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Resumo 

O presente texto de qualificação de Mestrado está vinculado à linha de pesquisa Processos 

Psicossociais e Educacionais, do Programa de Mestrado em Psicologia da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás (PPGP/UFG). Tem como objetivo compreender 

os fatores psicológicos envolvidos no ciclo gravídico-puerperal e analisar os indicadores da 

relação afetiva entre mães e bebês prematuros internados em uma unidade de tratamento 

intensivo neonatal, sob a lente da Psicanálise. O estudo teve como campo de investigação o 

Berçário de Alto-Risco, inserido na Maternidade e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). A pesquisa 

caracteriza-se por ser descritiva, exploratória, transversal e de tipologia qualitativa, que utiliza 

como instrumentos de coleta de dados: o roteiro de entrevista semiestruturada, questionário 

sociodemográfico e clínico e prontuário médico do recém-nascido. Participaram da pesquisa 

15 mães de bebês prematuros que estavam internados no Berçário de Alto-Risco ou na UTIN 

do HC/UFG. Os dados foram colhidos após a assinatura das participantes no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e/ou no Termo de Assentimento (TA), entre os 

meses de fevereiro e julho de 2019. A análise dos dados foi realizada por meio da 

interlocução da Psicanálise (especificamente com autores que trabalharam com a questão da 

relação mãe-bebê, tais como Freud, Winnicott, Spitz, dentre outros), com o campo da  

pesquisa qualitativa em saúde, recorrendo-se ao método de Análise Temática de Conteúdo. A 

dissertação está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo discute-se sobre questões 

fundamentais para o estudo, que se relacionam às dimensões da prematuridade e da relação 

mãe-bebê, tais como: a historicidade da maternagem e do amor materno, a constituição 

psíquica do bebê diante do discurso materno, aspectos psicológicos do ciclo gravídico- 

puerperal e os efeitos da prematuridade na relação mãe-bebê. Destaca-se nesse capítulo as 

bases teóricas que dão sustentação à análise. No segundo capítulo, apresenta-se políticas 

públicas voltadas para a saúde materno infantil, exemplos de possibilidades de intervenção 

precoce no contexto da prematuridade e o delineamento da investigação: percurso e 

construção da pesquisa. No terceiro capítulo há a descrição e discussão dos resultados a partir 

da caracterização da população, incluindo os dados sociodemográficos e clínicos das mães e 

os dados clínicos dos bebês prematuros; e a partir das entrevistas semiestruturadas os trechos 

significativos dos relatos das mães são destacados e analisados. A dissertação encerra-se com 

as considerações finais acerca da pesquisa realizada. 

Palavras-chave: Relação mãe-bebê; maternidade; prematuridade; psicanálise. 
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Abstract 

This Master's qualification text is linked to the line of research in Psychosocial and 

Educational Processes from the Psychology Master's Program at the College of Federal 

University of Goiás Education College (PPGP / UFG). It aims to understand the  

psychological factors involved in the pregnancy-puerperal cycle and to analyze the indicators 

of the affective relationship between mothers and premature babies admitted to a neonatal 

intensive care unit, under Psychoanalysis lenses. The study had the HighRisk Nursery as a 

field of investigation, inserted in the Maternity Hospital and the Neonatal Intensive Care Unit 

(UTIN) of Hospital das Clínicas, Federal University of Goiás (HC / UFG). The research is 

characterized by being descriptive, exploratory, transversal and of qualitative typology, which 

uses as instruments of data collection: the semistructured interview script, sociodemographic 

and clinical questionnaire and medical records of the newborn. Fifteen mothers of premature 

babies who were hospitalized in the High-Risk Nursery or in the NICU of HC / UFG 

participated in the research. Data were collected after the participants signed the Free and 

Informed Consent Term (TCLE) and/or the Term of Assent (TA), between February and July 

2019. Data analysis was done through the interlocution of Psychoanalysis (specifically with 

authors who worked with the question of the mother-baby relationship, such as Freud, 

Winnicott, Spitz, among others), with the field of qualitative research in health, using the 

Thematic Content Analysis method. The dissertation is divided in three chapters. The first 

chapter discusses fundamental questions for the study, which are related to the dimensions of 

prematurity and the mother-baby relationship, such as: the historicity of motherhood and 

maternal love, the baby's psychic constitution facing maternal discourse, aspects of the 

pregnancy-puerperal cycle and the effects of prematurity on the mother-baby relationship. In 

this chapter, the theoretical bases that support the analysis stand out. In the second chapter, 

public policies focused on maternal and child health are presented, examples of possibilities 

for early intervention in the context of prematurity and the design of the investigation: path 

and construction of the research. In the third chapter there is a description and discussion of 

the results from the characterization of the population, including the sociodemographic and 

clinical data of the mothers and the clinical data of the premature babies; and from the semi- 

structured interviews the significant parts from the mothers' reports are highlighted and 

analyzed. The dissertation ends with the carried out research final considerations. 

Keywords: Mother-baby relationship; maternity; prematurity; psychoanalysis. 
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Introdução 
 

O tempo é este papel em que escrevo. 

(José Saramago, 1992) 

 

A vivência do ciclo gravídico-puerperal é um processo de profunda transformação e 

transição na vida da mulher. Ele é carregado de diversos significados, expectativas e 

sentimentos em relação ao novo ser gerado e muda o contexto geral da existência da mãe. 

Nesse sentido, quando marcada pela possibilidade de o bebê nascer prematuro, a maternidade 

pode se revestir de uma vivência com maior complexidade e sentimentos variados. 

Nesse contexto, a gestação, o parto e o puerpério constituem-se como processos de 

mudança e transição na vida da mulher, de seu companheiro e de sua família. Envolvem a 

necessidade de reorganização e reestruturação de vários aspectos. Inicialmente, há uma 

mudança de identidade e uma nova definição de papéis. No caso de primípara, a gestante, 

além de filha e mulher, torna-se mãe, já no caso da multípara observa-se uma reestruturação 

de identidade, pois, a vinda de cada filho provoca mudanças no seio da família (Piccinini, 

Gomes, De Nardi & Lopes, 2008). 

Em ambos os casos, existe uma expectativa nos pais, de se ter um filho saudável e 

pleno de possível desenvolvimento físico e psicológico, que é frustrada quando ocorre o parto 

prematuro, ou seja, quando a gravidez é interrompida antes das 37 semanas de gestação. 

Soma-se a esse contexto diversos sentimentos que podem surgir nos pais e, mais 

especificamente, na mãe, tais como: impotência, frustração, tristeza e culpa. Segundo 

Chiattone (2007) em casos de ameaça de parto prematuro e de nascimento de bebê pré-termo, 

as vivências do ciclo gravídico-puerperal tornam-se ainda mais complexas e envolvem 

diversas expectativas e variados sentimentos maternos que podem influenciar na construção 

do vínculo afetivo mãe-bebê. 

Pois, falar sobre maternidade é necessariamente trazer à tona a díade mãe-bebê. A 

presença da mãe junto ao bebê desde o seu nascimento é algo tão radical, de uma necessidade 

tão absoluta que Winnicott já dizia que “Não existe isso que chamam de bebê. O que quero 

dizer, naturalmente, é que sempre que vemos um bebê vemos também um cuidado materno, e 

sem o cuidado não haveria bebê.” (Winnicott, 1956/1982a, pp. 40). 

Nesse sentido, a mãe vai aparecer primeiramente para o bebê como o ambiente que o 

acolhe, sinônimo dos cuidados maternos. Seu desenvolvimento emocional parte desta 

condição chamada por Winnicott de estágio de dependência absoluta. Na medida em que o 

bebê vai se tornando cada vez mais capaz de viver sem a dependência direta desses cuidados, 
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ele vai atingindo o estágio de dependência relativa, desenvolvendo-se rumo à independência 

(Winnicott, 1956/1982a). 

Esse primeiro estágio da existência do bebê – o de dependência absoluta – com suas 

especificidades é muito bem definido pelo termo díade, em que mãe e bebê vivenciam um 

estado de simbiose. A díade é uma unidade composta de dois elementos, de forma que 

podemos pensar que algo só se completa com a participação de dois e que não pode ser 

pensado a partir de só um de seus elementos. Nessa fase, portanto, não se pode conceber o 

bebê sem a mãe e, obviamente, não há mãe sem bebê. As duas partes dessa díade se 

influenciam mutuamente, porque, ao contrário do que comumente se pensa, não é somente a 

mãe que exerce influência sobre o bebê, mas também este sobre a mãe. Ou seja, a mãe 

constitui o bebê na mesma medida em que o bebê constitui a mãe e é nesse sentido que esse 

estudo compreende a relação mãe-bebê. 

Quanto à questão da prematuridade, atualmente, nascem aproximadamente 15 milhões 

de prematuros – nascidos com menos de 37 semanas completas de gestação – por ano no 

mundo. Mais de um milhão de bebês prematuros morrem nos primeiros dias após o parto. 

Assim, a prematuridade é considerada como uma questão de Saúde Pública, sendo a segunda 

causa de morte em crianças menores de 5 anos de idade (WHO, 2012) e também por se tratar 

da imaturidade de um organismo não completamente apto às funções da vida extrauterina, 

resultando em possíveis alterações neurológicas, motoras, sensoriais, cognitivas e psíquicas 

(Siqueira & Dias, 2011). 

Sendo assim, as implicações do nascimento prematuro vão além do período neonatal, 

podendo se estender por toda a vida do sujeito, causando impacto na família e na sociedade. 

Surge então, a necessidade de se investir na capacitação dos profissionais de saúde para uma 

melhor assistência pré e perinatal. O psicólogo é um desses profissionais importantes para a 

realização de intervenção precoce em casos de prematuridade, a fim de contribuir para a 

formação e manutenção do vínculo afetivo mãe-bebê, diminuindo possíveis sequelas da 

imaturidade física e psíquica do bebê pré-termo e prevenindo traumas e sequelas emocionais 

na mãe. 

Nesse sentido, enquanto psicóloga, a questão do desenvolvimento humano é algo que 

sempre me chamou a atenção desde a graduação em Psicologia. Na pós-graduação, durante o 

período de dois anos tive a oportunidade de participar do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(HC/UFG), me especializando no eixo de concentração Materno-Infantil. Nesse cenário, 

estive imersa nas questões psicológicas que estão envolvidas no mundo da maternidade e da 



17 
 

infância e na relação da díade mãe-filho. 

A Maternidade do HC/UFG é considerada de alto risco e recebe pacientes com 

histórico ginecológico-obstétrico de abortos, prematuridade, malformação fetal, óbitos 

neonatais; mulheres com diabetes mellitus e hipertensão arterial prévias ou gestacional; e 

pacientes com doenças crônicas prévias. Nesse contexto, mesmo em casos de mulheres com 

histórico ginecológico-obstétrico de abortos, prematuridade, óbitos neonatais e malformação 

fetal a questão da constituição do vínculo afetivo materno se mostrou presente. Com recém- 

nascidos prematuros pôde ser observado em alguns casos, a fragilidade do vínculo materno, 

talvez ocasionado pela contradição entre o bebê imaginado e idealizado pela mãe e o bebê real 

ou pelo risco da morte e a presença do luto antecipatório. Já em outros casos, o vínculo  

afetivo dessas mães com os seus bebês era fortalecido independente da prematuridade, talvez 

pelo desejo inconsciente e consciente de se ter um filho. 

Na clínica obstétrica é possível observar que as urgências psicológicas/subjetivas são 

comuns e os fatores envolvidos referem-se às diversas dimensões da gravidez e da 

maternidade. Além das alterações hormonais que provocam transformações no 

comportamento e psiquismo da mulher, a gravidez, o nascimento de um filho prematuro e a 

maternidade pode implicar em mudanças na relação mãe-bebê? A formação do vínculo 

materno está relacionada a fatores de inserção social na organização familiar, na autoimagem, 

no autoconceito e na identidade feminina? Quais são as possibilidades de intervenção precoce 

em caso de prematuridade? 

Assim, a relevância da realização desse estudo para o meio acadêmico se encontra no 

fato de que as questões levantadas correspondem a uma implicação de ordem teórico/prática 

na clínica de mães com bebês prematuros sob a lente da psicanálise. Ao compreender que a 

teoria e a prática não estão separadas em lados opostos, mas que fazem parte de uma 

correspondência ao fazer do psicólogo, é que se faz necessário estudos referentes ao tema para 

discutir as questões que se fazem presentes, assim como a contextualização a partir da 

fundamentação teórica da psicanálise. 

Portanto, o estudo proposto corresponde à necessidade de compreensão dos psicólogos 

a respeito dos fatores psicossociais envolvidos no ciclo gravídico-puerperal e os possíveis 

desdobramentos da prematuridade para a díade mãe-filho. Uma vez que a importância dos 

estudos sobre a primeira infância ultrapassa a questão circunscrita ao bebê, pois reflete sobre a 

construção do humano no mundo. É na primeira infância que são produzidos os alicerces da 

vida psíquica e da saúde mental do sujeito. 

Dessa forma, este texto constitui-se enquanto dissertação do curso de Mestrado em 



18 
 

Psicologia, da linha de pesquisa Processos Psicossociais e Educacionais, do programa de Pós- 

Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Assim, esta proposta de 

investigação tem como prerrogativa fundamental a relação afetiva entre mães e bebês 

prematuros em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e em um Berçário de 

Alto-Risco (Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal). Nessa perspectiva, esta 

dissertação tem como pergunta de pesquisa: Como a prematuridade afeta a constituição do 

vínculo afetivo e quais são as implicações psicossociais da prematuridade na relação mãe- 

bebê? 

Possui como objetivo geral: compreender os fatores psicossociais envolvidos no ciclo 

gravídico-puerperal e analisar os indicadores da relação afetiva entre mães e bebês prematuros 

internados em uma UTIN e em um Berçário de Alto-Risco, sob a lente da psicanálise. 

Destaca-se como objetivos específicos: compreender o perfil sociodemográfico e dados 

clínicos de mães de bebês prematuros; descrever dados clínicos dos bebês prematuros; 

compreender os fatores psicossociais envolvidos no ciclo gravídico-puerperal; investigar 

como se dá o estabelecimento da relação mãe-bebê; analisar as implicações da prematuridade 

na relação mãe-bebê e apontar possibilidades de intervenção precoce em situação de 

prematuridade. 

O estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa descritiva, exploratória, transversal e de 

tipologia qualitativa, que utiliza como instrumento de coleta de dados o roteiro de entrevista 

semiestruturada, questionário sociodemográfico e clínico e prontuário médico do recém- 

nascido. A análise dos dados se dá por meio da interlocução da psicanálise com o campo da 

pesquisa qualitativa em saúde, recorrendo-se ao método de Análise Temática de Conteúdo de 

Bardin (2010). 

Portanto, a estrutura da dissertação é constituída por três capítulos. No primeiro 

capítulo discutimos sobre questões fundamentais para o estudo, que se relacionam às 

dimensões da prematuridade e da relação mãe-bebê, tais como: a historicidade da maternagem 

e do amor materno, a constituição psíquica do bebê diante do discurso materno, aspectos 

psicossociais do ciclo gravídico-puerperal e os efeitos da prematuridade na relação mãe-bebê. 

Destaca-se nesse capítulo as bases teóricas que dão sustentação à análise. 

No segundo capítulo, em um primeiro momento, tecemos uma apresentação sobre 

algumas políticas públicas voltadas para a saúde materno-infantil e alguns exemplos de 

possibilidades de intervenção precoce no contexto da prematuridade. No segundo momento, 

apresentamos o delineamento da investigação: percurso e construção da pesquisa. 
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No terceiro capítulo, descreve-se os resultados a partir da caracterização da população, 

incluindo os dados sociodemográficos e clínicos das mães e os dados clínicos dos bebês 

prematuros e os dados colhidos a partir das entrevistas semiestruturadas são discutidos e 

analisados a partir da fundamentação teórica da psicanálise em aproximação ao campo da 

pesquisa qualitativa em saúde. A dissertação encerra-se com as considerações finais acerca da 

pesquisa realizada. Nos anexos, encontra-se o parecer do Comitê de Ética em Pesquisa e nos 

apêndices, encontram-se os Termos de Consentimentos Livres e Esclarecidos; o Termo de 

Assentimento; o Questionário Sociodemográfico e Clínico e o Roteiro de Entrevista 

Semiestruturada. 
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Capítulo 1 

 

 

1.1 A Historicidade da Maternagem e do Amor Materno 

 

Não há amor sem algum desejo. 

(Elisabeth Badinter, 1985) 

 

Antes de discorrer sobre as vivências do ciclo gravídico-puerperal e a constituição do 

vínculo afetivo mãe-bebê e como esse vínculo é percebido em casos de prematuridade, é 

importante reconstruir alguns séculos da história do amor materno. Essa perspectiva histórica 

nos leva a uma melhor compreensão das características e variações da maternidade ao longo 

do tempo – desde o início da idade moderna até aos dias atuais. Pensar a maternidade nessa 

ótica também nos permite conhecer e compreender a história das sociedades e culturas, pois a 

forma de maternagem e as significações em torno da maternidade variam de acordo com cada 

sociedade, cultura e época. 

Maldonado (1973/2017), baseando-se nas discussões de Kniebiehler e Fouquet, analisa 

na tradição cristã duas figuras do feminino e da maternidade, Eva e Maria. Eva simboliza as 

astúcias perigosas e pecaminosas da mulher, tentadora, erotizada, fraca e frívola. Raramente, é 

relacionada à maternidade, embora, sendo a primeira mulher da terra também tenha sido a 

primeira a gerar filhos. A imagem materna associa-se a Maria, que concebeu sem pecado, ou 

seja, sem sexo. Dessa forma, o significado de pureza, humildade, caridade, renúncia e 

dedicação vincula-se à imagem da maternidade santificada e dissociada da sexualidade. 

Elisabeth Badinter, filósofa e historiadora francesa, conhecida por seus tratados 

filosóficos sobre o feminismo e o papel das mulheres na sociedade, levanta em seu livro 

L'Amour en plus, publicado em 1980, a questão de saber se o amor materno é um instinto 

exclusivamente natural e inato ou uma tendência reforçada no contexto cultural, no qual o 

comportamento do afeto materno é esperado. Uma de suas conclusões é que a maternidade é 

ainda hoje considerada um tema sagrado e quase que intocável, e que a mãe permanece no 

inconsciente coletivo identificada a Maria, símbolo do inefável amor devotado. 

Desse modo, Badinter (1985) apresenta para reflexão a hipótese de que o amor 

materno não é inato. Para a autora, o amor materno é adquirido ao longo dos dias passados ao 

lado do filho e por ocasião dos cuidados que lhe são dispensados. O amor é construído e 

cultivado. Concorda com os psicanalistas de que não há amor sem algum desejo, e que a 

ausência da faculdade de tocar, mimar, beijar ou cuidar é pouco favorável ao desenvolvimento 

do vínculo afetivo mãe-bebê. 
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Outra questão que nos chama à reflexão é se não temos com frequência confundido 

determinismo social e imperativo biológico em relação à maternagem. Gerar um filho no 

ventre é um ato biológico e natural, porém maternar é um ato psicológico e social. Para 

Badinter (1985) os valores de uma sociedade são muitas vezes tão autoritários que têm um 

peso incontável sobre os nossos desejos. Por que não poderíamos admitir que em determinada 

sociedade que a mulher e a mãe não são valorizadas, o amor materno não é mais 

necessariamente desejo feminino? 

Assim, o desejo de ter filhos não é nem constante, nem universal. Complementando 

essa questão, Badinter (2011), afirma que na contemporaneidade há a possibilidade de escolha 

entre ter ou não filhos. Existe diversidade de opiniões entre as mulheres e, portanto, não é 

mais possível falar de instinto materno ou de desejo universal. 

Outro aspecto histórico importante é que no decorrer de muitos séculos, seguindo a 

tradição cristã, a fecundidade foi considerada como benção divina e a infertilidade, como 

castigo. Em alguns momentos da história, a necessidade de procriação tornou-se ainda mais 

imperiosa, como ocorreu no século XVI, quando a peste dizimou um terço da população 

europeia. Momentos como esse repercutem demasiadamente na representação social da 

maternidade: nessas ocasiões, uma prole numerosa significa promessa de renovação da 

sociedade (Maldonado, 1973/2017). 

Dessa forma, as revisões históricas sobre a maternidade incitam o questionamento 

sobre a existência do instinto materno. Autores como Ariès (1981), Badinter (1985; 2011), 

Chodorow (1990) e Donzelot (1986) apontam para o fato de que o amor materno possa ter 

existido desde a origem dos tempos, porém não necessariamente em todas as mulheres, ao 

fenômeno biológico e fisiológico da gravidez não obrigatoriamente deve corresponder 

determinada atitude maternal e que a exaltação do amor materno é relativamente recente na 

história da civilização ocidental. 

Na Europa nos séculos XVI e XVII, na Idade Moderna, com o regime de monarquias 

prevalecia uma sociedade hierarquizada, em que o Rei era considerado o representante de 

Deus na Terra. Para a manutenção dessa sociedade hierarquizada era fundamental o sistema 

patriarcal, no qual exaltava-se a autoridade paterna e consequentemente a autoridade marital. 

Assim, restava à mulher a obediência ao seu marido e virtuosa era aquela que era submissa ao 

seu esposo (Roudinesco, 2003). 

Nessa época, os casamentos entre um homem e uma mulher aconteciam por 

conveniência, eram arranjados segundo interesses socioeconômicos, ou seja, tinha a 

motivação de perpetuação dos bens e propriedades da família e de conservação das classes 
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sociais. Sendo que, geralmente eram os pais que escolhiam os cônjuges dos filhos. Nesse 

sentido, o primeiro ponto a ser considerado para uma união era a homogamia, que 

determinava a escolha de alguém do mesmo nível social. Outro ponto a ser avaliado são os 

dotes que a família da noiva oferecia ao noivo para acertar o casamento, dessa forma, como os 

casamentos eram verdadeiros contratos, observava-se a ausência do amor como valor familiar 

e social (Badinter, 1985). 

Como se dava então a condição da infância? Segundo Ariès (1981), a criança, a 

princípio não tinha um mundo próprio. A sociedade não compreendia a infância como 

possuindo uma especificidade ou valor. A criança era um “pequeno adulto”, diferindo deste 

apenas no tamanho e na força. Já a filosofia e a teologia manifestavam medo da infância. 

Durante séculos a teologia, na pessoa de Santo Agostinho, elaborou uma imagem dramática  

da infância. Para ele “logo que nasce, a criança é símbolo da força do mal, um ser imperfeito 

esmagado pelo peso do pecado original” (Badinter, 1985, pp. 55). 

Badinter (1985), amparando-se na reflexão de Santo Agostinho (1996), na obra A 

cidade de Deus, explicita o que esse autor compreende por “pecado da infância”. Santo 

Agostinho considera o filho do homem como ignorante, apaixonado e caprichoso: “se o 

deixássemos fazer o que lhe agrada, não há crime em que não se precipitaria” (pp. 55). Nas 

palavras de outro autor, São Francisco de Sales, “não só em nosso nascimento, mas ainda 

durante nossa infância, somos como animais privados de razão, de palavras e de 

discernimento” (pp. 60). Essa imagem dramática da infância evidencia a ideia de como a 

natureza humana corrompida pelo pecado se precipita para o mal. 

Já a filosofia cartesiana conduz a crítica da infância para outro registro. Segundo 

Descartes a infância não é ocasião do pecado e sim do erro, em que “a infância é antes de 

mais nada fraqueza do espírito, período da vida em que a faculdade de conhecer, o 

entendimento, está sob a total dependência do corpo. A criança não tem outro pensamento 

senão as impressões suscitadas pelo corpo” (Badinter, 1985, pp. 62). Nessa perspectiva, pela 

falta de discernimento e de crítica, a criança é guiada pelas suas sensações de prazer e de dor e 

assim, está condenada ao erro. 

Como pode-se observar, na Idade Média, livrava-se da infância como de um mal. A 

criança era ainda considerada como um estorvo. Nessa época o primeiro sinal de rejeição do 

filho era a recusa materna de amamentar. Predominava o costume de confiar o recém-nascido 

a uma ama de leite, que amamentava e cuidava da criança durante os primeiros anos de vida. 

Nas famílias aristocratas, costumava-se contratar a ama para permanecer na casa da família e 

nas classes menos favorecidas, havia o costume de enviar a criança para a casa da ama, 
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distante da casa da família (Ariès, 1981; Badinter, 1985; Chodorow, 1990; Donzelot, 1986). 

Como as amas cuidavam de vários bebês ao mesmo tempo, o índice de mortalidade 

infantil era alto. Documentos históricos revelam que esses bebês eram alimentados de maneira 

inadequada e tratados com medidas higiênicas insatisfatórias. Permaneciam vários dias sem 

terem suas roupas trocadas e fazia-se o uso das faixas para restringir seus movimentos e assim 

diminuir o trabalho que davam para as amas. Essas crianças apresentavam frequentemente 

problemas graves de assaduras, inflamações e infecções. Assim, o ato de enviar os filhos para 

as amas foi considerado pelos historiadores como um infanticídio disfarçado (Ariès, 1981; 

Badinter, 1985; Chodorow, 1990; Donzelot, 1986). 

Outro aspecto histórico a ser considerado é a questão do filho ilegítimo. Na Idade 

Média, os nascimentos ilegítimos eram aceitos, já que a concubinagem era prática comum. A 

partir do século XVI, com a Reforma Protestante e a Contra Reforma Católica passou-se a 

exigir a fidelidade entre os casais. No século XVII, a situação da mãe ilegítima agravou-se e 

muitas mulheres começaram a recorrer às práticas de aborto, abandono e infanticídio 

(Maldonado, 1973/2017). O abandono de crianças tornou-se prática tão comum que no século 

XVII, na Europa, começaram a surgir as primeiras casas de acolhimento que recebiam as 

crianças por meio do sistema de roda, a roda dos enjeitados (Ariès, 1981; Badinter, 1985). 

No Brasil, as Rodas chegaram em 1726, sendo instaladas nas Santas Casas de 

Misericórdia das principais cidades brasileiras (Ceccim, 2001). No Rio de Janeiro, em 1738 

foi criada a Casa dos Expostos, denominada de Fundação Romeu Duarte, para receber as 

crianças abandonadas. O objetivo dessa instituição era proteger a honra da família real, 

escondendo, assim, os filhos ilegítimos (Maldonado, 1973/2017). Já o infanticídio era 

amplamente praticado sob o disfarce de acidente, segundo Ariès (1981) era comum a morte de 

crianças por asfixia na cama dos pais. 

Portanto, todos esses acontecimentos indicam que até o século XVIII, predominava 

uma conduta de indiferença materna. Para Ariès (1981), essa indiferença se dá pelo alto índice 

de mortalidade infantil: as mães não se ligavam afetivamente aos bebês para evitar o 

sofrimento, caso viesse a perdê-los. Porém, Badinter (1985) percebe esse fato de outra forma: 

muitos bebês morriam em decorrência do desinteresse das mães por seus filhos. A morte da 

criança era sentida como um acontecimento banal, que um nascimento posterior iria reparar. 

Isso era tão claro, que na maioria das vezes os pais não compareciam ao enterro do filho e em 

outros casos, não sabiam da morte do filho que estava confiado à ama até anos após o 

falecimento. 

A partir de todo esse contexto histórico e social, depreende-se que o amor materno não 



24 
 

é um instinto, mas um sentimento. E assim como os demais sentimentos, o amor materno está 

sujeito a ambivalências, contradições, variações e oscilações: 

 
O amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo 

sentimento, é incerto, frágil e imperfeito. Contrariamente aos 

preconceitos, ele talvez não esteja profundamente inscrito na natureza 

feminina. Observando a evolução das atitudes maternas, constata-se 

que o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não sem 

manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes maneiras de 

expressar o amor materno vão do mais ao menos, passando pelo nada 

ou quase nada (Badinter, 1985, pp. 22-23). 

