro de bebês prematuros não devem ser baseadas apenas em 

indicadores adversos isolados observados por ocasião do nascimento. Dessa forma, a relação 

entre prematuridade e problemas de desenvolvimento nem sempre é simples e linear, pois as 

crianças nascidas pré-termo podem apresentar uma trajetória normal de desenvolvimento 

apesar das suas adversidades neonatais (GORGA et al., 1998). Segundo Wiggins (1999) deve-

se levar em conta a combinação de um conjunto de fatores, incluindo variáveis da própria 

criança, tais como complicações pós-natais (escore no Apgar abaixo de 7 no 5º minuto, 

hemorragia intracraniana, anoxia grave) e fatores constitucionais (limiar da irritabilidade), 

assim como variáveis ambientais distais (baixo nível educacional e socioeconômico dos pais, 

situação conjugal irregular) e proximais (alto nível de estresse familiar, baixa responsividade 
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materna, dificuldade em exercer a maternagem, mudanças no padrão interativo com a 

criança). 

O fator de risco biológico de nascimento prematuro e baixo peso, quando associados a 

fatores proximais de risco ambiental e/ ou distal contribuem para o surgimento de problemas 

de comportamento, tais como hiperatividade, desatenção, depressão, ansiedade ou 

agressividade em crianças nascidas nessas condições (LANDRY et al., 1990).  

A literatura pesquisada tem salientado que o nascimento pré-termo pode ter um efeito 

diferencial no desenvolvimento da criança, estando intimamente relacionado a fatores sócio-

ambientais. Um ambiente familiar adequado, com a presença de fatores favorecedores, tais 

como responsividade parental, aceitação do comportamento da criança e disponibilidade de 

brinquedos, pode reduzir ou compensar os efeitos adversos do risco perinatal (KALMÁR; 

BORONKAI, 1991) e da prematuridade (WILFONG; SAYLOR; ELKSIN, 1991). Dessa 

forma, o contexto familiar adequado pode se tornar um mecanismo de proteção psicossocial 

aos bebês com condição neonatal adversa (LINHARES, 2003) e um mediador importante para 

o desenvolvimento das potencialidades da criança para minimizar os efeitos adversos da 

vulnerabilidade biológica (BRAZELTON, 1994). 

Um estudo longitudinal de Bradley et al. (1994) identificou que crianças nascidas 

prematuras que demonstraram ser resilientes ao longo da trajetória do seu desenvolvimento, 

isto é, que conseguiam enfrentar as adversidades, apresentavam três ou mais fatores protetores 

no seu ambiente familiar, como por exemplo, responsividade, aceitação, organização e 

estimulação. 

Em contrapartida, fatores adversos no ambiente tem efeito aditivo nas crianças que são 

vulneráveis biologicamente, segundo o modelo de “rota de risco” (risk-route) proposto por 

Aylward e Kenny (1979). Um ambiente familiar inadequado pode intensificar esse risco. O 

fato de o ambiente intensificar a condição de risco evidencia-se em estudos de seguimento que 
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focalizam o desenvolvimento mental e o comportamento da criança de baixo peso ao longo 

dos anos (BRANDT et al., 1992; LEVY-SHIFF et al., 1994; SOBOTKOVÁ; 

DITTRICHOVÁ; MANDYS, 1996). Não só a condição social como variável ampla e distal, 

mas, especificamente, a variável proximal de mediação do desenvolvimento e aprendizagem 

proporcionada à criança através de cuidados maternos, tem sido apontada como variável 

significativa na diferenciação da história de desenvolvimento de crianças de baixo peso ao 

nascer em comparação com crianças nascidas com peso apropriado (AYLWARD, 2002).  

Entre os fatores que caracterizam a adequação ou não, do ambiente familiar está a 

capacidade da mãe enquanto cuidadora primária do bebê. O nível sócio-econômico, o preparo 

educacional, as próprias experiências como criança e a própria estabilidade emocional 

materna podem influenciar a capacidade da mãe de cuidar do bebê (GENNARO et al., 1990). 

Ao mesmo tempo em que o ambiente familiar influencia o desenvolvimento da 

criança, a família sofre os efeitos das adversidades neonatais conseqüentes ao nascimento 

prematuro do bebê, tornando-se mais fragilizada para o enfrentamento adequado da situação e 

menos adaptada aos cuidados iniciais do bebê (LINHARES, 2003). Segundo Singer et al. 

(1999), o nascimento de um bebê prematuro e de muito baixo peso apresenta um desafio 

considerável para os pais, principalmente para a mãe. 

 

 

1.3 O impacto nas mães do nascimento prematuro e da hospitalização do bebê em 

Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) 

 

 

A gestação de um bebê envolve uma experiência acumulada dos pais de muitos anos, a 

qual auxilia a formar as suas próprias percepções sobre a gravidez, família e seus filhos. 
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Dentro da família, os pais, principalmente a mãe, são agentes mediadores importantes para o 

desenvolvimento de seus filhos (ZUGAIB; SANCOVSKY, 1994). 

Maldonado (1997) afirma que a gravidez acarreta transformações relevantes na 

mulher, no homem, nos outros filhos e nas demais pessoas da família. A gravidez, o parto e o 

puerpério representam momentos marcantes no ciclo vital da mulher. Esses períodos 

envolvem grandes transformações, não só do ponto de vista fisiológico, mas também do ponto 

de vista psíquico e do papel sócio-familiar feminino (CARON, 2000). Esses momentos podem 

desencadear crises previsíveis do desenvolvimento, que envolvem mecanismos constantes de 

reestruturações e reajustamentos do indivíduo, em várias dimensões.  

O termo “crise” pode se referir a reações de uma pessoa a períodos de transição 

relacionados a eventos traumáticos e inesperados. Deste modo, “crise” pode ser entendida 

como um período temporário de desequilíbrio e desorganização, desencadeados por 

circunstâncias inesperadas. Tais circunstâncias constituem-se em um desafio ao indivíduo, na 

medida em que exigem um repertório de recursos e capacidades para lidar com a situação que 

excede temporariamente o repertório atual do indivíduo. O indivíduo, portanto, deve buscar 

reestruturar-se e mobilizar novos métodos para solucionar os problemas advindos da situação 

(MALDONADO, 1997).  

Caron (2000) menciona que as mudanças físicas ocorridas durante a gravidez podem 

provocar instabilidade emocional na mulher. Historicamente, o puerpério é reconhecido como 

um momento crítico e de alto risco emocional e, por isso, as chances da mulher adoecer 

emocionalmente nessa fase de sua vida são maiores do que em outras épocas 

(MALDONADO, 1997). 

Múltiplos fatores acabam por influenciar a aceitação da gravidez pela mulher e da 

criança que cresce em seu ventre. Esperanças e planos, medos e fantasias misturam-se, na 

medida em que a gestação avança. Forma-se, então, um retrato de criança normal, desejada 
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pela mãe dentro de sua própria mente, ao mesmo tempo em que ela se prepara para o parto e o 

nascimento do bebê. Esses medos e ansiedades incitados representam reações normais e 

funcionam de forma a permitir que a mãe se prepare para os futuros ajustes que serão 

necessários a partir do nascimento (KLAUS; KENNELL, 1993).   

Com bases nessas expectativas em relação ao futuro do bebê forma-se a representação 

do “bebê imaginário” (KLAUS; KENNELL, 1993; LINHARES et al., 2004). Trata-se de uma 

antecipação da imagem do bebê com as características desejadas ou idealizadas, de imagens 

internas que a mãe faz de seu filho; as representações pré-parto, ligadas ao seu “bebê-

imaginário” e que são um prelúdio da futura relação mãe-bebê (CARON, 2000). 

A mãe é a personagem fundamental não somente para o estabelecimento de vínculos 

afetivos e de apêgo, com repercussões sobre o desenvolvimento emocional dos filhos, assim 

como por exercer uma influência significativa sobre o seu desenvolvimento cognitivo 

(MARTINS, 2001). A figura materna, em geral, constitui o papel de cuidador primário no 

ambiente familiar, sendo capaz de prover suporte, proteção e recursos para o desenvolvimento 

da criança, que se reveste de maior importância quando se trata de crianças vulneráveis 

biologicamente. 

A mãe de um recém nascido normal e saudável deve adaptar sua imagem idealizada do 

bebê ao bebê real, que de fato se apresenta. Obviamente, esta adaptação é muito mais difícil 

para a mãe de um bebê nascido prematuramente, a qual deve reorganizar seu quadro mental 

imaginário para encaixar nele um bebê muito pequenino e frágil (KLAUS; KENNELL, 1993; 

LINHARES et al., 2004). No caso do nascimento prematuro, o bebê não corresponde em nada 

ao bebê idealizado na gravidez. O desafio imposto aos pais é maior na medida em que, além 

do luto pelo “bebê imaginário”, existe o luto pelo bebê real, que corre risco de vida (CARON, 

2000). A mãe do bebê nascido pré-termo é forçada à elaboração de um outro tipo de perda: a 

do filho imaginário (ZUGAIB; SANCOVSKY, 1994). O bebê pré-termo é rapidamente 



 31 

afastado de sua mãe nos momentos após o seu nascimento. As mães experimentam, então, um 

sentimento de vazio, de amputação e, durante este período de separação, elas imaginam as 

piores evoluções possíveis. O “luto antecipatório” pode ser tão intenso que as mães se 

recusam a considerar seus futuros relacionamentos com seus filhos (KLAUS; KENNELL, 

1993). Nesse sentido, passa a ser necessária a adaptação e o ajuste entre a imagem idealizada e 

o bebê real.  

Devido às condições orgânicas do bebê ao nascer e à necessidade de cuidados médicos 

especializados na UTI Neonatal, verifica-se que o afastamento precoce entre a mãe e o bebê 

acaba sendo inevitável, o que pode representar uma certa desvantagem para a criança à 

medida que pode trazer prejuízos para o estabelecimento do vínculo afetivo inicial (KLAUS; 

KENNELL, 1993).   

A interação inicial entre mãe e o seu RN pré-termo, por sua vez, pode ser caracterizada 

de modo completamente diferente da interação da mãe de RN a termo ou do RN saudável 

(TUMA, 1989). Para os pais de RN pré-termo, o primeiro contexto de envolvimento com seus 

filhos é na UTI Neonatal. A condição de saúde do RN e o contexto de hospitalização não 

favorecem contatos mais íntimos entre a mãe e o RN, como por exemplo, abraços e/ ou 

contatos afetivos e outras atividades que permitiriam o desenvolvimento do vínculo entre o 

RN e quem o cuida (TUMA, 1989). 

O cuidado hospitalar da UTI Neonatal tem sido apontado como um fator que acarreta 

um enfraquecimento do vínculo entre a mãe e a criança. A profissionalização da prática 

obstétrica e as preocupações com as doenças infecciosas distanciaram a mãe de participar ou 

mesmo de conhecer a experiência do nascimento da criança (SAMEROFF, 1984). Na UTI 

Neonatal, as mães desempenham um papel secundário nos cuidados dos bebês, que ficam a 

cargo da equipe de saúde que deve garantir a sobrevivência do bebê. Em 1953, Prugh (apud 

KLAUS; KENNELL, 1993) já salientava que as mães de recém-nascidos pré-termo podem 
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sentir-se culpadas, após o parto, por não poderem cuidar do bebê tão habilmente quanto a 

enfermeira e, geralmente, manifestam reações de ciúme em relação à equipe de enfermagem. 

Acrescenta-se a este sentimento de incapacidade, a própria culpa que a mãe sente por ter feito 

ou deixado de fazer algo durante a gravidez, que possa ter causado o nascimento prematuro do 

seu bebê. O sentimento de culpa interfere, às vezes, gravemente, no estabelecimento na 

relação com seu bebê uma vez que a mãe passa a acreditar que é perigosa e incapaz de 

protegê-lo. Dessa forma, o sentimento de culpa dessas mães é freqüentemente acompanhado 

por sentimentos de inferioridade (KLAUS; KENNELL, 1993).  

No caso de a criança nascida pré-termo, o risco envolvido e os cuidados especiais 

freqüentemente necessários, bem como a extensão do período da hospitalização, tendem a 

aumentar a ansiedade dos pais e a condicionar suas reações futuras para com ela. O universo 

de sentimentos da mãe de um RN pré-termo pode incluir culpa, angústia e raiva. Esses podem 

ser observados nas perguntas que ela própria se faz, tais como: “Havia algo errado comigo ou 

com ele?”; “Fiz muito esforço físico?”; “Estava me alimentando de modo errado?”. Essas e 

outras questões são exemplos de sentimentos em que as mães questionam sua própria 

responsabilidade na causalidade do nascimento pré-termo (BRAZELTON, 1988). 

Por depararem-se com uma realidade distante da imaginada, as mães de bebês pré-

termo e baixo peso podem vivenciar com mais intensidade sentimentos de ansiedade, medo e 

culpa (LINHARES et al., 2000). Porém, a medida que a mãe começa a cuidar do filho, ela 

pode readaptar a representação do bebê imaginado com uma que esteja mais próxima do seu 

próprio filho (KLAUS; KENNELL, 1993).  

Para Bowlby (1981), o vínculo mãe- RN emerge e consolida-se durante o primeiro ano 

de vida, portanto a interação precoce mãe- RN é importante para o desenvolvimento futuro da 

criança. Klaus e Kennell (1993) descrevem um período sensível-materno, imediatamente após 

o parto, que torna mais intenso o desenvolvimento do vínculo da mãe com seu recém-nascido. 
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No entanto, segundo Bialoskurski, Cox e Hayes (1999) ao estudarem o apego na UTIN, 

através de observações da participação materna nos cuidados com os bebês observaram que a 

formação do processo de apego não é automática e pode ser considerada como um processo 

individual. Além disso, o apego pode depender do estado de saúde do bebê e da mãe, das 

circunstâncias ambientais e da qualidade de cuidados fornecidos pela equipe médica. Segundo 

Carvalho (2000), o rompimento ou a interrupção dessa ligação, através de privação materna de 

vários tipos, mas principalmente de separação prolongada, produz na criança padrões 

identificáveis de reações, desde o chamado protesto à separação até o que alguns autores 

denominam síndrome de depressão anaclítica. Entretanto, o acesso aos pais na UTIN é uma 

medida que visa amenizar os efeitos da ruptura do vínculo mãe-bebê, uma vez que sua 

presença é benéfica tanto para o desenvolvimento do bebê como para a auto-estima dos pais 

(CARON, 2000). 

Os pais que têm um recém-nascido pré-termo internado na UTI Neonatal, não estão 

preparados psicologicamente para suportar este período. Santos (1984) encontrou diferenças 

de ajustamento emocional entre mães de RN pré-termo e mães de RN saudáveis. Uma 

comparação entre grupos de mãe mostrou que há diferenças individuais de longos e curtos 

períodos de crise para a adaptação na UTI Neonatal. Contudo, mesmo depois, fora do hospital, 

a mãe muitas vezes relembra e enfatiza o tempo que passou com o seu RN no hospital 

(ORTIZ et al., 1993).  

No estudo de Lamy, Gomes e Carvalho (1997), o qual analisou a percepção de pais de 

bebês internados em UTINs, os autores encontraram que a UTIN constitui-se em um ambiente 

novo e assustador para esses pais. Além disso, as preocupações dos pais são muitas vezes, 

bastante diferentes das dos profissionais da saúde, uma vez que os primeiros verbalizam muito 

sobre situações de medo, angústia, culpa e estresse. 
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Brazelton (1994) alerta para o perigo de os pais dos bebês pré-termo desenvolverem a 

“síndrome da criança vulnerável”. Devido a uma percepção distorcida dos pais, que passam a 

se concentrar mais nas deficiências do que nos recursos presentes no repertório do bebê, eles 

podem superprotegê-lo e superestimar sua vulnerabilidade. Este fato pode ser observado 

freqüentemente em verbalizações das mães acerca dos filhos nascidos pré-termo e com muito 

baixo peso, que referem-se a estes como “ele é prematuro”, mesmo quando se trata de crianças 

mais velhas, com oito ou dez anos de idade (CARVALHO, 2000). Em vez de a mãe 

considerar a prematuridade como fato passado, associado apenas ao momento do nascimento, 

ela persiste atualizando “a representação da prematuridade” como sinônimo de fragilidade ao 

longo da história de vida da criança (LINHARES et al., 2004).  

Ladden (1990) observou que problemas de saúde na infância podem ter efeitos a longo 

tempo nas percepções parentais no bem estar de seus bebês. O autor encontrou que, embora as 

crianças do estudo fossem adequadas para o seu desenvolvimento e não possuíssem doenças 

crônicas, os pais dos bebês pré-termo, hospitalizados em UTIN tinham mais preocupações 

sobre o estado de saúde de seus bebês que os pais de bebês a termo.  

Saigal et al. (2003) investigaram a presença de sintomas psiquiátricos e os níveis de 

competência social em adolescentes nascidos pré-termo ou a termo e em seus pais. Os achados 

não revelaram diferenças significativas dos sintomas psiquiátricos entre os grupos de 

adolescentes diferenciados quanto à condição de nascimento, entretanto, os pais dos 

adolescentes nascidos pré-termo apresentaram altos níveis de depressão quando comparados 

aos pais de adolescentes nascidos a termo. 

Ao mesmo tempo em que se verifica o importante papel da mãe no desenvolvimento 

posterior de seus filhos, observa-se que, no caso das mães de recém-nascidos pré-termo e de 

muito baixo peso, esta relação se estabelece de modo bastante peculiar.  
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A relação mãe-bebê pré-termo pode ser ainda mais prejudicada, pois os sinais de 

comunicação do recém-nascido pré-termo em resposta aos estímulos do ambiente apresentam-

se com menor freqüência e qualidade do que os dos recém-nascidos a termo, o que pode 

causar problemas na interação mãe-criança (GASPARETTO, 1998; KLAUS; KENNELL, 

1993).  

A interação mãe-bebê pré-termo pode apresentar dificuldade na regulação da 

reciprocidade da díade, podendo gerar excesso de estimulação por parte da mãe. Gasparetto 

(1998) analisou os comportamentos da mãe na interação com o bebê na UTI Neonatal, 

classificando-os em: olhar, olhar para o lado, falar para o bebê, falar do bebê para os outros, 

toque carinhoso, toque estímulo, toque estímulo associado com fala e cuidados. A autora 

encontrou que os bebês receberam mais Toque-Estímulo (86%), em relação aos demais 

comportamentos. A mãe tocava para que o bebê acordasse e permanecesse em alerta. Porém, 

houve pouca resposta por parte do bebê fazendo com que as mães apresentassem cada vez 

mais os diferentes tipos de toques, sobrecarregando, portanto os bebês com excesso de 

estimulação.          

Blau et al. (1963 apud KLAUS; KENNELL, 1993) descobriram diferenças clínicas 

significativas entre mães de bebês pré-termo e a termo. A mãe de bebê pré-termo tendia a ser 

mais imatura, encontrava-se insegura quanto ao seu papel de mulher e de mãe, necessitava de 

mais apoio emocional externo durante a gravidez e com tendência a tornar-se mais negativa 

quanto à gravidez e mais hostil com o feto. Além disso, essas mães tinham mais fantasias 

destrutivas sobre a evolução dos seus bebês do que as mães de bebês a termo.     

De acordo com Laucht et al. (1997), mães de bebês pré-termo e com muito baixo peso 

demonstram ter maior sensibilidade aos sinais comunicativos do bebê e apresentam alto nível 

de responsividade. Porém, podem ser mais intrusivas, em situação de interação, a fim de tentar 

compensar a percepção da vulnerabilidade biológica no primeiro ano de vida quando 
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comparadas com mães de crianças nascidas a termo (SOBOTKOVÁ; DITTRICHOVÁ; 

MANDYS, 1996). 

Os efeitos do nascimento pré-termo na interação mãe-bebê podem ser encontrados em 

etapas posteriores do desenvolvimento. Barrat, Roach e Leavitt (1996) observaram que, aos 

vinte meses, as mães de bebês pré-termo apresentaram menos responsividade verbal, 

provendo mais comportamentos intrusivos e de controle, dando mais assistência manual e 

“feedback” verbal positivo e negativo nas interações com seus filhos. Sugerem a tendência de 

mães de crianças nascidas pré-termo de tentar compensar a adversidade e agir de maneira 

apropriada a cada idade de seus filhos a fim de aumentar as oportunidades destes para 

interações bem-sucedidas. Concluem que o comportamento interativo da mãe continua sendo 

afetado pela circunstância do nascimento de alto risco mesmo aos vinte meses de vida de seu 

filho.  

Barnard, Bee e Hammond (1984) examinaram possíveis mudanças desenvolvimentais 

nas interações de mães bebês nascidos pré-termo e mães de a termo no 4º mês e no segundo 

ano de vida dos bebês. Os resultados mostraram que bebês nascidos pré-termo apresentaram 

níveis mais baixos em relação ao envolvimento e responsividade durante a amamentação 

quando comparados aos bebês a termo. As mães, independente da condição de nascimento de 

seus bebês, foram altamente positivas, sensíveis e com interações adequadas ao quarto mês e 

apresentaram uma diminuição dessas características no 24° mês de vida de seus bebês.  

A apreensão acerca da sobrevivência do bebê, o ressentimento por não cuidar 

habilmente dele nos primeiros momentos, percebendo-se substituída por alguém que detém o 

conhecimento técnico necessário para tais cuidados, são também experiências vivenciadas nos 

contatos iniciais entre mãe-bebê (KLAUS; KENNELL, 1993; LINHARES et al., 2000). As 

mães apresentam, portanto, baixo senso de auto-eficácia (SAMEROFF, 1984), isto é, não se 

sentem preparadas para enfrentar adequadamente os cuidados do seu bebê. O baixo nível 
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educacional e sócio-econômico dos pais acentuam o estresse familiar diante do nascimento 

prematuro (BRANDT et al., 1992; LEVY-SHIFF et al., 1994; SOBOTKOVÁ; 

DITTRICHOVÁ; MANDYS, 1996). 

Além disso, as mães podem apresentar oscilação e ambivalência de sentimentos de 

apreensão e esperança com relação à sobrevivência do bebê, sentimento de impotência em 

desempenhar o papel de mãe gerando ansiedade, frustração materna frente as suas 

expectativas relacionadas ao bebê, apreensão com relação à competência para a amamentação, 

ambivalência de sentimentos regulados pela evolução do bebê, medo e expectativa 

relacionada à alta hospitalar e a possibilidade de seqüelas no bebê. (LINHARES et al., 1999; 

MONTEIRO; SILVA; SILVA, 2002).  

Além disso, um importante fator de risco ao desenvolvimento do recém-nascido pré-

termo de muito baixo peso é a gravidez na adolescência, uma vez que, essa gestação, 

geralmente, envolve alto risco, em decorrência de um aumento na probabilidade de partos 

prematuros (BELL, 1997; PONIRAKIS; SUSMAN; STIFTER, 1998; PORTER; SOBONG, 

1990) e seus bebês apresentam mais problemas físicos e psicossociais (ERICKSON, 1996). 

As mães adolescentes tendem a apresentar interações menos favoráveis com seus bebês e 

possuem mais baixa auto-estima quando comparadas às outras mães (PORTER; SOBONG, 

1990).  

Bell (1997) descreveu as percepções de mães adolescentes de bebês nascidos pré-

termo e hospitalizados em UTIN. Os resultados apontaram que as mães adolescentes 

perceberam como fonte de estresse no ambiente de UTIN: a experiência da separação física 

com seus bebês, o comportamento dos bebês, o ambiente físico da UTIN, a aparência e os 

comportamentos dos bebês e a comunicação com os enfermeiros.  

Em suma, o nascimento pré-termo configura-se em uma situação de “crise 

psicológica” na família, a qual passa a enfrentar uma situação imprevisível e ansiogênica, 
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geradora de sentimentos de impotência, estresse e de alta freqüência de sintomas de depressão 

nas mães (GENNARO et al., 1993; JONN-SEID; WEISS, 2002; LINHARES et al., 2000; 

MURRAY; COOPER, 1997). A análise cuidadosa de indicadores emocionais maternos do 

tipo ansiedade e depressão deve, portanto, ser levada em conta no contexto do nascimento do 

bebê prematuro.  

 

 

1.4 Indicadores clínicos emocionais maternos de ansiedade e depressão e a 

prematuridade do bebê 

 

 

Há forte evidência de que desordens psiquiátricas possuem efeitos deletérios no 

desenvolvimento infantil. Rutter (1989) enumerou três possíveis razões para isso: o impacto 

direto da criança exposta a desordem parental, o impacto indireto da desordem parental nas 

relações interpessoais e adversidades comumente associada a desordem de fatores 

psiquiátricos, genéticos ou constitucionais.  

Os transtornos mentais após o parto são de especial importância pelo impacto que 

exercem na vida conjugal e no desenvolvimento dos filhos. Há evidências de que a depressão 

puerperal, quando não tratada, está associada a prejuízos cognitivos da criança (GALLER et 

al., 2000), alterações eletroencefalográficas, prejuízos emocionais e padrões desajustados de 

comportamento da criança (JONN-SEID; WEISS, 2002; O’ CONNOR; HERON; VIVETTE, 

2002). 

O termo depressão é usado quando as sensações de infelicidade tornam-se mais 

intensas e duradouras, podendo prejudicar seriamente a capacidade de uma pessoa para 

desempenhar as atividades normais de sua vida, do trabalho e de seus relacionamentos 
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(GORENSTEIN; ANDRADE, 2000; MORENO; MORENO, 2000). A depressão caracteriza-

se por alterações do humor, geralmente associadas a sentimentos de tristeza, de vazio, de 

desesperança e apatia. Essas alterações encontram-se, muitas vezes, acompanhadas de 

sintomas cognitivos, comportamentais e somáticos (GUERRA; CALIL, 2004; MORENO et 

al., 2004).  

A depressão materna constitui um dado relevante nos serviços de saúde pediátrica.  A 

prevalência de tais sintomas em mães é alta, podendo ser de até 59%. Situações na vida que 

causam estresse, como baixo nível de educação, moradia inadequada e uma quantidade muito 

grande de responsabilidades dos pais parece ter um papel importante sobre o desenvolvimento 

de sintomas depressivos maternos. Depressão materna pode estar associada também com 

aumento do risco de abuso à criança, bem como de trauma não intencional a mesma 

(NEELDMAN et al., 2000).  

Em estudo de intervenção, prospectivo e não controlado, realizado em uma clínica de 

cuidados primários de um hospital universitário pediátrico urbano, Neeldman et al. (2000) 

encontraram uma taxa realmente elevada de sintomas depressivos entre as mães e uma taxa de 

aderência ao tratamento muito baixa. Deste modo, pode-se dizer que a depressão materna não 

é um quadro exclusivo das mães de RN pré-termo e com muito baixo peso, mas tal situação 

pode ser um importante desencadeador e agravante de tais sintomas. Os autores ainda 

mencionam que a depressão materna pode estar associada a alterações familiares, problemas 

cognitivos e emocionais em longo prazo em crianças e salientam a necessidade de detecção e 

intervenção precoce de tal sintoma.  

Nessa linha de pensamento, verifica-se que a mãe de um bebê pré-termo pode estar 

mais exposta a vivenciar sintomas depressivos. O impacto do nascimento prematuro tende a 

ser uma experiência estressante para a maioria das mães, implicando muitas vezes na 
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diminuição da qualidade dos cuidados dispensados à criança. (GENNARO et al., 1993; 

SOBOTKOVÁ; DITTRICHOVÁ; MANDYS, 1996).  

Há forte correlação entre as desordens depressivas das mães e os distúrbios emocionais 

de seus filhos (MURRAY; COOPER, 1997). Embora as razões para a correspondência entre o 

estado afetivo das mães e os futuros distúrbios emocionais de seus filhos não estejam ainda 

bem estabelecidas, alguns autores apresentam possibilidades para tal, incluindo o modo como 

a mãe deprimida interage com seu filho (MURRAY, 1992).  

A qualidade da interação precoce entre mãe-bebê mostrou-se profundamente afetada 

pela presença de depressão pós-natal (MURRAY; COOPER, 1997). Estudos longitudinais têm 

revelado que a natureza da relação precoce entre mãe-bebê no contexto de depressão pós-parto 

é preditiva no curso do desenvolvimento cognitivo, emocional e social (MURRAY, 1992). 

As mães depressivas são mais aversivas, irresponsáveis e emocionalmente retraídas 

com seus bebês, possuem uma percepção mais negativa sobre os comportamentos de seus 

bebês (BIGATTI; CRONAN; ANAYA, 2001) e relatam mais problemas com amamentação, 

choro, sono e de relacionamento com seus bebês (MURRAY; COOPER, 1997) do que as 

mães sem depressão. 

O estudo de O’Connor, Heron e Vivette (2002) avaliou os efeitos da depressão 

materna pós-natal na predição de problemas comportamentais e emocionais em crianças aos 

quatro anos de idade nascidas a termo. Os autores encontraram que os altos níveis de 

depressão pós-natal foram responsáveis por elevar de duas a três vezes a média dos problemas 

de comportamento e emocionais nas crianças aos quatro anos de idade.  

Os transtornos de ansiedade, por sua vez, estão entre os transtornos psiquiátricos mais 

freqüentes na população e os sintomas ansiosos estão entre os mais comuns, podendo ser 

encontrados em qualquer pessoa em determinados períodos de sua vida (GORENSTEIN; 

ANDRADE, 2000). 
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A ansiedade corresponde a um estado emocional com componentes fisiológicos e 

psicológicos que abrangem sensações de medo, sentimentos de insegurança e antecipação 

apreensiva, pensamento dominado por idéias de catástrofes ou incompetência pessoal, 

aumento do estado de vigília e alerta, sensação de constrição respiratória, tensão e dor 

muscular, tremor e inquietação e uma variedade de desconfortos somáticos conseqüentes da 

hiperatividade dos sistemas nervoso autônomo (GORENSTEIN; ANDRADE, 2000; 

KAPLAN; SADOCK; GREBB, 1997).  

A ansiedade pode ser do tipo estado ou traço. A ansiedade do tipo estado é um estado 

emocional transitório ou situacional, caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e 

apreensão conscientemente percebidos e por alterações fisiológicas decorrentes do aumento na 

atividade do sistema nervoso autônomo. O estado de ansiedade refere-se à determinada reação 

a uma situação e tempo específico. A ansiedade do tipo traço, por sua vez, refere-se a 

diferenças individuais relativamente estáveis na tendência a reagir às situações percebidas 

como ameaçadoras com elevações de intensidade no estado de ansiedade (BIAGGIO; 

NATALÍCIO; SPIELBERGER, 1979). 

A ansiedade também pode ser patológica quando ela é desproporcional à situação que 

a desencadeia, ou quando não existe um motivo específico para o seu aparecimento 

(GORENSTEIN; ANDRADE, 2000), ou ainda, quando é uma resposta inadequada a 

determinada ameaça, em virtude de sua intensidade ou duração (KAPLAN; SADOCK; 

GREBB, 1997). 

Segundo Klaus e Kennell (1993), ansiedade e culpa foram as duas emoções mais 

aparentes nas mães durante o período inicial de hospitalização de seus bebês em UTI 

Neonatal. Elas se mostravam apreensivas com a sobrevivência do bebê e a ansiedade 

persistente indicava para outras tensões; além disso, os sentimentos de culpa eram agravados 

pela sensação de ansiedade. 
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Nyström e Axelsson (2002) descreveram as experiências maternas relacionadas à 

separação de seus bebês a termo (AT), hospitalizados em UTIN. Oito mães de RN AT 

admitidos em UTIN, foram entrevistadas. Em relação aos resultados dos relatos verbais 

obtidos das experiências maternas durante a hospitalização dos bebês, as mães expressaram 

sentir ansiedade devido à possibilidade de prejudicar o bebê com a separação precoce 

decorrente da internação do mesmo em UTIN.  

Padovani, Linhares, Carvalho, Martinez e Duarte (2004) realizaram um estudo sobre 

avaliação de indicadores emocionais de ansiedade, disforia e depressão de 50 mães de 

neonatos pé-termo de muito baixo peso internados na UTIN comparadas a 20 mães de 

neonatos a termo. Verificou-se uma quantidade significativamente maior de mães com 

indicadores clínicos de ansiedade do tipo estado, situacional relacionada ao nascimento 

prematuro do filho, do que de mães de bebês a termo. Com relação aos outros indicadores 

emocionais não houve diferença entre os grupos de mães. Os achados sugerem que as mães 

dos neonatos pré-termo mostraram elevação da ansiedade do tipo situacional, desencadeada 

pelo nascimento prematuro e pela hospitalização em UTIN do filho, requerendo apoio 

psicológico focal. 

Do ponto de vista metodológico, segundo Gorenstein e Andrade (2000), muitos 

pesquisadores encontram dificuldade na avaliação dos sintomas ansiosos e depressivos, devido 

à superposição desses dois conjuntos de sintomas. Segundo os autores, alguns pesquisadores 

sugerem que sintomas de depressão e de ansiedade sejam componentes de um processo de 

estresse psicológico geral, enquanto outros, afirmam que a superposição dos sintomas ansiosos 

e depressivos pode ser dar em função das limitações de escalas psicométricas utilizadas ou 

ainda, devido a um componente de sintomas inespecíficos presente em ambos os constructos, 

denominado afeto negativo que, segundo os autores, compreende vários estados aversivos 

como constrangimento, raiva, culpa, medo, tristeza, desdém, desgosto e preocupação.  
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Estudos nos quais a ansiedade e a depressão materna foram avaliadas, apontaram para a 

co-ocorrência entre esses sintomas, uma vez que, altos níveis de ansiedade parecem interagir 

com altos níveis de depressão materna, representando fatores potenciais de risco ao 

desenvolvimento do bebê e na relação da díade mãe- bebê (ALLEN; LEWINSOHN; SEELEY, 

1998; GALLER et al., 2000; O’CONNOR; HERON; GLOVER, 2002; PONIRAKIS; 

SUSMAN; STIFTER, 1998; PORTER; HSU, 2003). 

 Feldman et al. (1999) compararam preocupações maternas e comportamentos de 

apego em três grupos, diferenciados quanto ao risco neonatal, condições de proximidade, de 

separação e de perda potencial do bebê. O primeiro grupo era formado por mães que tiveram 

seus bebês nascidos a termo; o segundo, de mães de bebês nascidos pré-termo e de baixo peso, 

internados em UTIN e o terceiro de mães de bebês nascidos pré-termo e de muito baixo peso e 

internados em UTIN. Os achados apontaram que altos níveis de ansiedade-traço e ansiedade 

de separação nas mães, independentemente da condição médica do bebê e da separação entre 

mãe- bebê, explicaram a variação dos componentes de pensamentos e preocupações, nível de 

estresse e manejo do estresse materno. Quanto aos níveis de depressão materna, estes foram 

correlacionados negativamente com os comportamentos de apego e com a administração do 

estresse, ou seja, quanto mais altos os níveis de depressão materna, menos comportamentos de 

apego materno e mais dificuldade em administrar o estresse.  

Além de depressão e ansiedade, as mães podem apresentar certo nível de estresse 

devido à gestação e ao parto, particularmente, o parto prematuro. Em uma perspectiva 

psicológica, o estresse pode ser definido como “uma relação particular entre a pessoa e o 

ambiente que é apreciado por ela como excedente aos seus próprios recursos e que coloca em 

perigo seu bem estar” (LAZARUS; FOLKMAN, 1984). O caráter “particular” expressa a 

visão subjetiva do fenômeno de estresse, uma vez que, a condição de estresse dependerá da 
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percepção que o indivíduo tem da situação, da interpretação do evento estressor e do sentido a 

ele atribuído.  

Os transtornos psíquicos da mãe, na fase precoce da maternidade, são considerados 

fatores de grande risco para a negligência física ou emocional em relação à criança e o grau 

dessa negligência, diretamente proporcional à gravidade das condições psíquicas da mãe 

(GORENSTEIN; ANDRADE, 2000). Dessa forma, o suporte psicossocial pode ser de grande 

valia para o enfrentamento adaptativo das condições adversas por parte da mãe fragilizada 

emocionalmente pela condição do nascimento prematuro do seu bebê.   

 

 

1.5 Suporte psicossocial e grupos de apoio psicológico: espaço para representações e 

relatos de mães de bebês prematuros 

 

 

No sentido de minimizar o impacto das conseqüências imediatas e desfavoráveis para a 

relação mãe-bebê pré-termo hospitalizado em UTIN, têm sido propostas mudanças nas 

práticas de atendimento neonatal, incluindo estimulação e encorajamento do contato precoce 

da mãe com o bebê e a participação ativa dos pais nos cuidados dispensados ao bebê dentro da 

própria UTIN (ALS, 1982; KLAUS; KENNELL, 1993; LINHARES et al., 2000).  

Na década de 80, Hidelise Als, preocupada com os cuidados dispensados ao RN 

hospitalizado em UTIN, sistematizou a abordagem de “Cuidado desenvolvimental 

individualizado e centrado na família de bebês pré-termo de muito baixo peso em UTIN”, que 

constituiu-se em um marco importante de uma nova era no trabalho multidisciplinar em UTIN 

(ALS, 1982). Essa abordagem visa identificar, partindo do funcionamento básico individual 

de cada criança e de sua família, as oportunidades de suporte para a diferenciação e 
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modulação ótima, sem sobrecarga para a criança. Além disso, visa respeitar e fornecer suporte 

à família, uma vez que, os membros da família são considerados os colaboradores essenciais 

no cuidado neonatal e possuidores de habilidade singular de fornecer suporte para o 

desenvolvimento da criança (LINHARES et al., 2004).  

A abordagem do cuidado desenvolvimental enfatiza que a mãe do bebê pré-termo de 

muito baixo-peso precisa ser “cuidada” para que possa desempenhar plenamente as funções 

que lhe são atribuídas de maneira eficiente e afetiva. De acordo, com essa abordagem, a 

atuação da equipe de saúde na UTIN deve ser focalizada no bebê e na família, em especial na 

mãe (ALS, 1982; LINHARES et al., 2004).  

Além disso, mostram-se evidentes as seguintes vantagens quando a mãe é envolvida 

no cuidado de seu filho, tais como: a ocorrência de maior grau de interação entre a equipe 

médica e os pais, a observação da interação mãe-filho e da criança em um ambiente mais real, 

a obtenção de informações seguras sobre o paciente, sobre a doença e a evolução clínica, além 

de representar uma oportunidade ideal para orientar os pais em um ambiente seguro a fim de 

garantir a terapêutica correta após a alta (ALS, 1998; CUNHA; COSTA, 1998). 

Dessa forma, programas de intervenção não médica e de caráter psicossocial 

justificam-se, uma vez que, consideram aspectos importantes que estão relacionados às 

necessidades familiares- desde psicológicas a sócio-econômicas- para suprir às do bebê, ou 

seja, permitindo que ajudando a família, promova-se a saúde do bebê (CUNHA; COSTA, 

1998). O fornecimento de suporte psicossocial à família na qual o bebê se desenvolverá após a 

alta hospitalar é de fundamental importância, uma vez que, elevados índices de risco biológico 

e psicossocial poderão diminuir com programas de intervenção que incentivem o vínculo 

adequado mãe-bebê em situações adversas. 

O suporte psicossocial pode ser fornecido à família de maneira formal, por programa 

de intervenção, ou de maneira informal, enquanto apoio de familiares e amigos 
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(McLOUGHIN, 1995). Em ambas situações, o suporte psicossocial tem se mostrado um 

importante mecanismo de proteção para os pais, inclusive para pais de bebês prematuros, 

diminuindo o grau de estresse experimentado por esses pais (PREYDE; ARDAL, 2003). 

Os benefícios da atuação precoce e preventiva de suporte psicossocial não se 

restringem ao bem estar exclusivo das mães, pois são atitudes que representam também um 

grande benefício às crianças e aos demais familiares (MURRAY; COOPER, 1997). Klaus e 

Kennell (1993) afirmam que qualquer conduta terapêutica terá êxito assegurado, a médio ou 

longo prazo, se incluir em seu plano de atuação o núcleo familiar. 

Segundo Cunha e Costa (1998), três argumentos fundamentam a necessidade de 

Programas de Apoio aos Pais. Primeiramente, o fato de o desenvolvimento em longo prazo do 

RN pré- termo ser influenciado pelo ambiente. A resposta dos pais e do sistema familiar às 

características próprias destes bebês são os elementos mais importantes no desenvolvimento 

adequado dos mesmos; assim, um modelo de intervenção precoce na UTIN é preventivo e visa 

influenciar positivamente a inserção do bebê no sistema familiar. Em segundo lugar, diz 

respeito ao fato de a família ser uma constante na vida do bebê e a intervenção precoce a 

habilitará a suprir suas necessidades físicas e emocionais. O conceito de intervenção 

psicossocial inicial baseada na família como parte dos cuidados clínicos da UTI Neonatal, 

propõe-se a redução do estresse, estímulo à auto-estima dos pais e promoção do vínculo com o 

bebê. O terceiro argumento baseado na Constituição Brasileira pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente, determina apoio legal aos bebês e as suas famílias, logo que o risco seja 

identificado.  

De acordo com Cypriano e Fisberg (1989), identificar as emoções, atitudes, medos e 

preocupações dos pais seria uma forma de ajudar a criança, pois a ansiedade dos pais é 

transmitida aos filhos, influenciando, dessa forma, na recuperação de sua saúde. Segundo 

esses autores, as necessidades dos pais são, entre outras: perceber que seus filhos estão 
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recebendo cuidados físicos competentes, compreender a condição e o tratamento de seu filho, 

sentir que são importantes para seus filhos e capazes como pais e ter a oportunidade para 

discutir seus sentimentos sobre a hospitalização de seus filhos. 

A importância de suporte psicossocial oferecido às mães está relacionada ao fato de 

que a mesma tem um papel privilegiado de cuidadora primária e de longo prazo do bebê. 

(LINHARES et al., 2004).   

A literatura evidencia diferença de gênero na prevalência e no curso de transtornos 

emocionais, sendo as mulheres mais suscetíveis a apresentarem sintomas de ansiedade e 

depressão (GORENSTEIN; ANDRADE, 2000; MORENO et al., 2004; PINELLI, 2000). Em 

estudos nos quais foram comparados os escores de ansiedade e depressão de pais e mães de 

bebês nascidos pré-termo de baixo peso com internação em UTIN e de bebês a termo 

saudáveis, os resultados foram unânimes em enfatizar a vulnerabilidade materna frente ao 

nascimento do bebê, independentemente da condição de nascimento e do estado de saúde do 

mesmo, ou seja, as mães apresentaram níveis mais altos de ansiedade e de depressão do que os 

pais (DOERING; MOSER; DRACUP, 2000; PINELLI, 2000; SKARI et al., 2002; 

ZANARDO; FREATO, 2001). 

Segundo Klaus e Kennell (1993), a mãe pode experimentar as seguintes emoções: 

preocupações com a sobrevivência do bebê e ansiedade persistente, sentimentos de culpa; 

preocupações com seu papel de mãe; ressentimento e impotência, por não desempenhar o 

papel de mãe; sentimentos contraditórios de esperança e sobrevivência e de “luto 

antecipatório” do seu bebê. 

A vulnerabilidade psicológica das mães frente ao impacto da prematuridade do 

nascimento é inegável. Esse período, entretanto, constitui-se em um momento ideal para 

suporte psicossocial para o enfrentamento deste período crítico do bebê na UTI Neonatal. O 

apoio psicológico à mãe de RN pré-termo tem sido recomendado para ajudá-la no 
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enfrentamento do período de crise vivenciada com o nascimento e, conseqüentemente, com a 

internação do bebê na UTIN e na consolidação do vínculo mãe-bebê (LINHARES et al., 

1999).  

Weiss e Chen (2002) verificaram os efeitos da vulnerabilidade biológica de bebês 

nascidos pré-termo, a saúde mental das mães e o funcionamento das famílias desses bebês. Os 

autores encontraram que o grau de vulnerabilidade biológica do bebê e a baixa responsividade 

dos mesmos foram associados com mais problemas de saúde mental nas mães. Coesão 

familiar, presença paterna, suporte emocional e satisfação materna foram variáveis 

importantes para o bem-estar mental da mãe. Os achados indicam a necessidade de 

intervenções de suporte a mães como forma de proteção à saúde mental materna. 

Crnic et al. (1983) examinaram as relações entre estresse e suporte social a atitudes 

maternas e o comportamento de interação precoce mãe e bebê nascidos pré-termo e a termo, 

avaliadas em dois momentos: no primeiro mês e ao quarto mês de vida dos bebês. Os achados 

apontaram que, independente da condição de nascimento de seus bebês, o estresse e o suporte 

social materno fornecido as mães foram preditores de atitudes materna no 1º mês e dos 

comportamentos de interação aos quatro meses. As mães que relataram maior estresse foram 

menos positivas em suas atitudes e comportamentos, enquanto as mães com grande suporte 

social foram significativamente mais positivas. O suporte social fornecido por familiares teve, 

em geral, efeitos positivos e significativos nos comportamentos de interação entre mãe e bebê.  

A abordagem grupal tem sido considerada um importante instrumento para se trabalhar 

sentimentos despertados nas mães em relação aos problemas da criança. O fato de os pacientes 

e familiares reunirem-se com outras pessoas que enfrentam os mesmos problemas e 

necessidades, contribui para criar um clima de solidariedade e de coesão grupal (ORTIZ et al., 

1993).  
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Dessa forma, o grupo de pais tende a ser um espaço de reflexão de sentimentos e de 

orientação. O grupo pode fornecer a mãe a oportunidade de expressar sentimentos e poder ser 

ajudada a enfrentar a crise, superando a ambivalência de sentimentos de vida versus morte do 

bebê idealizado a termo (“bebê imaginário”) versus bebê real prematuro, com limitações, 

porém com recursos e possibilidades. Permite a mãe refazer etapas da construção da 

identidade do bebê, favorecendo a aceitação do mesmo, potencializando recursos, esperanças 

e expectativas maternas positivas quanto à possibilidade de vida e, indiretamente contribuindo 

para a construção do vínculo mãe-bebê.  

Além disso, no grupo são oferecidos apoio e proteção à mãe, a fim de que ela possa 

desenvolver melhores condições de enfrentamento no período de internação do bebê na UTIN, 

em que ela precisa estar próxima afetivamente de um bebê fisicamente distante. Enfim, o 

grupo funciona como contexto no qual pode-se conhecer as perspectivas das mães, como elas 

percebem e representam a situação de ter um bebê prematuro na UTIN, além de criar a 

oportunidade de orientá-las, contribuindo para o alívio de preocupações desnecessárias, 

favorecimento e formação do vínculo mãe-bebê (LINHARES et al., 1999).  

O grupo funciona, portanto, como um “continente” dos conteúdos ansiogênicos dos 

pais. Os pais, por outro lado, diminuem as suas angústias frente à situação, bem como as 

fantasias em relação à hospitalização da criança e o medo de o bebê não sobreviver. Com isto, 

também há uma mudança na imagem que os pais têm do bebê- uma vez que, mais aliviados, 

podem oferecer maior segurança e proteção ao mesmo- e da equipe médica- que é percebida 

como aliada, assim que os pais passam a participar mais ativamente dos cuidados com o bebê 

(ORTIZ et al., 1993).  

Segundo Linhares et al. (2000), as mães de bebês pré-termo em grupo podem 

conversar sobre suas preocupações, compartilhar suas experiências com outras mães, que se 

encontram em diferentes estágios com relação à evolução dos seus bebês e receber orientações 
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que ajudam no enfrentamento satisfatório deste período de crise, ajudando-as na busca de re-

equilíbrio psicológico. Freqüentemente, as mães podem adotar percepções extremamente 

distorcidas da evolução do bebê, ou seja, subestimando-o ou superestimando-o. Na primeira 

condição, identifica-se uma visão pessimista e postura de desânimo que, se agravadas, podem 

constituir-se em sintomas depressivos reativos ao estresse vivenciado pela mãe. Na segunda 

condição, por sua vez, o excesso de otimismo pode ser traduzido em mecanismo de negação 

dos fatos, como defesa, distorcendo a percepção da mãe e dificultando por parte desta a 

compreensão de informações e a tomada de decisões compartilhadas com a equipe médica, 

que são muitas vezes necessárias para garantir a boa evolução do bebê. A oportunidade de a 

mãe ajudar na recuperação de seu filho provoca nela um sentimento de competência e 

realização (CYPRIANO; FISBERG, 1989). 

Os pais, cujos filhos estão internados em UTIN, podem receber suporte psicossocial 

por orientação par a par, grupos de auto- ajuda (PREYDE; ARDAL, 2003) e grupos 

conduzidos por outros membros da equipe de saúde (McMAHON et al., 2001).  

Preyde e Ardal (2003) compararam dois grupos de mães de bebês nascidos de muito 

baixo peso (<1.500g) e de idade gestacional inferior a 30 semanas e admitidos em UTIN, 

diferenciados quanto à participação ou não do “Programa Companheiro” (Buddy Program) e 

avaliaram a eficácia desse programa no alívio do estresse, ansiedade, depressão e na promoção 

de suporte social aos pais. O “Programa Companheiro” consistia no fornecimento de suporte 

às mães; esse suporte era fornecido por outros pais voluntários que haviam passado pela 

experiência da internação de seus bebês em UTIN. Os autores observaram que, na linha de 

base, as mães de ambos os grupos apresentaram considerável estresse, ansiedade, depressão e 

alto nível de suporte social. As mães que participaram do “Programa Companheiro” 

apresentaram escores mais baixos de ansiedade do tipo estado, situacional, de depressão e 

maior percepção de suporte social do que os escores obtidos pelas mães do grupo controle. 
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Em relação aos níveis de ansiedade-traço, não foram encontradas diferenças significativas 

entre os grupos, ou seja, esses apresentavam semelhança quanto ao traço disposicional para 

responder de modo ansiogênico.  

Minde, Perrota e Marton (1985) compararam dois grupos de pais, sendo que apenas 

um grupo de pais havia recebido suporte de auto-ajuda. Os autores concluíram que os pais que 

receberam suporte visitaram mais freqüentemente seus bebês do que os do grupo controle, 

tocaram, falaram e olharam mais para seus bebês na posição face-a-face, além disso, foram 

considerados mais competentes quando avaliados quanto à capacidade de cuidados 

dispensados ao bebê. As mães continuaram a mostrar um envolvimento maior com seus bebês 

durante a amamentação e se preocupavam mais com o desenvolvimento do bebê até o terceiro 

mês após a alta hospitalar do bebê. 

Estudos realizados com o objetivo de analisar os conteúdos temáticos das 

verbalizações maternas durante a realização de grupos de apoio psicológico a mães de recém-

nascidos hospitalizados em UTI Neonatal são importantes uma vez que, uma vez que, o relato 

verbal materno é importante fonte de dados do ponto de vista metodológico (AYLWARD, 

2002; BIALOSKUSKI; COX; HAYES, 1998).  

Segundo Bardin (1979, p. 42), a análise de conteúdo pode ser definida como 

[...] um conjunto de técnicas de análises das comunicações, visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. 

 

Dessa forma, o objeto da análise de conteúdo é a palavra, o aspecto individual e atual 

da linguagem. As representações maternas aparecem como inferências do relato verbal e a 

análise categorial permite a classificação dos elementos de significação constitutivas da 

mensagem, desmembrando o texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analíticos (BARDIN, 1979). 
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Ortiz et al. (1993) avaliaram a experiência de um grupo de pais na UTI Pediátrica no 

Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Os autores concluíram que, freqüentemente, os pais 

verbalizavam sobre dúvidas, doença do filho, medo de aproximação, sensação de estar 

atrapalhando a equipe de saúde, ansiedade, temor da morte do filho, sentimento de culpa e de 

impotência frente à doença e a hospitalização.  

Oliveira, Linhares e Martinez (1998) analisaram os conteúdos verbais maternos 

expressos em 20 sessões de grupo de apoio psicológico às mães de RN nascidos com muito 

baixo peso (<1.500g). Os resultados encontrados em ordem de maior incidência foram: 

preocupação com a sobrevivência do bebê; preocupação com a separação do bebê, devido à 

internação prolongada do mesmo; impotência para desempenhar o papel de mãe; alívio/ 

esperança em relação à sobrevivência; desejo de alta hospitalar do bebê; culpa relativa a 

condições adversas antecedentes ao nascimento; problemas pessoais- familiares da mãe; alívio 

quanto às condições de saúde e desenvolvimento do bebê; frustração de suas expectativas 

relacionadas ao bebê- “bebê imaginário”.  