 
 

Esse amor materno era ainda seletivo, pois podia se manifestar só com um filho ou 

com todos, havia também a desigualdade de tratamento entre os filhos, segundo o sexo e o 

lugar que ocupavam na família. Na sociedade hierarquizada e patriarcal, a preferência era pelo 

filho do sexo masculino, que levaria adiante o nome da família e pelo primogênito que 

herdaria e perpetuaria os bens e propriedades. Nesse sentido, Badinter (1985) nos lança uma 

importante questão: “Não será isso uma confissão de que amamos a criança em primeiro lugar 

pelo que nos proporciona socialmente e porque lisonjeia nosso narcisismo?” (pp. 91). 

Nesse contexto, o desprezo pela criança persiste no século XVIII. A criança era vista 

como um brinquedo ou uma máquina. Na França, a criança pequena era designada pela 

palavra ‘poupart’ que significa ‘boneca’. O ‘poupart’ é “uma espécie de pequeno ser sem 

personalidade, um ‘jogo’ nas mãos dos adultos” (Badinter, 1985, pp. 78). Assim, a criança era 

considerada mais um brinquedo sem alma do que uma alma pecaminosa ou uma alma 

inocente: “a pequena máquina que é a criança funciona corretamente. [...] Elas se habituam a 

fechar-se em seus pensamentos, a não expressar nem sentimento, nem raciocínio. Parecem 

obedecer mecanicamente aos pais” (Badinter, 1985, pp. 79). 

Essa imagem da infância, explica, de certa forma, a ausência de uma medicina infantil. 

Sabe-se que a especialidade médica nasceu no século XIX e que a palavra ‘pediatria’ surgiu 

somente em 1872 (Badinter, 1985). Por outro lado, a obstetrícia passou a existir como 

especialidade em 1806, quando a mulher passou a ser objeto de estudo para definir seu papel 

social a partir de sua anatomia. Ou seja, compreendia-se o corpo feminino como destinado à 

maternidade e o papel da mulher à procriação (Maldonado, 1973/2017; Moura & Araújo, 

2004) 

Ainda sobre a condição da criança no século XVIII, Badinter (1985) assinala que a 

educação da criança das classes burguesas e aristocratas era marcada por três momentos, que 
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ela compreende como sendo os três atos do abandono: a colocação na casa de uma ama, o 

retorno ao lar e a partida para o convento ou internato. Ao voltar da casa da ama, as meninas 

eram confiadas a uma governanta que as ensinava a ler e escrever e a comportar-se 

socialmente diante dos homens. Os meninos eram confiados a um preceptor, que lhes 

ensinavam a ler e escrever, latim, história e geografia. Com o objetivo de aperfeiçoar a 

educação, era costume afastar novamente os filhos do lar, quando a criança atingia de 8 a 10 

anos era enviada para o convento ou internato. 

Com a criação das escolas e internatos houve a separação entre adultos e crianças. 

Ariès (1981) afirma que a invenção do internato dá início a um longo processo de 

internamento das crianças, assim como se dava com os loucos, os indigentes e as prostitutas. 

Por outro lado, para o autor, esse afastamento e essa tentativa de ‘despertar a inteligência’ das 

crianças é uma das expressões da moralização dos homens, que só se tornou possível com a 

cumplicidade sentimental das famílias. Defende que essa afeição dos pais é demonstrada pelo 

lugar conferido à educação e isso seria uma nova prova da importância dada à criança. 

Contrariamente a esta ideia, Badinter (1985) acreditava que esse envio dos filhos para 

a escola, e sobretudo para o internato, era “um meio moralmente honroso de livrar-se deles” 

(pp. 133). Para a autora, esse ato demonstrava um real desinteresse pelas funções parentais e 

que não passava de um ato de abandono moral e afetivo dos filhos. 

Nesse sentido, é somente no final do século XVIII que terá início a exaltação do amor 

materno, mas que se desenvolverá e criará raízes na subjetividade ao longo do século XIX, no 

discurso filosófico, médico e político (Ariès, 1981; Badinter, 1985; Chodorow, 1990; 

Donzelot, 1986). Com a publicação de Émile em 1762 (1973), o filósofo Rousseau difundiu 

ideias importantes sobre a família, baseadas no amor materno. Este autor foi um grande 

defensor do amor materno, valorizando o vínculo afetivo proveniente do contato físico entre 

mãe e filho. Em o Contrato Social (1762/2013), Rousseau afirma que cada família se torna 

mais unida na medida em que o apego recíproco e a liberdade constituem seus únicos laços. 

Com o Iluminismo, a partir dos ideais de igualdade e de felicidade individual, começa 

a decair a autoridade paterna e a mãe passa a ser valorizada e a adquirir certa autonomia. O 

amor materno passa a ser considerado tanto um valor natural quanto social, favorável ao 

desenvolvimento da espécie e da sociedade. Para Badinter (1985) a nova concepção de 

casamento, constituído por amor a partir da escolha dos próprios cônjuges e não mais baseado 

em interesses e arranjado por terceiros, possibilitou para as mulheres a queda do autoritarismo 

que as mantinha durante toda a vida na submissão. O homem passa a ser companheiro de sua 

mulher e não dono. 
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Dessa forma, o novo casamento, fundado na liberdade e escolha será o espaço 

privilegiado da felicidade e da ternura e consequentemente terá como ponto culminante do 

amor, a procriação. Há agora, novos valores como: a fidelidade entre esposos, a ternura dos 

pais para com os filhos e a intimidade doméstica. É, portanto, no século XIX que a família 

nuclear é constituída, onde havia o sentimento de “ninho afetivo” no qual os membros da 

família estariam ligados uns aos outros por meio do vínculo afetivo e respeito mútuo (Ariès, 

1981; Badinter, 1985; Roudinesco, 2003). 

Portanto, no campo das relações sociais observou-se, a partir de então, o 

desenvolvimento da noção de vida privada. Bock (2001) nos traz algumas características de 

como a vida coletiva vai dando espaço a vida privada: 

 
As casas modificam sua arquitetura para reservar aos indivíduos locais 

privados; os nomes se individualizam; roupas, guardanapos e lençóis 

ganham marcas, de modo a permitir sua identificação. A vida do 

trabalho sai da casa para a fábrica, modificando o caráter da vida 

pública. A casa torna-se lugar reservado à família que, em seu interior, 

divide espaços, de forma a permitir lugares mais individuais e 

privados (Bock, 2001, pp.19). 

 
Este novo modelo de vida, que se voltará para a interioridade e intimidade do lar e da 

família de onde advêm os laços amorosos, esgota a vigência exclusiva dos laços 

consanguíneos, característicos da família feudal. A mãe torna-se o centro e o esteio da família 

e a matriz dos afetos dos filhos (Ceccim, 2001). Essa nova mãe não tem mais o desejo de 

exilar os filhos nos conventos e internatos, como observa Ariès (1981), o internato perdeu o 

valor de formação moral e humana que se lhe atribuía anteriormente. A mãe passa a se 

incumbir pessoalmente de cuidar dos filhos e educá-los e essa nova tarefa exige sua presença 

efetiva no lar. 

Assim, passa a existir uma preocupação com a primeira etapa da vida da criança. A 

própria mãe torna-se a responsável pelo período do aleitamento (não há mais o envio dos 

recém-nascidos para as amas de leite) e nesse contexto, o abandono do aleitamento materno é 

visto como uma condenação moral, já que a recusa em aleitar é considerada uma injustiça 

cometida contra os filhos. Há também, o abandono da faixa que enrolava o recém-nascido e 

restringia seus movimentos, o que permite a possibilidade de maior contato físico e troca de 

carinhos entre mãe e filho. Outra mudança se deu no campo da higiene, o banho da criança 

passa a ser cotidiano e as trocas de fraldas mais frequentes (Badinter, 1985). 

Nesse contexto, no século XIX, evidencia-se cada vez mais a exaltação da 
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maternidade. A mulher adquire maior valorização social, tornando-se a responsável pelo lar e 

pela criação dos novos cidadãos. Assim, quanto mais responsabilidades a mulher assumia 

dentro do lar como mãe e educadora, maior era o status alcançado na sociedade, que 

valorizava o sacrifício e devotamento em favor dos filhos e da família (Moura & Araújo, 

2004). 

Com todos esses afazeres e preocupações que exige o cuidado de uma criança há uma 

queda considerável da taxa de fecundidade das mulheres. Nas palavras de Badinter (1985) “a 

nova mãe é essa mulher que conhecemos bem, que investe todos os seus desejos de poder na 

pessoa de seus filhos. Preocupada com o futuro deles, limitará voluntariamente a sua 

fecundidade” (pp. 212). Para Ariès (1981), no culto à maternidade do século XIX, o lugar da 

mãe cresceu na sociedade concomitante ao da criança, justamente no período de expansão do 

controle da natalidade. 

Nesse sentido a mãe tornava-se o eixo da família, responsável pela casa, por seus bens 

e seus filhos. A mãe é sagrada, considerada a “rainha do lar”. A maternidade se reveste de 

uma nobre função, a de ‘vocação’ e ‘sacrifício’ materno. Dessa forma, a mãe é comparada a 

uma santa, identificada à virgem Maria, aquela que passou a sua vida em devotamento ao  

filho (Ariès, 1981; Badinter, 1985). 

Seguindo essa trajetória, no século XX a mãe é a grande responsável pela felicidade de 

seu filho e sob a forte influência da psicanálise, reforçou-se a tendência a responsabilizar as 

mães pelas dificuldades e problemas de seus filhos. Para Badinter (1985), a mãe do século 

XVIII era auxiliar dos médicos; no século XIX, cooperadora dos religiosos e dos professores  

e no século XX assumiu a responsabilidade de zelar do inconsciente e da saúde emocional dos 

filhos. Observa-se, portanto, que durante esses séculos havia a presença de um conflito: o 

conflito entre a mulher e a mãe, entre quais eram os reais desejos da mulher enquanto cidadã, 

esposa, cuidadora do lar, educadora e os reais desejos da mulher enquanto mãe. Ao cumprir o 

papel de mãe, quais os papéis que a mulher deixa ou passa a desempenhar? 

Já em relação à criança, é então somente a partir do século XX, que a criança passa a 

ter o reconhecimento de estar vivenciando um período especial do desenvolvimento 

psicológico, pois nos séculos anteriores a criança era vista como um mini adulto, um ser sem 

consciência, era apenas uma máquina que deveria obedecer e estar submetida aos desejos e 

comandos dos adultos (Ariès, 1981). Nesse sentido, pode-se compreender que por meio das 

descobertas de Freud (1911/1996; 1912/1996) sobre o inconsciente e suas bases constitutivas, 

de Spitz (1979/2013) sobre o abandono afetivo e a necessidade de intimidade e estimulação e 

de Bowlby (1967/2015; 1976/2015) sobre o apego e a importância do vínculo amoroso, que a 
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criança surge como reflexo dos adultos. 

Já no século XXI, o conflito entre a mulher e a mãe torna-se ainda mais visível, já que 

a mulher passa a investir em sua carreira profissional e ganha cada vez mais espaço no 

mercado de trabalho (Badinter, 2011). Os papéis sociais passam a ser vários: mulher, 

profissional, mãe e assim as ambivalências da maternidade também são mais percebidas. Por 

exemplo, mulheres que são mães e profissionais que possuem sentimento de culpa pela 

vivência da dupla jornada: trabalho e presença no lar para os cuidados com os filhos. 

Segundo Badinter (2011) e Maldonado (1973/2017) há também uma elevação da idade 

média da mulher ao tornar-se mãe. A mulher tem sua primeira gestação em média a partir dos 

30 anos. Além disso, há uma queda acentuada tanto da taxa de mortalidade infantil quanto da 

taxa de fecundidade. Com a inserção dos métodos contraceptivos, desvincula-se, de certa 

forma, sexualidade e reprodução, assim a mulher possui maior controle e maior poder de 

decisão sobre a maternidade. Considerando este contexto, na atualidade, cresce ainda, o 

modelo do casal sem filhos e o da mulher solteira, sem filhos. E esta decisão de não ter filhos 

é uma das demonstrações de que o desejo pela parentalidade não é constante nem universal. 

 
 

1.2 A Constituição Psíquica do Bebê Diante do Discurso Materno 
 

Quem, pois, triunfa aqui? É claramente o Desejo, o Desejo... O 

Desejo, cujo lugar é ao lado das grandes leis, entre os mestres deste mundo. 

(Sófocles, 2001) 

 
A psicanálise desde o seu início reconheceu a importância das primeiras relações 

afetivas na vida do bebê. Freud, em A interpretação dos sonhos (1900/1996), referia-se à 

existência de fantasias relacionadas com a vida intrauterina e com o nascimento. Ilustra com 

alguns sonhos de seus analisandos, que faz acompanhar do comentário “Sonhos como esse, 

são sonhos de nascimento (pp. 400)”. E afirma em nota de rodapé, “o ato do nascimento é a 

primeira experiência de angústia do indivíduo, vindo a se constituir na fonte do afeto de 

angústia (pp. 400)”. 

Ainda no início de sua elaboração, Freud no Projeto para uma psicologia científica 

(1895/1996) e em Três ensaios sobre a sexualidade (1905/1996), já afirmava que o bebê 

humano nasce em condições precárias, desamparado e dependente totalmente dos cuidados de 

outro ser humano para sobreviver. De certa forma, pode-se considerar que o bebê humano não 

nasce pronto, e sim, prematuro. A criança em seu primeiro ano de vida é indefesa e incapaz de 

sobreviver contando apenas com os seus próprios recursos psíquicos e físicos. 

Para o bebê humano, a satisfação de suas necessidades depende exclusivamente de que 
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um Outro1 queira se ocupar dele. Geralmente, a mãe é quem ocupa o lugar desse Outro que 

provê a satisfação de todas as necessidades do bebê. Por exemplo, é na espera pelo seio 

materno que não está sempre à disposição que o bebê experimenta a falta e demanda do Outro 

a satisfação de suas necessidades. É através de uma ação específica – no caso, oferecer o seio 

materno – que a mãe satisfaz as necessidades do bebê. Portanto, para Freud, a experiência de 

satisfação surge pela condição de desamparo em que se encontra, no princípio, o organismo 

humano (Freud, 1895/1996; 1911/1996). 

Dessa forma, ao aliviar o estímulo pulsional que provocava o desconforto, ocorre um 

registro de satisfação pelo bebê, deixando um sinal no aparelho psíquico. O aparelho psíquico 

por sua vez, por meio dos traços mnêmicos, inscreve a experiência de satisfação, inserindo o 

bebê no campo da linguagem. Assim, quando o bebê tiver uma necessidade para ser satisfeita, 

ele buscará nos traços mnêmicos a experiência de satisfação (Freud, 1895/1996; 1911/1996). 

Em outras palavras, essa primeira experiência de satisfação deixa sinais/traços 

mnêmicos no psiquismo do sujeito em constituição. Tais traços são evidenciados a partir das 

sensações de mal-estar vivenciadas pelo bebê que busca, então, repetir a experiência de 

satisfação por uma via alucinatória. Nesse sentido, a criança emprega, de forma correlativa, a 

imagem mnésica para empreender suas buscas em direção ao objeto “real” de satisfação. 

Dessa forma, a partir do nascimento, a vida do bebê depende exclusivamente de outro sujeito, 

geralmente a mãe ou cuidador, que possui os objetos de desejo da criança, tais como o 

alimento, a voz, o gesto, o cuidado e a linguagem. 

Burgarelli e Santos (sem ano) afirmam que Freud elabora o fundamento de sua teoria 

do inconsciente interrogando, a partir do modelo de aparelho psíquico, o modo pelo qual a 

criança acede à estrutura da linguagem ao colocar-se perante o Outro. Nesse contexto, a 

convocação da criança se depara com a existência da mãe, tomada como “representante” do 

Outro, aquele que produz uma mensagem. Assim, ao ocupar o lugar do Outro, a mãe por meio 

da fala exerce a função de nomeadora, aquela que nomeia os objetos e oferece à criança 

significantes, tomando a necessidade da criança como demanda, ou seja, como movimento em 

direção à satisfação das pulsões. 

Diante do desamparo infantil é o Outro que agencia a experiência de satisfação, 

eliminando a tensão produzida pela necessidade, impedindo o desprazer e obtendo prazer. 

 
 

1 Outro: conceito introduzido por Lacan para dizer daquilo que é anterior ao sujeito e o determina em sua constituição, 

em sua linguagem. Sua inscrição em letra maiúscula se dá para diferenciar do semelhante (outro). 
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Essa primeira experiência de satisfação não é absolutamente representada pelo sujeito, algo 

dela se esvai e um resto perdura sem significação. Porém, é nesse furo da não representação 

que o desejo pode advir e constituir o sujeito, de modo que: 

 
A intervenção do Outro implica a entrada da criança na ordem 

simbólica, ao fato de existir o significante, e se refere à falta real, à 

parte perdida do sujeito. A necessidade, ao se reproduzir como 

significante, deixa vestígios impossíveis de inscrição, não 

simbolizáveis em demanda, fazendo advir desse resto que move a 

economia psíquica um objeto que não satisfaz. No entanto, essa 

operação advém da ilusão de que possa existir um significante que 

restaure, importe, denote aquilo que falta. Nessa perspectiva, a ilusão 

de completude promove a alienação que é própria do sujeito 

(Burgarelli & Santos, sem ano, pp. 5). 

 
 

Lacan (1985), nO Seminário, livro 11 – os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise, na lição XVI, diz que o cerne da alienação se encontra na bifurcação do sujeito, 

ou seja, na impossibilidade do sujeito se colocar separado do Outro. E nesse estado de 

alienação há um assujeitamento à experiência de satisfação dos desejos do Outro. Existiria, 

então, uma linha de demarcação progressiva entre o registro da necessidade e o registro do 

desejo. O bebê só existe a partir do lugar em que ele ocupa no desejo do Outro. Nesse sentido 

se dá a importância da vinculação materna/paterna com o bebê, para que o bebê possa vir a 

existir como sujeito. 

Por outro lado, o bebê chega ao mundo onde já há, antes dele, linguagem e 

pensamento. A linguagem e o pensamento o precedem, portanto, para se apropriar deles, o 

bebê precisa de seu corpo, de seu ambiente e de uma inscrição em uma história, qual seja, 

aquela de suas filiações, tanto materna quanto paterna. Assim, o corpo do bebê pode e deve 

ser tomado como a via real de acesso aos processos de constituição psíquica (Golse, 2004). 

O estudo do bebê reserva então ao corpo um lugar central. Freud (1900/1996) nA 

interpretação dos sonhos, afirma que o sonho representa a via real de acesso ao inconsciente. 

Paralelamente, pode-se dizer que o corpo do bebê representa a via real de acesso aos 

processos de simbolização, de subjetivação e de linguagem. Assim, o corpo do bebê é um 

corpo-linguagem. 

O bebê experimenta por meio de seu corpo-linguagem diversos signos: de que sua mãe 

lhe está preparando a mamadeira ou os barulhos que anunciam que a mãe vai chegar ou o 

signo constituído pela presença do seio materno, ou a presença ou ausência da luz. Assim, 

para que o bebê entre no campo da linguagem é necessário que esses signos entrem numa 
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relação com o Outro, em que o bebê experimente a falta e se pergunte o que o Outro vai 

responder ao seu pedido. Portanto, é fundamental que a criança formule uma demanda para 

que entre no campo da linguagem e insira a fala como função (Lacan, 1998). 

Nesse sentido, a falta é, pelo sujeito, encontrada no Outro, na convocação mesma que 

lhe faz o Outro por seu discurso, no caso, o discurso materno. Nos intervalos do discurso do 

Outro, surge na experiência da criança a seguinte questão: você (mãe/cuidador) me diz isso, 

mas de fato o que é que você quer? Em outras palavras, o bebê, constituindo-se como sujeito 

se pergunta: o que o Outro diz, quer e deseja de mim? (Lacan, 1985). 

Portanto, para o bebê chegar a nascer como sujeito, ser falante e inserido pela e na 

linguagem, é necessário não somente que a mãe, ou quem desempenha a maternagem, o 

suponha sujeito de alguma coisa, ou seja, falante, mas que lhe ofereça a chance de representar 

o que ele não é, introduzindo-o também na dimensão da falta (Jerusalinsky, 2002). Nesse 

contexto, pode-se apreender que a constituição psíquica do bebê é decorrente da função 

simbólica do discurso materno. Esse discurso materno vai ser transmitido ao bebê por quem 

vier a desempenhar para ele a função materna, podendo ser a mãe, o pai, os avós etc. 

Ainda nesse sentido, Spitz (1979/2013), médico e psicanalista austríaco realizou 

estudos sobre o desenvolvimento infantil, particularmente sobre a relação mãe-bebê e o 

primeiro ano de vida da criança. Para ele, a mãe tem um papel vital no aparecimento e 

desenvolvimento da consciência do bebê e no processo de aprendizagem. Nesse contexto, é de 

suma importância os sentimentos da mãe em relação a ter um filho, o “seu” filho. 

Sabe-se que esses sentimentos maternos variam dentro de uma escala muito ampla, 

porém quando há por parte da mãe, amor e afeição pelo filho, o bebê torna-se um objeto de 

contínuo interesse para a mãe e além desse interesse persistente, ela lhe oferece uma gama de 

experiências vitais. Nesse sentido, o que torna tão importante para o bebê é o fato de que essas 

experiências estão interligadas e enriquecidas pelo afeto materno e por outro lado, o bebê 

responde afetivamente a esse afeto. Portanto, a atitude emocional da mãe e seus afetos, 

servirão para orientar os afetos do bebê e conferir qualidade de vida à experiência do bebê e 

ao seu desenvolvimento físico e psíquico (Spitz, 1979/2013). 

Winnicott (1979; 1989), pediatra e psicanalista inglês, também realizou estudos sobre 

a primeira infância, tendo dedicado sua atenção aos estudos sobre a relação mãe-bebê e o 

desenvolvimento emocional do bebê. O autor afirma que o bebê não se constitui sozinho  e 

que é totalmente dependente de alguém que desempenhe para ele, a função materna. 

Dessa forma, a mãe suficientemente boa é aquela que Winnicott (1956/1982a) 

descreve como tendo desenvolvido um estado psíquico particular de extrema sensibilidade 
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com importante função de identificar e satisfazer as necessidades de seu bebê, ou seja, aquela 

mãe apta a colocar-se no lugar do filho. A esse estado psíquico ele denomina de ‘preocupação 

materna primária’. Em outras palavras, ele diz que uma boa mãe é aquela que é capaz de 

oferecer o objeto de satisfação onde o seu bebê o alucina, porém não antes de o bebê imaginar 

que o objeto já está ali. Ou seja, a mãe suficientemente boa permite que o bebê formule a sua 

demanda. 

A mãe suficientemente boa tem ainda três outras funções: holding, manipular e 

apresentar objetos. Essas funções dizem respeito ao corpo-linguagem do bebê. O holding tem 

relação com a capacidade da mãe de identificar-se com o seu bebê, ao ponto de satisfazer as 

necessidades de seu filho, oferecendo-lhe uma porção básica de cuidados. O holding é 

descrito por Winnicott como uma fase em que a mãe ou cuidador: protege o bebê da agressão 

fisiológica; leva em consideração a sensibilidade cutânea do lactente e a falta de 

conhecimento por parte deste da existência de qualquer coisa que não seja ele mesmo; 

compreende as mudanças do dia-a-dia que fazem parte do crescimento e do desenvolvimento 

do bebê, tanto físico quanto psicológico e o holding (segurar) inclui especialmente o holding 

físico do bebê (Winnicott, 1989). 

Dessa forma, a manipulação facilita a formação de uma parceria psicossomática na 

criança. Contribui para a formação do sentido do “real” e para que a criança goze da 

experiência do seu funcionamento corporal e de ser. Já a apresentação de objetos ou 

“realização”, ou seja, tornar real o impulso criativo da criança, dá início à capacidade do bebê 

de se relacionar com os objetos e adentrar ao campo da linguagem (Winnicott, 1989). 

Nesse contexto, a especificidade da relação mãe-bebê pode ser considerada um 

processo que ocorre em diferentes níveis. No nível fantasmático, a mãe, em função do novo 

nascimento, situa-se novamente em sua própria linhagem e revive ou remaneja a sua própria 

história e suas diferentes identificações. Isso, de certa forma, induzirá o lugar do filho na 

fantasia materna e no discurso familiar (Mannoni, 1967/1980). 

Um outro nível, mais diretamente apreensível e visível é o nível das inter-relações 

precoces. Ou seja, é a área dos cuidados maternos. Winnicott (1956/1982b) interessou-se 

particularmente pela estrutura bebê-cuidados maternos. Ele descreve como preocupação 

materna primária, a capacidade da mãe de nas últimas semanas de gestação e nas primeiras 

semanas de vida do bebê, de dedicar-se a ele em função das suas necessidades. Nas palavras 

de Winnicott, esse estado seria um tipo de doença passageira: 

Esse estado organizado poderia ser comparado a um estado de 

introspecção ou a um estado de dissociação ou a uma fuga ou, até 
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mesmo, a um distúrbio mais profundo, tal como um episódio 

esquizoide durante o qual um dos aspectos da personalidade assume 

temporariamente a dianteira. Uma mulher tem que estar em boa saúde 

ao mesmo tempo para atingir esse estado e para se curar desse estado 

quando o filho a libera disso (Winnicott, 1956/1982b, pp. 494). 

 
 

Nesse sentido, o que Winnicott compreende como boa saúde? Para Boukobza (2002), 

essa boa saúde trata-se do equilíbrio narcísico da mulher, de uma base  narcísica suficiente 

para que ela possa deslocar o seu próprio narcisismo para o filho. Porém essa operação de 

deslocamento narcísico é acrobática, pois a mãe é ao mesmo tempo uma ‘potência salvadora’ 

e é o bebê em estado de desamparo. 

Em relação a esses cuidados maternos, Freud diz que a mãe é, em todos os sentidos do 

termo, ativa perante o filho. Até mesmo na amamentação, pode-se dizer que ela amamenta o 

filho e também se deixa mamar pela criança. Winnicott também salienta pelo holding, esse 

aspecto dos cuidados maternos, que consiste em manipular a criança, ou seja, a mãe faz com 

as suas mãos o bebê. 

Quando a criança está investida narcisicamente pela mãe, há um ganho de prazer pela 

mãe e também pelo filho: a mãe importa-se com que a criança coma bem, que esteja  

ganhando peso, que durma bem, etc. Porém, se a mãe não consegue investir seu próprio 

narcisismo no filho, ela sente as demandas dele como um perigo ou mesmo uma ameaça: “ele 

me suga, ele me devora, ele me esvazia” (Boukobza, 2002). 

Nesse sentido, tomando como base a relação mãe-bebê, a especificidade do trabalho 

analítico com os recém-nascidos repousa na hipótese de que, para um analista, o bebê é antes 

de tudo, um ser humano tomado na linguagem já presente mesmo antes de sua concepção, em 

relação ao ditos e não ditos desse bebê e do que dele se espera. Ao nascer, o bebê alcança uma 

autonomia de sujeito, no sentido de sujeito desejante desde sua vida pré-natal, sensível à 

linguagem dentro da qual irá ocupar o seu lugar, com sua própria subjetividade carregada da 

história que o precede e o atravessa (Szejer, 1999). 

A psicanálise, de modo geral, estabelece as conexões entre os sintomas e a história do 

bebê e de sua família. Assim, o corpo do bebê guarda a memória. Portanto, o papel do 

psicanalista é o de nomear estas memórias, colocando a palavra onde há apenas um 

significado não dito, uma falta de palavra. Dessa forma, há uma questão: o que é verbalizado? 

Na psicanálise com bebês, o psicanalista procura compreender por meio do relato que lhe 

fazem os pais ou daqueles que cuidam do bebê, o que em sua história ou durante sua vida 

intrauterina, ou mesmo na história de sua família antes do bebê vir a ser – teria constituído a 
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origem dos sintomas (Wilheim, 2013). 