Miles, Davis e Shepherd (1998) examinaram por meio da análise do conteúdo verbal 

materno, se as preocupações maternas relacionadas ao nascimento pré-termo permaneciam 

durante o terceiro ano de vida de seus bebês. No período posterior ao nascimento pré-termo, 

as mães relataram sentimentos de proteção em relação ao bebê, relacionados ao risco de 

infecções. As mães continuaram a relatar sobre sentimentos de proteção aos três anos de idade 

da criança, entretanto, essas preocupações estavam relacionadas à proteção contra violência, 

seqüestro, afogamento e acidentes. A condição de vulnerabilidade biológica dos bebês foi 

relacionada a esses sentimentos de proteção por grande parte das mães. Outras preocupações 

maternas relatadas foram em relação à saúde e a problemas de desenvolvimento, como 

seqüelas da prematuridade. 
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As manifestações verbais feitas nos grupos de pais e comumente observadas pela 

equipe revelam sentimentos de culpa presentes na fantasia de que algo errado foi feito ou que 

não foi dispensado o cuidado suficiente à criança (CYPRIANO; FISBERG, 1989).  

Diante do exposto, para compreender e fortalecer os aspectos adaptativos do grupo 

familiar de bebês nascidos pré-termo, deve-se, primeiramente, conhecer as percepções 

maternas acerca da prematuridade e hospitalização do seu bebê na UTI Neonatal. 

Considerando-se a relação entre as verbalizações maternas e níveis sintomáticos de 

ansiedade e depressão e a necessidade de pesquisa sistemática sobre esses aspectos para 

subsidiar ações de ajuda psicológica a mães vulneráveis devido a prematuridade do 

nascimento do (a) filho (a) propõe-se o presente estudo. 
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O objetivo principal do presente estudo consistiu em caracterizar os conteúdos verbais 

maternos expressos em contexto de um “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-

termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)” e compará-los 

em dois grupos de mães diferenciadas quanto a indicadores emocionais clínicos do tipo 

ansiedade e/ ou depressão.  

Para a consecução deste objetivo, propôs-se um objetivo secundário de caráter 

metodológico, que visa elaborar um sistema de análise do conteúdo das verbalizações 

maternas no referido contexto.  

O presente estudo foi delineado a fim de responder às seguintes questões: 

a) Quais os conteúdos verbais maternos expressos em contexto de um 

“Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-termo 

hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal?” 

b) Esses conteúdos verbais diferem de acordo com a presença ou não de 

indicadores emocionais clínicos de ansiedade e/ ou depressão em mães de 

bebês pré-termo hospitalizados em UTIN?  
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3 MÉTODO 
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3.1 Participantes  

  

 

A amostra do presente estudo foi composta por 20 mães de bebês nascidos pré-termo 

(idade gestacional < 37 semanas), com peso de nascimento abaixo de 1.500 gramas que 

participaram do “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados na 

Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)” do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (USP). 

Critérios de exclusão 

 Foram excluídas do estudo mães portadoras de distúrbios psiquiátricos (antecedentes e 

contemporâneos), identificados com base na Entrevista Clínica Estruturada para DSM – III – 

R / SCID Não – Paciente (SPITZER et al., 1989), as mães portadoras do vírus HIV (estas não 

poderiam ser estimuladas em relação à amamentação), as mães analfabetas e as mães com 

déficit sensorial (visual ou aditivo) que as incapacitariam de realizar as avaliações 

psicológicas.  

Composição da amostra 

A Figura 1 apresenta a composição dos grupos de estudo. 
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M: Mãe; GI: Grupo de Intervenção; GC: Grupo Controle; SCID+: portadoras de distúrbios psiquiátricos, 
identificados a partir da Entrevista Clínica Estruturada para DSM – III – R / SCID Não – Paciente; MCIE: Mães 
com indicadores emocionais; MSIE: Mãe sem indicadores emocionais. 
 

Figura 1. Composição dos grupos de estudo 

 

No período de junho de 2001 a fevereiro de 2003, 73 mães que tiveram seus bebês 

nascidos pré-termo (idade gestacional < 37 semanas), com peso de nascimento abaixo de 

1.500 gramas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), 

receberam o acompanhamento de rotina da psicóloga contratada pelo HCFMRP- USP, através 

de grupos de apoio psicológico. 

Destas, 43 mães participaram de um “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês 

pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)”, com um 

acolhimento estruturado apoiado em materiais de orientação com base em manual impresso e 

vídeo. 

Das 43 mães incluídas no programa, sete foram excluídas, sendo um caso devido ao 

óbito do bebê e seis mães eram portadoras de distúrbios psiquiátricos (antecedentes e 

73M 

43 M GI 

36 M GI 
 

7 M excluídas: 1 óbito do bebê e 6 M SCID+ 
SCID SCID + 

14 M excluídas (s/ áudio) 

22 M incluídas  

2 MSIE excluídas 

10 MSIE 10 MCIE 
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contemporâneos ao nascimento do bebê), identificados a partir da Entrevista Clínica 

Estruturada para DSM – III – R / SCID Não – Paciente (SPITZER et al., 1989).  

Dessa forma, 36 mães participaram do “Programa de Apoio Psicológico a mães de 

bebês pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)” do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP). Da amostra de 36 

mães, 14 mães não tiveram suas sessões de intervenção psicológica gravadas em áudio e, 

portanto, foram excluídas do estudo por não terem seus relatos verbais registrados, 

prejudicando a coleta de dados. 

Na amostra de 22 mães foram identificadas aquelas que apresentaram indicadores 

clínicos emocionais de ansiedade e depressão, avaliadas antes de ingressarem no “Programa 

de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal (UTIN)”. Ao final, obteve-se uma amostra de conveniência de 20 mães, 

sendo: 10 mães com indicadores emocionais, denominando-se o grupo Mães com indicadores 

emocionais (MCIE) e 10 mães sem indicadores emocionais, denominando-se o grupo MSIE.  

 

 

3.2 Aspectos Éticos 

 

 

O presente estudo vincula-se aos estudos de Doutorado, em fase de conclusão: a) 

"Indicadores emocionais maternos e intervenção psicológica durante a internação do bebê pré-

termo em UTI Neonatal", sob a responsabilidade da doutoranda Ana Emília Vita Carvalho do 

Programa de Pós-graduação em Psicologia- FFCLRP- USP e psicóloga contratada do 

HCFMRP- USP (pesquisadora B); b) “Indicadores emocionais e concepções acerca do papel 

materno e do desenvolvimento do bebê, em mães de RN pré-termo (≤ 1.500g) comparadas 
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com as mães de RN a termo”, sob a responsabilidade da doutoranda Flávia Helena Pereira 

Padovani do Programa de Pós-graduação em Psicologia- FFCLRP- USP (pesquisadora C) ,  

ambos sob orientação da Profª Drª Maria Beatriz Martins Linhares. 

Foi apresentado às mães participantes, pela psicóloga contratada e responsável pelos 

atendimentos em UTIN (pesquisadora B), o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 

(Anexo A) no qual constavam, em linguagem compreensível às mães participantes, as 

informações necessárias acerca do objetivo da pesquisa, da clientela alvo, do procedimento de 

coleta de dados, das condições do sigilo de sua identidade e da possibilidade imediata de 

desligamento do estudo a qualquer momento respeitando a tomada de decisão livre e 

espontânea da participante. Às mães adolescentes, com idade abaixo de dezoito anos, era 

apresentado um outro termo de consentimento (Anexo B), o qual assegurava a permissão dos 

pais ou responsáveis para que essas mães participassem do estudo. 

Era assegurado o atendimento de rotina do Setor de Psicologia Pediátrica a todas as 

mães, independente de concordarem ou não em participar do estudo. 

O presente estudo contou com a aprovação dos Setores de Neonatologia e de 

Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da FMRP (HCFMRP) e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP, de acordo com o processo HCRP nº 1607/2001. 

(Anexo C). 

 

 

3.3 Local  

 

 

 O estudo foi desenvolvido no Setor de Neonatologia do Departamento de Puericultura 

e Pediatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto- USP. 
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 O Hospital das Clínicas é um hospital público, universitário e de nível terciário, que 

atende ao Sistema Único de Saúde (SUS) e vinculado à Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto (HCFMRP-USP). O HCFMRP é um hospital de referência para Ribeirão Preto e região 

para casos de alto risco e de alta complexidade. A UTI Neonatal conta com 32 leitos. 

Dos 1.700 partos ocorridos em média anualmente no Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 10% são de nascimentos pré-termo. O contexto do 

Hospital das Clínicas oferece a mãe e ao bebê atendimento rotineiro de caráter interdisciplinar 

na UTI Neonatal e no Berçário de Médio Risco.  

 

 

3.4 Instrumentos de medidas e material  

 

 

Foram utilizados os seguintes instrumentos de medidas e materiais para a realização do 

presente estudo:   

 a) Para seleção da amostra 

 - SCID Não – Paciente- Entrevista Clínica Estruturada para DSM – III – R / 

(SPITZER et al., 1989) A SCID/ Não paciente consiste em um roteiro semi-estruturado de 

entrevista, norteador de uma investigação clínica de distúrbios psiquiátricos, designada para 

uso com indivíduos não identificados como pacientes psiquiátricos. Este instrumento deve ser 

administrado por um profissional de Saúde Mental treinado e familiarizado com a 

classificação e os critérios diagnósticos do DSM-III-R (DEL BEN, 1995). O instrumento 

fornece um julgamento clínico sobre o histórico de transtornos psiquiátricos e foi utilizado, 

sem finalidade diagnóstica, para excluir mães que apresentavam histórico psiquiátrico. 

 b) Para a caracterização da amostra total de mães 
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 - Entrevista elaborada por Carvalho, Padovani e Linhares (CARVALHO, 2004), para a 

coleta de informações sócio-demográficas das mães e dos bebês, tais como, idade materna, 

grau de escolaridade materna, número de filhos, ocupação profissional e nível de qualificação 

ocupacional materno, situação conjugal dos pais do bebê e gênero do bebê. 

 - Prontuários médicos dos bebês do HCFMRP. Nos prontuários médicos dos bebês 

foram coletados os seguintes dados relativos às variáveis de risco neonatal do bebê: peso de 

nascimento (gramas), idade gestacional (semanas) e tempo de internação na UTIN (dias). Para 

identificar a intensidade do risco neonatal, foi utilizado o escore do Índice de risco Clínico 

para bebês- CRIB (Clinical Risk Index for Babies) de Cockburn et al. (1993), o escore dos 

bebês no APGAR ao 5º minuto e a classificação relacionando peso de nascimento e idade 

gestacional.  

A CRIB é uma escala composta por seis itens (nascimento, idade gestacional, 

malformação, acidose sanguínea, oxigenação mínima e máxima), avaliados nas doze primeiras 

horas de vida do bebê, que resulta em um escore. Quanto mais alto o escore, maior a 

gravidade neonatal. O escore igual ou maior do que seis representa maior risco neonatal, com 

prognóstico de mortalidade ou morbidade.  

O APGAR, por sua vez, é uma avaliação realizada no primeiro, no quinto e no décimo 

minuto de vida do bebê, em uma escala que varia de zero a 10, a qual depende da condição de 

nascimento do bebê. Para a definição do índice de APGAR são analisadas e medidas as 

seguintes variáveis do bebê: freqüência cardíaca, cor da pele, esforço respiratório, tônus 

muscular e reatividade. O escore do APGAR do 5º minuto é sensível ao prognóstico de 

evolução clínica do bebê. Quanto mais alto o escore no APGAR, menor a gravidade neonatal.  

Quanto à classificação do bebê em função da relação entre seu peso de nascimento e a 

idade gestacional, os bebês podem ser classificados de acordo com Lubchenco (1984) em: 
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pequenos para a idade gestacional (PIG), com peso adequado para idade gestacional (AIG) e 

bebês grandes para a idade gestacional (GIG). 

 c) Para composição da amostra de mães subdivididas em dois grupos diferenciados 

quanto à presença ou não de indicadores emocionais clínicos de ansiedade e/ ou depressão 

 - Inventário de Ansiedade- Traço/ Estado - IDATE (BIAGGIO; NATALÍCIO, 1979), 

com tradução e adaptação brasileira de Biaggio, Natalício e Spielberger (1979). O IDATE é 

uma escala de auto-avaliação composto de duas sub-escalas de 20 itens cada, que medem duas 

formas de ansiedade distintas: estado (A – Estado) e traço (A – Traço). O Estado e o Traço 

dizem respeito a um estado emocional transitório e a uma característica ou traço relativamente 

estável de propensão à ansiedade, respectivamente. Na sub-escala de ansiedade-estado foi 

solicitado às mães que ao responderem os itens pensassem na situação de nascimento do(a) 

filho(a). Cada item das sub-escalas é avaliado numa escala de quatro pontos, baseado na 

intensidade (absolutamente não, um pouco, bastante, muitíssimo) para a escala de Ansiedade – 

Estado e na freqüência (quase nunca, às vezes, freqüentemente, quase sempre) para a escala de 

Ansiedade – Traço. Considerando o baixo nível de escolaridade das mães participantes deste 

estudo e a dificuldade das mesmas em compreender a graduação das respostas, foi utilizado, 

quando necessário, um recurso visual de fichas de cartolina em tamanhos crescentes 

correspondentes à gradação de intensidade ou freqüência. A menor ficha correspondia à 

resposta 1, que variava conforme a sub-escala (A- Estado: “absolutamente não”; A- Traço: 

“quase nunca”) e a maior delas, conseqüentemente, correspondia à resposta 4 (A- Estado: 

“muitíssimo”; A- Traço: “quase sempre”). As respostas encontravam-se escritas em cada uma 

das fichas, em cores diferentes, e eram apresentadas às mães para que, se preferissem, 

apontassem as fichas correspondentes às suas respostas. A somatória desses itens foi subtraída 

do somatório dos itens que indicavam ansiedade no cálculo do escore das duas sub-escalas. Os 

escores do IDATE foram transformados em percentis e foi adotado o percentil maior ou igual 
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a 75 para discriminar portador de indicador clínico emocional de ansiedade, do tipo estado ou 

traço. 

 - Inventário de Depressão de Beck (BECK et al., 1961), com tradução e adaptação 

brasileira de Cunha (2001). O BDI é uma escala de auto-avaliação de manifestações 

comportamentais de depressão, porém sem finalidade diagnóstica. Este instrumento é 

composto por vinte e uma categorias de sintomas e atitudes, com quatro afirmações, cada uma 

refletindo um grau crescente de gravidade de depressão (de 0 a 3). Os resultados são expressos 

em escores e o ponto de corte utilizado para identificar portador de indicador emocional de 

depressão não diagnosticado foi de escore acima de 20 (KENDALL et al., 1987). 

 d) Para a coleta de dados 

 - “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a Orientação 

Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g”, de Carvalho e Linhares 

(2001).  

O Manual de apoio aborda representações maternas e incentiva verbalizações relativas 

aos sentimentos, preocupações e reações familiares, em seis capítulos, a saber: 1.O impacto do 

nascimento pré-termo do bebê; 2.A hora da visita na UTI Neonatal; 3.Como posso ter contato 

com o meu bebê?; 4.Notícias sobre o bebê internado na UTI Neonatal; 5.Como amamentar 

meu bebê internado em UTIN? e 6.A hora da alta hospitalar. O Manual encontra-se no Anexo 

D 

 - Gravador, fita cassete e pilhas. 
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3.5 Contexto da Pesquisa 

 

 

Particularmente, com relação às intervenções psicológicas realizadas através do 

Serviço de Psicologia Pediátrica, desde 1996 desenvolve-se o “Programa de Apoio 

Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal (UTIN)”. Este programa de intervenção oferece suporte psicológico direcionado a: 

esclarecimentos à mãe para compreensão da condição da prematuridade do bebê, reflexão de 

sentimentos maternos, orientações de apoio psicológico, estímulo ao vínculo mãe-bebê e ao 

enfrentamento das situações de visita a UTIN e cuidados do bebê. Em continuidade, mães e 

bebês são convidados a participar do “Programa de Seguimento Longitudinal dos 

Prematuros”, no qual as mães recebem orientações e os bebês recebem acompanhamento 

psicológico (follow-up) para a avaliação de seu desenvolvimento até a fase escolar. 

O “Programa de Apoio Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados em 

Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN)” incluía um conjunto de quatro sessões de 

intervenção psicológica estruturadas cada uma com duração de 60 minutos, aproximadamente, 

as quais eram realizadas semanalmente até o momento da alta hospitalar do bebê. 

Primeiramente, era realizada a sessão de apresentação das mães no grupo, onde era 

estabelecido um “rapport”; na segunda sessão, as mães assistiam e discutiam com a psicóloga 

(pesquisadora B) sobre o material áudio-visual (GASPARETTO, 1998); na terceira sessão, as 

mães liam e discutiam o material impresso, o Manual de apoio com a psicóloga e na última 

sessão, as mães realizavam atividades através de técnicas expressivas (desenho, pintura, 

escrita, etc).  

A ocorrência das sessões de intervenção psicológica do “Programa de Apoio 

Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo 
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Neonatal (UTIN)” estava condicionada a demanda das mães participantes. Conseqüentemente, 

os grupos formados para a realização das sessões de intervenção psicológica variavam quanto 

ao número de participantes por sessão, com no mínimo de duas e o máximo de quatro mães. 

 

 

3.6 PROCEDIMENTO 

 

3.6.1 Coleta de dados 

 

 

 A coleta de dados foi realizada com a colaboração de três pesquisadoras, a fim de 

assegurar a condição “cega” em relação dos resultados de avaliação psicológica das mães por 

parte deste estudo. Portanto, na descrição da coleta de dados haverá referência à pesquisadora 

A, que se trata da pesquisadora do presente estudo e responsável pela aplicação dos 

instrumentos de avaliação psicológica em uma parte da amostra de mães, transcrição das 

audiogravações das sessões nas quais se utilizou do Manual de apoio, elaboração e análise do 

sistema de categorias temáticas; pesquisadora B, psicóloga contratada e responsável pelos 

atendimentos na UTIN do HCFMRP-USP e mediadora das intervenções psicológicas nas 

quais era utilizado o manual de apoio e, a pesquisadora C, psicóloga colaboradora e 

responsável pela aplicação dos instrumentos de avaliação psicológica em uma parte da 

amostra de mães.   

 

Seleção dos participantes 

Primeiramente, a fim de cumprir o critério de exclusão de mães portadoras de distúrbio 

psiquiátrico, a Entrevista Clínica Estruturada para DSM – III – R / SCID Não – Paciente foi 
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aplicada individualmente pela pesquisadora B. Mediante a confirmação do critério de inclusão 

(ausência de histórico psiquiátrico), foi estabelecido um contrato de participação com as mães. 

Nessa ocasião também foi firmado o “Termo de Consentimento Esclarecido”, assegurando a 

concordância das mães em participar do projeto. 

 

Avaliação psicológica para identificação dos dois grupos de mães - Mães Com Indicadores 

Emocionais (MCIE) e Mães Sem Indicadores Emocionais (MSIE) 

Foi realizada uma avaliação psicológica a qual teve por finalidade a composição dos 

dois grupos de mães diferenciados a posteriori quanto à presença ou não de indicadores 

clínicos emocionais de ansiedade e/ ou depressão.  

Para a composição dos dois grupos de mães, foi necessária a aplicação dos 

instrumentos de avaliação dos níveis de indicadores emocionais de ansiedade e depressão 

utilizando-se, respectivamente, o Inventário de Ansiedade Traço-Estado-IDATE e o 

Inventário de Depressão de Beck- BDI. O critério adotado para a composição dos grupos 

diferenciados quanto à presença ou não de indicadores clínicos emocionais seguiu as 

respectivas normas de pontuação dos instrumentos para a classificação: acima de 20 pontos no 

Inventário de Depressão de Beck e percentil igual ou acima de 75 no Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado.  

Os instrumentos foram aplicados pela pesquisadora do presente estudo (pesquisadora 

A) e por uma psicóloga colaboradora (pesquisadora C). A aplicação dos instrumentos de 

avaliação ocorria após a confirmação da participação das mães no presente estudo e antes das 

sessões de intervenção psicológica com o Manual de apoio.  

Os instrumentos de avaliação dos níveis de indicadores emocionais de ansiedade e 

depressão foram aplicados alternadamente, a fim de neutralizar o possível efeito da ordem de 

aplicação dos mesmos. O tempo de duração de cada aplicação era de aproximadamente trinta 
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minutos. Posteriormente, esses instrumentos foram cotados pela psicóloga C, que era 

especializada e treinada em avaliação psicológica. 

As avaliações psicológicas foram realizadas no primeiro mês de vida do bebê em 

ambos os grupos (Mediana do Grupo MCIE {Valor mínimo- máximo} = 26 {10- 49} dias; 

Mediana do Grupo MSIE { Valor mínimo- máximo} = 20 { 20- 40 dias}). 

 

Coleta de dados acerca dos relatos verbais maternos 

As sessões áudio-gravadas de intervenção psicológica estruturada nas quais foi 

utilizado o referido Manual de apoio- Manual de apoio para a orientação psicológica de mães 

de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g” (CARVALHO; LINHARES, 2001) fizeram parte da 

coleta e análise de dados do presente estudo. A utilização do Manual de apoio em contexto 

interativo de grupo visou otimizar as trocas de experiências entre as mães participantes e 

promover condições de orientação às mesmas.  

A psicóloga (pesquisadora B) era responsável por agendar com as mães o horário e o 

local das sessões de intervenção psicológica. Estas sessões eram realizadas em grupo de mães 

e mediadas pela psicóloga, previamente treinada e especializada em orientação de grupos de 

apoio psicológico e responsável pelos atendimentos em UTIN (pesquisadora B). Esta era 

“cega” em relação ao resultado da avaliação psicológica das mães participantes, quanto aos 

níveis de indicadores clínicos emocionais. A áudio-gravação das sessões, para a posterior 

transcrição literal das verbalizações maternas, contava com o consentimento prévio das 

participantes.  

Ocorreram 16 sessões de intervenção psicológica em que o Manual de apoio foi 

utilizado de forma mediada socialmente pela psicóloga (pesquisadora B).  

As sessões de intervenção psicológica nas quais utilizou-se o Manual de apoio foram 

realizadas imediatamente após um mês de vida do bebê em ambos os grupos (Mediana do 
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Grupo MCIE {Valor mínimo- máximo} = 30 {17- 60} dias; Mediana do Grupo MSIE { Valor 

mínimo- máximo} = 34 { 19- 59 dias}). 

 

Informações sobre características da mãe e do bebê  

As informações sócio-demográficas das mães, tais como: idade, grau de escolaridade, 

número de filhos, ocupação profissional, nível de qualificação ocupacional materno e situação 

conjugal e sobre o gênero do bebê foram obtidas através de entrevistas individuais realizadas 

com as mães pela pesquisadora C. 

 

Informações sobre a história de saúde do bebê  

Foi realizada uma coleta de informações através da análise documental dos prontuários 

médicos a fim de verificar a história de saúde dos bebês nascidos pré-termo. Identificaram-se 

os seguintes aspectos em relação às variáveis de risco neonatal do bebê: peso de nascimento 

(gramas), idade gestacional (semanas) e tempo de internação na UTIN (dias). Para identificar 

a intensidade do risco neonatal, foram consultados os dados relativos ao escore do índice de 

risco clínico (Clinical Risk Index for Babies), o escore do APGAR ao 5º minuto e à 

classificação do bebê em função da relação entre seu peso de nascimento e a idade 

gestacional. 

 

Sessões do Manual de apoio: “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a 

Orientação Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e < 1.500g”  

Inicialmente, os “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a 

Orientação Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g” era apresentado às 

mães, pela psicóloga (pesquisadora B) através de um breve comentário sobre a elaboração e o 

objetivo do mesmo, seguido por uma leitura da introdução do Manual de apoio.  
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Cada capítulo do Manual de apoio era introduzido por trechos, que correspondiam a 

breves verbalizações literais maternas acerca de representações, sentimentos, preocupações e 

reações familiares relacionadas aos temas abordados pelos capítulos, a saber: O impacto do 

nascimento pré-termo do bebê; A hora da visita na UTI Neonatal; Como posso ter contato 

com o meu bebê?; Notícias sobre o bebê internado na UTI Neonatal; Como amamentar meu 

bebê internado em UTIN? e A hora da alta hospitalar.  

Nessas sessões, as mães eram convidadas pela psicóloga (pesquisadora B) a fazerem 

um rodízio para as leituras dos trechos que iniciavam os capítulos do Manual de apoio. 

Além disso, cada capítulo trazia um texto informativo e de orientação direcionado as 

mães. O texto possuía linguagem simples e acessível e era eliciador de discussões sobre os 

temas propostos pelos capítulos do referido Manual de apoio.  

Após a leitura dos respectivos trechos dos capítulos, as mães eram convidadas a 

expressarem verbalmente seus pareceres sobre o que haviam lido, sendo estimuladas pela 

psicóloga a refletirem e a compartilharem verbalmente com as demais acerca do conteúdo 

lido. A discussão era mediada por interação social pela psicóloga responsável (pesquisadora 

B) e as intervenções verbais da psicóloga visavam à regulação emocional das mães, segundo o 

procedimento definido e descrito em Carvalho (2005).  

Posteriormente, concluída as reflexões maternas referentes aos trechos iniciais dos 

capítulos, a psicóloga fazia a leitura do texto informativo referente ao capítulo lido.  
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3.6.2 Análise dos dados 

 

 

Preparação dos dados para a análise 

As sessões áudio-gravadas utilizando o Manual de apoio foram transcritas literalmente 

para posterior análise do conteúdo temático das verbalizações maternas. Essa etapa foi 

realizada pela psicóloga (pesquisadora A). 

Devido as áudio-gravações estarem sujeitas a interferências de ruídos sonoros, após 

realizadas as transcrições literais de todas as sessões de intervenção psicológica em grupo, as 

mesmas foram submetidas à psicóloga responsável pela condução das sessões (pesquisadora 

B) para que possíveis falhas nas transcrições das áudio-gravações pudessem ser corrigidas, 

antes da análise do conteúdo verbal materno. Dessa forma, a porcentagem de dados 

incompreensíveis foi de apenas 1,5 % (5/338) para o Grupo MCIE e 1% (3/323) para o Grupo 

MSIE, do total de verbalizações. 