Portanto, considera-se importante compreender mais especificamente as características 

psíquicas e físicas que, geralmente, estão presentes no período da gestação, do parto e do 

puerpério. Pois essas características vivenciadas pela mulher podem influenciar na construção 

da relação entre mãe e bebê. 

 
 

1.3 Aspectos Psicossociais do Ciclo Gravídico-Puerperal 

 

É importante cuidar e proteger o estado emocional das grávidas, posto que elas estão 

gestando as gerações futuras e de seu bem-estar e equilíbrio emocional, depende a 

saúde física e emocional dessas crianças que irão nascer. 

(Michel Odent, 2000) 

 
 

Para abordar as nuances e a complexidade da vivência do ciclo gravídico-puerperal é 

importante levar em consideração uma gama de fatores que interagem entre si: a) a história 

pessoal da grávida, ou seja, sua história psicossexual e seu passado ginecológico-obstétrico; 

b) o contexto da gravidez: se é fruto ou não de um vínculo estável, se a mulher é mais velha 

(acima de 30 anos) ou se é adolescente, se a gravidez veio após anos de infertilidade, 

episódios de abortos, espontâneos ou provocados ou de partos prematuros; c) as 

características de evolução da gravidez: se habitual ou de alto risco, se ameaça de aborto ou 

perigo de vida para a mulher; d) o contexto socioeconômico: a possibilidade de dispor de 

condições sociais e financeiras mínimas para cuidar e criar o filho; e e) o contexto 

assistencial: se a mulher recebe assistência de bons profissionais ou se é atendida 

precariamente (Maldonado, 1973/2017). 

Além desses fatores, é importante também considerar os motivos que levam o casal e 

especialmente a mulher a decidir-se pela parentalidade, visto que essas motivações têm 

relação com a forma que irão lidar com a gravidez e com o bebê. Assim, algumas questões 

são importantes para serem observadas nesse contexto: se a gravidez foi planejada e/ou 

desejada; o que esperam desse bebê e qual lugar esse filho vai ocupar no seio da família? 

Sabe-se, portanto, que a gravidez é uma vivência muito singular e marcante na vida da 

mulher, provocando alterações físicas, hormonais, psicológicas, conjugais e sociais que 

prepara o organismo materno para gerar o novo ser. Essas transformações são complexas e 

subjetivas, vivenciadas de forma única por cada mulher e que podem propiciar medos, 

dúvidas, angústias e ansiedade (Gorayeb, 2015; Leite, Rodrigues, Sousa, Melo & Fialho, 

2014). 
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A relação da mãe com seu filho começa desde o período pré-natal, e se constitui, 

basicamente, por meio das expectativas e sentimentos que a mãe tem sobre o bebê e da 

interação que estabelece com ele. Esta relação inicial serve de prelúdio para a relação mãe- 

bebê que se estabelece após o nascimento e, portanto, deve ser melhor compreendida (Ferrari 

Piccinini, & Lopes, 2007; Piccinini, Gomes, De Nardi & Lopes, 2004, Spitz, 1979/2013). 

As expectativas e sentimentos da mãe em relação ao bebê têm origem em seu próprio 

mundo interno, de suas relações afetivas anteriores e suas necessidades conscientes e 

inconscientes relacionadas àquele bebê (Maldonado, 1973/2017; Spitz, 1979/2013). Nesse 

sentido, Ferrari et al. (2007) e Piccinini et al. (2004), ao fazerem uma revisão da literatura, 

apontam que existem repercussões positivas e negativas das expectativas e sentimentos da 

mãe para a maternidade, para a constituição do psiquismo do bebê e para a relação da díade 

mãe-bebê. 

Dentre os aspectos positivos, encontram-se, a necessidade de que o bebê seja investido 

de desejos e fantasias por parte da mãe, para começar a existir enquanto ser humano e sujeito; 

os “ditos” e “não ditos” que precedem a concepção e o nascimento do bebê são elementos que 

permitem a sua estruturação psíquica. Assim, a gestante parece ter uma maior relação de 

proximidade com o bebê, quando ela consegue imaginá-lo e investir nessa imagem, mesmo 

que esta provenha de ideais desejados (Ferrari et al., 2007; Piccinini et al., 2004). 

Por outro lado, as expectativas e os sentimentos, são considerados negativos quando 

não há espaço para o bebê assumir sua própria identidade, ou seja, quando a mãe não 

consegue aceitar a subjetividade de seu filho e abandonar sua própria carga de projeções. 

Além disso, há mães que lançam ao bebê somente expectativas de insucesso e morte, o que, 

geralmente, não se revela por meio de verbalizações, mas de sensações, pensamentos e 

intensas preocupações. Nestas circunstâncias, a mãe não consegue desvencilhar-se de suas 

próprias vivências negativas e a relação mãe-bebê fica prejudicada (Piccinini et al., 2004). 

Portanto, as expectativas e os sentimentos constituem-se sobre o bebê imaginário que 

cada mãe estabelece e envolvem, principalmente, o sexo do bebê, o nome, a maneira como ele 

se movimenta no útero e as características psicológicas que são a ele atribuídas.  Nesse 

sentido, o confronto deste bebê imaginário com o bebê real ocorre, essencialmente, após o 

nascimento. Contudo, com o advento da ultrassonografia obstétrica, alguns aspectos concretos 

do bebê podem ser conhecidos ainda durante a gestação, podendo reforçar as fantasias 

maternas ou antecipar algumas frustrações (Ferrari et al., 2007; Maldonado, 1973/2017; 

Piccinini et al., 2004). 

Dessa maneira, conhecer o sexo do bebê antes do nascimento, permite reconhecê-lo de 
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outra forma, podendo nomeá-lo e torná-lo menos desconhecido e facilitar o encontro com o 

bebê real. E, caso o sexo do bebê não corresponda ao desejado pelos pais, este luto pode 

começar a ser elaborado. O nome também é visto como um parâmetro de antecipação do bebê 

e é a partir dessa escolha que o bebê se torna mais real e assume o seu lugar como um ser 

singular. A percepção materna dos movimentos fetais é considerada um grande marco na 

gestação, visto que faz com que a mãe sinta o feto como mais real e personificado, atribuindo 

características de temperamento ao bebê (Ferrari et al., 2007; Maldonado, 1973/2017; 

Piccinini et al., 2004). 

Sabe-se que o bebê possui uma vida afetiva e emocional estreitamente vinculada à sua 

experiência relacional com a sua mãe. O bebê se comunica de forma empática e fisiológica 

com a mãe e, assim, capta os seus estados emocionais e a sua disposição afetiva para com ele 

(Wilheim, 2013). Dessa forma, a gestação é um momento em que exige da mulher a 

necessidade de um ajustamento emocional referente à constituição do vínculo mãe-bebê, às 

modificações corporais e às mudanças de identidade e de papéis sociais. 

Assim, a vivência dos sentimentos e expectativas pela gestante varia a cada trimestre, 

devido às particularidades de cada um desses períodos. O primeiro trimestre caracteriza-se 

pela adaptação consciente e inconsciente à ideia de gravidez, pela ambivalência afetiva que é 

marcada pela oscilação entre desejar e não desejar o filho, e pela incerteza a respeito da 

evolução da gestação (Gorayeb, 2015; Leite et al., 2014; Maldonado, 1973/2017). 

Associados a este período, ocorrem os sintomas físicos aversivos como náuseas e 

vômitos, além de hipersonia e aumento de apetite, comuns ao início da gestação, que, de 

alguma maneira confirmam a existência da gravidez. É também, neste período, que tem início 

as alterações de humor e a construção do vínculo afetivo materno-filial e, em geral, é neste 

momento que é realizada a comunicação da gravidez ao parceiro e aos familiares (Gorayeb, 

2015; Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

O segundo trimestre é considerado o mais estável do ponto de vista psicológico e 

físico. É nesse período que se inicia a percepção da movimentação fetal pela gestante, por 

volta de 20 semanas de IG, que por sua vez, concretiza a realidade da gravidez para a mulher. 

A gestante atribui características de temperamento próprias ao feto, levando em consideração 

a maneira como ele se movimenta e a mãe, por outro lado, interpreta estes movimentos. Além 
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disso, é em geral no segundo trimestre 2 que as gestantes descobrem o sexo do bebê, o que o 

torna ainda mais real e concreto. (Gorayeb, 2015; Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

Do ponto de vista físico, as alterações do esquema corporal são bastante observadas. A 

barriga cresce e há um maior ganho de peso da gestante, surgindo, muitas vezes o temor da 

irreversibilidade corporal após o parto e, nesse período, as alterações do desejo e do 

desempenho sexual tendem a surgir com mais intensidade (Gorayeb, 2015; Maldonado, 

1973/2017; Soifer, 1992), mas também é quando a gravidez ganha visibilidade e torna-se 

pública e não há os incômodos típicos dos 1º e 3º trimestre. 

Já no terceiro trimestre, as preocupações e as ansiedades referentes ao parto e às 

alterações de rotina com a chegada do bebê são comuns. Neste momento, revelam-se 

preocupações e expectativas quanto à função materna e aos cuidados do bebê, o que muitas 

vezes gera uma sensação de incapacidade diante da situação vivenciada. É, também, neste 

período, que os sintomas físicos se exacerbam, tais como as sensações de cansaço, o 

desconforto físico, dificuldades para dormir e as dores pélvicas relacionados ao avanço da 

gravidez (Gorayeb, 2015; Maldonado, 1973/2017; Soifer 1992). 

Assim como a gravidez pode constituir-se em um período de intensas transformações, 

o parto também deve ser visto como um momento crítico, em que há o início de uma cadeia  

de mudanças significativas e que envolve diferentes níveis de simbolização e temores. Um 

dos temores mais frequentes que surgem é o de não conseguir reconhecer os sinais do parto e 

ser pega de surpresa, uma vez que os sinais do trabalho de parto nem sempre são 

inconfundíveis. Por outro lado, a ocorrência dos “alarmes falsos” aumenta a ansiedade e a 

expectativa do parto (Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

Além disso, o parto é vivenciado e expectado como uma situação de passagem de um 

estado para outro e que tem como principal característica a irreversibilidade. É uma situação 

que deve ser encarada de qualquer forma, é impossível parar no meio do caminho. Outro fator 

de ansiedade, temor e expectativa é a questão do tempo. Não se sabe quando e por quanto 

tempo irá se desenvolver o trabalho de parto, o que implica na impossibilidade de controlar o 

processo (Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

Ao contrário da gravidez, cuja evolução é lenta e gradativa, o parto é um processo 
 

 
 

2 Em geral, é no segundo trimestre que as gestantes da classe baixa descobrem o sexo do bebê com o exame de 

ultrassonografia, porém na classe média a alta, as gestantes descobrem o sexo do bebê por volta de 8 semanas de 

gestação com o exame de sexagem fetal. 
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abrupto e que provoca muitas mudanças. Há uma mudança muito rápida do esquema corporal 

após o parto, em que é comum que a mulher sinta uma sensação de esvaziamento ou mesmo 

de vazio. Além das mudanças físicas, há as alterações psíquicas. A rotina e o ritmo da família 

se alteram com a chegada do bebê e com o parto há o início do processo de transformação do 

contínuo simbiose-separação (Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

Ou seja, dois seres, anteriormente unidos, se separam e a mãe tem a tarefa psicológica 

de sentir o filho como um ser singular e diferenciado dela e ao mesmo tempo reconhecer-se 

nele, adotá-lo. Essa separação do bebê é vivenciada tanto fisicamente quanto emocionalmente 

pela mulher (Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). Para Szejer (1999) o parto coloca fim ao 

estado de gravidez e delimita um novo espaço entre a mãe e o bebê. Esse espaço é lugar do 

terceiro, do pai, ou de qualquer interveniente familiar ou hospitalar que possa se dirigir à 

criança e a seus pais. 

Nesse sentido, a vivência do puerpério é, sem dúvida, um momento complexo na vida 

da mulher. É um período que vai desde a expulsão da placenta até 60 dias após o parto, com o 

retorno do corpo ao seu estado anterior à gravidez. Durante o puerpério, a mulher passa por 

profundas modificações físicas e emocionais para retornar ao estado pré-gravidez. Ao mesmo 

tempo em que se recupera lentamente do parto e das alterações ocorridas ao longo da 

gravidez, também, necessita de se adaptar ao seu papel de mãe. Além disso, é comum na 

mulher a ansiedade e a depressão reativa (Pissolato, Alves, Prates, Wilhelm & Ressel, 2016). 

Dentre os aspectos psicológicos do puerpério, encontra-se a difícil transição, para a 

mãe, da realidade do feto ‘in utero’ para a realidade do recém-nascido. Em alguns casos, a 

mulher pode gostar do filho enquanto ainda está dentro dela e amar uma imagem idealizada  

do bebê, mas não a realidade do recém-nascido. Após o parto, a mulher percebe que o bebê é 

outra pessoa e, nesse sentido, torna-se necessário elaborar a perda do bebê da fantasia para 

entrar em contato com o bebê real (Maldonado, 1973/2017). Esta tarefa pode tornar-se 

extremamente difícil no caso de recém-nascidos prematuros. 

Outro aspecto psicológico desse período que vale a pena observar é a linha tênue entre 

a normalidade e a patologia, entre o blues puerperal, também conhecido como baby blues e a 

depressão pós-parto, atualmente chamada de depressão perinatal, incluindo todo o ciclo 

gravídico-puerperal. O blues puerperal caracteriza-se pela melancolia/tristeza materna após o 

parto, inicia-se geralmente em torno do terceiro ao quinto dia após o parto e perdura por volta 

de duas a quatro semanas, atingindo de 35% a 60% das mães. Essa tristeza é fisiológica, ou 

seja, é decorrente da alteração brusca – queda – dos hormônios no pós-parto (Vieira, 2016). 

De certa forma, o blues puerperal marca o fim da gravidez psíquica e estabelece uma 
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fase de reconhecimento mútuo entre mãe e bebê. Nesse sentido, é necessário um tempo para 

que a mãe possa compreender que o bebê é um ser singular e separado dela. Segundo Vieira 

(2016), os sintomas que podem estar presentes no período do blues puerperal incluem: a) 

dificuldades para dormir; b) choro excessivo; c) tristeza; d) fragilidade; e) irritabilidade; f) 

cansaço; g) ansiedade; h) labilidade emocional e i) falta de confiança e de capacidade de 

cuidar do bebê. 

Em relação à depressão pós-parto (DPP), o DSM-5 não a reconhece como um 

diagnóstico à parte. Para o DSM-5 os critérios são: episódio depressivo maior e especificador 

de início perinatal, sendo a definição exata “episódio depressivo maior com início na gestação 

ou em até 4 semanas após o parto, podendo durar até 2 anos após o parto” (APA, 2014, p. 

156,). No Brasil, cerca de 25% das mães desenvolvem DPP, sendo que 10% apresenta sua 

forma mais severa (Vieira, 2016). 

Os sintomas da DPP prejudicam de forma importante a relação mãe-bebê e incluem: a) 

choro; b) irritabilidade; c) cansaço/fadiga; d) abatimento; e) humor depressivo com profunda 

tristeza; f) sentimento de vazio; g) ausência de prazer nas atividades diárias; h) labilidade 

emocional; i) alterações de concentração e de pensamento; j) ideias suicidas; k) dificuldades 

para enfrentar a nova configuração familiar e social; l) sentimentos de incapacidade de cuidar 

do filho e, m) sentimentos de querer evitar o bebê ou até de prejudicá-lo (Arrais, Mourão & 

Fragalle, 2014; Cantilino et al., 2009; Rosenberg, 2007; Vieira, 2016). 

Por outro lado, os fatores de risco para este transtorno psíquico incluem: a) ser 

primípara; b) ser mãe solteira; c) conflitos e falta de apoio conjugal; d) evento de vida 

estressante, como perda de emprego ou morte familiar; e) histórico pessoal ou familiar de 

doença psiquiátrica, principalmente episódios depressivos anteriores ou durante a gravidez; f) 

complicações obstétricas durante a gravidez, no parto ou no pós-parto e g) a idealização da 

maternidade (Arrais et. al, 2014; Arrais, Araújo & Schiavo, 2018). 

A DDP tende a ser mais intensa quando há uma quebra muito considerável das 

expectativas e sentimentos em relação ao bebê; a si própria como mãe e ao tipo de vida que se 

estabelece com a presença do filho. Com o desaparecimento da ‘imagem ideal’, ocorre muitas 

vezes, o desapontamento, a sensação de que “não era isso que eu esperava”, desânimo e o 

sentimento de ser incapaz de enfrentar a nova realidade (Maldonado, 1973/2017). 

Porém, é importante ressaltar que algumas atitudes podem ser consideradas como 

fatores de proteção contra a DPP: a) apoio do parceiro (a), familiares e amigos; b) suporte 

social adequado; c) o pré-natal psicológico (PNP) enquanto um trabalho de prevenção; d) 

detecção precoce da depressão; e) intervenção multidisciplinar quando houver a detecção dos 
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sintomas; f) otimismo, elevada autoestima e preparação física e psicológica para as mudanças 

advindas da maternidade e g) boa relação conjugal e suporte emocional do(a) companheiro(a) 

(Arrais et. al, 2014). 

Deve-se destacar ainda que o conhecimento da psicologia pré-natal é importante tanto 

para a psicologia do desenvolvimento quanto para a psicanálise, cujo objeto principal de 

estudo é o inconsciente. Pois considera-se que todos os fatos ocorridos com o sujeito antes de 

ele nascer, recebem registros mnêmicos sendo que estes registros ficam arquivados no 

inconsciente. Dessa forma, as vivências pelas quais passa o bebê no período pré-natal irão 

constituir sua bagagem inconsciente, exercendo influência sobre sua personalidade e seu 

comportamento posterior. Nesse sentido, a relação afetiva entre mãe e bebê pode ser um 

prelúdio para a constituição psíquica do sujeito e a construção de suas relações sociais futuras 

(Wilheim, 2013). 

Contribuindo nessa perspectiva, Maldonado (1973/2017) afirma que a gravidez é uma 

oportunidade de gestar pessoas para uma sociedade melhor. Pois as capacidades 

desenvolvidas no início da vida formam os alicerces dos sujeitos que irão compor uma 

sociedade próspera, autossustentável e com bom índice de saúde. Para que isso seja possível é 

de extrema importância os laços afetivos que são construídos no ciclo gravídico-puerperal 

entre a mãe e o bebê. 

 
 

1.4 Implicações da Prematuridade na Relação Mãe-Bebê 

 
 

Todo ser humano é, desde a sua origem, da sua concepção, 

uma fonte autônoma de desejo. 

(Françoise Dolto, 1981) 

 

Tratando-se de prematuridade e relação mãe-bebê, como é possível sustentar, no bebê 

prematuro, sua dimensão de sujeito num momento em que sua sobrevivência depende de ser 

tomado como objeto de cuidados? A hospitalização pode representar para os pais e para o 

bebê um período complexo e angustiante, pois a relação e os cuidados iniciais que poderiam 

ocorrer entre eles de maneira natural são dificultados no ambiente da Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) e pelos procedimentos médicos que o bebê necessita durante a 

internação (Duarte et al., 2013). 

Nesse contexto, Zorning, Morsh e Braga (2004) apontam que a “preocupação médica 

primária” antecederia o estabelecimento da “preocupação materna primária”, o que pode 

influenciar a relação mãe-bebê. A situação de internação do bebê muitas vezes obriga a mãe a 
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lidar com a mediação da tecnologia e do saber médico sobre os cuidados maternos. Dessa 

forma, é comum que o discurso médico ocupe o lugar das conjecturas e fantasias maternas 

sobre o bebê e suas necessidades, prejudicando o investimento materno e o reconhecimento 

do bebê como sendo seu (Ferrari & Donelli, 2010). 

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é um local preparado para receber 

bebês de alto risco de morte e tem como objetivo prestar um cuidado assistencial através de 

uma equipe multiprofissional qualificada para dar suporte às necessidades do bebê, 

garantindo-lhe maiores possibilidades de sobrevivência. Por outro lado, a UTIN pode tornar- 

se um ambiente hostil para os bebês. Por exemplo, as luzes são fortes e contínuas, a 

temperatura é variada e os bebês precisam ser submetidos a inúmeros procedimentos 

incômodos e dolorosos, muitas vezes interrompendo seu ciclo de sono (Nascimento, 2012). 

Essa rotina a que os bebês de UTIN são submetidos podem influenciar no seu 

desenvolvimento. Quando o bebê nasce prematuramente e precisa ficar hospitalizado, fatores 

como o período de tempo em que ficou internado, os procedimentos médicos aos quais 

precisou ser submetido e cuidados que recebeu durante este período e a qualidade da relação 

mãe-bebê, são importantes para avaliar o seu desenvolvimento cognitivo e neuropsicomotor 

futuro (Baseggio, Dias, Brusque, Donelli & Mendes, 2017). 

Historicamente, a literatura clínica sobre crianças prematuras tinha parâmetros de 

amostragem que variavam amplamente entre os estudos, o que dificultava os prognósticos 

gerais sobre os efeitos da prematuridade no desenvolvimento. Embora a maioria das crianças 

prematuras com baixo peso ao nascer tenham resultados normais de desenvolvimento, essa 

população corre um risco maior de terem dificuldades neuropsicológicas, cognitivas e 

fisiológicas (Weiss, Oakland & Aylward, 2017). Além disso, crianças nascidas com baixo 

peso correm um risco maior de apresentarem deficiências de aprendizagem e dificuldades 

acadêmicas na idade escolar (Xu & Filler, 2005). 

Percebe-se que, apesar da possibilidade de o parto prematuro influenciar em áreas 

significativas da vida do bebê, as consequências decorrentes da prematuridade no seu 

desenvolvimento, negativas ou não, poderão ser notadas a longo prazo. Assim, o nascimento 

prematuro e suas implicações no desenvolvimento da criança são multifatoriais e dependerão 

da idade gestacional ao nascimento, peso ao nascer, cuidados pós-natal recebidos e  

influências ambientais e socioeconômicas a que o bebê estará exposto na sua infância 

(Baseggio et al., 2017). 

Além das possíveis alterações no desenvolvimento da criança, podemos pensar nos 

possíveis efeitos da prematuridade na constituição da relação mãe-bebê. No contexto da 
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UTIN, os pais ao visitarem o filho prematuro, além da angústia e insegurança, podem sentir 

certo estranhamento frente ao bebê que pode se apresentar pequeno, magro e frágil, uma vez 

que estão ligados ao bebê imaginário e idealizado durante a gravidez, geralmente não 

condizente com o bebê real da incubadora (Klaus & Kennel, 1992). 

Para a mãe, este contexto pode se tornar ainda mais difícil, pois muitas vezes, ela não 

está preparada emocionalmente para vivenciar essa situação e não se encontra fisicamente 

capaz de interagir com o filho naquele momento (Klaus & Kennel, 1992). Além disso, a 

incubadora ainda dificulta a interação do olhar entre mãe e filho, e assim, as respostas aos 

cuidados e gratificações que este olhar poderia viabilizar (Winnicott, 1975). 

Além da prematuridade influenciar nos cuidados maternos com o filho, também afeta 

subjetivamente a mãe e consequentemente, a interação com o seu bebê que fica internado 

enquanto a mãe é obrigada a ir para casa sozinha. Nesse contexto, Zimerman (2010) 

acrescenta que não é somente o bebê quem depende essencialmente do contato da mãe, mas 

que esta também tem a necessidade de ser reconhecida pelo bebê. 

Segundo Lebovici (1987), a mãe pode ser acometida por um forte sentimento de 

frustração, reviver fantasias como a de castração, conformadas na representação de não ter 

conseguido concluir a gestação e ter gerado um bebê inacabado e frágil. Outros sentimentos 

que podem surgir nessa situação são a culpa pelo parto prematuro e o medo frente a um bebê 

diferente do imaginado e idealizado. 

Nesse sentido, a mãe pode ter sentimentos de inferioridade, sendo atingida 

intensamente em sua autoestima, nas suas capacidades maternas e no seu papel feminino de 

não ter gerado um bebê saudável. De acordo com Brazelton e Cramer (1992) isso ocorre 

porque o nascimento prematuro é experienciado como se uma parte do seu corpo tivesse sido 

perdida, tornando-se uma ameaça a sua integridade corporal, reforçando as fantasias da mãe 

em relação ao seu interior, sentido como inferior e perigoso. 

Dessa forma, o parto prematuro seria um dos fatores que traria implicações na 

vinculação materna com o bebê. O parto prematuro pode ser visto como uma descontinuidade 

temporal dupla para o bebê: de um lado, provoca uma descontinuidade temporal, que dificulta 

a instauração de cuidados parentais que lhe facilitem a transição e a adaptação à vida 

extrauterina, e ao mesmo tempo, antecipa uma prontidão, ao exigir dele que ultrapasse sua 

fragilidade e imaturidade e se adapte às novas condições, impostas pelo nascimento 

antecipado (Zorning et. al, 2004). 

O bebê prematuro, por conta de sua fragilidade física e de suas necessidades médicas 

especiais, estaria impossibilitado de engajar seus cuidadores em um processo de sedução e 
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interação que facilite a instauração de vínculos? O contexto de uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) com sua rotina frenética e os diversos profissionais em estado de 

alerta a todo instante, a separação da mãe e bebê atravessados pela incubadora, dificultaria a 

instauração de um circuito pulsional, de uma amarração simbólica que permitiria a mãe se 

reconhecer como mãe daquele bebê prematuro? 

Nesse sentido, para Debray (1988) é como se existissem duas separações. A primeira 

seria a separação física e prematura do bebê e da mãe através do parto e a segunda separação 

seria a imposta pela permanência do bebê na UTIN, em que o bebê é necessariamente 

separado da mãe pelos equipamentos, como a incubadora. Essa segunda separação representa 

uma barreira para a interação e o vínculo inicial da mãe com o bebê. 

No caso do parto antecipado, não se trata apenas de um bebê prematuro, mas de pais 

que não estavam preparados para vivenciar esta situação. Segundo Stern (1997) é com o 

avanço do tempo gestacional que as representações sobre o bebê idealizado e imaginado 

tendem a diminuir, com o objetivo de a mãe proteger o bebê e a si mesma de uma possível 

discordância entre o bebê real e a de seu imaginário. 

Pode-se compreender que o parto prematuro não oferece tempo suficiente para a mãe 

ajustar seu mundo representacional e criar um lugar para o bebê real. Stern (1997) afirma que 

a partir do nascimento, a mãe começa a reconstruir as representações, reelaborando-as para se 

ajustarem à realidade. O autor denomina este momento de “constelação da maternidade”, no 

qual a mãe entra em uma nova e única organização psíquica, em que o processo de representar 

é intenso. Nesse sentido, quando o parto é prematuro, a mãe é privada de vivenciar as etapas 

finais da gestação, portanto, precisa lidar, também de forma prematura com o bebê frágil que 

acaba de nascer. 

Além dessas separações, o parto precoce e a hospitalização do recém-nascido, o 

ambiente da UTIN com seus equipamentos, tecnologias, procedimentos e protocolos, bem 

como a linguagem técnica da equipe médica e multiprofissional podem produzir diversos 

efeitos sobre o exercício da maternidade. Se por um lado, pode haver uma relação de 

confiança entre família e equipe, por outro, as mães podem sentir e vivenciar a experiência de 

ser uma mãe substituta para o próprio filho. Essa experiência pode desencadear sentimentos 

de rivalidade entre mãe e equipe, exacerbar a sensação de menos valia, incompetência e 

fracasso materno (Lara & Kind, 2014). 

Assim, o parto prematuro e a separação precoce entre mãe e recém-nascido provoca 

uma ferida narcísica na mãe, pois instauram uma sensação de fracasso materno e dificultam 

um olhar narcísico que veja além do real orgânico do bebê (Szejer, 1999; Zorning et. al, 
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2004). Nesse sentido, Frances Tustin, (1992 como citado por Szejer, 1999) nos aponta que nas 

separações precoces demais, é como se o filho perdesse uma parte de seu corpo e que seus 

afetos ficassem congelados/paralisados caso a mãe não tente colar novamente os seus 

pedaços. 

Podemos pensar que uma das formas possíveis de colar novamente os pedaços do bebê 

poderia ser o holding winnicottiano. Por meio do holding, a mãe, além de satisfazer as 

necessidades fisiológicas do bebê, como trocar, limpar, amamentar, também satisfaz as 

necessidades afetivas do bebê, ao embalar, acariciar, olhar e tocar de forma tenra (Winnicott, 

1956/1982b; 1989). Ou seja, através da identificação materna com o filho, a mãe sustentaria e 

daria borda ao corpo despedaçado do bebê. Por meio dos cuidados maternos, haveria espaço e 

temporalidade para que o bebê pudesse emergir como sujeito – sujeito desejante e de 

linguagem. 

Nesse sentido, Winnicott (1956/1982b) salienta que os cuidados ofertados ao bebê não 

podem limitar-se a um ato mecânico para satisfazer apenas as suas necessidades fisiológicas. 

Esses cuidados exigem uma empatia e afetividade sensível por parte do cuidador – geralmente 

a mãe, que deve considerar a sensibilidade dérmica do bebê, o tato, a temperatura e a 

sensibilidade auditiva e visual. 

É importante ressaltar que as negligências nesse processo de cuidado podem acarretar 

sentimentos de desintegração e aniquilamento, pois o bebê encontra-se em um estado de 

dependência absoluta, necessitando que o outro se doe integralmente aos seus cuidados 

afetivos e de auto conservação. É o cuidador quem faz todas as ligações entre o bebê e o seu 

mundo, para que, posteriormente o bebê consiga sair deste estado de total dependência para 

uma dependência relativa, e depois, prossiga rumo à independência (Winnicott, 1989). 

Nesse contexto, a clínica das intervenções precoces seria uma clínica do 

acompanhamento simultâneo do psiquismo materno e da interação mãe-bebê, permitindo uma 

dialética entre a interação fantasmática e a interação real (Zorning et. al, 2004). Sabe-se que o 

bebê da fantasmática parental – aquele tecido pelo desejo e pelo imaginário dos pais, através 

dos quais o Outro se estabelece – determina a existência do bebê real. Ou seja, o bebê se 

constitui enquanto sujeito, por meio do desejo, do imaginário de seus pais e das marcas que o 

Outro imprime em seu corpo e psiquismo (Dutra, 2004). 

Porém, nem sempre o bebê idealizado e imaginado corresponde ao bebê real. E esse 

seria o caso do bebê prematuro. A aproximação deste bebê real ao bebê imaginário, 

construído durante a gestação, demandará dos pais um tempo de elaboração. Podemos 

imaginar as consequências dramáticas se o filho, para quem o lugar pode ter sido designado 
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desde antes do nascimento, acabar por nascer prematuramente, em perigo de morte e retirado 

da mãe (Szejer, 1999). É como se os pais esperassem uma garantia, por parte do bebê, de que 

podem investir afetivamente na relação, sem ameaças de perda (Zorning et. al, 2004). O medo 

da perda seria, então, um dos fatores de ameaça à construção do vínculo afetivo entre mãe e 

bebê. 

Dessa forma, pensar a clínica psicanalítica com bebês implica em considerar um tipo 

de relação e não em um indivíduo apenas. Pensar no sofrimento dos bebês prematuros, 

significa pensar no risco que correm de não estabelecerem trocas afetivas e não terem à sua 

disposição, uma palavra verdadeira, que os posicionem em relação a seus pais e a si mesmos 

(Zorning et. al, 2004). 
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Capítulo 2 

 

 
2.1 Saúde Materno Infantil: Políticas Públicas e Possibilidades de Intervenção Precoce 

 
 

Há muito mais continuidade entre a vida uterina e 

a primeira infância do que a impressionante cesura 

do ato do nascimento nos permite saber. 

(Freud, 1926/1996) 

 
O modelo de assistência obstétrica e neonatal iniciou-se centrado no modelo 

biomédico, hospitalocêntrico e nas práticas curativas em que o foco era a doença e não o 

sujeito. Até meados do século XIX, a saúde dos bebês e das crianças não fazia parte da 

atenção médica e não havia instituições específicas que se dedicassem aos cuidados infantis. 

Nesse contexto, a taxa de mortalidade era elevada, principalmente entre os recém-nascidos 

prematuros (Oliveira & Rodrigues, 2005). 

Nesse sentido, a elevada taxa de mortalidade infantil e a queda na  taxa de natalidade 

na população europeia, contribuíram para a criação do Movimento para a Saúde da Criança, 

entre 1870 e 1920. Esse movimento objetivava preservar a vida das crianças, principalmente 

dos bebês prematuros, sendo considerado um marco na história da medicina neonatal 

(Oliveira & Rodrigues, 2005). 

A medicina neonatal teve seu início com Pierre Budin, obstetra francês que estendeu 

os cuidados com o bebê para além das salas de parto. Em 1892, Budin criou o Ambulatório de 

Puericultura em Paris e foi responsável pelo desenvolvimento dos princípios e métodos que 

constituíram a base da neonatologia. Para este obstetra, a participação da mãe nos cuidados 

com seu filho era essencial para desenvolver o vínculo afetivo (Avery, 1978). 

Contudo, no início do século XX, as taxas de mortalidade entre os recém-nascidos 

continuaram elevadas, sendo que a prematuridade e as infecções hospitalares eram as 

responsáveis pela maioria dos óbitos. A partir dos avanços técnico-científicos na 

neonatologia, reduziram-se as taxas de mortalidade e a infecção hospitalar foi controlada por 

meio do isolamento estrito do recém-nascido na maternidade. Porém, ocasionou a separação 

entre mãe e filho, prejudicando o vínculo entre eles e o aleitamento materno (Avery, 1978). 

No Brasil, as políticas públicas destinadas ao atendimento dos direitos da mulher e da 

criança foram definidas seguindo desde princípios meramente reprodutivos, voltados apenas 

para a concepção e anticoncepção, até princípios mais amplos, voltados para garantir uma 

melhor condição de saúde e de qualidade de vida (Costa, Bahia & Conte, 2007). Nesse 
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sentido, os movimentos sociais que ocorreram na sociedade brasileira contribuíram para a 

construção de novas políticas públicas a partir da década de 1980. Entre esses movimentos 

sociais, destaca-se, principalmente, o movimento feminista (Santos Neto, Alves, Zorzal & 

Lima, 2008). 

Dessa forma, a crescente onda de movimentos sociais resultou na consolidação de leis 

e programas de saúde que se intensificaram na década de 1990 e se estenderam até os anos 

2000, a partir da formulação e execução de programas e estratégias de saúde pública 

direcionados à atenção materno-infantil. Dentre esses programas, destaca-se alguns, tais como 

o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), o Programa  de 

Humanização do Pré-Natal e do Nascimento (PHPN) e o Programa Rede Cegonha (Cassiano, 

Carlucci, Gomes & Bennemann, 2014). 

Em 1983, o Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde 

da Mulher (PAISM), com a publicação em 1984 do documento “Assistência Integral à Saúde 

da Mulher: bases de ações programáticas”. Esse programa foi considerado uma das maiores 

conquistas do movimento feminista, fruto da mobilização das mulheres brasileiras em busca 

da cidadania, dos seus direitos e do acesso ao espaço público (Brasil, 1983). 

O PAISM foi o primeiro programa criado pelo Governo Federal com o intuito de 

planejamento familiar no Brasil (Cassiano et. al., 2014). Esse programa tem seus princípios e 

diretrizes direcionados para a orientação do atendimento integral à saúde das mulheres e 

inclui, em suas ações, atividades educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento e 

reestabelecimento da saúde. Assim, atende desde às necessidades clínico-ginecológicas, pré- 

natal, parto, puerpério até climatério, doenças sexualmente transmissíveis, câncer de colo de 

útero e câncer de mama (Brasil, 1983). 

O PAISM é considerado um dos maiores avanços na atenção à saúde da mulher e da 

criança constituindo-se em um marco histórico importante para o Brasil, visto que é a  

primeira vez que o governo deixa de dar atenção somente no tratamento individual e na cura 

de doenças e inclui, em seu programa, questões referentes à família. Dessa forma, a 

esterilização deixou de ser o método contraceptivo mais utilizado e a importância do 

planejamento familiar e de ações educativas de prevenção à gravidez indesejada e de doenças 

sexualmente transmissíveis ganhou destaque (Cassiano et al., 2014). 

A relevância desse programa é ainda maior pois destaca a proposta social de um olhar 

voltado para a integralidade da atenção à saúde da mulher. O programa passa a incluir a 

prevenção e o tratamento de agravos à saúde desde a adolescência até a terceira idade e não 

apenas durante o ciclo gravídico-puerperal (Cassiano et al., 2014). Outro marco histórico que 
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contribuiu para a proteção da saúde da mulher e da criança é a própria Constituição Federal de 

1988, que, em alguns de seus artigos, descreve os direitos reprodutivos adquiridos. Entre eles, 

destacam-se: 

 
[...] o direito das presidiárias de permanecerem com seus filhos 

durante o período de amamentação; a proteção à maternidade e à 

infância; a licença à gestante sem prejuízo do emprego e do salário, 

com a duração de cento e vinte dias; a licença paternidade nos termos 

fixados em lei; a assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o 

nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas; a proteção 

especialmente à gestante e ao planejamento familiar (Brasil, 1988). 

 
 

E em 1994, o Ministério da Saúde lançou a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC), assegurando o pagamento de 10% a mais para os Hospitais Amigos da Criança 

vinculados ao SUS. Para se credenciar e receber o título de Amigo da Criança, o hospital deve 

seguir os 10 passos para o sucesso do aleitamento materno (Brasil, 1994). A IHAC surgiu 

como meio de integrar a assistência, proporcionando autonomia para a mãe e bebê, 

principalmente no que se refere ao parto humanizado e ao aleitamento materno. 

Contudo, após três décadas da implantação do PAISM, as condições das mulheres e 

crianças do nosso país ainda eram graves, pois persistia os altos índices de morbimortalidade 

materna e infantil (Cassiano et al., 2014). Diante disso, em junho do ano 2000, foi lançado o 

Programa de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (PHPN), pela Portaria/GM nº 569, que 

se objetivou a humanização e o respeito aos direitos reprodutivos (Brasil, 2000a). 

O PHPN foi implantado com o intuito principal de reduzir a morbimortalidade  

materna e neonatal. De forma a proporcionar atendimento humanizado e de melhorar o 

acesso, a cobertura e a qualidade do acompanhamento do pré-natal, da assistência ao parto e 

puerpério das gestantes e do recém-nascido (Santos Neto et al., 2008). 

A atenção humanizada no pré-natal e puerpério implica a realização de algumas ações: 

condutas acolhedoras e sem intervenções desnecessárias; o acesso facilitado aos serviços de 

saúde que tenham atuações que integrem todos os níveis da atenção; e a promoção, prevenção 

e assistência à saúde da gestante e do recém-nascido, desde o atendimento ambulatorial até o 

atendimento hospitalar de alto-risco (Brasil, 2005a). Além disso, essa atenção humanizada 

promove o encorajamento de vínculos afetivos entre mãe e filho logo após o nascimento e 

garante uma assistência segura e confiável pela equipe multiprofissional durante todo o tempo 

em que ambos permanecerem na maternidade (Silva, Christoffel & Sousa, 2005). 

Entre as conquistas adotadas na humanização do parto e nascimento encontra-se a Lei 
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nº 11.108, de abril de 2005, que garante à parturiente um acompanhante durante o trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Brasil, 

2005b). A participação do acompanhante durante o processo da parturição é importante na 

medida em que envolve o apoio emocional e psíquico à mulher, podendo ser um facilitador do 

trabalho de parto para a parturiente. 

Com a implementação do PHPN inicia-se uma preocupação com a qualidade do 

atendimento destinado à saúde da mulher, estabelecendo a humanização como um dos 

princípios norteadores da assistência. O programa traz algumas mudanças significativas: a 

gestante que até então não tinha conhecimento do lugar em que daria à luz, tem agora o  

direito de saber qual é a sua maternidade de referência; passa a ter o direito de um 

acompanhante durante o pré-parto, parto e puerpério imediato; e o direito ao alojamento 

conjunto, em que todo bebê que nascer com boas condições de saúde deve permanecer em 

contato com a mãe, durante todo o tempo e não somente durante a amamentação (Brasil, 

2000a). 

A partir da perspectiva de continuar a promover melhoria na assistência à saúde 

materno-infantil, em 2011, o Ministério da Saúde lançou a Rede Cegonha, programa que foi 

regulamentado pela Portaria nº 1.459, de 24 de junho de 2011. Esse programa tem como 

objetivo executar um novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança, centrado no 

parto, nascimento, crescimento e desenvolvimento da criança, garantia de acesso, acolhimento 

e resolutividade e a redução da taxa de mortalidade materna e neonatal (Brasil, 2011). 

Nesse sentido, a Rede Cegonha compreende uma série de ações de atenção à saúde, 

dentre elas: oferecer o teste de HIV, sífilis e teste rápido de gravidez; orientar e ofertar 

métodos contraceptivos; fornecer o mínimo de seis consultas de pré-natal durante a gestação, 

exames clínicos e laboratoriais; garantir o direito de leito e de vinculação da gestante com 

uma determinada maternidade ou hospital público e vale-transporte ou vale-táxi até o local no 

dia do parto; qualificar os profissionais de saúde; criar centros de gestante e do bebê para a 

assistência à gravidez de alto risco; permitir o acesso ao pré-natal de alto risco em tempo 

adequado; oferecer o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Cegonha ao 

recém-nascido que necessite de transporte de emergência com ambulâncias equipadas com 

incubadoras e ventiladores neonatais; e promover ações de incentivo ao aleitamento materno 

(Brasil, 2011). 

A Rede Cegonha é um programa bastante completo. As ações elaboradas pelo 

Governo Federal são voltadas para todas as etapas da vida da mulher e abrange estratégias que 

vão desde a orientação em relação ao cuidado com o corpo, uso de métodos contraceptivos, 
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atendimento da gestante, puérpera e recém-nascido até ações direcionadas ao atendimento da 

criança até dois anos de idade (Cassiano et al., 2014). 

Já no que diz respeito à atenção a saúde dos recém-nascidos prematuros, os estudos de 

Klaus e Kennel (1992) nos EUA, foram os principais propulsores de mudanças nos cuidados 

hospitalares aos bebês prematuros e/ou de baixo peso. Desde a década de 1970, suas  

pesquisas realizadas com bebês internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal foram 

decisivas para a afirmação de que, nesse ambiente, existia um maior distanciamento dos pais 

em relação ao filho. 

Segundo as pesquisas de Klaus e Kennel (1992), essa situação vivenciada acarretava 

um menor apego e pouco ou nenhum desenvolvimento do vínculo afetivo, o que poderia 

desencadear histórias de maus-tratos e negligências com os bebês ao se integrarem ao 

ambiente familiar. Estes estudos demonstraram ainda que a prematuridade e a hospitalização 

prolongada foram responsáveis tanto pela ruptura do vínculo afetivo e apego entre pais e bebê 

quanto por fatores de risco para o atraso do desenvolvimento, sequelas neurológicas e abusos 

familiares. Por outro lado, identificou-se que um maior contato entre a mãe e o bebê favorecia 

a formação de vínculos e um melhor desenvolvimento da saúde física e psíquica do bebê. 

Estas pesquisas reforçaram os trabalhos de René Spitz (1979/2013) e de John Bowlby 

(1967/2015a; 1976/2015b). Spitz estudou as consequências da privação socioafetiva, 

verificando que, após a separação de suas mães, as crianças hospitalizadas desenvolviam 

depressão anaclítica, que muitas vezes, culminava na morte de algumas delas. Bowlby 

também estudou sobre a privação materna, fundamentando-se na qualidade dos cuidados 

parentais que uma criança recebe nos primeiros anos de vida, os quais são de extrema 

importância para sua saúde mental futura. 

Tratando-se do contexto da prematuridade, os bebês prematuros constituem,  em 

média, 5,6% dos nascimentos no Brasil, de acordo com a taxa de prematuridade do Sistema 

Único de Saúde – SUS. O nascimento prematuro representa a causa mais frequente de 

morbidade neonatal, sendo que o desenvolvimento tecnológico na assistência neonatal com as 

UTIN’s tem contribuído para a diminuição significativa dos índices de mortalidade infantil no 

Brasil, atingindo uma queda de 44,9% (Agência Nacional de Saúde Suplementar, 2005). 

Nessa perspectiva, o impacto da condição da prematuridade e do nascimento de baixo 

peso no curso do desenvolvimento físico e psicossocial da criança incentivou o interesse do 

governo brasileiro em formular portarias e normas, através do Ministério da Saúde, baseadas 

em um discurso humanizador nessa área. Dessa forma, em 5 de julho de 2000, o Ministério da 

Saúde publicou a Portaria 693/GM, estabelecendo a Norma de Atenção Humanizada ao 
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Recém-Nascido de Baixo Peso – Orientação para a Implementação do Método Canguru, com 

intuito de mudar a postura da assistência prestada ao recém-nascido e seus familiares. 

Conforme essa Norma, a atenção ao recém-nascido deverá caracterizar-se pela 

segurança técnica da atuação profissional e condições hospitalares adequadas, aliadas à 

suavidade no toque durante a execução de todos os cuidados prestados. Assim, deve ser dado 

especial enfoque ao conhecimento do psiquismo fetal, da mãe e da família (Brasil, 2000b). 

Contudo, a Portaria 693/GM foi revogada, entrando em vigor a Portaria 1.683, de 12 

de julho de 2007, observando pequenas alterações em relação a elaboração textual da portaria 

anterior. Uma das alterações foi a recomendação da posição Canguru na terceira etapa, ou 

seja, no domicílio. De acordo com a portaria anterior, a posição Canguru deveria ser realizada 

exclusivamente em função do bem-estar da criança. Entretanto, na nova portaria, esta posição 

passa a estar relacionada em função do bem-estar da díade mãe-bebê. 

Desde a implantação oficial do Programa Canguru através da Área de Saúde da 

Criança da Secretaria de Políticas de Saúde – Ministério da Saúde – no ano 2000, esse método 

passou a ser implantado nas maternidades e nas UTIN’s do SUS em todo o país como uma 

política de saúde pública. O Programa Canguru apresenta-se como um tipo de assistência 

humanizada para o atendimento do recém-nascido prematuro e/ou de baixo peso, sendo 

definido como: 

 
O Método Canguru é um modelo de atenção perinatal voltado para a 

atenção qualificada e humanizada que reúne estratégias de intervenção 

biopsicossocial com uma ambiência que favoreça o cuidado ao recém- 

nascido e à sua família. O Método promove a participação dos pais e 

da família nos cuidados neonatais. Faz parte do Método, o contato  

pele a pele, que começa de forma precoce e crescente desde o toque 

evoluindo até a posição Canguru (Brasil, 2017, pp. 23). 

 
 

Nesse sentido, a posição Canguru consiste em manter o recém-nascido em contato pele 

a pele, somente de fraldas, na posição vertical junto ao peito dos pais e deve ser realizada de 

maneira orientada, segura e acompanhada de suporte assistencial por uma equipe de saúde 

adequadamente capacitada. De acordo com o Ministério da Saúde, as vantagens desse Método 

são inúmeras: a) reduz o tempo de separação entre mãe/pai-filho; b) facilita o vínculo afetivo 

entre mãe/pai-filho; c) possibilita maior competência e confiança dos pais no cuidado do seu 

filho, inclusive após a alta hospitalar; d) possibilita ao recém-nascido adequado controle 

térmico; e) contribui para a redução do risco de infecção hospitalar; f) reduz o estresse e a dor; 

g) propicia melhor relacionamento da família com a equipe de Saúde; h) favorece ao recém- 
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nascido uma estimulação sensorial protetora em relação ao seu desenvolvimento integral; e i) 

melhora a qualidade do desenvolvimento neuropsicomotor (Brasil, 2017). 

Dessa forma, além de colocar o bebê em posição canguru por meio do próprio corpo 

dos pais, existe a possibilidade de carregar o bebê em uma bolsa canguru. O uso dessa bolsa é 

uma estratégia prática que traz benefícios tanto para o bebê quanto para a mãe. Dentre os 

benefícios para o bebê estão: a diminuição das cólicas, do refluxo e do estresse; melhora o 

sono, a respiração, o tônus muscular, a regulação térmica e o aleitamento materno; e 

proporciona ganho de peso e dá segurança. Dentre os benefícios para a mãe encontram-se: a 

possibilidade de maior autonomia (mãos livres), autoconfiança (pois o bebê fica calmo e bem) 

e autoestima (a mãe se sente competente para cuidar dela e do bebê); e também ajuda a 

combater a depressão pós-parto (Brasil, 2017). 

Contudo, deve-se lembrar que, apesar dos inúmeros benefícios evidenciados pelo 

Método Canguru, este tipo de intervenção deve ser algo proposto pela equipe de Saúde e 

nunca uma imposição, levando em consideração o estado emocional e psíquico dos pais, 

especialmente da mãe. Sabe-se que humanizar a assistência prestada à família e ao bebê 

implica oferecer um cuidado integral e singular para ambos, valorizando suas crenças e 

individualidades. 

Dessa forma, reconhece-se que o bebê sozinho não existe, ele surge sempre 

acompanhado pela sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus avós e da sua história familiar 

pregressa. Assim, zelar pela preservação dos laços familiares, por meio de um atendimento 

humanizado à família, é cuidar e prevenir a saúde de todos os integrantes desse grupo e, 

portanto, garantir ao bebê um espaço mais saudável, capaz de contribuir para o seu 

desenvolvimento físico e psíquico (Reichert, Lins & Collet, 2007). 

Nesse sentido, outra intervenção precoce que podemos considerar no contexto da 

maternidade e da prematuridade é o Pré-Natal Psicológico (PNP). O conceito de PNP foi 

desenvolvido por Alessandra Arrais, no ano de 2014, a partir de sua atuação com mulheres no 

pós-parto, em uma maternidade pública de Brasília. 

O PNP é um novo conceito em atendimento perinatal voltado para maior humanização 

do processo gestacional, do parto e da parentalidade. Trata-se de uma prática complementar 

ao pré-natal biomédico, voltada para o atendimento psicológico das gestantes, a qual também 

estimula a integração de seus familiares nos cuidados desenvolvidos ao longo do ciclo 

gravídico-puerperal. 

O PNP objetiva favorecer uma escuta qualificada e diferenciada sobre o processo da 

gravidez, fornecendo assim um espaço em que a mãe possa expressar seus medos e suas 



53 
 

ansiedades. Busca favorecer a troca de experiências, descobertas e informações, com extensão 

à família, ao cônjuge e aos avós, visando à participação deles na gestação e no puerpério, de 

forma a compartilhar a parentalidade. Nesse contexto, o PNP também possibilita e favorece a 

construção dos estilos parentais (Arrais & Araújo, 2016; Arrais et. al, 2014; Arrais et. al, 

2018). Dessa forma, o PNP possui caráter psicoterapêutico e oferece apoio emocional às 

gestantes. 

O Pré-Natal Psicológico pode ser realizado tanto individual, com a gestante ou com o 

casal quanto em grupo. Nos encontros alguns temas são discutidos, tais como: a) mitos e 

idealizações da maternidade; b) a possibilidade de perda do bebê; c) gestação de alto-risco; d) 

malformação fetal; e) prematuridade; f) medo do parto; g) transtornos psicossomáticos, 

depressivos ou de ansiedade; h) mudanças de papéis familiares e i) conflitos conjugais, etc. 

(Arrais & Araújo, 2016; Arrais et. al, 2014; Arrais et. al, 2018.). 

Nesse sentido, o PNP enquanto intervenção precoce, configura-se de extrema 

importância para o desenvolvimento da saúde mental da gestante, seu cônjuge e do bebê. Pois 

prepara a mulher para vivenciar a maternidade real, desconstruindo mitos e idealizações e 

diminuindo a possibilidade de distúrbios psíquicos no puerpério, como por exemplo, a 

depressão pós-parto (Arrais & Araújo, 2016; Arrais et. al, 2014, Arrais et. al, 2018). Além 

disso, o PNP pode contribuir na construção e fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe- 

bebê. 

 
2.2 Delineamento da Investigação: Percurso e Construção da Pesquisa 

 
Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar 

uma alma humana, seja apenas outra alma humana. 

(Carl Jung) 

 
Este estudo caracteriza-se por ser descritivo, exploratório, transversal e de tipologia 

qualitativa (Gil, 2002, 2008). A pesquisa qualitativa pode ser aplicada para o estudo da 

história, das relações, das opiniões e interpretações que o ser humano faz de si e de como 

vivem (Minayo, 2008). Nesse sentido, o estudo qualitativo tem a potencialidade de nos 

auxiliar na compreensão da dimensão subjetiva do fenômeno da prematuridade. Assim, ao se 

buscar compreender e analisar as implicações da prematuridade na relação mãe-bebê, é válido 

lançar mão desse tipo de estudo, que pode auxiliar a alcançar os objetivos da pesquisa. 

O estudo teve como campo de investigação o Berçário de Alto-Risco, inserido na 

Maternidade e a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital das Clínicas da 
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Universidade Federal de Goiás (HC/UFG). O HC/UFG, fundado em 1962, é uma instituição 

pública federal que realiza atendimento de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS). Este hospital é um importante ambiente de formação para os estudantes de graduação 

e pós-graduação, por meio de estágios e programas de residência médica e multiprofissional. 

Dessa forma, atua nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e desenvolve atividades de 

assistência na área da saúde. 

O HC/UFG é uma instituição importante para o Estado de Goiás, pela qualidade da 

assistência que presta e pela quantidade de pacientes que atende. Sua atuação transcende as 

fronteiras de Goiás, pois possui vários programas de referência, tanto em âmbito estadual 

quanto federal, atendendo pacientes de estados vizinhos. Entre esses programas, encontram-se 

o Centro Avançado de Diagnóstico da Mama (CORA), o Programa de Cirurgia de 

Redesignação Sexual e o Centro de Reprodução Humana. 

Em 1971, a Maternidade, que funcionava na Santa Casa de Misericórdia, passou a 

funcionar no HC/UFG. Essa Maternidade é considerada como sendo de alto risco e recebe 

pacientes de Goiânia, do interior do estado de Goiás e, também, de outros estados. Em sua 

maioria, são recebidas pacientes com histórico ginecológico-obstétrico de abortos, 

prematuridade, malformação fetal, óbitos neonatais, neoplasia trofoblástica gestacional 

(MOLA); mulheres com diabetes mellitus, hipertensão arterial prévias ou gestacional; 

pacientes com doenças prévias como anemia falciforme, lúpus, cardiopatias, cânceres, entre 

outras. Atualmente, a Maternidade está trabalhando para adotar condutas que se destinam ao 

credenciamento do título Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). 

Em relação ao recém-nascido, a depender do seu quadro clínico após o parto, poderá 

ser encaminhado ao alojamento comum, ao berçário de alto-risco ou a UTIN. Se o bebê nasce 

a termo e sem complicações clínicas, ele ficará na maternidade em alojamento conjunto com a 

mãe, até que a díade ganhe alta. Caso o bebê nasça prematuro, com malformação fetal ou 

qualquer outra complicação clínica que dependa de suporte intensivo, ele será encaminhado à 

UTIN. Já o Berçário de Alto-Risco é considerado como uma Unidade de Cuidados 

Intermediários, sempre que um bebê recebe alta da UTIN ele é encaminhado ao Berçário até 

que seja possível a alta hospitalar. 