 

Elaboração do sistema de categorias para análise do conteúdo verbal 

A análise do conteúdo temático das verbalizações maternas, a partir dos dados 

transcritos das sessões realizadas com o Manual de apoio foi realizada por meio de um sistema 

de análise quantitativo- interpretativo.  

O sistema de análise quantitativo- interpretativo consiste, segundo Biasoli-Alvez 

(1998), primeiramente, na etapa interpretativa que corresponde a apreensão do significado 

atribuído as respostas, falas ou comportamentos que o sujeito pode assumir. Essa etapa 

também prevê a elaboração de um sistema de categorias de respostas que atendam os critérios 

de exaustividade, exclusividade e manutenção de um mesmo nível e inferência e/ ou 
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interpretação. Posteriormente, a etapa de quantificação dos dados prevê procedimentos de 

tabulação dos dados, cálculos de porcentagem e análises estatísticas. 

No presente estudo para a elaboração do sistema de categorias, as verbalizações da 

psicóloga (pesquisadora B) responsável pela condução dos grupos de intervenção psicológica 

foram utilizadas como contexto antecedente e subseqüente às verbalizações maternas para 

auxiliar no esclarecimento do significado destas para fins de categorização do conteúdo verbal 

materno.  

A elaboração do sistema de categorias para análise do conteúdo verbal materno incluiu 

as seguintes etapas: 

1ª) Definição de unidades de análise: a delimitação de unidades de análise foi 

realizada dividindo-se as transcrições dos relatos verbais das mães em frases ou breves 

trechos, que correspondiam a conteúdos do significado representativo acerca da experiência 

materna relacionada a prematuridade do bebê;  

2ª) Identificação das principais palavras-chave presentes nas unidades de análise dos 

relatos verbais maternos, referentes a sentimentos, reações, pensamentos e expectativas 

maternas;  

3ª) Agrupamento de palavras-chave presentes nas unidades de análise do conteúdo 

verbal materno, a fim de aglutinar os conteúdos significativos equivalentes dessas unidades 

para criar as categorias e sub-categorias temáticas; 

4ª) Definição das categorias e sub-categorias temáticas em termos operacionais. O 

sistema de categorias e sub-categorias do conteúdo verbal foi revisto por outras duas 

psicólogas, treinadas e experientes em observação sistemática do comportamento e análise de 

verbalizações quanto ao conteúdo temático; 
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5ª) Aplicação do sistema de categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno 

nas unidades de análise. Para facilitar a aplicação desse sistema foram estabelecidos códigos 

para cada categoria e sub-categoria; 

Para aferição da fidedignidade, o sistema de categorias para análise do conteúdo verbal 

materno foi submetido ao estabelecimento do índice de concordância entre dois avaliadores 

independentes- pesquisadoras A e C. A pesquisadora A realizou a aplicação do sistema de 

categorias em todas a amostra de mães. Para o estabelecimento do índice de concordância 

entre dois avaliadores independentes, coube a pesquisadora C a aplicação do sistema de 

categorias em 20% da amostra de total das mães (n= 4). Essa pesquisadora (C) era “cega” em 

relação à presença ou não de indicador emocional das mães que estavam sendo avaliadas. 

Posteriormente, foram registrados os acordos e desacordos entre as pesquisadoras A e 

C e aplicada a seguinte fórmula para verificar o índice de concordância: 

IC= A / A+D x  100% , onde: 
            

IC: índice de concordância entre dois avaliadores independentes 

A: acordos entre os dois avaliadores 

D: desacordos entre os dois avaliadores 

O índice de fidedignidade entre avaliadores foi de 85%.  

Após o estabelecimento desse índice, o sistema de categorias e sub-categorias para 

análise do conteúdo verbal materno foi ajustado para esclarecer as categorias e sub-categorias 

em que incidiram os desacordos entre os avaliadores e aplicado em todos os dados da amostra 

do estudo. 

O sistema de categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno encontra-se 

descrito a seguir. Primeiramente, será apresentado a lista de categorias e sub-categorias no 

Quadro I. 
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Quadro I- Sistema de categorias e sub-categorias de análise do conteúdo verbal materno 

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO POSITIVA  
• Amor ou orgulho pelo bebê 
• Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 
• Desejo da sobrevivência do bebê 
• Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição de 

prematuridade do bebê 
• Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou tocar o bebê 
• Vontade de amamentar 
• Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta  
• Atenção ao bebê 

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO NEGATIVA 
1) Reações negativas  

• Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê 

• Mal-estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança 
• Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 
• Choro ou tristeza 
• Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do seu bebê pré-termo  
• Impaciência ou inquietude 
2) Dúvidas e comentários  

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO DE OSCILAÇÃO OU 
AMBIVALÊNCIA  
SENTIMENTOS MATERNOS DE CULPA 

• Culpa atribuída pelo outro  
• Isenção de culpa 
• Auto-atribuição duvidosa de culpa 

EXPECTATIVAS MATERNAS EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO DE NASCIMENTO DO 
BEBÊ E A EQUIPE DE SAÚDE 
   1) Expectativas em relação à condição de nascimento do bebê 

• Expectativa em relação ao estado de saúde do bebê 
• Expectativa relativa ao peso “normal” 
• Expectativa relativa ao tamanho “normal” 
• Expectativa relativa ao nascimento a termo  
• Expectativa relativa ao sexo do bebê 

   2) Expectativas em relação à equipe de saúde 
PERCEPÇÕES MATERNAS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO, 
EVOLUÇÃO E SAÚDE DO BEBÊ 

• Positivas 
• Negativas 

CONCEPÇÕES MATERNAS SOBRE A PREMATURIDADE DO BEBÊ 
• Impotência de desempenhar o papel materno 
• Indiferença materna 
• Dependência materna em relação ao bebê 
• Dependência do bebê em relação à mãe 

COMPARAÇÕES COM OUTROS BEBÊS E MÃES 
• Positivas 
• Negativas 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MATERNA COM A EQUIPE DE SÁUDE 
• Comunicação omitida  
• Comunicação fornecida  
• Busca ativa materna por informação 
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• Medo ou vergonha de perguntar sobre notícias do bebê 
• Ajuda ou auxílio da equipe de saúde 
• Impedimento da equipe de permitir ver ou visitar o bebê 
• Oposição ou insegurança em relação à equipe de saúde 

MENÇÃO DE FÉ-RELIGIOSA 
DESCRIÇÕES DA RELAÇÃO MÃE- BEBÊ  
IDENTIFICAÇÃO COM O MATERIAL UTILIZADO NO PROGRAMA DE 
INTERVENÇÃO 

• Identificação  
• Não identificação  

INCENTIVO E SUPORTE DE AMIGOS E PARENTES 
COMPARAÇÕES COM O PAI  
IGUALDADE COM OS OUTROS IRMÃOS  
 

A seguir encontram-se as definições operacionais das categorias apresentadas acima e 

os exemplos extraídos do conteúdo verbal materno das sessões transcritas nas quais se utilizou 

do Manual de apoio. Entre parênteses, encontram-se os códigos das mães, sendo que M (mãe) 

de 1 a 10 corresponde às mães do Grupo MCIE e de 11 a 20 ao Grupo MSIE. 

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO POSITIVA  

Verbalizações maternas relacionadas a sentimentos e reações que apresentam 

conotação positiva, podendo referir-se a: amor ou orgulho pelo seu bebê; felicidade ao ver, 

visitar e cuidar do bebê; desejo da sobrevivência do bebê; adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê; necessidade ou 

vontade de estabelecer contato, aproximar ou tocar o bebê; vontade de amamentar; atenção ao 

bebê e desejo de que o bebê tenha alta hospitalar e de cuidar dele após a alta. 

Amor ou orgulho pelo bebê 

-“´Eu te amo, filha' acho que foi a primeira coisa que me veio na cabeça”.(M-10) 

-“O amor que eu sinto por ele, é o mesmo que eu sinto quando nasceu os outros.” (M-

13) 

- “Tenho orgulho desse menino, que ele é mais forte que eu”.(M-13) 

Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê  

- “Eu fiquei alegre”. (M- 1) 
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- “Então, eu fico feliz”. (M- 1) 

- “Fiquei contente! Ah, fiquei, porque se ele subiu”. (M-15) 

-“Tem vez que eu venho feliz em vim ver ela”. (M- 19) 

Desejo da sobrevivência do bebê  

- “... E ele sobreviveu... se ele não morreu na primeira vez, a segunda ele não morre, 

ele vai viver.” (M-1) 

- “Ele veio pra ficar mesmo”. (M- 4) 

- “Mas eu não fiquei com medo de perder ele, nem medo dele morrer, eu não fiquei 

com isso não, de se apegar a ele, não”. (M- 13) 

 

Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição 

de prematuridade do bebê  

- “E é uma coisa que nós superamos”. (M-1) 

- “Agora não tá sendo (difícil) não.” (M-3) 

- “Fiquei chocada, assim, sabe, super, nos primeiros dias, mas depois sumiu”. (M-3) 

- “Tá sendo ótima a experiência de ser mãe”. (M- 6) 

Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou tocar o bebê 

- “Eu pedia pra eles me levarem ele”. (M- 3) 

- “Eu não posso ficar nenhum dia sem ver ela”. (M-11) 

- “Hoje eu não vejo a hora de chegar, pegar nela”. (M- 8) 

- “Se eu pudesse eu vinha todos os dias, ficava todos os dias”. (M-12) 

Vontade de amamentar  

- “Eu não via a hora de amamentar”. (M- 3) 

- “Eu quero tirar o bastante para ele não secar, para eu ter bastante leite, para eu poder 

amamentar”. (M-5) 
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- “É, todo mundo quer experimentar aquela sensação de pôr o bebê no peito”. (M-7) 

Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta  

- “Ai que vontade de levar esse menino pra sua casa, você cuida do seu jeito, né. É 

outra coisa”. (M- 7) 

- “Dá uma vontade de pegar e levar ela embora”. (M-19) 

Atenção ao bebê 

- “Acho que se a mãe acompanhar vai mais rápido”. (M-3) 

- “Eu olho e vejo que ela tá bem”. (M-8) 

 

 

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO NEGATIVA 

Verbalizações maternas relacionadas a sentimentos e reações que apresentam 

conotação negativa, podendo referir-se a:  

1) Reações negativas que incluem expressões maternas referentes a reações de: medo 

de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê; mal-estar, 

ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança; susto, choque, surpresa, 

pânico, espanto ou aflição; choro ou tristeza; rejeição, revolta, negação ou de 

distanciamento do seu bebê pré-termo e reação de impaciência ou inquietude. 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê 

- “Quando o bebê nasceu eu tinha medo de tocar, de pegar”. (M-5) 

- “Até agora eu tenho medo.” (M-5) 

- “Eu ficava com medo do bebê ficar com alguma seqüela.” (M-15) 

Mal-estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança  

- “Aí fica aquela ansiedade pra chegar o tempo logo”. (M-1) 

- “Ai, me senti muito mal, fiquei muito ansiosa”. (M-2) 
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- “A primeira vez que eu vi ele, eu até passei mal”. (M-3) 

- “Ai, eu não fico tranqüila. Porque se eu fico aqui, eu fico com a cabeça lá”. (M-15) 

Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 

-“Fiquei chocada, assim, sabe, super, nos primeiros dias.” (M-3) 

- “É, assusta, né”. (M-7) 

- “Eu comecei a entrar em pânico”. (M-7) 

- “Eu me espantei”. (M-17) 

Choro ou tristeza 

- “Eu chorei quando ela nasceu”. (M-10) 

- “Eu chorei quando eu vi, eu comecei a chorar”. (M-13) 

- “A primeira vez que eu peguei nela, chorava muito”. (M-19) 

Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do seu bebê pré-termo 

- “Pra mim, ser mãe eu acho que demorou”. (M-14) 

- “Mas cada vez que eu venho é aquela coisa, a gente fica meio revoltada”. (M-15) 

- “Porque isso tinha que acontecer justo comigo”? (M-16) 

- “Eu falei “Não, não é ele, é aquele!”; eu não queria aceitar de jeito nenhum que 

aquele pequenininho era meu filho”. (M-17) 

Impaciência ou inquietude 

- “Ai, eu não agüento que ele só dorme”. (M-3) 

- “Eu fico impaciente”. (M-20) 

2) Dúvidas e comentários em relação à condição de nascimento e ao estado de saúde 

do bebê pré-termo. 

- “Só ficava pensando, como era antes, o que teria sido feito se ela tivesse nascido 

antes”. (M- 10) 

- “Pra mim foi duro porque eu nunca tinha visto um bebê prematuro”. (M-12) 
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SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO DE OSCILAÇÃO 

OU AMBIVALÊNCIA  

Inclui verbalizações maternas sobre sentimentos e reações que apresentam conotação 

positiva ou negativa, demonstrando oscilação ou ambivalência dos sentimentos e reações 

experimentadas pelas mães frente ao nascimento pré-termo do bebê e durante a internação do 

mesmo na UTI Neonatal. 

- “Mas na hora eu fiquei com medo e não fiquei”. (M-13) 

- “Eu quero que ele vá embora, mas tenho medo.” (M-16) 

- “Ao mesmo tempo em que eu venho aqui e quero pegá-lo, eu tenho medo de 

machucar”. (M-16) 

SENTIMENTOS MATERNOS DE CULPA 

Verbalizações maternas que revelam sentimentos de culpa diante da condição de 

prematuridade do nascimento do bebê. Esses sentimentos são apresentados em verbalizações 

que podem ser do tipo: culpa atribuída pelo outro, isenção da culpa e auto-atribuição duvidosa 

de culpa. 

Culpa atribuída pelo outro  

- “É a minha mãe querendo me fazer sentir culpada o tempo inteiro, né....do mesmo 

jeito, que quando ela ia nascer prematura, a gente já sabia, e ela ficava falando: “Tá 

vendo, você nunca se cuidou, você não sabe se cuidar! É por isso que a culpa dela ter 

de nascer assim é sua!”... (M-1) 

- “mas ela cobra muito de mim”. (M-1) 

Isenção de culpa 

- “Eu nem me acho culpada aqui”. (M-1) 

- “Eu não me culpo e nem me preocupo em saber porque ele nasceu assim.” (M-9) 
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- “Não tenho porque sentir culpa, eu não me sinto culpada, não tive como evitar”. (M-

16) 

Auto-atribuição duvidosa de culpa 

- “Algumas coisas aqui, tipo, o que eu fiz pro meu bebê nascer prematuro?”. (M-4) 

- “Eu fiquei pensando se era culpa minha”. (M-6) 

- “No momento, eu fiquei pensando, se tinha culpa minha ele ter nascido antes do 

tempo ou se porque ele tinha que ter nascido mesmo que foi melhor para ele, nascer e 

ser cuidado fora da barriga do que dentro.” (M-13) 

EXPECTATIVAS MATERNAS EM RELAÇÃO À CONDIÇÃO DE NASCIMENTO 

DO BEBÊ E A EQUIPE DE SAÚDE 

Verbalizações maternas que podem referir-se a:  

1) Expectativas em relação à condição de nascimento do bebê refere-se a 

expressões que remetem a expectativas maternas relativas ao nascimento de um bebê 

saudável, podendo-se referir a: estado de saúde do bebê, peso ou tamanho normal, 

nascimento a termo ou sexo do bebê. 

Expectativa em relação ao estado de saúde do bebê 

- “Porque a minha barriga tava enorme e eu pensava: vai ser normal”. (M-17) 

- “Eu nunca imaginava que teria um bebê prematuro”. (M-20) 

- “Ela vai ser diferente ainda”. (M-20) 

Expectativa relativa ao peso normal 

- “Eu esperava um bebê assim, ... gordo...” (M-3) 

Expectativa relativa ao tamanho normal 

- “Eu esperava um bebê assim, grande..” (M-3) 

- “Eu esperava que fosse maior”. (M-17) 

- “Vai ser normal, grande”. (M-17) 
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Expectativa relativa ao nascimento a termo  

-  “Eu esperava um bebê assim... de 9 meses.” (M-3) 

- “Vai ser de 9 meses”. (M-17) 

Expectativa relativa ao sexo do bebê 

- “Primeiro que eu contava que era uma menina”. (M-12) 

2) Expectativas em relação à equipe de saúde refere-se a expressões que remetem a 

expectativas maternas relativas a atuação e ao desempenho da equipe de saúde. 

- “Eu fico assim, querendo saber o que o médico vai falar, se vai falar bem do que 

aconteceu”. (M-4) 

 

PERCEPÇÕES MATERNAS EM RELAÇÃO AO DESENVOLVIMENTO, 

EVOLUÇÃO E SAÚDE DO BEBÊ 

Verbalizações maternas que revelam como o desenvolvimento, a evolução e o estado 

de saúde do bebê pré-termo está sendo percebido pelas mães. Essas percepções maternas 

podem ter conotações positivas ou negativas.  

Positivas 

- “Ele é forte!” (M-4) 

- “Aí quando que venho aqui, eu sinto que ele eu uma fortalecida assim”. (M-4) 

- “Acho que, pra mim, ela tá bem!” (M-12) 

Negativas 

- “É tão pequenininho, parece tão frágil”. (M-5) 

- “Tão pequenininho, tão fraquinho”. (M-12) 

- “Parece que ele vai quebrar, tão mole que ele é”. (M-15) 
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CONCEPÇÕES MATERNAS SOBRE A PREMATURIDADE DO BEBÊ 

Verbalizações maternas que revelam as concepções das mães sobre a condição especial 

do bebê ter nascido prematuro. Essas concepções são apresentadas por meio das verbalizações 

maternas sobre a impotência de desempenhar o papel materno, a indiferença materna, a 

dependência materna em relação ao bebê e dependência do bebê em relação à mãe. 

Impotência de desempenhar o papel materno 

- “A gente fica mais assim... a gente não sabe o que eles necessitam”. (M-1) 

- “É, você não sabe, você não entende nada daqueles aparelhos, você chega aqui e 

você vê tudo aquilo”. (M-7) 

- “Mas não tem como ficar calma, a gente vê, não pode fazer nada”. (M-13) 

- “Eu não me sinto preparada para isso”. (M-16) 

Indiferença materna 

- “Eu não sentia nada, não”. (M-2) 

Dependência materna em relação ao bebê 

- “Pedia pro bebê: “não me deixa!”. (M-4) 

- “Eu me preocupo com ele, se ele tá bem eu também estou bem”. (M-16) 

Dependência do bebê em relação à mãe 

- “Ele só perdia peso, no dia em que eu comecei a vir, ele parou de perder peso”. (M-3) 

- “Ele vai precisar mais de mim do que os outros que nasceram todos no tempinho 

certo”. (M-13) 

COMPARAÇÕES COM OUTROS BEBÊS E MÃES  

Verbalizações maternas que revelam comparações entre os seus bebês nascidos pré-

termo com outros bebês ou entre a própria mãe e outras mães. Essas comparações maternas 

podem ter conotações positivas ou negativas.  
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Positivas 

- “Reconfortou de eu ver criança que tinha menos que ele”. (M-13) 

Negativas 

- “Ainda o seu (bebê) tá mamando, o meu nem começou”. (M-7) 

COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MATERNA COM A EQUIPE DE SAÚDE  

Verbalizações maternas que remetem a comunicação da mãe com a equipe de saúde 

sobre informações acerca do estado de saúde do bebê. As verbalizações referentes à 

comunicação e relação com a equipe de saúde podem referir-se à comunicação omitida, 

comunicação fornecida, busca e procura ativa materna por informação, medo ou vergonha de 

perguntar notícias do bebê, ajuda e auxílio da equipe de saúde, impedimento da equipe de 

permitir a mãe ver ou visitar o seu bebê e oposição e insegurança da mãe em relação à equipe 

de saúde. 

Comunicação omitida  

- “Ninguém me falava o que era”. (M-2) 

- “Eles me esconderam tudo, completamente, porque eu não tava sabendo de nada.” 

(M-3) 

Comunicação fornecida  

- “Toda vez que eu venho aqui e me falavam uma coisa”. (M-15) 

- “... às vezes, eu nem pergunto, a médica já chega de manhã e me fala tudo, me 

explica e se eu não entendi, ela me explica tudo de novo”. (M-20) 

Busca ativa materna por informação 

- “Quando eu tava internada aqui eu perguntei”. (M-3) 

- “Perguntava e se não entendia, perguntava de novo, até eu entender. Enquanto eu não 

entendia, eu não deixava nem sair”. (M-3) 

- “Porque ás vezes, quando eu não venho, eu ligo”. (M-4) 
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Medo ou vergonha de perguntar sobre notícias do bebê 

- “Não que eu tenha ficado com raiva disso, é que eu fiquei assim, com tanto receio de 

ficar perguntando”. (M-8) 

- “Tem certas enfermeiras que a gente tem receio de perguntar alguma coisa”. (M-8) 

- “Tenho vontade de perguntar alguma coisa e as enfermeiras xingar”. (M-15) 

Ajuda ou auxílio da equipe de saúde 

- “... mas aqui eles ensinam”. (M-7) 

Impedimento da equipe de permitir a mãe ver ou visitar o seu bebê 

- “Eu pedia pra eles me levarem ele, eles não me levavam”. (M-3) 

- “Não me deixavam ver, nenhum pouco”. (M-13) 

- “Elas diziam que ainda não tava na hora não de pegar, tem que esperar mais um 

pouco”. (M-19) 

Oposição ou insegurança da mãe em relação à equipe de saúde 

- “Preocupada porque ela cuidava dele. Meu Deus, aí vem uma pessoa que você 

também não tem confiança”. (M-7) 

- “Ah, é que tem uns enfermeiros que não gostam de ficar falando”. (M-15) 

MENÇÃO DE FÉ-RELIGIOSA 

Verbalizações maternas que remetem a crenças religiosas. 

- “A minha fé, foi tão grande, que eu ficava pedindo, pedindo”. (M-4) 

- “Eu me apeguei mais a minha religião porque antes eu nem ligava, eu rezava mas não 

era aquela fé”. (M-4) 

- “A gente orava tanto.” (M-8) 
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DESCRIÇÕES DA RELAÇÃO MÃE- BEBÊ  

Verbalizações maternas que remetem a descrições acerca da relação estabelecida entre 

a mãe e o seu bebê pré-termo, através do olhar, do toque e do “diálogo”, estabelecido desde a 

gravidez, nascimento e internação do bebê em UTI Neonatal.  

- “Mas a minha emoção maior foi quando parou ele bem do meu lado, eu olhei, ele 

tava com os olhinhos abertos olhando pra minha cara”. (M-13) 

- “Tô passando a mãozinha no queixinho dele, tô conversando com ele”. (M-13) 

- “Eu converso bastante com ele”. (M-14) 

IDENTIFICAÇÃO COM O MATERIAL UTILIZADO NO PROGRAMA DE 

INTERVENÇÃO 

Verbalizações maternas que mencionam ou não a uma identificação dos sentimentos e 

reações vivenciadas pelas mães com o conteúdo do Manual de apoio, utilizado nas sessões em 

grupo.  

Identificação  

- “O que eu acho? Foi o que aconteceu comigo”. (M-3) 

- “Tá igualzinho ao que eu pensei tá aqui”. (M-14) 

- “Por incrível que pareça eu senti assim mesmo”. (M-19) 

Não identificação  

- “Eu não me identifico com essa mãe”. (M-20) 

INCENTIVO E SUPORTE DE AMIGOS E PARENTES 

Verbalizações maternas relativas ao incentivo, ao suporte e ao apoio recebido de 

amigos e parentes frente à condição do nascimento pré-termo. 

- “Aí meu irmão veio perguntar”. (M-2) 

- “A minha tia falou assim: Não se preocupa!” (M-13) 

- “O pai dele veio aqui, na visita”. (M-13) 
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COMPARAÇÕES COM O PAI  

Verbalizações maternas que incluem expressões de comparações da mãe com o pai do 

bebê nascido pré-termo. 

- “Ela falou assim “mas seu marido pegou e como você não vai pegar?” (M-3) 

IGUALDADE COM OS OUTROS IRMÃOS  

Verbalizações maternas que referem-se a igualdade de tratamento e de carinho 

dispensados ao bebê pré-termo e aos seus irmãos. 

- “O amor que eu sinto por ele, é o mesmo que eu sinto quando nasceu os outros”. (M-

13) 

- “Não é porque ele é pequenininho que é diferente”. (M-13) 

 
Análise e tratamento dos dados  

Primeiramente, os dados relativos à caracterização da amostra de participantes do 

presente estudo, que incluiu as características sócio-demográficas das mães e as condições 

neonatais dos bebês dos grupos de mães com indicadores emocionais (MCIE) e sem esses 

indicadores (MSIE), foram submetidos ao tratamento estatístico. Foi realizada a análise 

descritiva, através de freqüência, porcentagem e mediana, de acordo com a natureza dos 

dados.  

A análise inferencial foi utilizada para efetuar a comparação entre amostras 

independentes, a fim de verificar as diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos de mães. As variáveis contínuas, tais como idade materna, número de filhos, idade 

gestacional, peso de nascimento, tempo de internação em UTIN, escore do APGAR ao 5º 

minuto e o índice do CRIB foram tratadas utilizando-se o teste não paramétrico de Mann 

Whitney. As variáveis discretas, tais como as variáveis maternas relacionadas ao grau de 

escolaridade, ocupação, nível de qualificação e união civil e as variáveis do bebê relativas ao 
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sexo e adequação para idade gestacional, foram tratadas utilizando-se o teste de Qui- quadrado 

ou teste Exato de Fisher.  

Foram calculadas correlações entre as variáveis maternas e neonatais do bebê, 

respectivamente, em ambos os grupos de mães, utilizando-se o teste de correlação de 

Spearman.  

Em segundo lugar, foi processada a análise quantitativa descritiva dos dados das 

categorias verbais temáticas, em termos de freqüência e porcentagem dos conteúdos verbais 

maternos. A freqüência de cada categoria ou sub-categoria correspondia à emissão do número 

de vezes em que essas foram expressas pelas mães nas sessões de intervenção psicológica nas 

quais era utilizado o Manual de apoio. A porcentagem de cada categoria, por sua vez, foi 

calculada dividindo-se a freqüência total das verbalizações maternas da categoria pela 

freqüência total das verbalizações maternas expressas nas sessões de intervenção psicológica 

nas quais era utilizado o Manual de apoio. A porcentagem de cada sub- categoria foi calculada 

dividindo-se a freqüência de verbalizações da sub-categoria pelo total da freqüência das 

verbalizações da categoria correspondente.  