O Berçário de Alto-Risco possui 6 leitos de internação e 2 leitos de emergência, que 

recebem os recém-nascidos diretamente da sala de parto. A UTIN possui 8 leitos de 

internação. As mães podem ficar na unidade por um período de até 12 horas, das 7h às 19h, 

sendo que ainda não é possível a permanência das mães por 24h, pois a unidade carece de um 

espaço físico maior e com mais estrutura. 
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Quanto à amostra, participaram da pesquisa 15 mães de bebês prematuros internados 

no Berçário de Alto-Risco e na UTIN do HC/UFG. Foram incluídas no estudo mães de bebês 

prematuros internados no Berçário de Alto-Risco e/ou na UTIN do HC/UFG e que assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1) e o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido do Responsável pela Puérpera (Apêndice 2) e o Termo de 

Assentimento (Apêndice 3), quando participante menor de idade. Foram excluídas do estudo 

mães que evoluíram com depressão pós-parto. 

Essa pesquisa utilizou como instrumentos de coleta de dados, o questionário 

sociodemográfico e clínico (Apêndice 4), o roteiro de entrevista semiestruturada (Apêndice 5) 

e o prontuário do recém-nascido. Foi elaborado um questionário sociodemográfico e clínico 

que incluiu as seguintes variáveis: nome, idade, estado civil, escolaridade, renda familiar, 

moradia e questões relacionadas ao histórico ginecológico-obstétrico (número de filhos, 

número de gravidez, histórico de abortos/prematuridade/malformações fetais, comorbidades 

durante a gestação e doença de base). 

O roteiro de entrevista semiestruturada foi desenvolvido a partir da revisão da 

literatura e da experiência clínica da pesquisadora, sendo incluídas questões pertinentes à 

vivência do ciclo gravídico-puerperal e aos aspectos relacionados à constituição da relação 

mãe-bebê. Na pesquisa documental, por meio do prontuário do recém-nascido foram 

levantados os dados sobre a idade gestacional, peso ao nascer e comorbidades clínicas. 

Após a aprovação no dia 20 de dezembro de 2018, do projeto pelo Comitê de Ética de 

Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG, sob o Parecer nº 3.099.184, as participantes foram 

abordadas durante o período de internação de seus filhos, sendo sensibilizadas para a 

participação no estudo por meio da apresentação pessoal da pesquisadora, de uma escuta 

voltada para o momento em que a mãe estava vivenciando no hospital e de uma conversa 

convidativa acerca dos aspectos gerais da pesquisa. 

Após o aceite pelas mães expresso verbalmente, foi explicado pela pesquisadora, o 

preceito da pesquisa, seus objetivos, como se daria a realização da entrevista e finalmente o 

aspecto confidencial e sigiloso das informações fornecidas. O TCLE foi lido e explicado, 

acompanhado da assinatura de consentimento da participante. Em caso de participante menor 

de idade, o TCLE do Responsável pela Participante foi assinado pelo responsável legal da 

participante menor e o Termo de Assentimento foi assinado pela menor. 

A seguir, a pesquisa ocorreu de forma que a participante respondeu ao questionário 

sociodemográfico e clínico, a entrevista semiestruturada foi realizada e foram obtidas 

informações sobre os dados clínicos dos bebês por meio de busca no prontuário. A coleta de 
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dados aconteceu de forma individual no consultório de psicologia da maternidade, 

previamente preparado para receber a participante. Todo o processo de investigação, com a 

aplicação dos instrumentos acima descritos, foi realizado em uma única sessão e teve a 

duração de até 40 minutos. A sessão foi gravada em áudio, os dados do questionário foram 

tabulados e as entrevistas transcritas literalmente. 

A análise dos dados foi realizada por meio da interlocução entre pressupostos teóricos 

da psicanálise com o campo da pesquisa qualitativa em saúde, recorrendo-se ao método de 

Análise Temática de Conteúdo de Bardin (2010). A Análise de Conteúdo é uma técnica de 

análise de dados muito utilizada na pesquisa qualitativa, que trabalha com a palavra, 

permitindo de forma prática e objetiva, realizar inferências e interpretações do conteúdo da 

comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social. Na Análise de Conteúdo, o texto 

é um meio de expressão do sujeito, onde o pesquisador procura categorizar as unidades de 

texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma expressão que as representem. 

Assim, enquanto esforço de interpretação, esta técnica oscila entre os dois polos do rigor da 

objetividade e da fecundidade da subjetividade. 

Nesse sentido, por meio da entrevista semiestruturada pode-se perceber que a 

subjetividade está muito presente, pois uma pessoa fala com o seu próprio sistema de 

pensamentos, mobilizando os seus processos cognitivos, seus sistemas de valores e de 

representações, as suas emoções, a sua afetividade e a afloração do seu inconsciente. Dessa 

forma, quando a participante fala ela está explorando a sua linguagem, pois cada sujeito 

utiliza-se dos seus próprios meios de expressão para descrever acontecimentos, práticas, 

crenças, episódios passados etc. (Bardin, 2010). 

Assim, a Análise Temática de Conteúdo é realizada por meio da construção de 

categorias conforme os temas que emergem do texto. A análise categorial funciona por 

operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias,  segundo 

reagrupamentos analógicos. A técnica de Análise Temática de Conteúdo é composta por três 

etapas: 1) a pré-análise: que se caracteriza como a fase de organização, em que são utilizados 

alguns instrumentos, tais como, a leitura flutuante e a elaboração de hipóteses e de  

indicadores que fundamentem a interpretação; 2) a exploração do material: nessa etapa os 

dados são codificados a partir de unidades de registro; e, 3) o tratamento dos resultados e 

interpretação: quando se faz a categorização, que consiste na classificação dos elementos 

segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de 

características comuns (Bardin, 2010). Dessa forma, os dados colhidos nesta pesquisa foram 

analisados tematicamente seguindo estas etapas acima descritas. Destaca-se ainda, que não foi 
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utilizado nenhum programa ou software para a contabilidade e processamento das categorias e 

subcategorias. 

Portanto, o presente estudo respeitou os cuidados éticos de pesquisa envolvendo seres 

humanos de acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde/MS 466/2012 (Brasil, 

2012) e a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 010/2012, que dispõe sobre a 

realização de pesquisa em Psicologia, garantindo às mães a participação voluntária na 

pesquisa, esclarecendo os objetivos do estudo, garantindo o sigilo e confidencialidade dos 

dados obtidos e a liberdade para se recusar a participar ou a se retirar a qualquer momento da 

pesquisa. Em caso de desconforto emocional desencadeado pelas ações dessa pesquisa, foi 

garantido o acompanhamento e assistência psicológica durante o tempo necessário. 

Para além dos cuidados do Comitê de Ética em Pesquisa é importante destacar a 

necessidade do cuidado com as mães que estão vivenciando um momento sensível de pós- 

parto e puerpério, acrescido do fato de estarem em ambiente hospitalar e com a vida de seus 

bebês em risco. Dessa forma, o momento de entrevista, se tornou um espaço de escuta 

respeitosa da fragilidade psíquica dessas mães que tanto demandam por fala e escuta. 

Portanto, se faz necessário um suporte emocional adequado às mães de UTIN, a partir de uma 

escuta mais humana e atenta para as questões de vulnerabilidade psíquica, afetiva, social e 

econômica. 
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Capítulo 3 
 

Científico não é o que foi verificado, mas 

o que se mantém discutível. 

(Pedro Demo, 2002) 

 
 

3.1 Caracterização da População 

Para caracterização das mães foram considerados os dados sociodemográficos 

referentes à faixa etária, estado civil, escolaridade, renda familiar e moradia (Tabela 1). Foram 

considerados também os dados clínicos das mães como a paridade (primiparidade e 

multiparidade), o número de filhos, tipo de parto, histórico de aborto; prematuridade; 

malformação fetais e óbitos neonatais, doença prévia e complicações na gestação (Tabela 2). 

Para caracterização dos bebês foram considerados os dados clínicos referentes à idade 

gestacional, peso ao nascimento e diagnóstico (Tabela 3). 

 
 

Tabela 1 – Dados sociodemográficos das mães 3 
 

Participantes Idade Estado Civil Escolaridade 
Renda 

Familiar4 
Moradia 

1. Aline 30 anos Casada Ensino Médio Incompleto 01 a 03 salários 
Interior do 

Estado 

2. Bruna 20 anos 
União 

Estável 
Ensino Médio Incompleto 01 a 03 salários Goiânia 

3. Camila 24 anos 
União 

Estável 
Ensino Médio Incompleto 01 a 03 salários 

Interior do 

Estado 

4. Débora 19 anos Solteira Ensino Médio Completo 01 a 03 salários Goiânia 

5. Eduarda 28 anos Casada Ensino Médio Completo 01 a 03 salários Pará 

6. Fernanda 24 anos Casada Ensino Médio Completo 01 a 03 salários Goiânia 

7. Gabriela 26 anos Casada Ensino Médio Completo 01 a 03 salários 
Interior do 

Estado 

8. Hélida 34 anos Solteira 
Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 a 03 salários 

Interior do 

Estado 

9. Inês 23 anos Solteira Ensino Médio Completo 01 a 03 salários 
Interior do 

Estado 

10. Juliana 28 anos 
União 

Estável 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 a 03 salários 

Interior do 

Estado 

11. Karla 25 anos 
União 

Estável 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
< 01 salário 

Interior do 

Estado 

12. Lara 24 anos União Ensino Fundamental 01 a 03 salários Interior do 

 

3 Os nomes das participantes foram alterados para preservar-lhes o anonimato. 
4 Baseada no salário mínimo. 
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  Estável Incompleto  Estado 

13. Maria 16 anos 
União 

Estável 

Ensino Fundamental 

Incompleto 
01 a 03 salários 

Interior do 

Estado 

14. Nayane 20 anos 
União 

Estável 
Ensino Médio Incompleto 01 a 03 salários Goiânia 

15. Olívia 20 anos 
União 

Estável 

Ensino Superior 

Incompleto 
< 01 salário 

Mato 

Grosso 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Em relação aos dados sociodemográficos de mães de bebês prematuros, a maioria da 

população estudada (73%) é composta por mães jovens, sendo que a juventude compreende o 

período entre 20 e 29 anos de idade. As mães que estão na idade adulta, com 30 anos ou mais, 

compreenderam 13% da amostra e as mães adolescentes também compuseram 13%, sendo a 

adolescência considerada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) a faixa etária entre 10 e 

20 anos incompletos de vida. Em relação ao estado civil, 80% da amostra viviam casadas ou 

em união estável com o companheiro e 20% estavam solteiras. 

No que se refere à escolaridade, 33% não haviam completado o Ensino Fundamental. 

A maioria da amostra, 60% haviam frequentado o Ensino Médio, sendo que 33% 

completaram-no. Uma pequena porcentagem frequentou o Ensino Superior (6%), porém sem 

completá-lo. Já no que diz respeito à renda familiar, 86% declararam receber até 03 salários 

mínimos e 13% declararam receber menos do que 01 salário mínimo. Sendo assim, a amostra 

estudada caracteriza-se como população de baixa renda. 

Em relação à moradia, a maioria da população (60%) reside no interior do estado de 

Goiás, 26% em Goiânia e 13% em outros estados brasileiros, tais como o Pará e Mato Grosso. 

Os dados encontrados corroboram para afirmar que a Maternidade de Alto Risco e a UTIN do 

HC/UFG são referências em atendimento de casos de prematuridade para a população local e 

de outros estados brasileiros. 

Em síntese, a maioria das mães entrevistadas compunha a faixa etária de 20 a 29 anos 

de idade, sendo considerada como jovem, encontrava-se casada ou em união estável com o 

companheiro, havia frequentado o ensino médio, caracterizava-se como população de baixa 

renda e residia no interior do estado de Goiás. Os dados aqui levantados se aproximaram de 

estudos já realizados, tais como o de Leite et al. (2014), Piccinini et al. (2004), Santos, 

Chvatal, Varga, Bottcher-Luiz e Turato (2011), e Silveira et al. (2015), quanto à faixa etária, 

estado civil, escolaridade e renda familiar. 
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Tabela 2 – Dados Clínicos das Mães 
 

 
Participante 

Número 

de 

Gravidez 

Número 

de 

Filhos 

Tipo de 

Parto 

Histórico de 

prematuridade/ 

aborto 

Doença 

Prévia 

Complicações 

na Gestação 

1. Aline 3 2 Normal 
Aborto 

Espontâneo 
- Bolsa Rota 

2. Bruna 1 2 Cesárea - - ITU 

3. Camila 2 2 Cesárea - - ITU 

 
4. Débora 

 
2 

 
2 

 
Cesárea 

 
- 

 
- 

ITU, 

Eritroblastose 

Fetal 

5. Eduarda 2 2 Cesárea Prematuridade 
Doença de 

Wilson 

DHEG, Pré- 

eclâmpsia 

 
6. Fernanda 

 
3 

 
3 

 
Cesárea 

Aborto 

Espontâneo, 

Prematuridade 

 
- 

Bolsa Rota, 

ITU 

 
7. Gabriela 

 
1 

 
1 

 
Normal 

 
- 

 
- 

Placenta 

Prévia, Bolsa 

Rota 

 

 

8. Hélida 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Cesárea 

 

 

Prematuridade 

 

Lúpus, 

Hipertensão 

Pulmonar 

DHEG, 

Citomegalovír 

us, Pré- 

eclâmpsia, 

Baixa 

Imunidade 

9. Inês 1 1 Cesárea - 
Ovários 

Policísticos 
DMG, ITU 

 

10. Juliana 

 

3 

 

2 

 

Cesárea 

 
Aborto 

Espontâneo 

Trombose 

Venosa 

Profunda, 

DM1 

 

ITU 

 

 
11. Karla 

 

 
5 

 

 
4 

 

 
Cesárea 

 

Aborto 

Espontâneo 

Hipertireoidi 

smo, HAS, 

Bronquite 

Asmática 

DMG, 

Colesterol 

Alto, ITU, 

IRA, Pré- 

eclâmpsia 

12. Lara 2 2 Cesárea - - - 

13. Maria 1 1 Cesárea - - - 

14. Nayane 3 3 Cesárea - - 
DHEG, 

Oligoâmnio 

15. Olívia 1 1 Cesárea - MAV DHEG 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Em relação aos dados obstétricos/clínicos das participantes, a amostra é composta por 

33% primípara e 66% multípara o que contraria o resultado encontrado nos estudos de Leite et 



61 
 

al., (2014) e Piccinini et al., (2008) de que a maioria da amostra era composta por mães 

primíparas. Quase metade da amostra (40%) tiveram histórico obstétrico não saudável, sendo 

que 50% tiveram parto prematuro e 66% aborto espontâneo. A cesárea foi o tipo de parto mais 

frequente (86%). 

Dentre a população, 40% das mães possuíam alguma doença ou problema de saúde 

anterior à gestação e 86% apresentaram complicações durante a gestação, dentre as mais 

comuns encontram-se a Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), a Doença Hipertensiva 

Específica da Gravidez (DHEG) e a Infecção do Trato Urinário (ITU). Infere-se que  o 

passado obstétrico não saudável e as complicações na gestação são fatores que podem ter 

influenciado na ocorrência do parto prematuro. 

 
Tabela 3 – Dados clínicos dos Bebês 

 

Bebês Idade Gestacional Peso ao Nascimento Diagnóstico 

1. RN de Aline 24 semanas 700g SDR, IRC, Hemorragia Cerebral 

2. RN de Bruna 

(2º gemelar) 
32 semanas 1.080g 

SDR, Infecção Neonatal, IRA, 

PIG 

3. RN de Camila 35 semanas 1.950g 
Síndrome de Down, Atresia do 

Duodeno, PIG 

4. RN de Débora 34 semanas 1.890g 
Doença Hemolítica do Recém- 

Nascido, SDR, PIG 

5. RN de Eduarda 30 semanas 1.800g 
Hepatomegalia, Esplenomegalia, 

SDR 

6. RN de 

Fernanda 
34 semanas 1.820g 

Atelectasia Pulmonar, Infecção 

Neonatal, PIG 

7. RN de Gabriela 33 semanas 2.210g SDR 

8. RN de Hélida 31 semanas 1.710g SDR, Citomegalovirus 

9. RN de Inês 31 semanas 2.005g SDR 

10. RN de Juliana 34 semanas 2.300g Infecção Neonatal 

11. RN de Karla 32 semanas 1.550g Infecção intestinal, SDR, PIG 

12. RN de Lara 35 semanas 2.240g Gastroquise, Infecção Neonatal 

13. RN de Maria 35 semanas 2.530g Síndrome de Edwards, SDR 

14. RN de 

Nayane 

 
36 semanas 

 
3.400g 

Hidropisia Fetal, Cardiopatia 

Ductal Dependente, Hidrocele, 

Hidronefrose Severa, GIG 

15. RN de Olívia 33 semanas 1.480g Icterícia Neonatal, SDR, PIG 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Em relação à amostra dos bebês, apenas 6% (um bebê) foi considerado prematuro 

extremo, ou seja, nascido com menos de 28 semanas de gestação, 33% são considerados 

muito prematuros, nascidos entre 28 e 32 semanas e 60% são considerados prematuros 
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moderado a tardio, nascidos entre 32 e 37 semanas de gestação. 

Em relação ao peso, 6% (um bebê) foi considerado de extremo baixo peso (menos de 

1kg), 13% foram considerados de muito baixo peso (entre 1kg e 1,5kg) e  40% considerados 

de baixo peso (entre 1,5kg e 2kg). Apenas 6% (um bebê) nasceu com peso grande para  a 

idade gestacional, pesando 3.400kg e 33% nasceram com peso pequeno para a idade 

gestacional. 

Vários foram os diagnósticos dos bebês prematuros, porém o diagnóstico mais comum 

encontrado na amostra foi a Síndrome do Desconforto Respiratório (SDR) em 66% e a 

Infecção Neonatal em 26% da amostra. Além da prematuridade, 13% dos bebês nasceram 

com Síndrome Genética, um bebê nasceu com Síndrome de Down e outro com Síndrome de 

Edwards. 

 
3.2. Entrevista semiestruturada 

A partir das três categorias iniciais da entrevista semiestruturada – gravidez, parto e 

puerpério – emergiram 27 subcategorias. Em relação ao conteúdo das entrevistas, foi 

encontrada uma frequência total de 454 unidades de análise temática – UATs (trechos das 

entrevistas que tinham um sentido completo). Em relação às subcategorias, obteve-se uma 

frequência de 134 UATs sobre gravidez, o que corresponde a 29,51% da amostra. Em relação 

ao parto, foi encontrada uma frequência de 92 UATs, o que corresponde a 20,26% da amostra. 

No que diz respeito ao puerpério, foi encontrado uma frequência de 228 UATs, o que 

corresponde a 50,22% do total da amostra. 

 
Tabela 4 – Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos 

prematuros: definição, frequência e porcentagem das unidades de análise temática 

(UATs), referentes à Categoria Gravidez. 

 
Categoria e Subcategorias Definição Freq. % 

 
1. Gravidez 

Refere-se ao conjunto de informações, fatos e 

vivências que a mãe relaciona ao período da 

gestação. 

 
134 

 
29,51 

1.1. Planejamento/Desejo da 

gravidez 

Refere-se ao fato de a gravidez ter sido 

planejada ou não e se a gravidez foi desejada 

ou não pela mulher. 

 
21 

 
15,67 

1.2. Reações à descoberta da 

gravidez 

Trata-se de reações cognitivas, emocionais e 

comportamentais decorrentes da descoberta da 

gravidez. 

 
23 

 
17,16 

1.3. Suporte social na gravidez 
Trata-se de o quanto a pessoa percebe tendo ou 

não uma rede de suporte afetivo/material 
7 5,22 
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 durante a gravidez.   

1.4. Avaliação da expectativa 

do parceiro quanto à gravidez 

Trata-se da avaliação cognitiva, emocional e 

comportamental do parceiro em relação à 

gravidez. 

 
10 

 
7,46 

1.5. Sentimentos da gravidez 
Trata-se de manifestações afetivas 

relacionadas à condição da gravidez. 
12 8,95 

 

1.6. Expectativas e projetos da 

gravidez 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão 

relacionados a informações, fatos e vivências 

que possam vir a acontecer no período da 

gravidez/ sonhos e planos realizados ou 

concebidos na gravidez. 

 

 
14 

 

 
10,44 

 
1.7. Idealização do bebê 

Trata-se da imagem idealizada e sonhada 

construída acerca de características gerais do 

bebê. 

 
16 

 
11,94 

1.8. Complicações na gravidez 
Refere-se às complicações obstétricas durante 

a gravidez. 
24 17,91 

1.9. Reações à notícia de 

malformação/ síndrome 

genética do bebê 

Refere-se às reações cognitivas, emocionais e 

comportamentais decorrentes da descoberta de 

malformação/ sd. genética do bebê. 

 
7 

 
5,22 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

A análise do conteúdo das entrevistas resultou em 27 subcategorias. Os resultados 

serão apresentados com os respectivos fragmentos do discurso, seguidas da análise e 

discussão. Em relação à categoria Gravidez, foram obtidas nove subcategorias: 

 
1.1. Planejamento/desejo da gravidez 

Nos trechos a seguir, as mães relatam o planejamento ou não da gravidez, o desejo ou 

não de engravidar e os significados que a maternidade acarreta. 

 
Foi planejada, há muito tempo a gente vinha querendo ter um bebê na 

verdade, mas aí nunca vinha, era sempre mais difícil, eu achava que eu 

tava com alguns problemas, eu ou meu esposo e aí depois de um ano 

para cá, a gente conseguiu. Eu tomava os remédios, aí engravidei. 

(Bruna) 

 

Não, planejada não foi não, mas assim, meu sonho era engravidar e 

meu esposo, o sonho dele era ter um filho. Aí eu descobri que eu tinha 

a Síndrome do Ovário Policístico, o médico falou que ia ser só um 

milagre pra mim engravidar, aí tome uma garrafada, 8 meses depois 

eu engravidei. Mas eu tomei, pra mim eu não ia conseguir, tava na 

cabeça que eu não ia conseguir, só porque eu consegui, graças a Deus. 

(Inês) 

 

Pra mim foi uma surpresa né, porque assim eu não esperava né, foi 
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assim, como é que fala, surpreendeu todo mundo. (Hélida) 

 
Eu tava planejando, eu e meu esposo queria né, eu fiquei 5 meses sem 

tomar remédio aí depois eu engravidei. (Maria) 

 
A maternidade ainda hoje se constitui como um tema sagrado (Badinter, 1985). 

Questionar o amor materno, analisar as possíveis fragilidades e imperfeições desse sentimento 

não é uma tarefa muito fácil e nem muito aceita em nossa sociedade. Apesar de possuir 

transformações e características fisiológicas comuns, a maternidade possui um significado 

singular para cada mulher. 

Dessa forma, a maternidade é considerada uma experiência subjetiva na qual se 

destacam dois aspectos: o desejo de ser mãe e o processo de transição para a maternidade. 

Quando uma gravidez ocorre, considera-se que ali estiveram presentes desejos inconscientes, 

vontades conscientes e o contexto geral de acontecimentos que envolvem a concepção 

(Houzel, 2004). 

Algumas mães consideraram a maternidade como a realização de um sonho, 

vinculando-a a ideia de completude da mulher e do casal, como observado nos relatos de 

Bruna e Maria. 

 
Não foi planejada e eu só descobri com 5 meses de gestação. Vim para 

cá, vim para ver minha mãe, ficar uns dias aqui né, não tinha nada na 

faculdade aí eu... como eu cheguei muito inchada aí minha mãe ficou 

preocupada e preferiu ir ao médico pra saber o que tava acontecendo, aí 

eu já fiz o exame logo em seguida, na mesma semana eu fiz, aí descobri 

que eu tava... (Olívia) 

 

Não foi planejada, quando eu soube eu me surpreendi, a gente acha que 

sempre que descobre assim, na primeira também me surpreendi, mas 

nessa foi mais. (Débora) 

 

Aconteceu né, não esperava não, mas veio, graças a Deus tá aí firme e 

forte (Juliana). 

 
Na análise das entrevistas realizadas, verificou-se que a maioria das mulheres 

(53,33%) planejou a gravidez e (46,66%) não planejou a gravidez. Embora sem planejamento, 

a maioria (85,71%) das gestações foram desejadas pela mulher e/ou casal, resultados que 

corroboram com estudos já realizados (Pio & Capel, 2015; Taguchi & Pio, 2014). Contudo, 

nem sempre a maternidade esteve nos planos de vida de algumas mulheres. Em alguns casos, 

a gravidez ocorreu enquanto outros planos eram idealizados, como observado no relato de 
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Olívia, que estava dedicando-se aos estudos. Olívia, inclusive, residia em outro estado por ter 

passado em uma universidade pública federal. 

 

1.2. Reações à descoberta da gravidez 

Os trechos a seguir ilustram o momento da descoberta da gravidez e os sentimentos 

vivenciados. 

 

Depois que eu descobri que eu tava grávida, fiquei muito feliz, na 

verdade, né, por causa que todo mundo queria, é o primeiro neto da 

família do meu esposo. Aí eu comecei a fazer o pré-natal, me passaram 

a morfológica pra fazer, foi quando a gente descobriu o sexo do neném, 

na verdade a gente teve outra surpresa, porque foram dois bebês 

gêmeos, e eu fiquei muito feliz. (Bruna) 

 

Foi uma gravidez que eu não tive enjoo, não tive nada, então quando eu 

fui descobrir a gravidez já tava com 4 meses de gestação já, aí o médico 

falava que tinha que tirar por conta dos meus problemas de saúde, eu 

falei que eu não ia tirar. (Hélida). 

 

Eu tava sentindo muita dor de barriga né, aí eu peguei e comecei a 

suspeitar, porque eu já não tava tomando remédio né, aí fui comprei o 

teste, fiz na minha casa e descobri que estava grávida. Fiquei com medo 

(risos), mesmo querendo eu fiquei com medo, mas aí depois passando 

um pouco os dias assim, a gente vai pegando amor, aí passou, assim, 

não fiquei mais com medo. (Maria) 

 

Descobri eu tava com dois meses de gestação. A minha amiga do 

trabalho falando que eu tava grávida, porque eu tava passando muito 

mal, todo dia no serviço eu ia almoçar, eu voltava vomitando demais, 

sentindo muito enjoo e ela falando: faz o teste. [...] Aí acabou que eu fiz 

o teste de farmácia, aí não acreditei, fui lá e fiz o de sangue, aí 

comprovou que eu tava grávida mesmo. [...] Nossa, foi uma alegria 

grande demais, eu fiquei muito feliz, tanto é que eu saí gritando do 

banheiro contato pra minha mãe, pro meu irmão que tava lá na em casa 

no momento, nossa foi uma benção de Deus, fiquei muito feliz. 

(Gabriela) 

 

Eu comecei a sentir enjoo aí eu peguei e fui num médico, aí ele pegou e 

pediu o teste né pra saber se estava grávida ou não, aí eu peguei e fiz o 

teste aí deu positivo. Fiquei muito feliz né, porque a gente tava 

querendo, a gente ficou muito feliz com a chegada dele. (Nayane) 

 

Pra mim foi uma surpresa né, porque os vários problemas que eu tenho 

e vir um bebê assim, pra mim foi um, como se diz, um choque né. 

(Hélida) 
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Quanto a subcategoria Reações à descoberta da gravidez, observa-se que a descoberta 

da gravidez, independentemente de ser ou não planejada e/ou desejada, traz uma ambivalência 

afetiva que irá influenciar como a mulher irá vivenciar a sua gestação. Maldonado 

(1973/2017) afirma que é a partir da percepção da gravidez que se inicia o vínculo afetivo 

entre mãe e bebê. Neste primeiro momento há uma oscilação entre desejar e não desejar o 

filho. Mesmo quando há uma maior aceitação da gravidez, a rejeição não está totalmente 

ausente, pois a gravidez implica em grandes mudanças na vida da mulher e do casal, que 

envolvem tanto ganhos quanto perdas. 

A aceitação ou rejeição da gravidez depende do contexto em que ela ocorre: se é um 

filho esperado há muito tempo, se é o primeiro filho ou mais um dentre muitos, se a gravidez 

ocorreu em um relacionamento estável ou fora de um vínculo socialmente aceito (Maldonado, 

1973/2017). Nos relatos acima é possível destacar a ambivalência afetiva, a aceitação ou 

rejeição em relação à gravidez. 