Em terceiro lugar, as mães foram identificadas pela pesquisadora A, quanto aos níveis 

de indicadores clínicos emocionais e analisados os conteúdos verbais maternos encontrados no 

Grupo MCIE e no Grupo MSIE, respectivamente.  

A análise comparativa entre os grupos de mães visou caracterizar e identificar 

possíveis diferenças entre os grupos estudados quanto a sentimentos, pensamentos e reações 

maternas expressas verbalmente. Os dados foram submetidos a tratamento estatístico, 

utilizando-se estatística não- paramétrica para comparação entre amostras independentes, 

utilizando-se o teste de Mann- Whitney.  

Dos dados relativos às categorias temáticas mais freqüentes, ou seja, as categorias que 

atingiram um índice mínimo igual ou acima de 10% do total de verbalizações do Grupo 
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MCIE, calcularam-se os valores medianos e identificaram-se os valores mínimo e máximo, 

separadamente em cada grupo de mães.  

Foram calculadas correlações através do teste não- paramétrico de Spearman entre as 

categorias e sub-categorias verbais do conjunto total das unidades verbais e as variáveis 

maternas e neonatais do bebê e entre as categorias e sub-categorias verbais, considerando-se, 

respectivamente, o conjunto total das unidades verbais. 

Para o tratamento estatístico dos dados utilizou-se o SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) para Windows na versão 10.1. Foi adotado o nível de significância de p ≤ 

0,05. 
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4 RESULTADOS 
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Os resultados serão apresentados em três seções. Na primeira seção, encontram-se os 

dados relativos à caracterização da amostra de participantes do presente estudo, que inclui as 

características sócio-demográficas das mães e as condições neonatais dos bebês dos grupos de 

mães com indicadores emocionais (MCIE) e sem esses indicadores (MSIE). Além disso, são 

apresentadas as correlações entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês, 

respectivamente. 

Na segunda seção, estão reunidos os resultados sobre as categorias do conteúdo verbal 

materno obtidos na análise dos relatos verbais das sessões de intervenção psicológica nas 

quais foi utilizado o “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a Orientação 

Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g”. São apresentados os resultados 

sobre as categorias e sub-categorias do conteúdo verbal, expressos em termos de freqüência e 

porcentagem.  

Ainda na segunda seção, são apresentadas seus valores medianos e valores mínimos e 

máximos, respectivamente por grupo, apenas as categorias mais freqüentes, ou seja, aquelas 

que atingiram um índice mínimo igual ou acima de 10% do total de verbalizações maternas do 

Grupo MCIE. 

São também apresentados nessa seção os resultados das correlações significativas entre 

as categorias e sub-categorias nos dois grupos de mães e as variáveis maternas e neonatais dos 

bebês, respectivamente, e os resultados das correlações significativas entre as categorias e 

sub-categorias dos conteúdos verbais maternos, respectivamente. 

Finalmente, na terceira seção, encontram-se os resultados das categorias verbais 

maternas identificadas nos relatos de ambos os grupos, separadas de acordo com os capítulos 

do “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a Orientação Psicológica de 

Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g”. As categorias e as sub-categorias serão 

apresentadas em termos de freqüência e porcentagem. 
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4.1 Caracterização da amostra de estudo 

 

 

A Tabela 1 apresenta as características sócio-demográficas do grupo de mães com 

indicadores emocionais (MCIE) e do grupo de mães sem indicadores (MSIE), relativas a: 

idade, grau de escolaridade, número de filhos, ocupação profissional, nível de qualificação 

ocupacional e união civil.  

No Apêndice A encontram-se os dados individuais das mães participantes relativos a 

essas características. 
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Tabela 1- Características sócio-demográficas das mães distribuídas em dois grupos 
diferenciados quanto à presença ou não de indicadores emocionais de ansiedade e/ 
ou depressão- Grupo MCIE e Grupo MSIE 

 
Grupo MCIE Grupo MSIE Características maternas 

(n=10) (n=10) 

Valor de  

p 

Idade (anos)- Med (Min-Max) 26 (19 – 39) 24 (14 – 39) NS 

    

Grau de escolaridade (proporção) 

                               1º Grau 

                               2º Grau 

                               3º Grau 

 

0,80 

0,20 

0 

 

0,50 

0,40 

0,10 

 

NS 

    

Número de filhos- Med (Min-Max) 2 (1 – 5) 1 (1 – 3) NS 

    

Ocupação profissional (proporção) 

                               Do lar           

                               Trabalhadora 

                               Estudante 

 

0,70 

0,30 

0 

 

0,40 

0,30 

0,30 

 

 

NS 

    

Nível da qualificação ocupacional(¹) 

(proporção) 

                               Não qualificada 

                               Qualificação inferior 

                               Qualificação média 

 

 

0,70 

0,30 

0 

 

 

0,70 

0,20 

0,10 

 

 

NS 

    

União civil (proporção)            

                               União estável 

                               Solteira  

 

1,00 

0 

 

0,70 

0,30 

 

NS 

MCIE: Mães com indicadores emocionais de ansiedade e/ ou depressão; MSIE: Mães sem indicadores 
emocionais de ansiedade e/ ou depressão. 
(¹) Classificação do nível ocupacional, segundo Soares e Fernandes (1989).  

 

Verifica-se na Tabela 1 que as características maternas analisadas não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos MCIE e MSIE, ou seja, as mães de 
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ambos os grupos mostraram-se semelhantes quanto às variáveis de idade materna, grau de 

escolaridade, número de filhos, ocupação profissional, nível de qualificação ocupacional e 

união civil.  

As mães de ambos os grupos eram na maioria jovens, possuíam poucos filhos e 

haviam cursado o primeiro grau escolar. Em relação à ocupação profissional, a maior parte 

dessas mães não trabalhava e as que trabalhavam exerciam atividades não qualificadas. Além 

disso, a grande maioria possuía união civil estável.  

A Tabela 2 apresenta as características neonatais dos bebês do grupo de mães com 

indicadores emocionais (MCIE) e do grupo de mães sem esses indicadores (MSIE). As 

características neonatais dos bebês incluem idade gestacional, peso de nascimento, gênero, 

tempo de internação do bebê na UTIN, o tempo total de internação do bebê, o APGAR do 5º 

minuto, o Índice de Risco Neonatal- CRIB, a adequação do peso de nascimento para a idade 

gestacional e a idade cronológica dos bebês na ocasião das sessões com o Manual de apoio.  

No Apêndice B encontram-se os dados referentes às características individuais 

neonatais dos bebês. 
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Tabela 2- Características neonatais dos bebês dos dois grupos de mães, diferenciadas quanto à presença ou não de indicadores 
emocionais de ansiedade e/ ou depressão materna- Grupo MCIE e Grupo MSIE 

 
Características neonatais dos bebês Grupo MCIE Grupo MSIE valor de 

 (n=10) (n=10) p 

Idade gestacional (semanas)- Med (Min- Max) 28 (23- 35) 28 (23- 32) NS 

Peso de nascimento (gramas)- Med (Min- Max) 945 (710- 1485) 1.125 (845-1.495) NS 

Sexo (proporção) 

                              Masculino     

                              Feminino 

 

0,60 

0,40 

 

0,50 

0,50 

 

NS 

APGAR -5º minuto (escore)- Med (Min- Max) 8 (7- 10) 9 (5- 10) NS 

Índice de risco clínico/ CRIB(escore)- Med (Min- Max) 3 (0- 10) 2 (0- 10) NS 

Adequação para a idade gestacional (proporção) 

                              PIG  

                              AIG 

 

0,70 

0,30 

 

0,67 

0,33 

 

NS 

Tempo de internação em UTIN (dias) Med (Min- Max) 38 (3- 65) 17 (4- 92) NS 

Tempo de internação hospitalar (dias)- Med (Min- Max) 69 (26- 146) 49 (25- 129) NS 

PIG: pequeno para idade gestacional; AIG: adequado para idade gestacional. 
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De acordo com a Tabela 2, não foram detectadas diferenças significativas entre 

os grupos quanto às variáveis neonatais dos bebês. Em ambos os grupos, os bebês 

tinham idade gestacional mediana ao nascimento igual a 28 semanas. O valor mediano 

do peso de nascimento em ambos os grupos situou-se em torno de 1.000 gramas. Os 

grupos apresentaram alto escore mediano no índice de APGAR e o índice de risco 

neonatal, medido através do CRIB, situou-se igual ou abaixo da mediana de três pontos, 

indicando gravidade neonatal moderada dos bebês. Em ambos os grupos, os índices do 

APGAR e do CRIB apresentaram grande amplitude de variação nos escores. A maioria 

dos bebês de ambos os grupos enquadrava-se como “pequeno para a idade gestacional”, 

ou seja, tinha peso de nascimento abaixo do esperado para a idade gestacional. O tempo 

de internação na UTIN e o tempo total de internação do bebê apresentaram valores 

medianos semelhantes, com ampla variação nos grupos MSIE e MCIE.  

A Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

estatisticamente significativos entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês do 

Grupo MCIE. 
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Tabela 3- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês do Grupo 
MCIE  

 
Variáveis r p  

Variáveis da mãe   

Idade materna  Número de filhos 0,66 0,03 

     

Variáveis do bebê   

Idade gestacional  Peso ao nascimento 0,69 0,02 

  CRIB -0,69 0,03 

     

Tempo de internação em UTIN  Idade gestacional -0,86 0,001 

  Peso ao nascimento -0,72 0,01 

  CRIB 0,74 0,02 

 

Verifica-se na Tabela 3, que houve correlações significativamente positivas entre 

a idade materna e o número de filhos, a idade gestacional e o peso ao nascimento do 

bebê, o índice do CRIB e o tempo de internação do bebê em UTIN. Isso significa que 

quanto menor a idade materna, menor o número de filhos; quanto menor a idade 

gestacional do bebê, menor o peso ao nascimento do bebê e quanto maior o índice de 

risco neonatal do CRIB, maior o tempo de internação na UTIN.  

As correlações significativamente negativas, por sua vez, ocorreram entre a 

idade gestacional e o índice de risco neonatal do CRIB, o tempo de internação em UTIN 

e idade gestacional e o peso ao nascimento do bebê. Portanto, quanto maior a idade 

gestacional do bebê, menor o índice de risco neonatal do CRIB; quanto menor idade 

gestacional e o peso ao nascimento do bebê, maior o tempo de internação do bebê na 

UTIN. 

A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

significativos entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês do Grupo MSIE. 
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Tabela 4- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês do Grupo 
MSIE  

 
Variáveis r p  

Variáveis da mãe   

Grau de escolaridade  Qualificação ocupacional 0,74 0,01 

     

Variáveis do bebê   

Tempo de internação em UTIN  Peso ao nascimento -0,69 0,02 

  CRIB 0,87 0,002 

     

Variáveis da mãe e do bebê   

Número de filhos  APGAR  0,71 0,02 

     

União civil (casada)  APGAR -0,85 0,002 

  Sexo masculino -0,65 0,04 

 

De acordo com a Tabela 4 foram encontradas correlações significativamente 

positivas entre o grau de escolaridade materno e a qualificação ocupacional; o tempo de 

internação em UTIN e o índice do CRIB; o número de filhos e o escore do APGAR. 

Dessa forma, quanto maior o grau de escolaridade materno, maior o nível de 

qualificação ocupacional das mães; quanto maior o índice de risco neonatal do CRIB, 

maior o tempo de internação em UTIN; quanto maior o escore do APGAR do bebê ao 

5º minuto, maior o número de filhos que a mãe teve.  

As correlações significativamente negativas foram encontradas entre o tempo de 

internação em UTIN e o peso ao nascimento e entre a variável união civil estável e o 

escore do APGAR e o sexo do bebê. Quanto menor o peso ao nascimento do bebê, 

maior o tempo de internação em UTIN. Maior escore no APGAR, por sua vez, esteve 

associado com mães que viviam em união conjugal estável. Além disso, o fato da mãe 

ser solteira esteve associado a ser mãe de meninos. 
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4.2 Conteúdo das verbalizações maternas expresso nas sessões de intervenção 

psicológica 

 

 

A Tabela 5 apresenta as categorias de conteúdo das verbalizações maternas nos 

Grupos MCIE e MSIE, respectivamente, em ordem de maior ocorrência. Os resultados 

da análise de conteúdo das verbalizações maternas referentes às sessões analisadas serão 

expressos em termos de freqüência e porcentagem. A porcentagem de cada categoria foi 

calculada dividindo-se a freqüência de verbalizações maternas da categoria pela 

freqüência total das verbalizações maternas expressas nas sessões de intervenção 

psicológica. A porcentagem de cada sub- categoria foi calculada dividindo-se a 

freqüência de verbalizações da sub-categoria pela freqüência total das verbalizações da 

categoria correspondente.  
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Tabela 5- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nos grupos MCIE e 
MSIE- freqüência (f) e porcentagem (%) 

 
Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal MCIE MSIE 
 (n= 10) (n= 10) 
 f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO NEGATIVA 

 
122 

 
36 

 
107 

 
32 

Dúvidas ou comentários 47 38 49 46 

Reações negativas 75 62 58 54 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer 
contato com o bebê 

 
39 

 
52 

 
31 

 
54 

Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê 11 14 2 3 
Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou 
insegurança 

 
9 

 
12 

 
11 

 
19 

   Choro ou tristeza 9 12 4 7 
Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 6 8 9 15 

   Impaciência ou inquietude 1 2 1 2 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO POSITIVA 

 
63 

 
19 

 
79 

 
24 

   Adaptação, aceitação, superação, esperança ou 
tranqüilidade diante da condição de prematuridade do 
bebê 

 
24 

 
38 

 
39 

 
50 

Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após 
a alta  

 
13 

 
20 

 
7 

 
9 

Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de 
aproximar ou tocar o bebê 

 
10 

 
17 

 
17 

 
22 

Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 5 8 5 6 
   Vontade de amamentar 5 8 5 6 
   Desejo da sobrevivência do bebê 3 5 3 4 
   Amor ou orgulho pelo bebê 2 3 1 1 
   Atenção ao bebê 1 1 2 2 
COMUNICAÇÃO E RELAÇAO COM A EQUIPE DE 
SAÚDE 

 
38 

 
12 

 
52 

 
17 

   Comunicação fornecida  15 40 12 24 
   Busca ativa materna por informação 14 37 16 30 
   Ajuda ou auxílio da equipe de saúde 4 10 6 12 
   Medo ou vergonha de perguntar sobre notícias do bebê 2 6 5 10 
   Comunicação omitida  1 3 5 10 

Impedimento da equipe de permitir ver ou visitar o bebê 1 3 4 7 
Oposição ou insegurança materna em relação à equipe de 
saúde 

 
1 

 
3 

 
4 

 
7 

PERCEPÇÕES MATERNAS EM RELAÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO, EVOLUÇÃO E SAÚDE DO 
BEBÊ 

 
30 

 
9 

 
28 

 
8 

   Negativas 17 56 16 57 
   Positivas 13 44 12 43 
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Tabela 5- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nos grupos MCIE e 
MSIE- freqüência (f) e porcentagem (%)                   (continuação da Tabela) 

 
Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal MCIE MSIE 
 (n= 10) (n= 10) 
 f % f % 
DESCRIÇÕES DA RELAÇÃO MÃE-BEBÊ 20 6 8 2,5 
COMPARAÇÕES COM OUTROS BEBÊS E MÃES 15 4,5 5 2 
   Negativas 9 60 4 80 
   Positivas 6 40 1 20 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO DE OSCILAÇÃO OU 
AMBIVALÊNCIA  

 
13 

 
4 

 
3 

 
1 

IDENTIFICAÇÃO COM O MATERIAL UTILIZADO 
NO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO  

 
10 

 
3 

 
1 

 
0,5 

   Identificação  9 90 1 100 
   Não identificação  1 10 0 0 
CONCEPÇÕES MATERNAS SOBRE A 
PREMATURIDADE DO BEBÊ 

 
9 

 
2,5 

 
14 

 
4,5 

   Impotência de desempenhar o papel materno 6 66 8 58 
   Dependência do bebê em relação à mãe 2 22 3 21 
   Dependência materna em relação ao bebê 1 12 1 7 
   Indiferença materna 0 0 2 14 
EXPECTATIVAS MATERNAS EM RELAÇÃO À 
CONDIÇÃO DO NASCIMENTO DO BEBÊ E A 
EQUIPE DE SAÚDE 

 
8 

 
2 

 
5 

 
 2 

   Expectativas em relação à equipe de saúde 1 22 1 20 

Expectativas em relação à condição de nascimento do 

bebê 
7 88 4 80 

      Expectativas em relação ao tamanho “normal” 4 58 1 25 
      Expectativas em relação ao estado de saúde do bebê 2 28 1 25 
      Expectativas em relação ao sexo do bebê 1 14 0 0 
      Expectativas em relação ao nascimento a termo 0 0 1 25 
      Expectativas em relação ao peso “normal” 0 0 1 25 
SENTIMENTOS MATERNOS DE CULPA 3 1 8 2,5 
   Auto-atribuição duvidosa de culpa 2 67 4 50 
   Isenção de culpa 1 33 2 25 
   Culpa atribuída pelo outro 0 0 2 25 
INCENTIVO E SUPORTE DE AMIGOS E 
PARENTES 

1 0,5 5 2 

IGUALDADE COM OS OUTROS IRMÃOS 1 0,5 0 0 
COMPARAÇÕES COM O PAI 0 0 1 0,5 
MENÇÃO FÉ-RELIGIOSA 0 0 4 1,5 
TOTAL 333 100 320 100 
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De acordo com a Tabela 5, as três categorias mais freqüentes em ambos os 

grupos, em ordem de maior ocorrência, foram: Sentimentos/ reações maternas com 

conotação negativa, Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva e 

Comunicação e relação materna com a equipe de saúde. 

Quanto às verbalizações maternas sobre Sentimentos/ reações maternas com 

conotação negativa, verifica-se que as sub-categorias de reações negativas foram mais 

verbalizadas do que as de dúvidas e comentários em ambos os grupos. As mães do 

Grupo MCIE tenderam a verbalizar mais sobre reações negativas do que o Grupo MSIE. 

Quanto às verbalizações sobre reações negativas, destacam-se três conjuntos de 

sub-categorias de conteúdo de verbalizações maternas, a saber: o primeiro envolvendo 

medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê; o segundo, 

representado pela rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê e o terceiro, 

envolvendo mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança. As 

verbalizações sobre o medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato 

com o bebê foram as que mais se destacaram em ambos os grupos. O Grupo MCIE 

verbalizou mais sobre a rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê do que o 

Grupo MSIE.  

Quanto às verbalizações maternas sobre Sentimentos/ reações maternas com 

conotação positiva, observa-se que as mães do Grupo MCIE tenderam a verbalizar 

menos do que as mães do Grupo MSIE sobre a adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê. Esse mesmo 

padrão repete-se na sub-categoria que diz respeito à necessidade ou vontade materna de 

estabelecer contato, de se aproximar ou tocar o bebê; as mães do Grupo MCIE tenderam 

a verbalizar menos sobre esses conteúdos do que as mães do Grupo MSIE. Entretanto, 



 102 

as mães do Grupo MCIE falaram mais sobre o desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta quando comparadas às mães do Grupo MSIE.  

Em relação à categoria Comunicação e relação materna com a equipe de saúde, 

as mães do Grupo MCIE verbalizaram mais do que as mães do Grupo MSIE sobre 

expressões relativas à comunicação de informações fornecidas a elas e a verbalizações 

relacionadas à busca ativa materna por informação sobre o bebê.  

A Tabela 6 apresenta a comparação entre os grupos quanto às categorias de 

conteúdo temático das verbalizações maternas que apresentaram um índice de 

freqüência igual ou acima de 10% no Grupo MCIE. Os resultados da análise de 

conteúdo das verbalizações maternas referentes às sessões analisadas serão expressos 

em termos de mediana e de valores mínimo e máximo. 

 

Tabela 6- Categorias de conteúdos das verbalizações maternas expressas nas sessões de 
intervenção psicológica nos grupos MCIE e MSIE- Mediana (Med) e 
Valores Mínimo- Máximo (Min- Max) 

 
Categorias do conteúdo verbal MCIE MSIE p 
 (n= 10) (n= 10)  
 Med (Min- Max) Med (Min- Max)  

Sentimentos /reações maternas com 

conotação negativa  

0,40 (0,18- 0,84) 0,32 (0,18- 0,49) NS 

Sentimentos/ reações maternas com 

conotação positiva  

 

0,16 (0,03- 0,37) 

 

0,28 (0,06- 0,42) 

 

NS 

Comunicação e relação materna com a 

equipe de saúde 

 

0,11 (0- 0,18) 

 

0,13 (0,07- 0,35) 

 

NS 

 

Considerando-se o conjunto das verbalizações maternas, nota-se na Tabela 6 que 

as mães de ambos os grupos apresentaram para a categoria Sentimentos/ reações 

maternas com conotação negativa valores maiores de mediana das proporções das 
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verbalizações em relação às demais categorias. Verifica-se que o valor mediano do 

Grupo MCIE foi maior do que o valor do Grupo MSIE na categoria Sentimentos/ 

reações maternas com conotação negativa. No entanto, o Grupo MSIE apresentou valor 

mediano maior nas demais categorias verbais de Sentimentos/ reações maternas com 

conotação positiva e de Comunicação e relação materna com a equipe de saúde do que 

o Grupo MCIE.  

Não foi verificada diferença estatisticamente significativa entre os valores 

medianos nos dois grupos de mães, com relação às referidas categorias. 

A Tabela 7 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

estatisticamente significativos entre as categorias e sub-categorias do conteúdo verbal e 

as variáveis maternas e neonatais dos bebês, respectivamente, no Grupo MCIE. 
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Tabela 7- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as categorias e sub-categorias do conteúdo verbal 
expressas no Grupo MCIE e as variáveis maternas e neonatais dos bebês, 
respectivamente 

 
Categorias do conteúdo verbal  Variáveis  r p 

  Variáveis da mãe   

Sentimentos/ reações maternas com 

conotação positiva 

 Idade materna 0,67  0,03 

Desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta  

  

Idade materna 

 

0,84 

 

0,002 

     

Dúvidas ou comentários  Grau de escolaridade -0,69  0,02 

Reações negativas  Grau de escolaridade 0,69 0,02 

     

Dúvidas ou comentários  Número de filhos 0,87  0,001 

Reações negativas  Número de filhos -0,87 0,001 

     

  Variáveis do bebê    

Rejeição, revolta, negação ou 

distanciamento do bebê 

 Sexo masculino  -0,75 0,01 

 

     

Busca ativa materna por informação  Apgar 0,72 0,01 

     

Adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da 

condição de prematuridade do bebê 

  

CRIB 

 

0,67 

 

0,04 

     

Busca ativa materna por informação  Tempo de internação em 

UTIN 

-0,77 0,008 

 

 

Nota-se na Tabela 7 que, em relação entre as categorias e sub-categorias e as 

variáveis maternas, verificou-se as seguintes correlações positivas significativas entre 

idade materna e Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva e o desejo da 
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alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta; o grau de escolaridade materno e 

reações negativas; o número de filhos e dúvidas ou comentários. Isso significa que as 

mães mais velhas expressavam mais sobre de sentimentos ou reações com conotação 

positiva, de desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta. As mães 

mais escolarizadas verbalizaram mais sobre reações negativas e as mães com maior 

número de filhos, expressaram mais dúvidas ou comentários. No conjunto das 

correlações negativas significativas entre as categorias e sub- categorias e as variáveis 

maternas, verificaram-se as seguintes correlações entre o grau de escolaridade materno e 

dúvidas ou comentários; o número de filhos e reações negativas; ou seja, quanto maior o 

grau de escolaridade, menos expressões de dúvidas ou comentários maternos e quanto 

maior o número de filhos, menos expressões de reações negativas. 

Em relação às categorias e sub-categorias e as variáveis neonatais dos bebês, 

verificaram-se correlações positivas significativas entre o índice de risco clínico 

neonatal do CRIB e a adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 

diante da condição de prematuridade do bebê; o escore no Apgar e a busca ativa 

materna por informação. Portanto, quanto maior o risco clínico neonatal do bebê, mais 

expressões maternas relativas à adaptação, aceitação, superação, esperança ou 

tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê. Por outro lado, quanto 

maior o escore no Apgar, mais expressões sobre a busca ativa materna por informação 

do bebê junto à equipe de saúde. Em relação às correlações negativas significativas 

entre as categorias e sub-categorias e as variáveis neonatais dos bebês, verificaram-se 

correlações entre o sexo do bebê e rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê; 

o tempo de internação em UTIN e a busca ativa materna por informação; isto é, as mães 

de meninos expressavam mais sobre rejeição, revolta, negação ou distanciamento do 
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bebê e quanto maior o tempo de internação do bebê em UTIN, menor a busca ativa 

materna por informação. 

A Tabela 8 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

estatisticamente significativos entre as categorias e sub-categorias do conteúdo verbal e 

as variáveis maternas e neonatais dos bebês, respectivamente, no Grupo MSIE. 

 

Tabela 8- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as categorias e sub-categorias do conteúdo verbal 
expressas no Grupo MSIE e as variáveis maternas e neonatais dos bebês, 
respectivamente 

 
Categorias do conteúdo verbal  Variáveis r p 

  Variável do bebê   

Comunicação fornecida   Adequação para idade gestacional 

(PIG) 

0,69 0,03 

 

De acordo com a Tabela 8, o Grupo MSIE apresentou apenas uma correlação 

significativamente positiva entre a sub-categoria de comunicação fornecida e a 

adequação para idade gestacional (PIG). Isso significa que mães de bebês nascidos 

pequenos para a idade gestacional, expressavam mais sobre a comunicação fornecida a 

elas.  