No relato de Maria observa-se que os sentimentos ambivalentes são a felicidade e o 

medo. Maria estava feliz, pois a gestação havia sido planejada e desejada e mesmo assim 

encontrava-se com medo da gestação e do que haveria de vir. Outro sentimento observado 

neste relato é o amor que vai sendo construído em relação ao bebê e na medida em que o 

vínculo afetivo vai sendo construído o medo vai se esvaindo. É importante destacar que a 

oscilação de sentimentos demonstra que a reação inicial frente à gestação não se fixa para 

sempre. É possível que uma rejeição inicial possa dar lugar a uma futura aceitação e uma 

aceitação inicial possa dar lugar a uma rejeição futura. 

No relato de Bruna, observa-se o sentimento de surpresa e de felicidade. A questão da 

expectativa de uma gestação única, quando, de fato, era uma gestação gemelar, desencadeou o 

sentimento de surpresa. Por outro lado, Bruna estava feliz, pois, além da gestação ser uma 

felicidade para ela, era também para toda a sua família, especialmente para a família do seu 

marido, por ser o primeiro neto. Neste relato, destaca-se a questão da avosidade, em que 

existe nos pais dos pais a idealização e o desejo pela gestação, da criança vir a nascer e se 

tornarem, de fato, avós. 

Nesse sentido, a construção do vínculo afetivo em relação ao bebê gerado não diz 

respeito apenas aos pais, mas sim a toda a família que se envolve nessa gestação. Além disso, 

a presença de outros familiares durante a gravidez constitui-se como suporte social e 

emocional para a mulher que está vivenciando um momento singular em sua vida. 
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1.3. Suporte social na gravidez 

Nos trechos a seguir, as mães relatam suas percepções acerca do apoio social que 

receberam ou não, durante o período da gravidez. 

 
Sofri muito mesmo, porque tipo assim, além de eu estar sozinha, ainda 

tive muito problema de saúde [...] e no começo a minha mãe não 

aceitava. (Karla) 

 

Ele (ex-parceiro) conversa sempre comigo, fala sobre o nosso filho, ele 

tá sempre presente, isso é muito importante. (Inês) 

 

Ele (médico) falou pra gente não ir embora porque nois é de Jataí, aí ele 

falou pra nois não ir embora, aí nois ficamos na casa de apoio uns dias. 

(Maria) 

 
No que diz respeito ao Suporte social na gravidez sabe-se que a mulher vivenciando 

esse período de transição para a maternidade, necessita de suporte social e emocional. Esse 

suporte tão necessário pode advir de pessoas que sejam significativas para ela e que estejam 

próximas, como o próprio marido, família e amigos ou pessoas que estejam disponíveis como 

o médico ou equipe de saúde que a acompanha, proporcionando-lhe maior segurança para 

enfrentar as dificuldades da gravidez (Pio & Capel, 2015). Por outro lado, estar sozinha em 

uma gestação pode trazer sérios sofrimentos subjetivos para a mulher, como no caso de Karla, 

que inicialmente, não tinha o apoio e a aceitação da gestação pela mãe. 

Além do suporte social e emocional, em alguns casos, como o de Maria, se faz 

importante também o suporte material, como por exemplo, a casa de apoio. Esse suporte 

material se fez necessário para ela ficar em Goiânia e poder realizar o seu acompanhamento 

no pré-natal de alto risco. Muitas mulheres atendidas no HC/UFG são de baixa renda e são 

encaminhadas do interior do estado de Goiás, nesse sentido, a casa de apoio se torna essencial 

para o acompanhamento gestacional dessas mulheres. 

 
1.4. Avaliação da expectativa do parceiro quanto à gravidez 

Os trechos abaixo dizem respeito às expectativas e sentimentos do parceiro quanto à 

descoberta da gravidez. 

 
A felicidade dele (marido) eu acho que tava superando a minha. Ele 
ficou feliz demais. (Gabriela) 

 

Ele (marido) gostou muito, é a primeira dele né, a outra não é filha dele, 

só minha, aí ele gostou muito. (Lara) 
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Foi emoção total, tanto pra mim quanto pra ele (marido). Nós ficamos 

assim sabe, que nem criança quando ganha balinha que fica feliz (risos), 

foi a mesma reação. (Inês) 

 
Em relação à Avaliação da expectativa do parceiro quanto à gravidez, nos relatos 

acima, todos os parceiros fizeram uma avaliação positiva da gravidez. No relato de Lara, 

observa-se uma avaliação positiva dela mesma em relação à gravidez, pois a gestação é a sua 

oferta de um filho ao marido, como possibilidade de presenteá-lo com a paternidade. 

 
 

1.5. Sentimentos da gravidez 

Os trechos a seguir evidenciam os sentimentos da mulher, parceiro e família quanto à 

condição da gravidez. 

 

Eu fiquei muito feliz e a minha família toda ficou muito feliz, pai do 

neném também ficou muito feliz e... só que eu fiquei preocupada  

porque eu já tava com a pressão alta e aí o risco já era um pouquinho 

mais. (Olívia) 

 

Pra mim foi mais difícil, sofri muito mesmo, porque tipo assim, além de 

eu estar sozinha, ainda tive muito problema de saúde, toda vez eu 

descobria que eu tinha alguma coisa, então pra mim foi muito difícil 

[...] porque eu tava ruim, eu pensei que eu ia morrer. (Karla) 

 

Aí Deus mandou né, a gente ficou feliz, dando carinho pra ele, muita 

atenção, aí até que ele nasceu. (Nayane) 

 
Em relação aos Sentimentos da gravidez, observa-se que as gestações tanto as 

planejadas/desejadas quanto as não planejadas/desejadas trazem consigo perspectivas de 

mudanças na família: estruturais, financeiras, interpessoais e/ou emocionais. Essas mudanças 

fazem com que existam esforços de adaptação familiar, que geralmente causam desconforto, 

tensão e sentimentos de ambivalência afetiva. Além disso, a maneira de manejar esses 

sentimentos é um dos fatores que influenciarão na gratidão ou frustração da gestante com 

relação à gravidez e a seu bebê (Maldonado, 1973/2017). Piccinini et al. (2008) acrescentam 

que na gestação é comum sentimentos, muitas vezes, contraditórios como tristeza, alívio, 

raiva, culpa, medo e vivência de momentos de intensas reações emocionais e alternância de 

sentimentos. 

Na maioria dos relatos acima, observa-se que o sentimento predominante durante a 

gravidez foi o de felicidade pela gestação e pela possibilidade real de maternidade e de 
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paternidade. Já no caso de Karla, houve sentimentos de sofrimento, solidão e angústia de 

morte. Infere-se que a sua experiência subjetiva de sofrimento se deu por estar vivenciando 

sozinha a gestação, sem o apoio da família e pelas complicações da gravidez que interferiram 

na sua saúde. 

 
1.6. Expectativas e projetos da gravidez 

Os trechos abaixo mostram o que as mães planejavam e esperavam vivenciar durante a 

gravidez. 

 
Eu não queria que nascesse prematuro, eu tava com medo, mas eu 

queria que ele viesse bem, queria muito que ele viesse bem saudável, 

poder levar ele logo pra casa. (Olívia) 

 
Eu e meu marido tínhamos que íamos operar depois dele e que nasceria 

de 40 semanas, aquela coisa que a gente monta na cabeça. (Aline) 
 

Planejava em arrumar o quartinho deles né, é, pintar todo de azul e 

verde, que era meu sonho, comprar berço, guarda-roupa, roupinha, tudo 

né, e assim meu sonho era quando ganhasse eles eu ia pegar e levar para 

casa, mas não foi assim do jeito que a gente planejava né. (Bruna) 

 

Primeira coisa que a gente fez foi começar a reformar a casa, porque a 

gente tinha que arrumar o quartinho dele, então a gente já começou com 

obra na casa, começou a arrumar tudo, começou a planejar de comprar 

as coisinhas dele, foi tudo assim, muito rápido na verdade, como eu 

descobri tava com dois meses já, parece que passou mais rápido. 

(Gabriela) 

 
Durante a gravidez, muitas são as projeções e expectativas que se constituem sobre o 

bebê imaginário que cada mãe estabelece quanto ao futuro do bebê e envolvem, o sexo do 

bebê, o que ele poderá vir a ser, com quem se parecerá, se será bem-sucedido, se terá saúde, 

etc. Nesse período, escolhe-se o nome, organiza-se o enxoval e o quarto do bebê e os pais vão, 

paulatinamente, se vinculando mais ao bebê e tornando-o mais real (Brazelton & Cramer, 

1992; Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). 

No terceiro trimestre de gravidez a mulher se sente mais ligada emocionalmente e 

afetivamente ao seu filho, à medida que a barriga vai crescendo e ela vai percebendo os 

movimentos do bebê (Maldonado, 1973/2017; Soifer, 1992). Esse período de nove meses de 

gravidez tem função tanto orgânica para o bebê quanto função de preparar a mulher 

emocionalmente e psiquicamente para o momento do parto e a adaptação à maternidade e ao 

seu novo papel social de mãe (Mathelin, 1999). 
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Contudo, no nascimento prematuro, muitas mães acabaram de ser reconhecidas pela 

família e pela sociedade como gestantes e futuras mães e muitas delas, não se envolveram ou 

apenas iniciaram os preparativos para receber o bebê em casa. Nos relatos de Bruna e 

Gabriela observa-se que as mães esperavam vivenciar as condições comuns da gravidez, 

como planejar o enxoval, organizar o quarto do bebê, fazer chá de fraldas entre outros eventos 

esperados para o momento da gestação. 

Observa-se que as mulheres esperam vivenciar esse período de tornar-se mãe como  

um grande ritual, condizente com a importância da maternidade para a mulher e para a 

sociedade, em geral. Dessa forma, o fato de a gestação ter sido interrompida antes do tempo 

esperado foi sentida como uma surpresa, seguida de frustração e sentimento de perda devido a 

mudança de planos em um momento singular na vida da mulher. 

Já no caso de Olívia, durante sua gravidez de alto risco devido aos seus problemas de 

saúde, esperava-se que o bebê não nascesse prematuro e que pudesse levá-lo logo para casa. 

Mesmo que o bebê não estivesse em risco/sofrimento fetal, era a própria vida de Olívia que 

corria risco. Na entrevista de Olívia, nota-se a construção do vínculo afetivo com o bebê, 

mesmo que a gravidez não tenha sido planejada e descoberta somente aos 5 meses de 

gestação, que tenha ocorrido um parto prematuro e não tenha havido tempo hábil para que 

pudesse se planejar de forma material/financeira, emocional e psíquica para gerar um novo ser 

e lidar com a maternidade. 

 
 

1.7. Idealização do bebê 

Os trechos abaixo referem-se à imagem idealizada e sonhada construída acerca de 

características gerais do bebê. 

 
A V. veio para unir a família. Quando reatamos queríamos aumentar a 

família [...] até porque a minha casa tava muito vazia, minha filha se 

sentia muito sozinha. (Camila) 

 

Na curiosidade assim eu não achava que ia parecer tanto assim o pai 

não, ia parecer mais comigo, mas pareceu com o pai (risos). (Juliana) 

 

No começo da gravidez eu falei assim: “Se for menina eu escolho, se 

for menino você pode escolher”. Aí com três meses a gente nem sabia o 

que era ainda ele já tinha escolhido o nome, já falava que era menino: 

“Não, é menino, é menino”. Eu danava com ele: “Oh, você não pode 

ficar falando isso porque vai que não é né”, aí acabou que a gente fez o 

exame e descobriu que era menino, aí de lá para cá era só M., M., M. 

(Gabriela) 
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Quanto à Idealização do bebê, Ferrari et al. (2007) e Piccinini et al. (2004) afirmam 

que há a necessidade de que o bebê seja investido de desejos e fantasias por parte da mãe para 

começar a existir enquanto ser humano e sujeito. Dessa forma, a gestante parece ter uma 

maior relação de proximidade com o bebê quando ela consegue imaginá-lo e investir nessa 

imagem, mesmo que esta decorra de ideias desejados. 

Stern (1997) acrescenta que ao avançar do tempo gestacional as representações 

maternas sobre o bebê idealizado/imaginado tendem a diminuir com o intuito de proteger esse 

bebê que está por chegar e a si mesma, de uma potencial discordância entre o bebê real e o do 

seu imaginário. Nesse sentido, o confronto deste bebê imaginário/idealizado com o bebê real 

ocorre, essencialmente, após o nascimento. 

Portanto, as expectativas, desejos e fantasias constituem-se sobre o bebê imaginário 

que cada mãe estabelece e envolvem, principalmente, o sexo do bebê, o nome, a maneira  

como ele se movimenta no útero e as características psicológicas que são a ele atribuídas. No 

relato de Camila observa-se a expectativa de que sua filha viesse para unir a família, após o 

casal ter reatado o relacionamento conjugal. Além disso, o bebê vem para suprir uma falta, no 

caso, de uma companhia para a filha mais velha do casal. Dessa forma, muitas expectativas e 

desejos dos pais foram lançadas sobre o bebê que estava por vir. 

No relato de Juliana a expectativa materna está no fato de que o bebê nasça com suas 

características físicas, de ser parecido com a mãe. Porém, após o nascimento, descobre-se que 

o bebê, na realidade, se parece com o pai ao invés da mãe. Neste caso, inconscientemente, a 

mãe pode projetar no bebê características psicológicas e de temperamento que, na verdade, 

são referentes ao pai e assim, influenciar a relação da mãe com o bebê. Já no relato de 

Gabriela as expectativas dos pais referem-se ao sexo e à escolha do nome do bebê. 

 
1.8. Complicações na gravidez 

Nos trechos a seguir, as mães revelam as dificuldades enfrentadas durante a gravidez 

de alto risco. 

 

Minha bolsa estourou com 31 semanas [...] eu achei estranho e fui para 

o hospital, cheguei aqui eles já viram que era bolsa rota, fez o exame 

para comprovar né, já descobriu que era bolsa rota, me pediram pra  

mim ficar vindo de 3 em 3 dias e fazer o rastreio infeccioso, aí eu fiquei 

vindo. Fiquei 20 dias com a bolsa rota, e aí foi onde deu a infecção e 

eles fizeram, conseguiram segurar até 34 semanas. (Fernanda) 
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A pressão foi só piorando, conforme foi passando a pressão foi 

piorando, aí eu vim consultar no pré-natal e fiquei internada por 22 dias 

até ganhar neném, aí eu não voltei mais para casa. (Olívia) 

 

Foi complicado, porque eu morava no interior e então eu vim pra 

Goiânia a passeio mesmo e chegando aqui eu tive esse sangramento, aí 

fui pro hospital e descobrimos todo o problema, eu tenho Rh negativo, 

aí o bebê era positivo, então tive que fazer transfusões sanguíneas. 

(Débora) 

 

A minha gravidez ela foi muito complicada né, porque eu fiquei 

internada um bom tempo, saí, fiquei uns dois meses internada, saí, 

minha bolsa rompeu com 29 semanas e eu ganhei ele com 34 semanas. 

Aí depois que eu ganhei ele que eu descobri que deu infecção urinária 

em mim e nele. (Juliana) 

 
Nos relatos acima, observa-se as várias complicações que as mães enfrentaram durante 

a gravidez. Na gestação de alto risco, além das dificuldades de adaptação emocional em 

relação ao novo papel social da maternidade, há um acréscimo de diversas reações emocionais 

vinculadas à condição clínica e de saúde da mulher. O fator de risco da gravidez pode  

implicar em medo real sobre si mesma e ao próprio filho. Além disso, o contexto de gestação 

de risco costuma estar associada à hospitalização e muitas vezes à internação prolongada, a 

qual constitui-se como um estressor psicoemocional que relaciona-se à organização familiar, à 

preocupação com os outros filhos, aos cuidados com a casa e à possibilidade real de perda de 

emprego (Moura, Carneiro & Monteiro, 2002). 

 
 

1.9. Reações à notícia de malformação e síndrome genética do bebê 

Nos trechos a seguir, as mães relatam suas reações e sentimentos quanto à notícia de 

malformação fetal e síndrome genética do bebê. 

 
Para mim foi normal, eu pesquisei, tinha 46% de bebês com essa 

malformação ter a Síndrome de Down. Para mim não tinha problema 

ela ter essa Síndrome, eu não queria que Deus tirasse ela de mim. Foi 

um presente para mim. Depois da primeira morfológica eu sentia que 

minha filha seria especial. (Camila) 

 

Eu descobri que ela tinha gastroquise aqui nesse hospital, vim só fazer a 

ultrassom aí aqui eles descobriram que ela tinha, acho que eu tava de 4 

a 5 meses já quando eu descobri, aí eu tive que fazer o pré-natal lá e 

aqui. [...] A gente que não conhece assusta né, mas graças a Deus está 

dando tudo certo. (Lara) 
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[...] A questão foi que tinha mostrado um pouquinho de líquido na 

cabeça, nos ventrículos dela né, tava com dilatação nos ventrículos aí né 

depois disso a gente ficou muito triste, a gente nem entendia o que que 

era né, aí o médico não deu orientação direito pra gente. (Maria) 

 
Quanto as Reações ao diagnóstico de malformação congênita, o diagnóstico pré-natal 

de malformação fetal pode trazer grande sofrimento e implicações para a gestante, seu 

companheiro e familiares. Pode advir sentimento de frustração, culpa, incapacidade e perda; 

além de crises no sistema familiar e em alguns casos isolamento social (Santos, Boing, 

Oliveira & Crepaldi, 2014; Silveira et al., 2015). As reações ao diagnóstico de malformação 

fetal podem seguir as fases de um processo de luto, no caso, o luto do filho idealizado. 

Nos relatos de Lara e Maria observa-se a reação de surpresa/choque, sentimento de 

tristeza e desamparo. Já para Camila, não houve o sentimento de surpresa e choque quanto à 

descoberta da malformação e da síndrome de Down, pois o que mais lhe dava medo era a 

possibilidade de perda real do bebê. 

 
Tabela 5 – Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos 

prematuros: definição, frequência e porcentagem das unidades de análise temática 

(UATs) referentes à Categoria Parto. 

 
Categoria e Subcategorias Definição Freq. % 

 

2. Parto 

Refere-se ao conjunto de informações, fatos e 

vivências que a mãe relaciona ao início do 

trabalho de parto e/ou preparação para cesariana 

até o nascimento do bebê. 

 

92 

 

20,26 

 
2.1 Expectativas e Projetos 

para o parto 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão 

relacionada a informações, fatos e vivências do 

parto/ sonhos e planos realizados para o 

momento do parto. 

 

2 

 

2,17 

2.2. Reações à notícia de 

possibilidade de parto 

prematuro 

Refere-se às reações cognitivas, emocionais e 

comportamentais decorrentes da descoberta da 

possibilidade de parto prematuro. 

 
10 

 
10,86 

2.3. Sentimentos durante o 

trabalho de parto, parto e 

nascimento de risco 

Trata-se de manifestações afetivas vivenciadas 

pela mulher no período de início do trabalho de 

parto e/ou preparação para cesariana até o 
nascimento do bebê. 

 
20 

 
21,73 

2.4. Vivência do parto 

prematuro 

Trata-se da vivência do início do trabalho de 

parto e/ou preparação para cesariana até o 

nascimento do bebê prematuro. 

 
30 

 
32,60 

2.5. Primeiro contato com o 

bebê na sala de parto/ centro 

cirúrgico 

Trata-se da descrição do primeiro contato 

visual/auditivo, físico e emocional com o bebê 

ainda na sala de parto e/ou no centro cirúrgico. 

 
14 

 
15,21 

2.6. Suporte social no parto Refere-se ao quanto a mulher percebe tendo ou 12 13,04 
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 não uma rede de suporte afetivo/material no 
momento do parto. 

  

2.7. Reações à notícia de que o 

bebê seria encaminhado à 

UTIN/ Berçário 

Refere-se às reações cognitivas, emocionais e 

comportamentais decorrentes da descoberta de 
que o bebê seria encaminhado à UTIN/Berçário. 

 

4 
 

4,34 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

Em relação à categoria Parto, emergiram sete subcategorias que são descritas a seguir: 

 
 

2.1. Expectativas e projetos para o parto 

Nos trechos abaixo as mães relatam suas expectativas e projetos para o momento do 

parto. 

 

Eu pensei que ele ia nascer com um médico particular, muito bom. 

(Aline) 

 
 

Até então eu esperava por um parto cesárea, eu planejava fazer lá na 

minha cidade mesmo. (Gabriela) 

 
As expectativas e projetos para o momento do parto relacionaram-se nessa pesquisa, 

ao nascimento do bebê com médico particular de confiança da gestante e ao tipo de parto que 

a mãe planejava realizar, como no caso de Gabriela, que esperava por um parto cesárea, 

porém, por conta da prematuridade, seu parto foi por via normal. Nesta pesquisa, apenas 14% 

da amostra tiveram parto normal e 86% tiveram parto cesariana. Infere-se que a alta taxa de 

parto cesariana foi devido às complicações que as mulheres tiveram durante a gravidez, tais 

como pressão alta, insuficiência renal, lúpus, infecção do trato urinário entre outras 

complicações as quais contribuíram para o parto prematuro. 

 
2.2. Reações à notícia de possibilidade de parto prematuro 

Nos trechos a seguir, as mães relatam suas reações à notícia da possibilidade de parto 

prematuro. 

 
Meu médico de Ceres me deixou preparada para o parto prematuro. 

Tomei injeção para amadurecer o pulmão com 24 semanas, tomei duas 

injeções, de 12 em 12 horas. Fiquei de repouso absoluto desde a bolsa 

rota. (Aline) 

 
 

Preocupou um pouco, porque eles falaram que de 7 meses não corria 
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tanto risco que nem o de 8 meses. [...] Aí eu perguntei pro médico  se 

nós dois corria risco, ele falou que provavelmente só o neném, aí foi 

onde me assustou mais. (Nayane) 

 
 

A gente já sabia que ele nasceria provavelmente prematuro, porque 

como eu tive pré-eclâmpsia, a pressão não estava controlando, isso 

podia, não era para ele, não tava prejudicando ele, mas o meu corpo já 

não tava reagindo, meus rins tavam parando, meu fígado não tava 

funcionando e eu tive acúmulo de líquido na barriga, então a gente já 

tava mais ou menos preparado pra isso, aí até que o médico viu que não 

dava mais e decidiu fazer o parto. (Olívia) 

 
 

Eles me disseram que eu ia ter que ficar internada, tomando 

medicamento né, e tomando aquela vacina para amadurecer o 

pulmãozinho, até aí tudo bem, aí eu comecei a chorar, entrei em 

desespero, porque eu pensava que só vinha fazer e voltar para casa né, 

aí tudo bem, pro bem dos meus filhos eu vou ficar, aí eu fiquei, eles me 

internou, me aplicaram a injeção né, três vezes, ficou me dando 

medicação, aí quando deu na quarta-feira eles fez ultrassom, aí eles 

falou: “O seu parto vai ser amanhã, por causa que os bebês tão com 

diferença de peso”. Aí falei tudo bem né, nossa, mas porque agora já vai 

fazer, fiquei sem entender né. Aí imediatamente já liguei para a minha 

sogra, porque eu não tenho família aqui né, só a família do meu esposo, 

já liguei desesperada, chorando. (Bruna) 

 
As reações emocionais à notícia de parto prematuro são diversas e depende da história 

subjetiva de cada mulher, dos seus desejos, expectativas e fantasias em relação ao bebê, da 

reatualização de suas próprias infâncias e de suas relações com os seus pais, dos fatores 

conscientes e inconscientes projetados ao bebê e qual o lugar que o mesmo ocupa dentro do 

seio da família, entre outros diversos fatores. Stern (1997) salienta que a partir do nascimento, 

a mãe começa a reconstruir as representações, reelaborando-as para se ajustarem à realidade. 

Para o autor, quando o parto é prematuro, a mãe é privada de vivenciar as etapas finais da 

gestação, portanto, precisa lidar também de forma prematura com o bebê frágil que acaba de 

nascer. 

Nesse sentido, somente duas mães, Aline e Olívia foram preparadas por seus médicos, 

ainda durante a gestação, para a possibilidade do parto prematuro devido à própria condição 

clínica em que elas se encontravam. Nesses dois relatos, observa-se que as mães estavam mais 

preparadas emocionalmente e psicologicamente para a vivência do parto prematuro do que 

Nayane e Bruna, mães que foram pegas de surpresa pela possibilidade real e repentina do 

parto prematuro. 
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Nayane ficou preocupada e assustada, pois o seu bebê encontrava-se em sofrimento 

fetal e risco de morte, caso não fosse realizado o parto prematuro. Já Bruna, gestando gêmeos, 

mesmo sabendo que sua gestação é de alto risco, parece não compreender a necessidade de 

realizar o parto prematuro naquele momento, reagindo com desespero e choro. É importante 

destacar que no momento de desespero em que é informada pela equipe para se preparar para 

o parto, Bruna imediatamente procura apoio de seus familiares, o que demostra a importância 

do apoio familiar e social em situações de partos prematuros. 

 
2.3. Sentimentos durante o trabalho de parto, parto e nascimento de risco 

Nos trechos abaixo, as mães relatam o que sentiram durante o trabalho de parto, parto 

e nascimento de risco. 

 
 

Na hora que nasceu, que tirou da minha barriga, eles já me mostrou, 

falou pra mim: “Ó, esse é seu bebê”. Falei, aí que bom. Depois mostrou 

o outro, só que eu fiquei um pouco mais triste, preocupada na hora, eu 

só ouvi um chorinho, eu não ouvi o chorinho do outro, então naquele 

momento foi um desespero, falei meu Deus, o que que aconteceu com 

meu filho né, aí eu me desesperei, fiquei preocupada. (Bruna) 

 
 

Eu tava bem com medo, assim de poder sentir quando eles tavam 

cortando, mas aí foi tudo tranquilo. (Maria) 

 
 

Fiquei ansiosa um pouco, mas deu tudo bem graças a Deus, foi uma 
cesariana, aí ficou só na ansiedade mesmo. (Juliana) 

 
 

Foi assustador um pouco, a hora que eu acordei de madrugada que a 

bolsa tinha rompido, eu acordei com a bolsa rompida já, levantei da 

cama, já caiu aquele tanto de água, eu desesperei, porque eu comecei a 

falar pro meu marido: “Não, mas não tem nada pronto, ele não pode 

nascer agora porque não tem nada pronto ainda”. Eu fiquei um pouco 

apavorada. (Gabriela) 

 
No que diz respeito aos Sentimentos durante o trabalho de parto, parto e nascimento 

de risco, observa-se que os sentimentos predominantes encontrados nas entrevistas foi o medo 

e o desespero. Medo do parto em si (de sentir dor, sentir a pele sendo cortada) e preocupação 

relacionada ao futuro e bem-estar do bebê evidenciado nos relatos de Maria e Bruna. No 

relato de Gabriela, observa-se o sentimento de desespero por não ter sido possível organizar o 

enxoval e o quarto do bebê para recebe-lo em casa, como ela havia imaginado e sonhado. 
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Outro sentimento observado foi a ansiedade em relação ao parto cesariana, como relatado por 

Juliana. 

Além do medo da dor e do risco de vida que o bebê corre, o parto prematuro também 

traz a dor da separação do bebê. Durante a gravidez, a mãe tinha a sensação e o sentimento de 

controle e cuidado em relação ao bebê ainda no útero. Porém, em um nascimento de risco, a 

impotência e fragilidade materna surge diante da instabilidade clínica e vulnerabilidade em 

que o bebê se encontra. Para essas mães, ter o filho nos braços logo após o nascimento fazia 

parte de seu imaginário e idealização durante a gravidez. A separação prematura entre mãe e 

bebê deixa a marca da falta, como tão bem evidenciado no relato de Bruna. 

 
2.4. Vivência do parto prematuro 

Nos trechos a seguir, as mães relatam suas vivências em relação ao parto prematuro. 