A Tabela 9 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

estatisticamente significativos entre as categorias as sub-categorias do conteúdo verbal 

materno, respectivamente, no Grupo MCIE. 
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Tabela 9- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as categorias as sub-categorias do conteúdo verbal 
materno, respectivamente, no Grupo MCIE 

 
Categorias do conteúdo verbal   r p  

Sentimentos/ reações maternas 

com conotação positiva 

 Desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta 

0,79 0,006 

 

  Sentimentos/ reações maternas com 

conotação negativa 

-0,81 0,004 

  Busca ativa materna por informação -0,63 0,05 

     

Adaptação, aceitação, 

superação, esperança ou 

tranqüilidade diante da condição 

de prematuridade do bebê 

 Necessidade ou vontade de 

estabelecer contato, de aproximar ou 

tocar o bebê 

-0,66 0,03 

  Dúvidas ou comentários -0,67 0,03 

  Reações negativas 0,67 0,03 

     

Sentimentos/ reações maternas 

com conotação negativa 

 Desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta 

-0,73 0,01 

     

Dúvidas ou comentários  Reações negativas -1,00 0,0001 

 
No conjunto das correlações significativas encontradas entre as categorias e sub-

categorias dos conteúdos verbais no Grupo MCIE, observa-se na Tabela 9 que foram 

positivas as correlações ocorridas entre Sentimentos/ reações maternas com conotação 

positiva e o desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta e entre a 

adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição de 

prematuridade do bebê e reações negativas; ou seja, quanto mais as mães expressavam 

sobre sentimentos ou reações positivas, mais expressavam acerca do desejo da alta 

hospitalar e a vontade de cuidar do bebê após a alta hospitalar. Além disso, quanto mais 

falavam sobre expressões a adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 
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diante da condição de prematuridade do bebê, mais verbalizaram sobre reações 

negativas. 

Foram negativas as correlações significativas entre as categorias e sub-categorias 

dos conteúdos verbais no Grupo MCIE ocorridas entre Sentimentos/ reações maternas 

com conotação positiva e Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa e 

busca ativa materna por informação; adaptação, aceitação, superação, esperança ou 

tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê e necessidade ou vontade de 

estabelecer contato, de aproximar ou tocar o bebê e dúvidas ou comentários; 

Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa e expressão relativa ao desejo 

da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta; dúvidas ou comentários e 

reações negativas. Quanto mais expressões de sentimentos ou reações maternas com 

conotação positiva, menos expressões de sentimentos ou reações com conotação 

negativa e de busca ativa materna por informação; quanto menos expressões sobre a 

adaptação ou aceitação ou superação ou esperança ou tranqüilidade diante da condição 

de prematuridade do bebê, mais verbalizações sobre a necessidade ou vontade de 

estabelecer contato, de aproximar tocar o bebê e dúvidas ou comentários; quanto mais 

expressões maternas de sentimentos e reações negativa, menos verbalizações relativas 

ao desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta e, quanto maior as 

dúvidas ou comentários, menos reações negativas. 

 A Tabela 10 apresenta os coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram 

estatisticamente significativos entre as categorias as sub-categorias do conteúdo verbal 

materno, respectivamente, no Grupo MSIE. 
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Tabela 10- Coeficientes de correlação de Spearman (r), que foram estatisticamente 
significativos entre as categorias as sub-categorias do conteúdo verbal 
materno, respectivamente, no Grupo MSIE 

 
Categorias do conteúdo verbal   r p  

Sentimentos/ reações maternas com 

conotação positiva 

 Sentimentos/ reações maternas 

com conotação negativa 

-0,68 0,02 

     

Adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante 

da condição de prematuridade do 

bebê 

 Sentimentos/ reações maternas 

com conotação positiva  

0,85 0,001 

 

  Comunicação e relação 

materna com a equipe de saúde 

-0,70 0,02 

     

Dúvidas ou comentários  Reações negativas -1,00 0,001 

     

Medo de aproximação, de 

prejudicar ou de estabelecer contato 

com o bebê 

 Dúvidas ou comentários -0,64 0,04 

  Reações negativas 0,64 0,04 

     

Comunicação fornecida   Busca ativa materna por 

informação 

-0,87 0,001 

 

Verifica-se na Tabela 10 que no conjunto das correlações significativas 

encontradas entre as categorias e sub-categorias dos conteúdos verbais no Grupo MSIE, 

foram positivas as correlações ocorridas entre a adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê e Sentimentos/ 

reações maternas com conotação positiva; medo de aproximação, de prejudicar ou de 

estabelecer contato com o bebê e reações negativas. Quanto mais expressões de 

adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição de 
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prematuridade do bebê, mais verbalizações acerca de sentimentos ou reações maternas 

com conotação positiva; quanto mais expressões sobre medo de aproximação, de 

prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê, mais reações negativas.  

Foram negativas as correlações significativas entre as categorias e sub-categorias 

dos conteúdos verbais no Grupo MSIE ocorridas entre Sentimentos/ reações maternas 

com conotação positiva e Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa; 

adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante da condição de 

prematuridade do bebê e a comunicação e relação materna com a equipe de saúde; 

dúvidas ou comentários e reações negativas e medo de aproximação, de prejudicar ou de 

estabelecer contato com o bebê e de comunicação fornecida e a busca ativa materna por 

informação. Dessa forma, quanto mais expressões de sentimentos e reações maternas 

com conotação positiva, menos expressões de sentimentos e reações com conotação 

negativa; quanto menos expressões sobre a adaptação, aceitação, superação, esperança 

ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê, mais verbalizações sobre 

a comunicação e relação materna com a equipe de saúde; quanto mais dúvidas ou 

comentários, menos expressões de reações negativas e medo de aproximação, de 

prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê e quanto mais expressões de 

comunicação fornecida à mãe, mais expressões de busca ativa materna por informação.  
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4.3 Conteúdos das verbalizações maternas separados de acordo com os capítulos 

do “Lembretes preciosos para a mamãe- Manual de apoio para a orientação 

psicológica de mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500 g” 

 

 

Nesta seção, serão apresentados os resultados descritivos sobre as verbalizações 

maternas de ambos os grupos de mães (MCIE e MSIE), respectivamente, de acordo com 

as temáticas específicas dos capítulos do “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual 

de Apoio para a Orientação Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 

1.500g”. 

 

O impacto do nascimento pré-termo do bebê 

A Tabela 11 apresenta as categorias e sub-categorias referentes às verbalizações 

maternas do capítulo sobre “O impacto do nascimento pré-termo do bebê”, em termos 

de freqüência e porcentagem, dos grupos MCIE e MSIE. A porcentagem de cada 

categoria foi calculada dividindo-se a freqüência de verbalizações maternas da categoria 

pelo total da freqüência das verbalizações maternas expressas nesse capítulo. A 

porcentagem de cada sub- categoria foi calculada dividindo-se a freqüência de 

verbalizações da sub-categoria pelo total da freqüência das verbalizações da categoria 

correspondente.  
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 Tabela 11- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “O impacto do 
nascimento pré-termo do bebê” nos grupos MCIE e MSIE, em termos de 
freqüência (f) e porcentagem (%) 

 

 

Observa-se na Tabela 11 que, em relação ao total das verbalizações maternas 

referentes ao capítulo “O impacto do nascimento pré-termo do bebê”, o Grupo MCIE 

verbalizou mais do que o Grupo MSIE. A categoria Sentimentos/ reações maternas com 

conotação negativa do nascimento prematuro foi predominante em ambos os grupos. 

Em relação à categoria Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa, 

verifica-se que o Grupo MCIE tendeu a verbalizar mais sobre reações negativas do que 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO NEGATIVA  

 
38 

 
39 

 
26 

 
36 

Dúvidas ou comentários 13 35 12 46 

Reações negativas 25 65 14 54 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato 
com o bebê 

 
13 

 
52 

 
6 

 
43 

   Choro ou tristeza 4 16 1 8 
Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 4 16 3 21 
Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou 
insegurança 

 
2 

 
8 

 
4 

 
28 

Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê 2 8 0 0 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO POSITIVA 

 
23 

 
24 

 
17 

 
24 

Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 
diante da condição de prematuridade do bebê 

 
12 

 
53 

 
10 

 
58 

Desejo da sobrevivência do bebê 3 15 1 6 
Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou 
tocar o bebê 

 
2 

 
8 

 
3 

 
18 

Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 2 8 2 12 
Amor ou orgulho pelo bebê 
Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta 

2 
2 

8 
8 

1 
0 

6 
0 

PERCEPÇÕES MATERNAS EM RELAÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO, EVOLUÇÃO E SAÚDE DO BEBÊ  

 
12 

 
13 

 
6 

 
8 

   Negativas 7 58 4 66 
   Positivas 5 42 2 34 
DEMAIS CATEGORIAS 23 24 25 32 
TOTAL 96 100 74 100 
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sobre dúvidas ou comentários relacionados ao impacto do nascimento pré-termo de seus 

bebês. Considerando o conjunto de sub-categorias de reações negativas, medo de 

aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê e choro ou tristeza 

foram mais verbalizadas pelo Grupo MCIE do que pelo Grupo MSIE. Entretanto, susto 

ou choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição e mal estar, ansiedade, nervosismo, 

angústia ou insegurança foram menos verbalizadas pelo Grupo MCIE quando 

comparado ao Grupo MSIE.  

Na categoria Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva, nota-se 

que, em ambos os grupos a maior parte das verbalizações maternas encontra-se 

compreendida na sub-categoria relacionada à adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê. As 

verbalizações das mães do Grupo MCIE expressaram mais sobre o desejo da 

sobrevivência do bebê quando comparadas às mães do Grupo MSIE. As mães do Grupo 

MCIE tenderam a verbalizar menos do que as mães do Grupo MSIE acerca de 

expressões relativas à necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou 

tocar o bebê. Expressões relativas ao amor ou orgulho pelo bebê apareceram em ambos 

os grupos com baixa freqüência. Destaca-se que o desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta foi verbalizado apenas pelo Grupo MCIE. 

Verifica-se ainda que, as mães do Grupo MCIE emitiram mais verbalizações 

acerca de suas Percepções em relação ao desenvolvimento, evolução e saúde do bebê, 

quando comparadas às verbalizações expressas pelo Grupo MSIE. As verbalizações 

acerca das percepções maternas tenderam a assumir mais aspecto negativo do que 

positivo, em ambos os grupos de mães. 

Não houve diferença significativa entre os grupos de mães, quanto às 

verbalizações no capítulo sobre “O impacto do nascimento pré-termo do bebê”.  
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A hora da visita na UTI Neonatal 

A Tabela 12 apresenta as categorias e as sub-categorias referentes às 

verbalizações maternas no capítulo do manual sobre “A hora da visita na UTI 

Neonatal”, em termos de freqüência e porcentagem, distribuídas quanto aos Grupos 

MCIE e MSIE. O cálculo das porcentagens de cada categoria e sub- categoria foi 

realizado como já descrito anteriormente.  
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Tabela 12- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “A hora da visita 

na UTI Neonatal” nos grupos MCIE e MSIE, em termos de freqüência (f) 
e porcentagem (%) 

 

 

Verifica-se na Tabela 12 que a categoria mais freqüente na visita ao bebê na 

UTIN foi a de Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa. Quanto a essa 

categoria, prevaleceram expressões relativas a reações negativas do que dúvidas ou 

comentários maternos em ambos os grupos. A sub-categoria de medo de aproximação, 

de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê foi verbalizada praticamente com a 

mesma freqüência em ambos os grupos. Apenas o Grupo MCIE apresentou 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO NEGATIVA  

 
21 

 
30 

 
19 

 
35 

Dúvidas ou comentários 6 29 7  37 
Reações negativas 15 71 12 63 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato 
com o bebê 

 
4 

 
26 

 
3 

 
25 

Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê 4 26 0 0 
Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 2 13 4 34 

   Choro ou tristeza 2 13 3 25 
Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou 
insegurança 

 
2 

 
13 

 
2 

 
16 

Impaciência ou inquietude 1 9 0 0 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO POSITIVA 

 
9 

 
13 

 
19 

 
35 

Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar 
ou tocar o bebê 

 
4 

 
45 

 
6 

 
32 

Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 
diante da condição de prematuridade do bebê 

 
3 

 
33 

 
10 

 
53 

Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 2 22 1 5 
Desejo da sobrevivência do bebê 0 0 1 5 
Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a 
alta 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5 

PERCEPÇÔES MATERNAS EM RELAÇÃO AO 
DESENVOLVIMENTO, EVOLUÇÃO E SAÚDE DO BEBÊ 

 
8 

 
11 

 
6 

 
11 

   Negativas 4 50 2 34 
   Positivas 4 50 4 66 
DEMAIS CATEGORIAS 34 46 10 19 
TOTAL 72 100 54 100 
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verbalizações sobre rejeição, negação ou distanciamento do bebê e de impaciência ou 

inquietude materna. As sub-categorias de susto, choque, surpresa ou pânico, choro ou 

tristeza e de mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança 

foram verbalizadas mais pelo Grupo MSIE do que pelo Grupo MCIE. 

Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva, por sua vez, foram mais 

verbalizado pelo Grupo MSIE do que pelo Grupo MCIE na hora da visita. Observa-se 

que o Grupo MCIE apresentou mais verbalizações acerca das sub-categorias sobre a 

necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou tocar o bebê e sobre a 

felicidade em ver, visitar e cuidar do bebê na UTIN do que o Grupo MSIE. Por outro 

lado, o Grupo MSIE apresentou mais expressões sobre adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê, quando 

comparado ao Grupo MCIE.  

A categoria sobre Percepções maternas relacionada ao desenvolvimento, a 

evolução e saúde do bebê apareceu nas verbalizações de ambos os Grupos. Nota-se que 

o Grupo MCIE apresentou distribuição eqüitativa em relação às percepções maternas 

negativas e positivas. No entanto, o grupo MSIE verbalizou mais sobre percepções 

maternas positivas do que negativas.  

Em relação ao total de verbalizações no capítulo sobre “A hora da visita na UTI 

Neonatal”, não foi verificada diferença significativa entre os grupos de mães. 

 

Como posso ter contato com o meu bebê? 

A Tabela 13 apresenta as categorias temáticas referentes às verbalizações 

maternas no capítulo do manual sobre “Como posso ter contato com o meu bebê?”, em 

termos de freqüência e porcentagem, distribuídas quanto aos Grupos MCIE e MSIE. O 
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cálculo das porcentagens de cada categoria e sub- categoria foi realizado como já 

descrito anteriormente.  

Tabela 13- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “Como posso ter 

contato com o meu bebê?”, nos grupos MCIE e MSIE, em termos de 
freqüência (f) e porcentagem (%) 

 

 

De acordo com a Tabela 13, Sentimentos/ reações maternas com conotação 

negativa foi a categoria mais freqüente no contato com o bebê na UTIN para ambos os 

grupos. As mães do Grupo MCIE verbalizaram mais sobre reações negativas do que as 

mães do Grupo MSIE, que por sua vez tenderam a verbalizar mais sobre dúvidas ou 

comentários. Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 

bebê, choro ou de tristeza, rejeição, negação ou distanciamento do bebê foram mais 

verbalizadas pelo Grupo MCIE do que pelo Grupo MSIE. Neste capítulo, 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO 
NEGATIVA  

 
19 

 
29 

 
20 

 
31 

Dúvidas ou comentários 2 10 6 30 
Reações negativas 17 90 14 70 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 
bebê 

 
10 

 
58 

 
10 

 
72 

   Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê 5 30 1 7 
   Choro ou tristeza 2 12 0 0 
   Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança 0 0 1 7 
   Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 0 0 1 7 
   Impaciência ou inquietude 0 0 1 7 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO 
POSITIVA  

 
14 

 
21 

 
16 

 
26 

   Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante 
da condição de prematuridade do bebê 

 
8 

 
58 

 
9 

 
56 

Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou tocar 
o bebê 

 
4 

 
28 

 
6 

 
38 

   Atenção ao bebê 1 7 0 0 
   Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta 1 7 0 0 
   Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 0 0 1 6 
DESCRIÇÕES DA RELAÇÃO MÃE-BEBÊ 11 17 7 10 
DEMAIS CATEGORIAS 22 33 22 33 
TOTAL 66 100 65 100 
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particularmente, as mães do Grupo MSIE manifestaram verbalizações de rejeição ou 

distanciamento materno na hora do contato com seus bebês na UTI Neonatal.  

Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva apareceram como a 

segunda categoria mais verbalizada por ambos os grupos. Verifica-se que ambos os 

grupos verbalizaram sobre adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 

diante da condição de prematuridade do bebê. O Grupo MSIE verbalizou mais do que o 

Grupo MCIE sobre a necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou 

tocar o bebê. Já o Grupo MCIE expressou duas sub-categorias que não apareceram no 

conjunto de verbalizações do Grupo MSIE, são elas: atenção ao bebê e o desejo da alta 

hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta. 

Observa-se ainda que, o Grupo MCIE apresentou mais verbalizações referentes à 

descrições da relação mãe-bebê do que o Grupo MSIE.  

Comparando-se a distribuição dos dois grupos quanto às categorias e sub-

categorias, verificou-se apenas uma diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos relativa à sub-categoria de reações negativas (p≤ 0,009). O Grupo MCIE 

(Mediana= 0,76) apresentou significativamente mais verbalizações em relação a reações 

negativas do que o Grupo MSIE (Mediana= 0,27). 

 

Notícias sobre o bebê internado na UTI Neonatal 

A Tabela 14 apresenta as categorias referentes às verbalizações maternas do 

capítulo do manual referente à “Notícias sobre o bebê internado na UTI Neonatal”, 

distribuídas quanto aos Grupos MCIE e MSIE, em termos de freqüência e porcentagem. 

O cálculo das porcentagens de cada categoria e sub- categoria foi realizado como já 

descrito anteriormente.  
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Tabela 14- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “Notícias sobre o 

bebê internado na UTI Neonatal”, nos grupos MCIE e MSIE, em termos 
de freqüência (f) e porcentagem (%) 

 

 

Observa-se na Tabela 14 que, em relação ao capítulo sobre “Notícias sobre o 

bebê internado na UTI Neonatal”, as mães do Grupo MSIE verbalizaram muito mais do 

que as mães do Grupo MCIE. A categoria sobre a Comunicação e a relação materna 

com a equipe de saúde foi, pela primeira vez, a mais verbalizada em ambos os grupos. 

A sub-categoria sobre busca ativa materna por informação do bebê foi a mais 

verbalizada tanto pelo Grupo MCIE quanto pelo MSIE. Outras sub-categorias, tais 

como, comunicação fornecida, medo ou vergonha de perguntar sobre notícias do bebê e 

auxílio ou ajuda da equipe de saúde também foram verbalizadas em ambos os grupos, 

entretanto, foram mais freqüentes nas verbalizações das mães do Grupo MSIE do que 

no Grupo MCIE. Apenas as mães do Grupo MSIE verbalizaram sobre as informações 

omitidas a elas pela equipe de saúde. 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
COMUNICAÇÃO E RELAÇÃO MATERNA COM A EQUIPE DE 
SAÚDE 

 
19 

 
68 

 
32 

 
53 

   Busca ativa materna por informação 11 58 13 41 
   Comunicação fornecida 3 16 7 22 
   Medo ou vergonha de perguntar sobre notícias do bebê 2 10 5 16 
   Auxílio ou ajuda da equipe de saúde 2 10 3 9 
   Oposição ou insegurança em relação à equipe de saúde 1 6 1 3 
   Comunicação omitida 0 0 3 9 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO 
NEGATIVA  

 
7 

 
25 

 
13 

 
22 

Dúvidas ou comentários 5 72 7 54 
Reações negativas 2 28 6 46 
   Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança 1 50 3 50 
   Choro ou tristeza 1 50 0 0 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 
bebê 

 
0 

 
0 

 
3 

 
50 

DEMAIS CATEGORIAS 2 7 15 25 
TOTAL 28 100 60 100 
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Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa, por sua vez, apareceram 

como a segunda categoria mais freqüente. As expressões referentes a dúvidas ou 

comentários maternos foram mais verbalizadas do que as expressões relativas a reações 

negativas em ambos os grupos. A sub-categoria de mal estar, ansiedade, apreensão, 

nervosismo, angústia ou insegurança foi verbalizada em ambos os grupos. Choro ou 

tristeza foi verbalizado apenas pelo Grupo MCIE. O Grupo MSIE verbalizou somente 

sobre a sub-categoria de medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato 

com o bebê. 

Nenhuma diferença significativa estatisticamente foi encontrada entre os grupos. 

  

Como amamentar meu bebê internado em UTIN? 

A Tabela 15 apresenta as categorias e sub-categorias temáticas referentes às 

verbalizações maternas do capítulo do manual referente à “Como amamentar meu bebê 

internado em UTIN?”, distribuídas quanto aos Grupos MCIE e MSIE, em termos de 

freqüência e porcentagem. O cálculo das porcentagens de cada categoria e sub- 

categorias foi realizado como já descrito anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 121 

Tabela 15- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “Como amamentar 

meu bebê internado em UTIN?”, nos grupos MCIE e MSIE, em termos de 
freqüência (f) e porcentagem (%) 

 

 

Na Tabela 15 observa-se que Sentimentos/ reações maternas com conotação 

negativa foi a categoria mais freqüente para ambos os grupos. A maioria das 

verbalizações das mães do Grupo MCIE e do Grupo MSIE referiram-se à expressões 

sobre dúvidas ou comentários relacionados à amamentação do bebê. As mães do Grupo 

MCIE verbalizaram mais sobre reações negativas do que o Grupo MSIE, especialmente, 

em relação a expressões de mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou 

insegurança e de medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 

bebê. 

Verifica-se que Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva foi a 

segunda categoria mais freqüente. As mães do Grupo MCIE apenas verbalizaram 

expressões referentes à vontade materna de amamentar, enquanto que as mães do Grupo 

MSIE expressaram sobre a adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO 
NEGATIVA  

 
19 

 
56 

 
12 

 
43 

Dúvidas ou comentários  10 52 9 75 
Reações negativas 9 48 3 25 
   Mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, angústia ou insegurança 5 56 1 34 

Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 
bebê  

 
4 

 
44 

 
2 

 
66 

SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM CONOTAÇÃO 
POSITIVA  

 
5 

 
15 

 
7 

 
25 

   Vontade de amamentar 5 100 5 72 
Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante 
da condição de prematuridade do bebê 

 
0 

 
0 

 
1 

 
14 

Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 0 0 1 14 
COMPARAÇÕES COM OUTROS BEBÊS E MÃES 4 12 1 4 
   Negativas 4 100 1 100 
DEMAIS CATEGORIAS 6 16 8 28 
TOTAL 34 100 28 100 
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diante da condição de prematuridade do bebê e acerca da felicidade ao ver, visitar e 

cuidar do bebê. 

Nota-se ainda que as mães do Grupo MCIE verbalizaram nesse capítulo mais 

expressões negativas de Comparações com outros bebês ou mães do que as mães do 

Grupo MSIE.  

Em relação ao total de verbalizações no capítulo sobre “Como amamentar meu 

bebê internado em UTIN?”, não houve diferença significativa entre os dois grupos de 

mães. 

 

A hora da alta hospitalar 

A Tabela 16 apresenta as categorias e sub-categorias temáticas referentes às 

verbalizações maternas do capítulo do manual referente ao capítulo “A hora da alta 

hospitalar”, distribuídas quanto aos Grupos MCIE e MSIE, em termos de freqüência e 

porcentagem. O cálculo das porcentagens de cada categoria e sub- categoria foi 

realizado como já descrito anteriormente.  
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Tabela 16- Categorias e sub-categorias do conteúdo verbal materno nas sessões de 
intervenção psicológica na discussão do capítulo sobre “A hora da alta 

hospitalar”, nos grupos MCIE e MSIE, em termos de freqüência (f) e 
porcentagem (%) 

 

 

De acordo com a Tabela 16, os Grupos MCIE e MSIE tiveram o mesmo número 

no total das verbalizações. Sentimentos/ reações maternas com conotação negativa foi a 

categoria mais freqüente para ambos os grupos em relação às verbalizações maternas 

sobre a hora da alta hospitalar. Verifica-se ainda que as verbalizações dos grupos 

dividiram-se igualmente em dúvidas ou comentários e em reações maternas negativa. A 

sub-categoria de medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com o 

bebê foi a que mais apareceu em ambos os grupos. No entanto, somente as mães do 

Grupo MCIE verbalizaram expressões de choro ou de tristeza. As mães do Grupo 

MSIE, por sua vez, verbalizaram sobre reações de susto, choque, surpresa, pânico, 

MCIE MSIE 
(n= 10) (n= 10) 

Categorias e sub- categorias do conteúdo verbal 
 

f % f % 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO NEGATIVA  

 
15 

 
41 

 
16 

 
43 

Dúvidas ou comentários 8 54 8 50 
Reações negativas 7 46 8 50 
   Medo de aproximação, de prejudicar ou de estabelecer contato com 

o bebê 
 

6 
 

85 
 

6 
 

75 
   Choro ou tristeza 1 15 0 0 
   Susto, choque, surpresa, pânico, espanto ou aflição 0 0 1 12.5 
   Rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê 0 0 1 12.5 
SENTIMENTOS/ REAÇÕES MATERNAS COM 
CONOTAÇÃO POSITIVA  

 
13 

 
35 

 
13 

 
35 

   Desejo da alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê após a alta 12 92 6 46 
Felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê 1 8 0 0 
Adaptação, aceitação, superação, esperança ou tranqüilidade diante 
da condição de prematuridade do bebê 

 
0 

 
0 

 
4 

 
30 

Necessidade ou vontade de estabelecer contato, de aproximar ou 
tocar o bebê 

 
0 

 
0 

 
2 

 
15 

   Atenção ao bebê 0 0 1 9 
DEMAIS CATEGORIAS 9 24 8 22 
TOTAL 37 100 37 100 
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espanto ou aflição e de rejeição, revolta, negação ou distanciamento do bebê, expressões 

que, por sua vez, não apareceram no Grupo MCIE. 

Sentimentos/ reações maternas com conotação positiva tiveram a mesma 

freqüência em ambos os grupos. Observa que o Grupo MCIE verbalizou muito mais do 

que o Grupo MSIE em relação a expressões de desejo da alta hospitalar e vontade de 

cuidar do bebê após a alta e sobre a felicidade ao ver, visitar e cuidar do bebê.  

O Grupo MSIE verbalizou sobre sub-categorias que não apareceram nas 

verbalizações das mães MSIE, são elas, adaptação, aceitação, superação, esperança ou 

tranqüilidade diante da condição de prematuridade do bebê, necessidade ou vontade de 

estabelecer contato, de aproximar ou tocar o bebê e a atenção ao bebê. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

de mães.  
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5 DISCUSSÃO 
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O presente estudo teve por objetivo a identificação dos conteúdos verbais 

maternos expressos no contexto de um “Programa de Apoio Psicológico a mães de 

bebês nascidos pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN)” e compará-los em dois grupos de mães diferenciados quanto à presença de 

indicadores clínicos emocionais de ansiedade e depressão. Para responder a este 

objetivo, primeiramente a amostra de mães e bebês do presente estudo precisa ser 

caracterizada, para melhor compreensão dos resultados.  

Verificou-se que a amostra de mães constituída pelos grupos com indicadores 

clínicos emocionais (MCIE) e sem indicadores (MSIE) eram jovens, com idade média 

de 25 anos e que tinham, em média, dois filhos. A maioria do grupo MCIE (80%) 

possuía apenas o primeiro grau, enquanto que apenas a metade das mães do grupo 

MSIE apresentou essa característica.  

O baixo nível educacional, segundo Brandt et al. (1992), Levy-Shiff et al. (1994) 

e Sobotková, Dittrichová e Mandys (1996), constitui-se em uma variável que pode 

acentuar o estresse familiar diante da condição do nascimento pré-termo do bebê. Além 

disso, segundo Gennaro et al. (1990), a própria capacidade da mãe enquanto cuidadora 

primária pode ser influenciada, entre outras variáveis, pelo preparo educacional 

materno.  

No grupo MCIE, 70% das mães dedicavam-se a atividades do lar. Por outro 

lado, as mães do grupo MSIE apresentavam atividades mais diversificadas, uma vez 

que, 40% dessas trabalhavam no lar, 30% fora do lar e 30% eram estudantes. No 

entanto, entre as mães de ambos os grupos que trabalhavam fora do lar, 70% dessas 

exerciam atividades não qualificadas.  

Nota-se que na amostra do estudo, os bebês encontravam-se em famílias que no 

momento tinham mães disponíveis no lar sem estar trabalhando fora. A disponibilidade 
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materna no momento da internação do bebê na UTIN constitui-se em recurso potencial 

facilitador para ocorrer as visitas na UTIN, o contato com o bebê e a participação nos 

grupos de apoio psicológico oferecidos rotineiramente no contexto hospitalar. 

Todas as mães do grupo MCIE e 70% das mães do grupo MSIE possuíam união 

estável com seus companheiros. A presença do companheiro constitui-se em uma 

variável importante a ser considerada segundo Weiss e Chen (2002), uma vez que, este 

fator contribui para rede de suporte psicossocial facilitadora do equilíbrio emocional 

materno. Nesse sentido na amostra de mães estudadas pode-se identificar um fator 

potencial de proteção ao desenvolvimento da criança vulnerável representado pela 

constituição da família nuclear e da estabilidade de relações conjugais dos pais. 

Em ambos os grupos, os bebês apresentaram gravidade clínica neonatal de leve a 

moderada, que pode ser avaliado por meio do índice do Apgar dos bebês, que situou-se 

nos valores medianos de 8 e 9, respectivamente, para o grupo MCIE e MSIE, e o índice 

clínico de risco neonatal (CRIB), que situou-se nos valores medianos de 3 e 2, 

respectivamente, para o grupo MCIE e MSIE. Houve, no entanto, grande amplitude de 

variação nos escores dos índices do APGAR e do CRIB em ambos os grupos de mães. 

A maioria dos bebês de ambos os grupos de mães (70%, aproximadamente) tinha peso 

ao nascimento abaixo do esperado para a idade gestacional. Conseqüentemente, devido 

à vulnerabilidade biológica desses bebês inspirar cuidados especiais, a necessidade da 

hospitalização precoce do mesmo em UTIN foi inevitável, constituindo-se, portanto, 

como um fator adicional para o desequilíbrio emocional materno.  

Observou-se que, em relação ao conjunto de características maternas e neonatais 

dos bebês analisadas no presente estudo, os grupos MCIE e MSIE não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas. Portanto, pode-se afirmar que os grupos 

MCIE e MSIE eram comparáveis.  
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Considerando-se a associação entre as variáveis maternas e neonatais dos bebês 

do presente estudo, verificou-se a presença de uma associação comum em ambos os 

grupos MCIE e MSIE. Quanto maior o tempo de internação do bebê na UTIN, menor 

era o peso do bebê ao nascer e maior era o índice de risco clínico neonatal desse bebê. 

Tal associação reflete que, em ambos os grupos de mães, quanto maior a 

vulnerabilidade biológica dos bebês, maior a necessidade de cuidados médicos 

intensivos e especializados e, conseqüentemente, maior o tempo de internação dos 

bebês na UTIN. 

Particularmente, no grupo de mães MCIE, verificou-se que quanto mais velhas 

as mães, maior o número de filhos das mesmas; quanto maior a idade gestacional do 

bebê, menor o índice de risco clínico neonatal e menor o tempo de internação do bebê 

na UTIN. Observou-se ainda, a relação entre o peso ao nascimento e idade gestacional 

do bebê, ou seja, quanto menor a idade gestacional, menor o peso do bebê ao nascer. O 

estudo de Paine e Spegiorin (1981) também verificou essa relação. Dessa forma, pode-

se verificar presença do múltiplo risco biológico associada a vulnerabilidade biológica 

do bebê, no qual um fator de risco tem efeito multiplicador, agravando outros fatores de 

risco e assim por diante (OLIVEIRA, 1998).  

No grupo MSIE, por sua vez, foi encontrado que quanto maior grau de 

escolaridade das mães, maior o nível da qualificação ocupacional dessas mães e que o 

fato da mãe ser solteira esteve associado a mães de meninos. Além disso, verificou-se 

que maior escore no Apgar, ou seja, menor gravidade neonatal, esteve associado com 

mães que tinham um maior número de filhos e viviam em união estável com seus 

companheiros.  

Analisando-se os conteúdos verbais maternos expressos no contexto de grupos 

de apoio psicológico a mães de bebês nascidos prematuramente e internados em UTIN, 
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verificou-se que as três principais categorias verbalizadas tanto pelas mães com 

indicadores emocionais clínicos de ansiedade e depressão quanto às mães sem esses 

indicadores, foram sobre sentimentos ou reações maternas com conotação negativa, 

sentimentos ou reações maternas com conotação positiva e comunicação e relação com 

a equipe de saúde.  

A amostra total de mães manifestou predominantemente expressões sobre 

sentimentos ou reações com conotação negativa por ocasião da internação de seus bebês 

prematuros na UTI Neonatal, independentemente dos níveis clínicos emocionais de 

ansiedade e depressão que diferenciavam os dois grupos de mães. Entretanto, ao se 

comparar os grupos MCIE e MSIE, verificou-se que as mães do Grupo MCIE 

verbalizaram significativamente mais sobre sentimentos ou reações maternas com 

conotação negativa do que as mães do Grupo MSIE. Por outro lado, estas mães 

verbalizaram mais sobre sentimentos ou reações com conotação positiva e sobre a 

comunicação e relação com a equipe de saúde, quando comparadas às mães do Grupo 

MCIE.  

Nesse sentido, os achados do presente estudo corroboram os resultados de 

Bigatti, Cronan e Anaya (2001) e Murray e Cooper (1997), os quais verificaram que 

mães com indicadores clínicos emocionais, particularmente de depressão, podem ser 

mais aversivas, irresponsáveis, emocionalmente retraídas com seus bebês, além de 

apresentarem percepções mais negativas sobre os comportamentos dos mesmos e 

relatarem mais problemas relacionados a amamentação, choro e de relacionamento 

quando comparadas com mães sem depressão.  

Além disso, a presença de indicadores clínicos emocionais de ansiedade e 

depressão nas mães pode representar fatores potenciais de risco ao desenvolvimento do 

bebê e ao bem-estar emocional da mãe. Estudos nos quais foram avaliados os níveis de 
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indicadores emocionais de ansiedade e depressão indicaram que altos níveis de 

ansiedade parecem interagir com altos níveis de depressão materna, representando 

fatores potenciais de risco ao desenvolvimento do bebê e na relação entre a mãe e o bebê 

(ALLEN; LEWINSOHN; SEELEY, 1998; GALLER et al., 2000; O’CONNOR; 

HERON; GLOVER, 2002; PONIRAKIS; SUSMAN; STIFTER, 1998; PORTER; HSU, 

2003). Possivelmente, a presença de indicadores emocionais clínicos de ansiedade e 

depressão nas mães do presente estudo pode estimular a ocorrência de verbalizações 

acerca de sentimentos e reações mais com conotação negativa do que positiva; 

entretanto, a ausência desses indicadores proporcionaria a predominância de 

verbalizações de sentimentos e reações com conotação positiva por parte das mães. 

Verificou-se que, os conteúdos verbais expressos nos diferentes tópicos 

temáticos do Manual de orientação a mães de bebês prematuros, utilizado nas sessões de 

intervenção psicológica em grupo, foram muito semelhantes entre si. As verbalizações 

predominantes seguiram a tendência do conteúdo verbal apresentado no conjunto das 

verbalizações maternas. As categorias de sentimentos e reações maternas com 

conotação negativa ou positiva apareceram na mesma ordem de ocorrência nas 

verbalizações maternas referentes aos capítulos do Manual de apoio, exceto no capítulo 

de Notícias sobre o bebê, que será comentado posteriormente.  

A alta freqüência de expressões maternas sobre sentimentos e reações que 

qualificam negativamente à experiência de ter um(a) filho(a) nascido(a) 

prematuramente pode ser explicada em decorrência do impacto do nascimento pré-

termo de  muito baixo peso e, conseqüentemente, da hospitalização precoce do bebê em 

UTIN como comentado por Klaus e Kennell (1993) e Linhares et al. (2004). Além 

disso, Klaus e Kennell (1993) sugerem que mães de bebês pré-termo tendem a ser mais 
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imaturas, inseguras quanto ao seu papel de cuidadora do bebê e, conseqüentemente, 

necessitam de maior apoio emocional durante a hospitalização do bebê em UTIN. 

Possivelmente, a presença de indicadores emocionais clínicos de ansiedade e 

depressão pode ser um fator adicional desencadeador de mais verbalizações com 

conotação negativa do que positiva. Conforme verificado no estudo de Padovani, 

Linhares, Carvalho, Martinez e Duarte (2004), mães de neonatos pré-termo mostraram 

elevação da ansiedade do tipo situacional, desencadeada pelo nascimento prematuro e 

pela hospitalização em UTIN do filho, requerendo apoio psicológico focal, uma vez 

que, conforme Biaggio, Natalício e Spielberger (1979), esse tipo de ansiedade refere-se 

à uma determinada resposta do indivíduo a uma situação e tempo específico. 

Ainda em relação à categoria de sentimentos e reações com conotação negativa, 

observou-se que ambos os grupos de mães verbalizaram mais sobre reações negativas 

do que sobre dúvidas e comentários com conotação negativa. Particularmente, em 

relação ao capítulo sobre o Contato com o bebê esse capítulo, verificou-se a ocorrência 

de diferença estatisticamente significativa entre os dois grupos de mães diferenciadas 

quanto à presença de indicadores emocionais de ansiedade e depressão. As mães com 

indicadores emocionais clínicos verbalizaram mais sobre reações negativas do que as 

mães sem esses indicadores. Esse achado sugere que o contato com o bebê internado em 

UTIN tende a ser uma experiência mais permeada por reações negativas para as mães 

que apresentam indicadores emocionais de ansiedade e depressão do que para as mães 

sem esses indicadores. 

Além disso, foi encontrado que, em relação às expressões de reações negativas, 

independentemente da presença de indicadores clínicos de ansiedade e depressão 

maternos, nos grupos MCIE e MSIE, as verbalizações sobre o medo de se aproximar, de 

prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê hospitalizado em UTIN estiveram 
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presentes nas falas maternas em todos os capítulos do Manual de apoio, exceto em 

relação ao capítulo sobre “Notícias sobre o bebê internado em UTIN”, no qual, apenas o 

grupo MSIE verbalizou sobre esse medo.  

O medo é uma reação esperada e, geralmente, é um elemento significativo 

relatado por essas mães. O estudo de Monteiro, Silva e Silva (2002) encontrou que a 

reação materna de medo foi direcionada principalmente ao medo do inesperado e de seu 

bebê não sobreviver. O medo também foi reação encontrada no estudo de Colombini 

Neto, Linhares, Oliveira e Martinez (1998) relacionado a preocupações acerca da 

sobrevivência do bebê e da separação do mesmo, durante a internação na UTIN.  

Ainda em relação ao conjunto de reações negativas, as verbalizações maternas 

sobre rejeição, revolta e distanciamento do bebê foram mais expressas pelas mães do 

grupo MCIE do que pelas mães do grupo MSIE, tanto quando considerado o total das 

verbalizações maternas, quanto o total de verbalizações especificamente sobre o tópico 

de contato com o bebê hospitalizado em UTIN. Nos capítulos do Manual de apoio sobre 

o impacto do nascimento pré-termo e da hora da visita ao bebê na UTIN, apenas o 

grupo MCIE expressou sobre rejeição, revolta e distanciamento em relação ao bebê; 

entretanto, no capítulo sobre a hora da alta hospitalar do bebê, essas expressões foram 

apenas expressas pelo grupo MSIE. Paine e Spegiorin (1981) verificaram que 

verbalizações maternas sobre rejeição e distanciamento em relação ao bebê podem 

contribuir para que os bebês apresentem déficits em seu desenvolvimento. Gorestein e 

Andrade (2000) alertam que transtornos psíquicos, entre eles a ansiedade e a depressão 

na fase precoce da maternidade são considerados fatores de grande risco para a 

negligência física e emocional em relação a criança e que, o grau dessa negligencia é 

diretamente proporcional à gravidade das condições psíquicas da mãe. 
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Destaca-se ainda que, nos capítulos sobre o impacto do nascimento pré-termo do 

bebê e da hora da visita ao bebê hospitalizado em UTIN, ambos os grupos de mães 

expressaram mais reações negativas de mal estar, ansiedade, apreensão, nervosismo, 

angústia ou insegurança, de choro ou tristeza e de susto, choque, surpresa, pânico, 

espanto ou aflição. 

O conjunto de verbalizações de sentimento e reações com conotação negativa 

das mães do presente estudo é equivalente aos achados de outros estudos sobre o 

impacto do nascimento pré-termo do bebê e as conseqüências advindas dessa situação.  

Assim como o impacto do nascimento prematuro por si só, constitui-se em uma 

experiência estressante especialmente para mãe (SANTOS, 1984), a visita ao bebê 

hospitalizado também representa, segundo Linhares et al. (1999), um momento de 

grande ansiedade materna, tornando-se uma situação aversiva, a qual pode passar a ser 

evitada pelas mães que consideram a UTIN como um ambiente desconhecido, 

intimidante e ameaçador.  

Além disso, o bebê nascido pré-termo constitui-se em um bebê de alto risco para 

desenvolver “déficits interacionais”, apesar de serem mais freqüentemente estimulados 

por suas mães. De acordo com Brazelton (1994) e Klaus e Kennell (1993), bebês pré-

termo, hospitalizados em UTIN, apresentam comportamentos bem diferentes quando 

comparados aos bebês a termo: dormem mais, têm mais dificuldade de ser acordado e 

acalmado, são poucos reativos à voz, ao rosto humano ou a estímulos visuais e auditivos 

e apresentam dificuldades em relação à alimentação. Essa baixa reatividade à emissão 

de sinais sutis de interação com o ambiente, segundo Murray e Cooper (1997), 

freqüentemente afeta as mães levando-as a terem sentimentos de baixa auto-estima e 

preocupação acentuada com a sobrevivência do bebê. As mães podem se sentir 

frustradas durante a visita, pois dificilmente conseguem estabelecer um fluxo contínuo 
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nas interações com seu bebê. Enfim, de acordo com Klaus e Kennell (1993) e Wiggins 

(1999), apesar de algumas mães sentirem-se fisicamente desconfortáveis e 

emocionalmente frágeis durante a primeira visita ao bebê na UTIN, a maior parte delas 

assegura que o momento da visita é o ponto de partida para lidar melhor com a 

hospitalização do bebê em UTIN. 

A segunda categoria de conteúdo verbal mais freqüente em ambos os grupos foi 

a de sentimentos ou reações maternas com conotação positiva considerando total das 

verbalizações maternas e as verbalizações expressas em cada capítulo do Manual, 

exceto no capítulo sobre “Notícias sobre o bebê internado em UTIN”. Outros estudos 

sobre análise de conteúdos temáticos de verbalizações maternas durante grupos de apoio 

psicológico a mães de bebês recém-nascidos hospitalizados em UTIN (COLOMBINI 

NETO et al., 1998; LINHARES et al., 1999) também encontraram expressões tanto de 

medo, culpa e ansiedade, quanto de sentimentos de esperança e otimismo. 

Embora aparentemente seja paradoxal, o fato de mães de ambos os grupos terem 

verbalizado tanto sobre sentimentos e reações negativas quanto positivas, tal fato sugere 

que as mães podem experimentar de forma ambivalente sentimentos contrários. O 

nascimento pré-termo e a hospitalização precoce de seus bebês podem-se constituir em 

um momento de “crise psicológica” para essas mães. O repertório comportamental do 

indivíduo em crise compreende oscilações e ambivalências de sentimentos e reações, 

desencadeadas por situações inesperadas e que corresponde a um período temporário de 

desequilíbrio e desorganização. Segundo Maldonado (1997), cabe ao indivíduo em crise 

mobilizar novos métodos que o ajude a se reestruturar. No presente estudo, 

especificamente, para a reestruturação do equilíbrio emocional materno, o fornecimento 

de suporte psicológico a essas mães reveste-se de suma importância.  
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Considerando-se ainda a categoria de sentimento e reações com conotação 

positiva, verificou-se que expressões referentes à adaptação, aceitação, superação, 

esperança ou tranqüilidade diante da condição do nascimento prematuro do bebê foram 

mais freqüentes para ambos os grupos de mães, tanto no conjunto total das 

verbalizações, quanto nos capítulos sobre o impacto do nascimento pré-termo do bebê, 

da hora da visita ao bebê e do contato com o bebê na UTIN. Além disso, no capítulo 

sobre a hora da alta hospitalar do bebê, apenas o grupo MCIE verbalizou sobre essas 

expressões.  

Verbalizações acerca do desejo de alta hospitalar e vontade de cuidar do bebê 

foram somente expressas pelo grupo MCIE nos capítulos sobre o impacto do 

nascimento pré-termo e do contato com o bebê em UTIN; ao passo que, expressões 

sobre a necessidade materna de estabelecer contato, aproximar e de tocar o bebê foram 

verbalizadas por ambos os grupos nos capítulos sobre o impacto do nascimento 

prematuro, a hora da visita e o contato com o bebê em UTIN. 

Ressalta-se, ainda, o fato de que, em relação à categoria de sentimento e reações 

maternas com conotação positiva, as expressões relativas a vontade de amamentar 

foram as mais freqüentes, para ambos os grupos de mães, no capítulo sobre a 

amamentação do bebê em UTIN. Possivelmente, o conteúdo desse capítulo e o contexto 

de um grupo de apoio, especificamente, podem ter influenciado verbalizações maternas 

otimistas e de incentivo à amamentação do bebê. 

A categoria de Comunicação e relação com a equipe de saúde, que incluiu 

expressões maternas relativas ao diálogo, contato e da relação estabelecida com a 

equipe de saúde foi a terceira mais freqüente no conjunto total das verbalizações 

maternas e no capítulo sobre Notícias sobre o bebê internado na UTI Neonatal.  
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Assim sendo, a comunicação e relação materna com a equipe de saúde são 

fundamentais, uma vez que, na UTI Neonatal, as mães podem sentir-se culpadas, e, 

geralmente, manifestam reações de ciúme em relação à equipe de enfermagem, pelo fato 

de desempenharem um papel secundário nos cuidados dos bebês, segundo Prugh (apud 

KLAUS; KENNELL, 1993). Dessa forma, a equipe hospitalar constitui-se em um elo de 

mediação entre a mãe e o bebê internado em UTIN e tem um papel importante a medida 

em que pode contribuir para maximizar as oportunidades de sobrevivência para cada 

bebê e promover o bem-estar de suas famílias, conforme sugerido por Wiggins (2001). 

Nesse sentido, faz-se necessário, como recomendam Linhares et al. (2000), que esses 

profissionais estejam preparados para dosar as informações necessárias a mãe, 

ajudando-a na compreensão das informações médicas sobre diagnósticos e tratamentos, 

com o cuidado de não se passar indiscriminadamente a informações de prognósticos 

fechados com predições lineares sobre o desenvolvimento da criança.  

Pode-se acrescentar que nos demais capítulos do Manual de apoio, houve 

variações em relação à terceira categoria mais freqüente nos mesmos. No capítulo sobre 

o impacto do nascimento e na hora da visita apareceram às percepções maternas em 

relação ao desenvolvimento, evolução e saúde do bebê. A categoria sobre a descrição da 

relação mãe-bebê foi a terceira mais freqüente no capítulo sobre o contato da mãe com o 

bebê internado em UTIN. No capítulo sobre a amamentação do bebê em UTIN, a 

terceira categoria mais freqüente foi a de comparação com outras mães e bebês. 

Percebe-se, portanto, que os temas do Manual de apoio foram eliciadores de 

verbalizações maternas específicas e correspondentes ao conteúdo dos capítulos do 

Manual. 

Em relação às possíveis diferenças encontradas quanto aos conteúdos verbais 

das mães diferenciadas quanto à presença ou não de indicadores emocionais clínicos de 
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ansiedade e depressão, destaca-se que, em todos os capítulos do Manual de apoio, as 

mães com indicadores emocionais clínicos apresentaram uma freqüência maior de 

verbalizações quando comparadas às mães sem indicadores. Esse dado pode sugerir que 

as mães com indicadores emocionais possuem mais necessidade de verbalizar sobre 

suas experiências acerca do nascimento e hospitalização do bebê na UTIN quando 

comparadas às mães sem esses indicadores. 

De forma geral, observou-se que a quantidade de verbalizações maternas foi 

diminuindo em ambos os grupos a cada capítulo. Pode-se supor duas possíveis 

explicações, a saber: cansaço das mães para discutir os últimos capítulos do Manual de 

apoio ou a disparidade dos conteúdos dos capítulos finais, com o momento vivido por 

essas mães, uma vez que, as sessões de intervenção eram realizadas quando os bebês 

ainda estavam internados em UTIN. Sendo assim, os conteúdos temáticos, tais como o 

nascimento pré-termo, a hora da visita e o contato com o bebê na UTIN estavam mais 

presentes nas vivências maternas do que os temas últimos referentes à alta hospitalar e à 

amamentação. 

Em relação às associações significativas entre variáveis maternas e neonatais dos 

bebês e as verbalizações maternas nos grupos MCIE e MSIE, verificou-se que os grupos 

apresentaram diferentes relações entre essas variáveis.  

No Grupo MCIE, as variáveis maternas tais como idade, grau de escolaridade e 

número de filhos, e as variáveis neonatais do bebê, tais como o sexo, o escore do Apgar 

e do CRIB e o tempo de internação em UTIN do bebê apresentaram relação com as 

verbalizações maternas mencionadas pelas mães. 

As expressões de sentimentos ou reações maternas com conotação positiva e de 

desejo da alta do bebê e vontade de cuidar do mesmo após a alta hospitalar foram 

correlacionadas negativamente com a idade materna, ou seja, as mães mais jovens com 
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indicadores clínicos de ansiedade e depressão, mencionaram menos sobre o desejo de 

alta do bebê e vontade de cuidar do mesmo após a alta. As mães mais jovens podem se 

sentir menos competentes devido à própria inexperiência e menos preparadas para 

exercer a maternagem quando levam seus bebês para casa conforme apontado por Porter 

e Sobong (1990).  

Pode-se identificar um conjunto de múltiplo risco para problemas de 

desenvolvimento relacionado a mães jovens e a presença de indicadores emocionais 

clínicos associados à vulnerabilidade biológica do bebê. 

Expressões de dúvidas ou comentários foram mais verbalizadas por mães com 

maior número de filhos e com menor grau de escolaridade. Pode-se pensar que, o baixo 

nível escolar pode ter contribuído para que as mães com indicadores emocionais 

clínicos, apesar da possível experiência materna acumulada em função de ter maior 

número de filhos, tenham apresentado dúvidas ou comentários relacionados ao 

nascimento e a hospitalização de seu bebê pré-termo. O baixo nível educacional dos 

pais tende a acentuar o estresse familiar diante do nascimento prematuro, como sugerido 

por Brandt et al. (1992), Levy-Shiff et al. (1994) e Sobotková, Dittrichová e Mandys 

(1996). Além disso, segundo esses autores, fatores adversos no ambiente, incluindo 

grande número de filhos e baixo grau de escolaridade, podem intensificar negativamente 

os efeitos da condição de risco neonatal e apresentar efeito acumulado em crianças 

vulneráveis biologicamente, conforme encontrado por Aylward e Kenny (1979).  

Observou-se relação entre expressões acerca de reações negativas verbalizadas 

pelas mães do grupo MCIE e maior grau de escolaridade e menor número de filhos. 

Pressupõe-se que mães com maior grau de escolaridade compreendem melhor o real e 

grave estado de saúde do bebê hospitalizado e, conseqüentemente, expressaram mais 

sobre reações negativas. O fato de as mães com indicadores emocionais terem poucos 
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filhos pode suscitar, segundo Porter e Sobong (1990), sentimentos maternos de baixo 

senso de competência e de auto-eficácia em relação a maternagem, levando-as a 

manifestarem expressões sobre reações negativas.  

O sexo dos bebês das mães do grupo MCIE apresentou relação com expressões 

de reações de rejeição, revolta, negação ou distanciamento materno em relação aos 

bebês, ou seja, essas reações apareceram mais significativamente relacionadas às 

verbalizações das mães de bebês do sexo masculino. Pode-se supor que à condição do 

nascimento prematuro e a vulnerabilidade biológica desses bebês seja contrastante com 

as representações do “bebê imaginário” formada na gravidez. Possivelmente, um bebê 

frágil e vulnerável é incompatível com a representação de um menino, o que pode gerar 

sentimentos e reações de rejeição ou de distanciamento por parte dessas mães.  