 

 
Vim para cá fazer o parto normal, como o meu sangue ele não tava 

coagulando, antes de ganhar ela eu tomei bolsa de sangue e eles 

tentaram fazer parto normal, mas a hora que a bolsa estourou, saiu 

aquela água com aquele sangue bem ralo mesmo, aí eles fizeram a 

cesárea. Aí eu fui para a UTI e ela nasceu sem respirar e eu fiquei na 

UTI lá, acho que 12 dias. (Eduarda) 

 
 

Ganhei o bebê na casa da minha mãe, nasceu pelos pés, esperei o 

SAMU para tirar a cabecinha da vagina. O SAMU achou que o bebê 

estava morto e não estava. Ele nasceu dia 03 de fevereiro. (Aline) 

 

Eles me internaram na segunda por causa que eu tava dando começo de 

eclampsia e pela pressão que tava muito alta e aí na terça-feira, na 

quarta-feira o neném parou de mexer, aí na quinta ele não mexia 

também, aí foi eles decidiu tirar porque tava em sofrimento fetal que 

eles fala, porque eu tava sofrendo e ele também, aí eles foram e decidiu 

tirar ele. Falou assim que era perigoso ele morrer dentro de mim. 

(Karla) 

 
 

Eu descobri que ia ganhar ele era 11h, mais ou menos quase meio dia, 

11h40 o médico me chamou para fazer uma ultrassom, eu tinha feito 

uma no dia anterior, ele tinha dito que tava tudo bem, mas pediu pra eu 

refazer na sexta, aí na sexta-feira ele viu que não tava tudo bem assim e 

preferiu fazer, pediu pra eu ficar de jejum e meu parto só aconteceu as 

9h da noite. [...] Eu não vi o neném na hora né, como ele nasceu muito 

pequenininho ele já foi direto para o berçário, só fui ver ele no outro 

dia. (Olívia) 



78 
 

Nessa subcategoria Vivência do parto prematuro pode-se observar o que Maldonado 

(1991) e Soifer (1992) afirmam sobre a gravidez, que é um processo lento e gradativo, e o 

parto, que é um processo abrupto. A abruptabilidade do parto prematuro pode ser evidenciada 

nas falas acima. 

Além disso, os trechos relatados apresentam dados que podem caracterizar essa 

vivência como traumática: o nascimento inesperado e urgente, o risco de morte tanto da mãe 

quanto do bebê. Portanto, esses fatos podem ser considerados aspectos que transcenderam a 

capacidade de simbolização dessas mães. Anserment (2003) acrescenta que o trauma do 

nascimento prematuro é acentuado pelo elemento surpresa – como observado nos relatos 

acima – ou seja, é estar em uma situação de perigo sem estar preparado para isso. 

 
2.5. Primeiro contato com o bebê na sala de parto/centro cirúrgico 

Nos trechos abaixo, as mães relatam a vivência do primeiro contato com o bebê na 

sala de parto/centro cirúrgico. 

 
 

Eles tirou ela, aí eu vi que ela tava, que começou a chorar né, aí o 

menino já foi, tirou ela de lá já, aí depois ele voltou e me explicou: “não 

mãe, ela tá bem”. Não sei o que, explicou, mas eu fui ver ela só a noite, 

foi quando eu desci aqui na UTI. (Lara) 

 
 

Quando tirou ela né, eles me mostrou ela, só que foi bem rápido, assim, 

quase nem consegui ver direito né, só que aí já fiquei com uma coisa na 

cabeça né, que ela não tinha chorado né, aí eu já pensei né que vai ter 

que usar o aparelhinho para respirar. (Maria) 

 
 

Eu não vi o neném na hora né, como ele nasceu muito pequenininho ele 

já foi direto para o berçário, só fui ver ele no outro dia. (Olívia) 

 
 

No momento em que nasceu, eles me mostrou, mas aí ele foi direto para 

a UTI, aí então eu só vi naquele momento ali e depois só fui ver ele lá 

na UTI. (Débora) 

 
 

Eu só escutei o choro, eu vi que ele tava bem, o chorinho dele pra mim 

ali já foi um alívio porque eu tava com medo de o pior ter acontecido 

com ele, ele estando vivo pra mim é o maior milagre da minha vida 

hoje, o meu milagre é ele. (Inês) 

 
Quanto ao Primeiro contato com o bebê na sala de parto/centro cirúrgico, 
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compreende-se que manter mãe e bebê juntos após o parto estimula mecanismos sensoriais, 

hormonais, fisiológicos, imunológicos e comportamentais que influenciam positivamente no 

vínculo afetivo entre mãe e bebê. Sabe-se que o vínculo materno-filial proporciona benefícios 

diretos ao recém-nascido, tais como o aumento do aleitamento materno, diminuição da 

mortalidade infantil e da incidência de maus-tratos e abandono (Chagas & Monteiro, 2007; 

Boccolini, Carvalho, Oliveira & Vasconcelos, 2011). 

Dessa forma, o contato precoce entre a mãe e o bebê necessita ser estimulado desde os 

primeiros minutos de vida e este momento precisa ser respeitado na sua individualidade e 

singularidade. Pois uma relação intensa e ininterrupta da mãe com o seu bebê proporciona 

receptividade e adaptação mais precoce, possibilitando a continuidade ao vínculo que 

começou a ser construído ainda na gestação (Wei, Gualda, Silva & Melleiro, 2012). 

Nesta pesquisa muitas mães não tiveram a possibilidade de contato físico e visual com 

o bebê na sala de parto/centro cirúrgico. Algumas mães apenas viram rapidamente os seus 

filhos. Na maioria das situações de prematuridade o contato pele a pele, o toque e olhar 

afetivo entre mãe e bebê precisam ser postergados devido à urgência de cuidados médicos da 

mãe e/ou do bebê. 

O bebê nascido prematuramente nem sempre possui condições que permitam o contato 

maternal. A separação brusca logo após o nascimento é evidenciada e o recém-nascido 

privado dos cuidados imediatos da mãe. Contudo, em situações em que o contato precoce não 

puder ser realizado imediatamente após o parto, seja por comprometimento da vitalidade do 

bebê ou por momentos de fragilidade psicoemocional da mulher, o contato entre mãe e bebê 

precisa ser retomado assim que ambos estiverem em condições físicas e emocionais 

adequadas (Wei et al., 2012). 

 
2.6. Suporte social no parto 

 

Nos trechos abaixo as mulheres relatam sobre o suporte social que receberam ou não 

durante o parto prematuro. Nesta pesquisa, apenas três mulheres da amostra tiveram a 

presença de alguma pessoa no momento do parto. O acompanhante escolhido pela mulher, 

geralmente, era o companheiro ou alguma figura feminina como a mãe, irmã ou cunhada. 

Doze mulheres não tiveram acompanhante durante o parto porque a instituição não permitia, 

apesar de ser um direito garantido por lei. 

 
 

Tinha minha cunhada, eu fiquei mais calma com ela ali perto. (Débora) 
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Minha irmã tava junto de mim na hora do parto, eles douto deixou, ela 

ficou junto comigo lá e foi o que me ajudou a ser mais tranquilo. 

(Maria) 

 
 

Eles disseram que não podia acompanhante. (Lara) 

 
 

Minha mãe e minha sogra, minha sogra que segurou o bebê. (Aline) 

Eu fui sozinha mesmo para a sala de parto. (Nayane) 

Não, no parto não pôde me acompanhar sabe, porque o espaço é muito 

pouco né, os médico falou. Mas durante o meu parto, do lado de fora, o 

meu esposo e a minha sogra tavam me acompanhando e lá na sala tava 

as pessoas né, a anestesista, os médico que iam tirar os meus bebês. 

(Bruna) 

 
Em relação ao Suporte social no parto, é importante considerar que a maternidade do 

HC/UFG é considerada de alto risco e por isso não é permitida a entrada de acompanhantes na 

sala de parto e no centro cirúrgico, o que contradiz a Lei 11.108 de 07 de abril de 2005, que 

garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS (Brasil, 2005). 

Porém, em alguns casos, abriram-se a exceção como no relato de Débora e Maria que 

tiveram o parto realizado no centro cirúrgico do HC/UFG. Nos relatos dessas mulheres 

observa-se a importância do suporte social e emocional do acompanhante, pois por conta da 

presença de uma pessoa em que a mulher confia, a vivência do parto se tornou mais tranquila 

deixando-a mais calma. 

Já Aline teve a presença de sua mãe e de sua sogra, porém o parto normal ocorreu 

ainda em casa. Além de outras mulheres que participaram da pesquisa, Lara, Nayane e Bruna 

não tiveram a permissão da equipe médica e multiprofissional para a presença de 

acompanhante durante o parto prematuro. 

 
2.7. Reações à notícia de que o bebê seria encaminhado à UTIN/Berçário 

Nos trechos a seguir, as mães descrevem como foi receber a notícia de que seu filho 

seria encaminhado à UTIN/ Berçário. 
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Eu já esperava, Dr. W. já havia me falado que ele ia sair e ai direto para 

a UTI, é chato porque a gente vai pro quarto e vê as mães com as 

crianças do lado, igual do meu lado, tinha uma moça que tinha acabado 

de ganhar, tava com o bebê lá, a gente fica né, a gente quer estar perto 

né, então é ruim viu. (Débora) 

 
 

Foi muito ruim né, porque me disseram que o caso dela era bem grave, 

muito grave né, porque o pulmãozinho dela nasceu fechado [...] e aí não 

tinha vaga para cá ainda, e aí eu fiquei muito desesperada, preocupada. 

(Fernanda) 

 
 

Antes eles já tinham me explicado, eles vão nascer com 32 semanas 

porque eles vão ter que precisar de ir para UTI né, aí eu falei então tá 

bom. [...] Aí os bebês foram diretamente para a UTI, aqui mesmo, na 

UTI Neonatal. (Bruna) 

 
 

Um choque porque eu tava tão feliz lá em cima hoje cedo aí eu escutei 

né por alto que eles iam ter que descer um bebê para cá, aí eu perguntei 

pra moça lá do berçário se era o meu, aí ela pegou e falou que não né, 

porque ela também não sabia porque o meu neném aparentemente ele tá 

bem, esperto, come bem, ele não é, não tem cara assim de ter nenhuma 

doença, aí ela pegou e falou que não. Aí tá, eu tava toda feliz quando 

penso que não a mulher chegou com a incubadora, pegou e falou: “É o 

RN de A.”, aí eu comecei a chorar, a ficar desesperada né porque é ruim 

vir para cá, ainda mais do tamaninho dele que ele pode correr risco de 

passar por cirurgia. (Nayane) 

 
A hospitalização pode representar para os pais e para o bebê um período complexo e 

angustiante, pois a relação e os cuidados iniciais que poderiam ocorrer entre eles de maneira 

natural são dificultados no ambiente da UTIN/Berçário e pelos procedimentos médicos que o 

bebê necessita durante a internação (Duarte et al., 2013). Assim, ao receber a notícia de que a 

gestação seria interrompida e seu filho seria encaminhado para UTIN/Berçário, as mães 

apresentaram sentimentos de tristeza, medo, desespero, preocupação e mesmo de choque. O 

próprio termo UTIN está ligado a sentimentos negativos, pois seu ambiente está associado à 

doença, gravidade, ao limiar tênue entre a vida e a morte. 

Débora ainda traz outra questão à tona, que é a separação dolorosa entre a mãe e o 

bebê. Há um sofrimento subjetivo muito grande quando a mãe  ainda internada na 

maternidade, observa as outras mães da enfermaria com os seus bebês no colo, podendo 

realizar os cuidados necessários com o bebê, tocar, conversar, olhar... quando ela está longe 
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do seu bebê, não pode estar com o filho em todos os momentos e ter os cuidados e o contato 

físico dificultados pela incubadora e fragilidade do bebê. 

 
Tabela 6 – Subcategorias decorrentes das entrevistas com mães de recém-nascidos 

prematuros: definição, frequência e porcentagem das unidades de análise temática 

(UATs) referentes à Categoria Puerpério. 

 

Categoria e Subcategorias Definição F % 

 
3. Puerpério 

Refere-se ao conjunto de informações, fatos e 

vivências que a mãe relaciona ao período do 

puerpério imediato até o 60º dia após o parto. 

 
228 

 
50,22 

3.1. Primeiro contato com o 

bebê na UTIN/Berçário 

Trata-se da descrição do primeiro contato 
visual/auditivo, físico e emocional com o bebê 
na UTIN/Berçário. 

 

10 
 

4,38 

3.2. Bebê imaginário x bebê 

real 

Refere-se à imagem idealizada, sonhada e 
construída do bebê x bebê real que se apresenta 
na UTIN/Berçário. 

 

13 
 

5,70 

3.3. Vínculo com o bebê 
Trata-se dos relatos sobre a constituição/ 
construção da relação afetiva entre mãe e bebê. 

33 14,47 

3.4. Vivência na 

UTIN/Berçário 

Refere-se ao relato da vivência da mãe no 

ambiente da UTIN/Berçário. 
21 9,21 

3.5. Predições da equipe 
Refere-se às predições da equipe quanto ao 
estado clínico do bebê. 

20 8,77 

 
3.6. Expectativas e projetos do 

puerpério 

Trata-se um estado de espera ou de apreensão 

relacionado a informações, fatos e vivências do 

puerpério/ planejamentos realizados quanto às 

rotinas em contexto domiciliar e ao 
desenvolvimento/futuro do bebê. 

 
 

24 

 
 

10,52 

 

3.7. Sentimentos do puerpério 
Refere-se às manifestações afetivas relacionadas 

ao período compreendido entre o puerpério 
imediato até o 60º dia após o parto. 

 

22 
 

9,64 

3.8. Suporte social no 

puerpério 

Trata-se de o quanto a pessoa percebe tendo ou 

não uma rede de suporte afetivo/material no 
puerpério. 

 

19 
 

8,33 

 

3.9. Amamentação 
Trata-se do processo afetivo e físico de 

amamentar e/ou ordenhar/ alimentar o bebê por 
outros métodos. 

 

38 
 

16,66 

3.10. Cuidados diários com o 

bebê 

Trata-se de práticas diárias de cuidado afetivo 

e/ou físico ao bebê, tais como trocar fraldas, 

vestir roupa, higienizar o umbigo, dar banho, 
entre outros. 

 
19 

 
8,33 

3.11. Sentimentos e 

expectativas com a alta 

hospitalar 

Refere-se aos sentimentos e expectativas da mãe 

quanto a alta hospitalar do bebê. 

 
9 

 
3,94 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Em relação à categoria Puerpério, emergiram onze subcategorias que são descritas a 

seguir: 



83 
 

 
 

3.1. Primeiro contato com o bebê na UTIN/ Berçário 

Nos trechos a seguir, as mães descrevem como foi o primeiro contato com o bebê na 

UTIN/ Berçário. 

 
 

Emocionada né, de ver ele, o rostinho dele, a gente já espera o tempo 

todo na barriga para ver o rostinho né, ansiedade, a coisa melhor do 

mundo. (Juliana) 

 
 

Foi uma coisa boa e ao mesmo tempo assustador, eu não sabia o que era 

uma UTI, aí você chega assim e vê um monte de aparelho, assim, você 

já fica assustada né, mas aí agora tô me conformando mais, se Deus 

quiser logo logo ela tá em casa, é assim, mesmo, a gente que não sabe o 

que que é né, me deu um susto na hora que eu cheguei. (Lara) 

 
 

No outro dia mesmo, eu já levantei e fui andando, fui ver ele, aí não 

consegui bem porque ele tava tomando banho de luz, tava todo 

tampadinho o rostinho dele, tava com oxigênio, com sonda, então não 

dava para ver o rosto dele, então eu só tinha a visão do rosto dele, na 

hora que saiu, tava bem sujinho, agora que ele veio aqui pro berçário 

que eu consegui ver ele, ver, pegar. (Débora) 

 
 

Aí quando no domingo eu vim, passei o dia todo com eles, aí foi o dia 

que eu chorei mais, que eu vi eles cheio de aparelhinho né, com aquele 

negocinho no nariz, cateter e tudo né, aí quando deu na segunda podia 

ficar alguém acompanhando. (Bruna) 

 
 

Foi muito bom, eu queria ver o rostinho dele, ver como ele era, foi um 

encontro inesperado. (Nayane) 

 
Muitos pais, ao entrarem pela primeira vez em uma UTIN ficam assustados pelo 

ambiente pouco acolhedor, cheio de aparelhos tecnológicos, ruídos, pessoas estranhas (equipe 

e outros pais/bebês) e também pela imagem fragilizada de seu bebê pequeno e hospitalizado. 

Várias mães relataram que ficaram assustadas ao entrar pela primeira vez na UTIN e se 

depararem com os diversos aparelhos que ajudavam a manter a vida de seus bebês, como 

observado no relato de Lara, Débora e Bruna. 

Destaca-se ainda a emoção e a felicidade das mães de verem seus bebês pela primeira 

vez, como no relato de Juliana e Nayane – nesses casos as mães não tiveram a oportunidade 

de verem seus bebês ainda na sala de parto/centro cirúrgico. Por outro lado, no relato de 
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Débora observa-se a dificuldade de ver o filho, em especial seu rostinho, pois o bebê estava 

coberto de aparelhos e realizando fototerapia. Ainda neste relato é possível perceber que a 

mãe só pôde pegar o bebê no colo quando ele foi para o berçário – a unidade de cuidados 

intermediários. 

Aqui destaca-se o que Debray (1998) apontou sobre as duas separações existentes na 

situação de prematuridade: a primeira seria a separação física e prematura do bebê e da mãe 

através do parto e a segunda separação é aquela imposta pela permanência do bebê na UTIN, 

em que o bebê é necessariamente separado da mãe pelos equipamentos, como a incubadora, 

por exemplo. Essa separação representa uma barreira para a mãe exercer os cuidados 

maternos iniciais para com o bebê. 

 
3.2. Bebê imaginário X bebê real 

 

Nos trechos a seguir, as mães descrevem o bebê e a maternidade que elas imaginaram 

na gravidez e como foi se deparar com o bebê real da incubadora e a maternidade vivenciada 

no ambiente de UTIN/ Berçário. 

 
 

Imaginei ela moreninha né, porque o pai dela é moreninho, achei ela 

morena, cabeluda, e nasceu cabeluda mesmo (risos) né, assim eu 

imaginava ela com furinho assim, por causa que o vô dela tem né e ela 

tem também (risos), tem o furinho né, fora assim as outras coisas, partes 

né da síndrome que, claro que não foi o que eu tinha imaginado né, mas 

assim, perante tudo isso não tem, tipo assim, frustração, tem por ela ter 

nascido assim né, tipo assim, por ela estar num estado que ela tá que eu 

não queria, eu queria que ela estivesse bem, saudável e tudo né. (Maria) 

 
 

Meu sonho era quando ganhasse eles eu ia pegar e levar para casa, mas 

não foi assim do jeito que a gente planejava né. (Bruna) 

 
 

A gente faz planos de amamentar, de ficar com a filha e eu sabia que 

não seria assim. (Camila) 

 
 

Eu pensei em criar ele junto com o pai dele, nossa família junto, mas 

não deu não. (Inês) 

 
Durante a gravidez, os pais imaginam um bebê saudável em torno do qual começam a 

construir inúmeros projetos identificatórios para aquele ser que irá carregar o futuro da 

linhagem parental. Reconhecer-se nesse filho sustenta a fantasia dos pais de continuidade e 
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imortalidade (Freud, 1914/1996). 

Ainda nesse sentido, Lebovici (1987) afirma que o bebê real confrontado com o bebê 

imaginário, é em um primeiro momento, a cópia decepcionante deste. Assim, o bebê real faz 

com que a mãe se depare com as dificuldades, limitações e frustrações da maternidade que, 

geralmente, são negadas frente ao bebê imaginário. 

Nas falas acima observa-se o confronto com o bebê real, prematuro, hospitalizado ao 

invés de um bebê imaginado saudável e que pudesse ir para casa logo após o parto. Observa- 

se também a frustração de não poder amamentar o bebê e de não poder ficar com o filho a  

todo momento como imaginado durante a gravidez, contrapondo-se à realidade das regras e 

rotinas estabelecidas pela UTIN. 

 
3.3. Vínculo com o bebê 

Nos trechos abaixo, as mães relatam como foi a formação do vínculo com o bebê na 

UTIN/ Berçário. 

 
 

Um amor assim que não tinha como eu nem explicar, não tem como eu 

explicar na verdade né, foi muito bom, eu queria pegar eles, colocar no 

colo, dar carinho, naqueles momentos assim, que eu via eles todo 

furadinho, que elas tavam procurando veia, eu queria estar passando por 

eles naquele momento né, mas eu não podia. (Bruna) 

 
 

Só meu filho que importa agora, mais nada, quero meu filho bem. [...] 

Você tá lá tocando e você não pegar no colo é uma dor, mas só de você 

estar perto já alivia bastante sabendo que ele tá bem. (Inês) 

 
 

Parece que a gente ama mais ainda, tá vendo o que a bixinha tá 

passando, tá doido. (Lara) 

 
 

Nossa o primeiro dia que elas falou que eu poderia pegar eu fiquei 

assim, sabe, em choque, maravilhada. [...] Eu gosto de colocar ele 

assim, porque fica contato pele a pele né, então eu gosto bastante de 

deixar ele assim, e também porque eles falam que ele escuta o coração e 

acalma, o tranquiliza, por isso que eu gosto de pôr ele assim. (Débora) 

 
 

Enquanto ele tiver aqui, aqui eu vou estar com ele também, daqui eu 

não afasto, eu fico aqui, chego aqui cedindo, fico até as 18h, até o 

último minuto que dá pra ficar junto com ele, porque, nossa, ele é a 

minha vida, é o meu anjinho e ele é tão pequenininho, tão indefeso, que 
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eu falo assim, Deus sabe o que faz, tudo na hora certa, quando chegar a 

hora ele vai para casa. (Gabriela) 

 
 

Marchetti e Moreira (2015) afirmam que a ligação afetiva entre os pais e o bebê não 

acontece de uma hora para a outra. A construção do vínculo afetivo é um processo contínuo e 

muitas vezes gradual. Mesmo que os pais tenham dificuldade numa fase inicial, isso não 

significa que eles não venham a formar laços afetivos com o bebê. Nas falas acima é possível 

observar que as mães possuem a ligação afetiva com o bebê, assim, infere-se que o vínculo 

afetivo foi construído desde a gestação e acentuado após o nascimento prematuro. 

O ambiente da UTIN/Berçário, a incubadora e os aparelhos a que são submetidos os 

bebês prematuros não atrapalharam, de fato, a formação da ligação da mãe com o bebê, 

mesmo que os cuidados da mãe possam ter sido prejudicados de alguma forma pela estrutura 

da UTIN/Berçário, como por exemplo, o contato limitado com o bebê, não poder realizar 

todos os cuidados comuns com o filho e a impossibilidade de estar na UTIN/Berçário 24h por 

dia. Por outro lado, a prematuridade em si e o sofrimento do bebê de estar na UTIN/Berçário, 

sendo submetido a procedimentos dolorosos, parecem serem fatores que aproximaram ainda 

mais as mães de seus filhos, como observado nos relatos de Bruna, Lara e Gabriela. 

Ainda nesse sentido, Zen e Motta (2008) afirmam que a condição para haver ligação 

com o recém-nascido, inicialmente, não depende somente dele. É necessário que haja 

investimentos psíquicos de outras pessoas. Dessa forma, no ambiente de hospitalização – 

UTIN/Berçário – o investimento materno possui papel determinante sobre a saúde do bebê, 

sendo que a presença materna desejante, que aposte na vida do filho é imprescindível. 

Nessa pesquisa foi possível observar que a maioria das mães reconheceram a 

importância do vínculo afetivo e apontaram alguns fatores que ajudaram para se vincular ao 

filho, como por exemplo, conversar com ele, permanecer na unidade por mais tempo, pegar o 

bebê no colo, realizar os cuidados básicos com o bebê. De acordo com Brazelton (1988), as 

primeiras respostas e solicitações do bebê aos cuidados dos pais desempenham um papel 

fundamental na construção do vínculo, pois favorecem o sentimento dos pais de serem 

necessários e de conseguirem estabelecer uma comunicação com seus filhos. 

 
3.4. Vivência na UTIN/ Berçário 

Nos trechos abaixo, as mães relatam suas vivências na UTIN/Berçário durante a 

hospitalização dos bebês. 
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Fácil não é, é um dia após o outro, o que me mantém em pé é Deus. É 

Deus quem dá sabedoria para o médico. Deus zela por mim, meu bebê e 

todos os que estão aqui. Tem dia que é muito difícil. [...] Aqui é uma 

escola, tem coisa que você não dava valor antes e hoje você dá: ficar na 

sua casa tranquila, comer a sua comida, tomar banho a hora que quer. 

Aqui me torno uma pessoa melhor. (Aline) 

 
 

A situação da neném, ver ela do jeito que ela tá né, eu tento segurar o 

máximo, mas é o que mais dói né de ver ela lá né, não pode ficar 

comigo aqui né, o que mais tá sendo difícil pra mim é ter que ouvir os 

douto falar sobre o que ela tem né. (Maria) 

 
 

É muito ruim, é um sentimento assim, que não dá pra explicar por que 

eu ficava lá no quarto e de repente começava a chorar, eu ficava no 

quarto e via as outras mães com os seus filhos (chorando), até hoje  

ainda acho ruim. Porque a minha vontade era de ir pra casa com ele. 

(Gabriela) 

 
 

Pra mim foi difícil quando eu recebi alta porque assim, quando eu tava 

aqui era mais fácil, eu podia ficar vindo toda hora, entendeu, podia ficar 

mais perto dele, aí quando eu recebi alta eu sabia que, igual hoje, eu 

vim, mas tem dia que eu fico dois dias sem ver ele, pra mim é muito 

ruim, aí quando eu tava aqui internada eu sabia que toda hora eu podia 

vir, aí quando eu fui embora eu não sabia nem quando eu podia ficar 

vendo ele, mas graças a Deus eu consegui, foi difícil eu conseguir a 

van. (Karla) 

 
 

Eu fui ver no berçário da maternidade, aí eu vi ela, ela não estava 

intubada mais, tava drenando líquido, a bile. Falaram que poderia ficar 

ali com ela, eu estava com muita dor, mas não importava o que eu 

estava sentindo. Aí desci com ela para a UTI e não queria sair do lado 

dela. O que a gente passa aqui é muito difícil e não desejo isso nem para 

o meu pior inimigo, ver ela na incubadora, com a sondinha é muito 

difícil, ver intubada. (Camila) 

 
A vivência na UTIN/Berçário foi considerada um momento muito difícil pelas mães e 

de verdadeiro sofrimento psíquico. Os motivos são variados: pela própria situação de saúde  

do bebê como relatado em todas as falas acima; não estar em casa com a sua própria rotina 

como no relato de Aline; não poder ficar com o seu bebê como observado nos relatos de 

Gabriela, Karla e Camila. 

No caso de Gabriela, ela ainda estava internada na maternidade e estava separada de 

seu filho, pois seu bebê encontrava-se na UTIN, diferente das outras mães da enfermaria que 
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estavam alojadas em conjunto com os seus bebês. Já no caso de Karla, a separação maior  

entre mãe e filho se deu quando ela recebeu alta da maternidade, como residia no interior do 

estado, não tinha condições financeiras de vir todos os dias visitar seu bebê, ficando 

dependente do município disponibilizar a van para que pudesse vir ao hospital. Camila estava 

no pós-parto recente e independente de estar sentindo dor, o que ela mais desejava era estar 

próxima de sua bebê. 

Nessa pesquisa, foi possível observar que a primeira vez em que as mães pegaram 

seus bebês no colo foi considerada uma etapa muito importante da vivência da maternidade 

dentro da UTIN/Berçário. Além disso, apesar do sofrimento da vivência na UTIN, algumas 

mães apontam o aprendizado na UTIN como algo positivo, como observado no relato de 

Aline. 

 
3.5. Predições da equipe 

Nos trechos a seguir, as mães relatam as predições que ouviram da equipe após o 

nascimento e hospitalização do bebê. 