Além disso, as mães com indicadores emocionais clínicos que verbalizaram mais 

sobre a adaptação, aceitação, superação e esperança materna frente a prematuridade do 

bebê foram mães de bebês com alto índice de risco neonatal no CRIB. Isso significa que 

apesar de o alto risco neonatal para morbidade e mortalidade indicar maior gravidade do 

bebê, essas mães apresentaram manifestações verbais relacionadas a sentimentos ou 

reações maternas com conotação positiva e adaptativa diante da condição adversa de 

seus bebês.  

As mães do grupo MCIE que expressaram mais sobre a busca ativa da 

informação tiveram seus bebês com maior escore no Apgar e com menor tempo de 

internação em UTIN. Pode-se supor que o baixo risco neonatal apresentado por esses 

bebês, devido ao alto escore no Apgar e pelo menor tempo de internação em UTIN, 

possa ter funcionado como facilitador para que as mães tenham procurado ativamente 

informações sobre seus bebês junto à equipe de saúde.  
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O grupo de mães sem indicadores emocionais clínicos, por sua vez, apresentou 

apenas uma associação entre as características maternas e neonatais dos bebês e 

verbalizações maternas. As mães do grupo MSIE que tiveram seus bebês nascidos 

pequenos para a idade gestacional expressaram mais sobre a comunicação fornecida a 

ela pela equipe. Isso se deve ao fato de os bebês nascidos pequenos para idade 

gestacional serem mais vulneráveis e, portanto, aumenta a probabilidade de ocorrer 

comunicação da mãe com a equipe de saúde para tratar de informações sobre o bebê. 

Além disso, a ausência de indicadores emocionais de ansiedade e depressão pode ter 

facilitado essa comunicação com a equipe de saúde. 

Verificou-se, portanto, que o grupo MCIE apresentou mais associações entre as 

verbalizações maternas e as características maternas e neonatais quando comparado ao 

grupo MSIE.  

Quanto às associações significativas entre as categorias e sub-categorias de 

conteúdos verbais maternos, respectivamente, duas dessas associações foram 

semelhantes em ambos os grupos de mães. A primeira associação diz respeito a 

expressões de sentimentos ou reações maternas com conotação positiva associadas 

negativamente com as de sentimentos ou reações maternas com conotação negativa; ou 

seja, as mães de ambos os grupos que verbalizaram mais sobre um tipo de sentimento e 

reações, verbalizaram menos sobre o outro. As mães diferiram na maneira de expressar 

sobre seus sentimentos e reações diante da condição adversa do nascimento prematuro, 

verbalizando sobre sentimentos e reações de conotação positiva ou negativa. As mães 

de ambos os grupos que expressaram mais sobre sentimentos e reações com conotação 

negativa verbalizaram menos acerca de expressões sobre sentimentos e reações 

maternas com conotação positiva e vice-versa. 
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Com relação à segunda associação, independente da presença de indicadores 

emocionais clínicos maternos de ansiedade e depressão, as mães que expressaram mais 

sobre dúvidas e comentários sobre o bebê, significativamente relataram menos sobre 

reações negativas. Isso pode significar que expressões maternas de dúvidas e 

comentários poderiam promover maior alívio e segurança para as mães e, 

conseqüentemente, essas manifestariam menos expressões de reações negativas. 

No grupo de mães com indicadores emocionais ocorreram outras associações 

significativas entre categorias e sub-categorias verbais. As mães do grupo MCIE que 

verbalizaram mais sobre expressões de desejo da alta do bebê e vontade de cuidar do 

mesmo após a alta hospitalar, verbalizaram mais sobre expressões acerca de sentimentos 

e reações com conotação positiva e menos sobre sentimentos e reações com conotação 

negativa. Possivelmente essas mães tinham representações mais positivas em relação ao 

bebê, que incluíam o desejo de levar o bebê para casa e poder cuidá-lo, exercendo a 

“maternagem”.   

Verificou-se também que as mães do grupo MCIE que mais expressaram sobre 

sentimentos ou reações maternas com conotação positiva, menos verbalizaram sobre 

busca ativa por informações dos bebês das mães com indicadores emocionais. 

Possivelmente, a busca por informações sobre o bebê pode representar mais uma 

situação geradora de ansiedade para essas mães e, conseqüentemente, ser evitada por 

elas. Além disso, representações maternas vinculadas a sentimentos ou reações maternas 

com conotação positiva podem conter grande dose de otimismo e fazer com que as mães 

se “protejam” e evitem entrar em contato com informações relacionadas ao estado real 

de saúde do bebê, que muitas vezes, podem não ser agradáveis a elas.  

As mães com indicadores emocionais clínicos de ansiedade e depressão que 

expressaram mais acerca da adaptação, aceitação e superação do nascimento prematuro, 



 142 

verbalizaram menos sobre expressões maternas acerca da necessidade ou vontade de 

estabelecer contato ou de se aproximar ou tocar no seu bebê. Possivelmente, essas mães 

apesar de verbalizarem sobre a adaptação e aceitação da condição do nascimento 

prematuro de seus bebês, podem não se sentir preparadas ou não apresentarem 

condições emocionais para estabelecerem, de fato, um contato mais íntimo com seus 

bebês. Nesse contexto, a abordagem do Cuidado Desenvolvimental desenvolvida por 

Als (1982), que propõe mudanças nas práticas de atendimento neonatal, no sentido de 

minimizar o impacto da prematuridade e da hospitalização precoce do bebê em UTIN, 

destaca que a mãe também precisa ser cuidada para que a mesma possa desempenhar 

adequadamente suas funções. Dessa forma, o fornecimento de suporte social e da equipe 

de saúde tornam-se estratégias facilitadoras tanto para a re-organização emocional 

materna, quanto para o estabelecimento de contato e relacionamento com o bebê. 

As mães do grupo MCIE que verbalizaram mais sobre expressões de adaptação, 

aceitação, superação diante do nascimento pré-termo, falaram mais sobre reações 

negativas e menos sobre dúvidas ou comentários com conotação negativa. Por outro 

lado, as mães sem indicadores emocionais clínicos de ansiedade e depressão 

apresentaram associação positiva entre as verbalizações sobre adaptação, aceitação e 

superação diante do nascimento pré-termo e sentimentos e reações maternas com 

conotação positiva. Supõem-se que as expressões maternas de sentimentos e reações 

maternas com conotação positiva, revelariam otimismo e representações maternas 

positivas relacionadas ao bebê que, por sua vez, contribuíram para as verbalizações 

sobre a adaptação, aceitação e superação da condição adversa do nascimento do bebê.  

A adaptação, aceitação e superação do nascimento prematuro do bebê também 

foi associada negativamente com a comunicação e relação com a equipe de saúde nas 

verbalizações das mães sem indicadores emocionais. Isso significa que essas mães que 
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verbalizaram mais sobre a adaptação, aceitação e superação do nascimento pré-termo, 

poderiam ser mais otimistas e positivas em relação ao estado de saúde de seus bebês e 

sentiriam menos necessidade de comunicação com a equipe de saúde. Outra 

possibilidade pode ser que essas mães estejam se esquivando da comunicação com a 

equipe de saúde e, conseqüentemente, de entrar em contato com o estado real de saúde 

no qual seu bebê se encontra.   

Expressões de medo de aproximação ou de prejudicar ou de estabelecer contato 

com o bebê correlacionaram-se com dúvidas ou comentários e com reações negativas, 

no grupo de mães sem indicadores emocionais clínicos. Em relação à primeira 

associação, quanto mais expressões de medo de aproximação ou de prejudicar ou de 

estabelecer contato com o bebê, menos expressões de dúvidas ou comentários; as mães 

sem indicadores que expressavam essas reações de medo pouco verbalizaram sobre 

dúvidas e comentários. Pode-se supor que essas mães que expressaram reações de 

medo, não se sentem encorajadas a questionarem ou a apresentarem dúvidas. Na 

segunda associação, por sua vez, quanto mais expressões sobre medo de aproximação 

ou de prejudicar ou de estabelecer contato com o bebê, mais verbalizações sobre reações 

negativas. 

Por fim, a última associação envolve a comunicação fornecida e a busca de 

informação do bebê por parte das mães sem indicadores emocionais. Possivelmente, o 

fato de a mãe receber informações, fazia com ela sentisse menos necessidade de buscar 

novas informações. Isso pode significar que essas mães recebiam informações 

suficientes e sentiam-se satisfeitas e, conseqüentemente, não apresentariam a 

necessidade de procurar mais informações.  

 

 



 144 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em suma, respondendo ao objetivo do presente estudo de comparar 

verbalizações de mães de bebês pré-termo em dois grupos, com e sem indicadores 

emocionais de ansiedade e depressão, foram identificados conteúdos verbais referentes 

a reações, sentimentos, expectativas, dúvidas e percepções maternas que podem 

influenciar, de forma direta ou indireta na interação da mãe com seu bebê e vice-versa. 

As preocupações maternas relacionadas à sobrevivência do bebê e a separação precoce 

prolongada, devido à hospitalização do bebê em UTIN são fatores estressores que, 

segundo Caron (2000), Klaus e Kennell (1993), Linhares et al.(2000) e Sameroff 

(1984), permeiam representações maternas e condicionam expectativas futuras em 

relação ao desenvolvimento e evolução do bebê.  

No presente estudo, destacam-se as associações ocorridas entre variáveis 

neonatais do bebê, mencionadas anteriormente, em ambos os grupos de mães, entre o 

tempo de internação do bebê em UTIN e o índice de risco neonatal e o peso ao 

nascimento, respectivamente. Ambas as associações indicam a gravidade do estado de 

saúde do bebê e, conseqüentemente, a necessidade de maior cuidado intensivo neonatal. 

De acordo com a caracterização da amostra, os bebês de ambos os grupos, 

apresentavam risco neonatal moderadamente grave, segundo os índices da CRIB e do 

Apgar. Considerando-se o interjogo dos fatores de risco envolvidos nesse processo, tais 

como: nascimento prematuro, risco moderado de gravidade neonatal dos bebês, 

hospitalização precoce em UTIN e presença de indicadores emocionais clínicos de 

ansiedade e depressão nas mães, esses diversos fatores presentes na vida de um mesmo 
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indivíduo tendem a apresentar um efeito multiplicador, no qual um fator agrava o outro 

e assim por diante, segundo Oliveira (1998). 

Dessa forma, o fator de risco biológico de nascimento prematuro e de baixo 

peso, quando associados a fatores de risco ambiental, como a presença de indicadores 

emocionais clínicos de ansiedade e depressão nas mães de bebês pré-termo e baixo 

peso, parecem contribuir para o surgimento de problemas de comportamento na 

infância, tais como hiperatividade, desatenção, depressão, ansiedade e agressividade em 

crianças nascidas em condições adversas, segundo Landry et al. (1990). Entretanto, a 

própria Psicopatologia do Desenvolvimento adverte contra as noções de linearidade e 

isomorfismo no desenvolvimento humano (LINHARES, 2003; SAMEROFF, 2000; 

SROUFFER; RUTTER, 1984). As predições acerca do futuro dos bebês prematuros não 

devem ser baseadas em indicadores adversos isolados, observados por ocasião do 

nascimento do bebê (GORGA et al. 1998). Dessa forma, a vulnerabilidade biológica do 

bebê pode ter um efeito diferencial em seu desenvolvimento, estando intimamente 

relacionado a fatores sócio-ambientais, que podem ser tanto adequados e favorecedores 

de mecanismos de proteção psicossocial neutralizadores dos efeitos negativos dos 

fatores de risco ao bebê. 

Os resultados da análise dos relatos verbais maternos permitem sugerir que o 

nascimento pré-termo e a hospitalização precoce do bebê em UTIN são por si só 

variáveis que podem comprometer o equilíbrio emocional materno e familiar, 

corroborando os estudos de Linhares et al. (2004) e Santos (1984).  Entretanto, na 

presença de indicadores emocionais de ansiedade ou depressão ocorreram expressões 

maternas mais negativas quando comparadas às de mães sem esses indicadores, 

considerando tanto a freqüência total das verbalizações, quanto a freqüência das 

verbalizações expressas sobre o conteúdo dos capítulos do Manual de apoio psicológico. 
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As mães com indicadores emocionais clínicos de ansiedade e depressão tenderam a 

apresentar expressões mais negativas em relação ao bebê e verbalizaram mais sobre 

sentimentos e reações maternas com conotação negativa quando comparadas às mães 

sem esses indicadores.  

Essa tendência do grupo MCIE de apresentar expressões com conotação mais 

negativa do que positiva em relação ao bebê pré-termo deve ser considerada, uma vez 

que, corrobora os achados de Gennaro et al. (1993) e Sobotková, Dittrichová e Mandys 

(1996). Esses autores mostraram que a presença de altos níveis maternos de depressão 

ou de ansiedade interfere negativamente nas interações que ocorrem entre a mãe e o seu 

bebê; além disso, a qualidade dessa interação mostrou-se profundamente afetada pela 

instabilidade emocional materna, conforme estudo de Murray e Cooper (1997). 

O conhecimento e acesso às verbalizações maternas permitem que estratégias 

possam ser adequadamente desenvolvidas em intervenções psicológicas precoces. Além 

disso, como recomendado por Als (1982), Cunha e Costa (1998) e Linhares et al. 

(2004), programas de intervenção devem ter caráter multidisciplinar, a fim de promover 

o envolvimento dos profissionais responsáveis não só pelo estado de saúde dos bebês, 

mas pela saúde mental da família, especialmente da mãe.  

Os grupos de apoio psicológico devem identificar e implementar processos-

chaves no funcionamento familiar que possibilitem que as mães de bebês nascidos em 

condição de risco biológico não apenas lidem com as situações de crise, mas que se 

adaptem adequadamente com situações adversas, conforme proposto por McCubbin e 

McCubbin (1988) e Walsh (1996) nos estudos sobre famílias “resilientes”. Dessa forma, 

a promoção de um contexto familiar adequado, conforme salientado por Brazelton 

(1994) e Linhares (2003), pode se constituir em um mecanismo de proteção psicossocial 

aos bebês com condição neonatal adversa, além de um mediador importante no sentido 
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de minimizar os efeitos adversos da vulnerabilidade biológica neonatal. Nesse contexto, 

ocorre o interjogo entre risco e proteção, advindos dos fatores protetores do 

desenvolvimento e de atenuação dos riscos.  

Em seguida serão apresentadas algumas considerações sobre limitações, 

implicações e desdobramentos do presente estudo. Primeiramente, deve-se considerar 

que os resultados deste estudo referem-se a uma amostra reduzida de participantes, 

selecionada em um hospital universitário, o que requer cuidados com relação à 

generalização dos achados para outras amostras de mães de bebês prematuros. Deve-se, 

portanto, não perder de vista as características do contexto da pesquisa realizada. 

A análise do conteúdo baseou-se em material obtido através de áudio-gravações, 

que estão sujeitas à interferência de ruídos sonoros. Entretanto, esse problema foi 

solucionado, uma vez que, após a transcrição literal das sessões de intervenção 

psicológica, a mesma foi submetida à psicóloga responsável pela condução das sessões 

de intervenção psicológica (pesquisadora B) para que possíveis falhas na transcrição 

fossem corrigidas, antes da análise do conteúdo verbal materno. A baixa porcentagem 

de dados incompreensíveis e perdidos atestam a eficiência do procedimento realizado. 

Cabe ressaltar que o contexto no qual foi desenvolvido o “Programa de Apoio 

Psicológico a mães de bebês pré-termo hospitalizados em Unidade de Tratamento 

Intensivo Neonatal (UTIN)”. Dessa forma, o contexto grupal e a utilização do Manual 

de apoio podem representar variáveis importantes relacionadas ao conteúdo das 

verbalizações maternas expressas nas sessões de intervenção psicológica e analisadas no 

presente estudo.  O contexto grupal tem como aspectos positivos, citados por Ortiz 

(1993), o fato de contribuir para criar um clima de solidariedade e coesão entre os 

participantes. Entretanto, nesse contexto, caso não se sintam apoiadas ou não se 

identifiquem com as outras mães do grupo, as mães podem se sentir inseguras a 
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expressarem sobre pensamentos, sentimentos e reações de origem destrutiva relacionada 

ao seu bebê.  

O conteúdo do Manual de apoio que foi lido e discutido com as mães parece ter 

funcionado como fonte eliciadora dessas verbalizações, além de suscitado discussões 

circunscritas ao tema referente a cada capítulo. Dessa forma, justifica-se o fato de as 

mães participantes pouco mencionarem sobre temas acerca da culpa materna e 

religiosidade que, geralmente, predominam em entrevistas sobre essa temática com as 

mães, segundo os estudos de Lamy, Gomes e Carvalho (1997) e Monteiro, Silva e Silva 

(2002). Além disso, o contexto do grupo de apoio psicológico, no qual a mãe recebe 

incentivos e encontra apoio para exercer seu papel pode ter contribuído para 

manifestações verbais mais otimistas em relação ao estado de saúde do bebê.  

Deve- se destacar que o contexto do presente estudo traz a vantagem de ter sido 

realizado em um contexto natural aplicado, o que confere “validade ecológica” aos 

resultados encontrados. A análise das representações maternas verbalizadas procederam 

de um contexto de experiência imediata ao nascimento prematuro do bebê e a sua 

internação na UTIN. 

Os achados do presente estudo remetem a questões futuras relevantes para novas 

investigações sobre a temática pesquisada. Algumas questões que transcendem ao 

objetivo do presente estudo, como por exemplo: Será que as mães mantêm os mesmos 

níveis de ansiedade e depressão após a alta hospitalar do bebê? Quais circunstâncias 

podem interferir nas possíveis alterações desses níveis? Após os resultados da análise do 

conteúdo verbal das mães dos Grupos MCIE e MSIE, os mesmos apresentam 

correlações entre os padrões de interação estabelecidos entre mães e bebês?  

Finalizando, pode-se considerar que as verbalizações das mães dos bebês pré-

termo hospitalizados em UTIN devem ser consideradas no contexto clínico, para 
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assegurar a saúde mental materna relevante tanto para as mães em si, quanto para a 

relação com os seus bebês. Certamente o avanço na análise das verbalizações maternas 

sobre prematuridade dos bebês e fatores decorrentes associados, pode melhorar a 

compreensão do universo psicológico da cuidadora primária desses bebês. Recomenda-

se, portanto, que se definam e implementem medidas adequadas de intervenção 

psicológica em Cuidado Desenvolvimental precoce na UTI Neonatal, que incluam o 

apoio à família desses bebês vulneráveis e assegurarem intervenção psicológica precoce 

favorecendo a regulação emocional materna. 
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Apêndice A- Tabela 
 

Tabela de caracterização das mães 
 

Registro 
do bebê 

Grupo 
de mães 

Idade (em 
anos) 

Escolaridade 
(em anos) 

Escolaridade (em 
séries) 

Ocupação Qualificação Estado Civil Número 
de filhos 

208 MCIE 35 5 5º série do 1º grau dona-de-casa Qualificação inferior amasiada 4 
159 MCIE 30 6 6º serie do 1º grau dona-de-casa Não qualificada amasiada 4 
174 MCIE 22 11 2º grau completo dona-de-casa Qualificação média casada 1 
182 MCIE 26 4 4º série do 1º grau faxineira Qualificação inferior casada 4 
172 MCIE 21 4 4º série do 1º grau dona-de-casa Não qualificada casada 2 
162 MCIE 27 5 5º série do 1º grau doméstica Não qualificada casada 2 
239 MCIE 26 4 4º série do 1º grau arrumadeira Não qualificada amasiada 1 
160 MCIE 39 4 4º série do 1º grau dona-de-casa Não qualificada casada 5 
206 MCIE 19 8 8º série do 1º grau dona-de-casa Não qualificada amasiada 1 
152 MCIE 28 11 2º grau completo dona-de-casa Não qualificada casada 1 
163 MSIE 24 11 2º grau completo dona-de-casa Não qualificada amasiada 2 
191 MSIE 23 11 2º grau completo dama de cia Não qualificada solteira 1 
157 MSIE 39 9 1º colegial completo dona-de-casa Não qualificada casada 2 
150 MSIE 29 15 Superior completo computação Qualificação média-superior casada 1 
164 MSIE 24 4 4º série do 1º grau dona-de-casa Não qualificada casada 3 
240 MSIE 20 10 3º colegial incompleto estudante Qualificação média casada 1 
229 MSIE 22 15 3º grau incompleto estudante Não qualificada solteira 1 
144 MSIE 31 11 2º grau completo comerciante Não qualificada amasiada 1 
156 MSIE 16 8 1º colegial incompleto estudante Não qualificada solteira 1 
151 MSIE 14 6 7º série incompleta dona-de-casa Qualificação inferior casada 1 
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Apêndice A- Tabela 
 

Tabela de caracterização das mães (continuação da Tabela)  
 

Registro 
do bebê 

Grupo 
de mães 

Data da avaliação dos 
indicadores clínicos 

emocionais 

Tipo de indicador emocional IDATE¹ 
(A-E) 

IDATE² 
(A-T) 

BDI³ Data da 
sessão de 

intervenção 
208 MCIE 29/9/2002 Ansiedade-Estado/Traço e Depressão 58(91) 67 (99) 23 21/10/2002 

159 MCIE 25/7/2001 Depressão 42 (51) 47(59) 22 27/7/2001 

174 MCIE 10/11/2001 Ansiedade-Estado/Traço  54(86) 55(83) 17 12/11/2001 

182 MCIE 26/2/2002 Ansiedade-Estado/Traço e Depressão 67 (99) 63(96) 27 5/4/2002 

172 MCIE 14/12/2001 Ansiedade-Estado 64(96) 45 (52) 07 19/12/2001 

162 MCIE 26/9/2001 Ansiedade-Estado 55(87) 41 (39) 11 9/10/2001 

239 MCIE 11/7/2001 Depressão 42(51) 47(59) 20 18/7/2001 

160 MCIE 19/9/2001 Ansiedade-Estado 51(78) 40(35) 04 10/10/2001 

206 MCIE 13/10/2002 Ansiedade/Traço e Depressão 47(67) 59(91) 21 21/10/2002 

152 MCIE 27/6/2001 Ansiedade/ Estado 53(83) 35(19) 06 4/7/2001 

163 MSIE 26/9/2001 -- 45(61) 39(32) 06 9/10/2001 

191 MSIE 8/3/2002 -- 49(73) 41(39) 06 21/3/2002 

157 MSIE 7/5/2001 -- 23(-) 30(05) 03 5/6/2001 

150 MSIE 1/6/2001 -- 36(29) 31(08) 02 18/6/2001 

164 MSIE 7/11/2001 -- 45(61) 44(48) 09 10/11/2001 

240 MSIE 13/8/2001 -- 48(70) 41(39) 13 29/8/2001 

229 MSIE 19/1/2003 -- 23(-) 31(08) 07 5/2/2003 

144 MSIE 9/5/2001 -- 24(-) 26(-) 08 15/5/2001 

156 MSIE 27/6/2001 -- 33(16) 36(22) 13 4/7/2001 

151 MSIE 9/8/2001 -- 23(-) 28(02) 05 15/8/2001 
  
¹ Escores maternos de Ansiedade do tipo Estado, antes da sessão de intervenção psicológica 
² Escores maternos de Ansiedade do tipo Traço, antes da sessão de intervenção psicológica 
³ Escores maternos de Depressão, antes da sessão de intervenção psicológica 
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Apêndice B- Tabela 
 

Tabela de caracterização dos bebês 
 
Registro 
do bebê 

Data de 
nascimento 

Idade gestacional 
(em semanas) 

Peso de nascimento 
(em gramas) 

Adequação para 
idade gestacional 

Tempo de internação 
em UTIN (em dias) 

Tempo total de 
internação em UTIN 

208 21/9/2002 26 1000 AIG 60 101 
159 7/7/2001 32 1270 PIG 11 45 
174 16/10/2001 30 710 PIG 65 146 
182 28/1/2002 29 790 PIG 46 87 
172 23/10/2001 29 860 PIG 15 57 
162 8/9/2001 33 1305 PIG 3 34 
239 1/7/2001 35 1485 PIG 3 26 
160 27/7/2001 30 1085 PIG 49 83 
206 8/10/2002 28 890 AIG 29 43 
152 25/5/2001 29 825 PIG 51 81 
163 20/9/2001 31 1495 AIG 4 25 
191 18/2/2002 26 865 AIG 92 129 
157 27/4/2001 29 1110 AIG 24 66 
150 20/4/2001 33 1085 PIG 39 67 
164 7/10/2001 30 845 PIG 22 52 
240 3/8/2001 32 1155 PIG 9 41 
229 9/1/2003 32 1140 PIG 35 77 
144 26/4/2001 33 900 PIG 11 45 
156 29/5/2001 34 1305 PIG 9 40 
151 5/7/2001 32 1410 PIG 7 40 

 
PIG: pequeno para idade gestacional; AIG: adequado para idade gestacional 
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Apêndice B- Tabela 
 

Tabela de caracterização dos bebês (continuação da Tabela) 
 
Registro 
do bebê 

CRIB 
(escore) 

APGAR do 5º 
minuto 

Idade pós-gestacional dos 
bebês (em dias) 

Gênero do 
bebê 

208 10 8 30 feminino 
159 3 10 20 masculino 
174 9 8 25 feminino 
182 6 7 66 masculino 
172 3 9 56 masculino 
162 0 10 31 feminino 
239 PJ 8 17 masculino 
160 1 8 73 masculino 
206 2 10 22 feminino 
152 9 8 39 masculino 
163 0 9 19 feminino 
191 2 6 33 masculino 
157 8 10 39 masculino 
150 2 9 59 feminino 
164 6 10 33 feminino 
240 2 9 26 feminino 
229 PJ 5 27 masculino 
144 1 9 40 feminino 
156 1 10 35 masculino 
151 0 9 40 masculino 

 
PJ= dado prejudicado 
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Anexo A- “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” 
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Anexo B- Termo de Consentimento para mães adolescentes 
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Anexo C- Termo de Consentimento do Comitê de Ética em Pesquisa  
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Anexo D- “Lembretes Preciosos para a Mamãe- Manual de Apoio para a Orientação 

Psicológica de Mães de recém-nascidos pré-termo e ≤ 1.500g” 

 
 