 
 

Os médicos não me falaram nada da síndrome, só da malformação do 

duodeno. Foi muito ruim uma coisa que aconteceu aqui, eu já sabia dos 

riscos, quando descobri que iam tirar ela antes do tempo. A médica 

falou pra eu preparar para o óbito, eu achei desnecessário isso que a 

médica falou. (Camila) 

 
 

Os médicos querem que ele pegue mais peso e pra pegar o peito porque 

ele tá com dificuldade de pegar o peito. Dr. falou assim, que por ele ser 

prematuro ele não tem o instinto pra sugar bem ainda, tanto é que ele 

fica no peito, ele dá uma sugadinha e logo para. Aí a gente tá 

estimulando ele, dando no copinho, tentou na seringa também, menos a 

chuca porque o médico disse que a chuca atrapalha na amamentação no 

peito mesmo. (Gabriela) 

 
 

Quando chegou aqui na UTI os médicos já falaram: “olha, vamos ter 

cuidado, vamos pedir a Deus porque é grave, o pulmãozinho dela tem 

que abrir, tem que respirar”. (Fernanda) 

 
 

Humanamente falando os médicos não acreditam, ele é um neném 

gravíssimo, intubado, faz diálise, toma 3 drogas para o coração. 

Coração tá fraquinho, teve hemorragia grau 3 no cérebro. (Aline) 
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[...] Ele tá ganhando peso aos poucos ainda né, a médica disse que é 

normal pra ele, que ele fica muito tempo quietinho, agora que ele tá 

começando a acordar, mas tá ganhando peso, devagar, mas tá. (Olívia) 

Nos relatos acima observa-se que as mães apresentam consciência da gravidade em 

que o bebê se encontrava, mas que gostariam de ter ouvido essa notícia de outra forma. Os 

sentimentos presentes na maioria dos relatos da pesquisa indicam tristeza, angústia, medo e 

ansiedade. 

Segundo Cramer (1992), as predições são perigosas porque rotulam a criança e não 

consideram o potencial de se remodelarem que todos os indivíduos possuem, supondo um 

fracasso antes mesmo dele acontecer. Por mais que a equipe médica oriente os pais sobre a 

gravidade do bebê, é necessário sempre deixar em aberto a possibilidade do bebê vir a se 

recuperar, deixar espaço para que os pais tenham esperança, para que o desinvestimento 

afetivo no filho  não ocorra enquanto o bebê ainda está lutando para sobreviver e se 

desenvolver. É importante que os pais se enderecem aos seus filhos, para que eles venham a 

existir enquanto sujeito. 

 
3.6. Expectativas e projetos do puerpério 

Nos trechos abaixo, as mães relatam as expectativas e planejamentos realizados quanto 

às rotinas em contexto domiciliar e ao desenvolvimento/futuro do bebê. 

 

O irmão já tá esperando ele lá todo alegre, cuidar agora, dar muito 

carinho e amor para ele. (Juliana) 

 
 

A volta vai ser muito boa, assim que ele sair, que ele passar  uma 

semana em casa, eu já vou pegar os dois, vou levar pra igreja e vou 

apresentar eles pra Deus na igreja, eu vou contar a história deles, o que 

eles passou, que eles foram muito guerreiros, tá sendo ainda muito 

guerreiros, graças a Deus. E assim, vai ser só alegria né, vai ser aquele 

momento bom, de estar perto deles, de estar protegendo, cuidando, toda 

hora olhando, sabe. (Bruna) 

 
 

Ah, eu espero que ele saia logo, espero que ele continue muito bem e 

quero terminar a faculdade porque é importante pra poder dar um futuro 

bom pra ele também e não quero ter mais filhos (risos). (Olívia) 

 
 

Meus planos são cuidar dela, o que tiver ao meu alcance para que ela 

tenha saúde, fisioterapia, fono, pra ela não ser tão dependente. (Camila) 
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A expectativa que eu tenho é que ele vai sair daqui perfeito, sem 

sequelas. Vou voltar com a minha vida normal. Agora o tempo eu não 

sei, eu peço para Deus me surpreender em relação ao tempo. (Aline) 

Que ele venha ser crescer e ser um menino saudável, esperto, feliz, que 

ele venha estudar, alcançar os objetivos dele e que essa fase é tudo uma 

fase que vai passar logo, tem que botar na cabeça assim. (Nayane) 

 
Em relação às expectativas e projetos do puerpério, a maioria das entrevistadas tinham 

como expectativa do puerpério que o seu bebê se desenvolvesse bem, independente da 

prematuridade e sem sequelas; que o bebê pudesse ser inserido no meio familiar; que o bebê 

pudesse ser cuidado da melhor forma possível no ambiente domiciliar. 

Na fala de Juliana observa-se que a expectativa é que o bebê se integre ao seu irmão 

mais velho e em relação aos cuidados diários que terá que realizar com o bebê, investindo 

carinho e amor na relação entre mãe e bebê. No relato de Bruna observa-se que o projeto 

inicial para os seus bebês gêmeos é apresentá-los na igreja, agradecendo a Deus pela 

recuperação de seus filhos e depois em casa, sua expectativa é de cuidar, proteger e de estar 

próxima a seus bebês. 

Já no relato de Olívia observa-se que além dos cuidados para com o bebê ela tem as 

expectativas e projetos pessoais, de terminar a faculdade e de não ter mais filhos. Nesse caso, 

infere-se que a gestação não planejada e o trauma de um nascimento prematuro a levaram a 

não desejar ter mais filhos, pelo menos nesse momento, em que está vivenciando a 

maternidade e a prematuridade pela primeira vez. Camila por sua vez, planeja em conseguir  

as terapias que sua filha irá precisar para diminuir as possíveis sequelas da prematuridade. 

Aline também deseja que seu bebê não tenha nenhuma sequela relacionada à 

prematuridade e tem o desejo pessoal de voltar para a sua própria rotina. Já Nayane tem 

expectativas e projetos a longo prazo para o seu bebê, o que diz respeito ao futuro do bebê, 

que ele seja uma pessoa feliz, esperta, estudiosa e que venha a alcançar os seus objetivos de 

vida em momento oportuno. 

 
3.7. Sentimentos do puerpério 

Nos trechos abaixo, as mães relatam sobre os sentimentos que vivenciaram durante a 

hospitalização do bebê na UTIN/ Berçário. A maioria das mães descreve a vivência na UTIN/ 

Berçário como difícil, ruim, sofrida. 

 
 

É muito difícil porque lá na maternidade você vê as outras mães com 
neném no colo e você não pode estar com bebê no colo, ele tá dentro da 
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incubadora, você pode só olhar, você não pode segurar, só tocar e 

quando as vezes nem tocar pode. Tá difícil. (Inês) 

 

Sempre tem uma esperança, assim, que lá no fundo Deus pode fazer 

uma obra né, mas assim, eu to crendo, falar assim eu não tô 

desanimada, assim, eu choro, sofro muito, mas, assim, não deixo me 

abalar né. (Maria) 

 
 

Eu tenho medo dele morrer, dele passar por uma cirurgia e não aguentar 

ou dele acontecer essas coisas tudo e ele não, acabar não sobreviver, é 

isso que eu tenho medo. (Nayane) 

 
 

Foi no sábado já que eles me deu alta, então naquele dia foi muito 

desesperador, eu queria pegar meus filhos e levar para casa, foi um dia 

assim, de choro, sabe, que eu queria ficar só isolada no quarto, eu não 

queria conversar com ninguém, eu queria só chorar, chorar e ver meus 

filhos né. (Bruna) 

 
É possível observar que algumas mães, diante da fragilidade orgânica do bebê, sentem-

se impotentes, pouco ativas, sem saber o que fazer na UTIN/Berçário, como evidenciado no 

relato de Inês. A limitação dos cuidados possíveis e a insegurança frente a imaturidade do 

bebê, dificultou que essas mães assumissem sua função materna na UTIN/Berçário. Por não 

poderem realizar os cuidados comuns de uma mãe para com o seu filho, alguma mães se 

sentiram como uma expectadora, tornando-se uma mãe substituta para  o seu próprio filho, 

neste momento em que a preocupação médica primária se sobrepõe à preocupação materna 

primária com o objetivo de garantir a sobrevivência física do bebê prematuro. 

Nessa pesquisa foi possível notar que à medida que o bebê foi evoluindo, as mães 

começaram a assumir mais os cuidados com o filho, principalmente quando o bebê era 

transferido da UTIN para o Berçário (que é a unidade de cuidados intermediários). No 

Berçário, além da mãe conseguir realizar mais os cuidados com os filhos, em sua maioria, era 

possível que as mães amantassem seus bebês, o que trazia à mãe a possibilidade de se sentir 

mais próxima ao seu filho, consolidando o vínculo afetivo entre mãe e bebê. 

Outro sentimento presente durante a hospitalização dos bebês foi a fé e a esperança de 

que Deus pudesse agir sobre a prematuridade dos bebês e garantir-lhes a sobrevivência e 

impedir as possíveis sequelas da imaturidade de seus organismos, como observado no relato 

de Maria. O medo também foi um sentimento muito presente nas falas das mães, 

principalmente o medo do bebê falecer, como relatado por Nayane. 
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Outra questão que ficou muito marcada nos relatos das mães é em relação à separação 

da mãe e do bebê, quando elas recebem alta da maternidade e são obrigadas a irem para casa 

sem os seus bebês, como observado na fala de Bruna. Muitas mães não podiam vir ao hospital 

todos os dias para ficarem com os seus bebês, devido à dificuldade financeira em relação ao 

transporte de casa para o hospital e vice-versa. 

 
3.8. Suporte social no puerpério 

Nos trechos abaixo, as mães relatam sobre a rede de apoio social no puerpério. 

 

Meu marido me deu muita força, minha mãe também que tava aqui 

comigo. (Gabriela) 

 
 

Tenho apoio muito grade do meu marido, sogra e cunhada, lá não vai 

faltar apoio. (Aline) 

 
 

Minha mãe, tem o meu marido, gente pra ajudar não vai faltar. O povo 

tá tudo ficando doido lá pra ela ir embora, é muita gente, a família é 

muito grande. (Lara) 

 
 

A minha rede de apoio é a minha mãe, meu pai, meu avô, minha tia. 
Eles que me trazem, me buscam, eles que me dão força, todos eles né. 

(Olívia) 

 
 

Quando sair daqui a gente vai para a casa da minha mãe, a gente vai 

ficar com a minha mãe. (Inês) 

 
Em relação ao Suporte social no puerpério, todas as mães entrevistadas relataram que 

teriam uma rede de suporte social e emocional efetiva no período do puerpério. A rede de 

apoio é definida pela disponibilidade de apoio e reforço por pessoas significativas ou 

sistemas, frente a situações de crise, período de transição e mudança, propiciando estratégias 

de enfrentamento através de encorajamento ou assistência. O nascimento de um filho é uma 

dessas mudanças, pois exige a adaptação do casal aos novos papéis sociais. 

Stern (1997) nomeia esse apoio como constelação da maternidade e que possui a 

função de proteger a mãe fisicamente, promovendo suas necessidades vitais para que ela 

possa se dedicar integralmente ao bebê. As mães relataram que o apoio recebido seria para 

ajudar com os cuidados com o bebê e com a casa, além do apoio emocional. Nesse sentido, a 

rede de apoio tem a importante função de possibilitar oportunidade para um desenvolvimento 
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saudável para a nova família que se forma. 

 
 

3.9. Amamentação 

Nos trechos a seguir, as mães relatam como foi a vivência com a amamentação e as 

dificuldades que surgiram na tentativa de sustentar o aleitamento materno com um bebê 

prematuro. 

 

Só de saber de pegar e depois ele vomitar eu fico triste, fico triste de 

saber que ele não pode amamentar agora né, mas depois eu sei que ele 

vai amamentar de qualquer jeito eu já fico mais consolada né. (Juliana) 

 
 

O meu filho especial eu também não pude amamentar ele e eu acho que 

a parte melhor que tem é a parte da amamentação. Eu acho que é o 

momento... eu pra mim, eu acho muito importante a parte da 

amamentação, então tipo assim, tanto é que eu faço de tudo pro leite 

descer pra mim dar pra ele, ainda mais que ele é novinho, é difícil. 

(Karla) 

 
 

É muito gostoso. E ela lá mamando, achando tão bom, sabe ela achando 

tão bom e assim, coloco ela lá no berço, na incubadora lá, no bercinho 

dela, ela acha tão ruim, e eu acho também, acho bom demais quando ela 

tá no meu colo, o tanto que ela fica mais assim... parece até que ela 

respira melhor do que lá dentro da incubadora. (Fernanda) 

 
 

Ah, eu queria muito dar mama, mas os primeiros dias eu não tinha leite, 

os primeiros cinco dias eu não tive, aí começou a sair um pouquinho aí 

eu sempre tiro todos os horários que eu tô aqui né, eu tiro e passo pela 

sonda. (Olívia) 

 
 

A amamentação eu comecei a tirar para ele, só que aí hoje eu fui tirar, 

eles falou pra... como as minhas células de defesa tava baixa, minha 

imunidade tá baixa aí eles disse que não vão poder tirar o leite, assim, 

por enquanto né pra dar pra ele, eu posso tirar e jogar fora. Mas não pra 

dar pra ele pra não prejudicar ele. [...] Ah, eu sinto triste porque 

(chorando) eu queria que ele mamasse em mim né, pra engordar logo, 

sair logo daqui. Tem que esperar né (chorando). (Hélida) 

 
Winnicott (2008) salienta que não há nada mais forte nas relações humanas do que o 

vínculo entre mãe e bebê durante a experiência da amamentação. Sabe-se que além dos 

benefícios imunológicos, fundamentais para a nutrição e desenvolvimento do bebê, o 

aleitamento materno traz consigo a voz, o toque, o olhar e o colo da mãe que sustenta 
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subjetivamente o bebê (Baltazar, Gomes & Cardoso, 2010). 

Nos relatos acima observa-se um desejo pela amamentação, mesmo aquelas mães que 

ainda não estão amamentando no seio materno participam desse processo por meio da 

ordenha. Nota-se que a maioria das mães relaciona a amamentação com a realização de um 

sonho e como parte importante para sentir-se mãe, além de reconhecerem a importância do 

vínculo na amamentação, destacando o toque ao bebê e a troca de afeto existentes nesse 

momento. 

Algumas mães apontaram dificuldades para amamentar na UTIN/Berçário, tais como 

ansiedade, imunidade baixa da mãe, pouca produção de leite e imaturidade biológica e 

malformação do bebê. Essas mães relatam se sentirem tristes e frustradas por não  

conseguirem ou não poderem amamentar os seus filhos. 

 
3.10. Cuidados diários com o bebê 

Nos trechos abaixo, as mães descrevem a participação nos cuidados diários com o 

bebê prematuro. 

 
 

Lá no berçário eu só troquei, dar banho não, nunca fiz isso não. 

(Nayane) 

 
 

Quando elas pedem eu ajudo, não gosto de ficar mexendo né porque aí 

depois acha ruim, eu falo assim, de eu estar intrometendo no serviço 

delas, aí eu nem mexo, quando elas pedem eu faço. Dentro da 

incubadora é difícil né, esses dias eu fui trocar a fralda dela, fiquei 

quase uma hora tentando colocar a fralda e aquele tanto de fio, é muito 

difícil. E elas ensinando nós a trocar é facinho de trocar. (Lara) 

 
 

Toda hora eu tô lá né, fico com ela, troco ela né, mas aí quando eu vejo 

que eles vai mexer com ela, dar banho, mexer com ela eu já saio de 

perto, por causa que aí eu já não gosto de ver. (Maria) 

 
 

Eu participo dos cuidados, troco fraldas, tenho essa liberdade de cuidar 

dela. Eu ajudo em tudo, só banho que não faço porque é complicado, 

por causa da incubadora. Ela está com a sondinha para alimentação. 

(Camila) 

 
 

Eu que troco as fraldas, eu que passo a dieta, a gente tem alguns dias, 

desde segunda feira a gente tá tentando é com o copinho dar o leite, 

porque ele tá com a sonda ainda, mas dar o leite no copinho e tentando 
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colocar ele no peito, aí ontem ele pegou e hoje também. (Olívia) 

 

A hospitalização do bebê pode representar para os pais um período de difícil 

adaptação, pois a relação e os cuidados iniciais que poderiam ocorrer entre eles de maneira 

natural são dificultados no ambiente da UTIN e do Berçário de Alto-Risco e pelos 

procedimentos médicos que o bebê necessita durante a internação. Nesse contexto, a 

“preocupação médica primária” antecede o estabelecimento da “preocupação materna 

primária”, pois a situação de internação do bebê muitas vez obriga a mãe a lidar com a 

mediação da tecnologia, da incubadora e do saber médico e da equipe sobre os cuidados 

maternos, como pode ser observado nos relatos de Nayane, Lara e Maria, que preferem “não 

intrometer” nos cuidados da equipe em relação ao bebê e relatam sobre as dificuldades de 

realizar os cuidados na incubadora. Se por um lado, pode haver uma relação de confiança 

entre família e equipe, por outro, as mães podem sentir e vivenciar a experiência de ser uma 

mãe substituta para o próprio filho. 

Já Camila tem uma maior participação nos cuidados com o filho, porém ainda sente 

dificuldade em relação a incubadora, não conseguindo realizar o banho no bebê, deixando 

esse cuidado para a equipe de enfermagem. Olívia consegue realizar todos os cuidados com o 

filho, vale ressaltar que este bebê já se encontrava no Berçário, unidade de cuidados 

intermediários. Nessa pesquisa, observou-se que as mães participavam mais dos cuidados dos 

filhos quando o bebê se encontrava no berçário, pois, de certa forma, para as mães o fato do 

bebê sair da UTIN e ir para o Berçário significava que o bebê estava evoluindo bem e não 

corria mais tanto risco de vida como na UTIN. Assim, as mães do Berçário pareciam investir 

mais no bebê, tanto afetivamente quanto em relação aos cuidados maternos. 

 
3.11. Sentimentos e expectativas com a alta hospitalar 

 

Os trechos a seguir, referem-se aos sentimentos e expectativas da mãe quanto a alta 

hospitalar do bebê. 

 
 

Todo mundo tá ansioso pra poder sair daqui do hospital e chegar em 

casa, porque é outro ambiente né, sei lá, a gente tá em casa, tá mais 

tranquilo né, não tem assim, tantas regras né, é nosso ambiente. 

(Fernanda) 

 
 

Espero que daqui pra frente ele saia logo daqui né, pegar um pesinho e 
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ir embora pra casa, só na expectativa. Expectativa não, Deus vai fazer 

isso. Rapidinho ele sai daqui. (Juliana) 

 

Quando falarem que posso ir para casa vai ser o dia mais feliz da minha 
vida. (Camila) 

 
 

Tô doidinha pra ele ir embora logo pra casa, pra eu poder cuidar dele. 
(Nayane) 

 
 

Espero que ele saia logo, ir para casa, tipo assim, ir logo para casa 

(chorando), é ruim demais ficar longe dele. 

 

 
Nos relatos acima, observa-se a grande expectativa das mães em relação a alta 

hospitalar do bebê prematuro. E o que as mães planejam para o pós-alta é cuidar de seus 

filhos, poder estar perto dos filhos em todo instante e criá-los de acordo com a rotina própria 

da casa (ao contrário das regras do ambiente da UTIN e do Berçário). 
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Conclusões 

 
 

Os dados dessa pesquisa evidenciaram que o ambiente da UTIN/Berçário, a 

incubadora e os aparelhos a que são submetidos os bebês prematuros não atrapalharam, de 

fato, a formação da ligação da mãe com o bebê, mesmo que os cuidados maternos foram 

prejudicados de alguma forma pela estrutura da UTIN/Berçário, tais como: o contato limitado 

com o bebê, não poder realizar todos os cuidados comuns com o filho e a impossibilidade de 

estar na UTIN/Berçário 24h por dia. Por outro lado, a prematuridade em si e o sofrimento do 

bebê de estar hospitalizado, sendo submetido a procedimentos dolorosos, parecem serem 

fatores que aproximaram ainda mais as mães de seus filhos. Dessa forma, infere-se que o 

vínculo afetivo entre mãe e bebê foi construído desde a gestação e acentuado após o 

nascimento prematuro. 

Os resultados dessa pesquisa também mostraram que a maioria das mães 

reconheceram a importância do vínculo afetivo e apontaram alguns fatores que ajudaram para 

se vincularem aos filhos, tais como: conversar com o bebê, permanecer na unidade por mais 

tempo, pegar o bebê no colo e realizar os cuidados básicos com o filho. Nesse sentido, foi 

possível observar que a primeira vez em que as mães pegaram seus bebês no colo foi 

considerada uma etapa muito importante da vivência da maternidade dentro da 

UTIN/Berçário. 

Outra questão que pôde ser observada é a diferença dos cuidados maternos entre os 

ambientes da UTIN e do Berçário. Observou-se que a partir do momento em que o bebê sai da 

UTIN e vai para o Berçário as mães intensificaram os cuidados aos filhos, pegaram mais o 

bebê no colo, foram mais ativas em relação à dieta, tanto na amamentação quanto na ordenha 

para passar o leite pela sonda. Ou seja, conforme o bebê evoluía clinicamente e em seu 

desenvolvimento neuropsicomotor, as mães passavam a realizar mais os cuidados com os 

filhos, resgatando a competência de sua função materna. 

Vale destacar que as mães que foram preparadas por seus médicos, ainda durante a 

gestação, para a possibilidade do parto prematuro, se mostraram mais preparadas 

emocionalmente e psicologicamente para a vivência do parto prematuro e hospitalização do 

bebê do que as mães que foram pegas de surpresa pela possibilidade real e repentina do parto 

prematuro e da vivência da prematuridade no ambiente hospitalar. Nesse sentido, é importante 

que as mães tenham acesso a um acompanhamento pré-natal de responsabilidade e de 

qualidade e com uma equipe de saúde que realmente oriente a mãe sobre os cuidados que 

devem ser tomados durante a gestação, parto e pós-parto para que a mulher vivencie a 
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maternidade mais munida de informações e mais preparada emocionalmente e 

psicologicamente. 
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Considerações Finais 

 
 

A presente pesquisa buscou analisar a relação mãe-bebê em situação  de 

prematuridade, compreendendo as significações da maternidade e as implicações 

psicossociais do nascimento prematuro na constituição do vínculo entre mãe e bebê. Para 

tanto, recorreu-se à psicanálise, especialmente às contribuições de Freud, Winnicott e Lacan 

para examinar a relação mãe-bebê e a constituição psíquica do sujeito. Estudos sobre os riscos 

psicossociais da prematuridade ainda são recentes, portanto, procurou-se dialogar com autores 

que atuam na clínica da prematuridade tais como Maldonado, Jerusalinky, Szejer, Klaus e 

Kennel, Brazelton e Cramer, etc. 

Freud (1985/1996; 1905/1996) mostrou que o bebê humano nasce em condições 

precárias, desamparado e dependente totalmente dos cuidados de outro ser humano para 

sobreviver. Dessa forma, a partir do nascimento, a vida do bebê depende exclusivamente de 

outro sujeito, geralmente a mãe ou cuidador (alguém que desempenhe para o bebê a função 

materna), que possui os objetos de desejo da criança, como o alimento, a voz, o gesto, o toque 

e o cuidado. 

Geralmente é a mãe quem desempenha a função materna para o bebê. Nesse sentido, é 

necessário que a mãe se identifique e se reconheça no bebê, para então, adotá-lo como seu, 

assumindo assim, a função materna. Pois, como afirma Spitz (1979/2013) a atitude emocional 

da mãe e seus afetos orientam os afetos do bebê e conferem qualidade de vida à experiência  

do bebê e ao seu desenvolvimento físico e psíquico. Portanto, compreende-se que a mãe 

constitui o bebê na mesma medida em que o bebê constitui a mãe. 

Com o nascimento prematuro, além do desamparo psíquico há também a imaturidade 

orgânica que coloca em risco a vida do bebê e suas primeiras marcas subjetivas são inscritas. 

Quando o parto é prematuro, a mãe é privada de vivenciar as últimas etapas da gestação, 

assim, precisa lidar também de forma prematura com o bebê frágil que acaba de nascer. 

Portanto, pensar a clínica psicanalítica com bebês implica em considerar um tipo de relação e 

não um indivíduo apenas. Pensar no sofrimento dos bebês prematuros, significa pensar no 

risco que correm de não estabelecerem trocas afetivas e não terem à sua disposição, uma 

palavra verdadeira (linguagem), que os posicionem em relação aos seus pais e a si mesmos. 

Debray (1998) nos alerta de que a hospitalização do bebê traz duas separações para a 

díade mãe-bebê. A primeira seria a separação física e prematura do bebê e da mãe através do 

parto e a segunda separação seria a imposta pela permanência do bebê na UTIN, em que o 

bebê é necessariamente separado da mãe pelos equipamentos, como a incubadora. Essa 
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segunda separação representa uma barreira para a interação e o vínculo inicial da mãe com o 

bebê, o que pôde ser observado nesta pesquisa, pois quando o bebê era transferido para o 

Berçário, a mãe intensificava os cuidados com o filho. À medida que o bebê evoluía 

clinicamente, a mãe passava a realizar mais os cuidados, resgatando a competência de sua 

função materna. 

Além dessas separações, o parto precoce e a hospitalização do recém-nascido, o 

ambiente da UTIN/Berçário com seus equipamentos, tecnologias, procedimentos  e 

protocolos, bem como a linguagem técnica da equipe médica e multiprofissional produziram 

diversos efeitos sobre o exercício da maternidade. Se por um lado, existia uma relação de 

confiança entre família e equipe, por outro, as mães vivenciaram a experiência de ser uma  

mãe substituta para o próprio filho. 

A análise dos dados apontou a importância de um olhar e escuta analítica precoce das 

mães durante a internação do filho na UTIN/Berçário. A escuta precoce nos permite 

identificar os riscos psíquicos da constituição do sujeito. Nesse sentido, o papel do 

psicanalista/psicólogo nas unidades neonatais é de recolocar ou instaurar um processo de 

humanização que está em risco de não ocorrer ou que está paralisado. Além disso, contribuir 

para a constituição e manutenção do vínculo afetivo mãe-bebê, diminuindo possíveis sequelas 

da imaturidade física e psíquica do bebê prematuro e prevenindo traumas e sequelas 

emocionais na mãe. 

Os dados também mostraram a importância de se criar um ambiente mais acolhedor 

para receber os pais ao entrarem pela primeira vez na unidade neonatal. Muitas mães 

relataram que não sabiam o que era uma UTIN e que foi assustador entrar neste ambiente pela 

primeira vez, outras relataram sentimentos de medo e desespero ao adentrarem na UTIN e ao 

verem seus bebês na incubadora com diversos aparelhos tecnológicos. 

Dessa forma, sugere-se que os hospitais tanto públicos quanto privados tenham um 

olhar mais atento para a família que entra pela primeira vez em um ambiente como a UTIN e 

Berçário de Alto-Risco. Talvez, a equipe pudesse de uma forma mais assertiva orientar e 

preparar os pais e a família sobre o que é uma UTI, quais são os aparelhos encontrados, 

explicar qual o objetivo da incubadora, as regras do ambiente hospitalar, tal como lavar as 

mãos, utilizar álcool em gel e capotes. Mas, para além disso, acolher de forma mais humana e 

sensível a esses pais, oportunizando momentos de tirarem suas dúvidas quanto ao estado 

clínico do bebê e procedimentos médicos, sempre incentivando a interação entre os pais e  

seus filhos. 
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Ainda nesse sentido, existe a necessidade da equipe médica e multiprofissional 

orientar os pais sobre o Método Canguru. Pois, no hospital onde foi realizada esta pesquisa, as 

mães não eram informadas sobre o método, seus benefícios para mãe e bebê e sobre a posição 

canguru em si. Das 15 mães entrevistadas, apenas uma mãe colocava o bebê em posição 

canguru e tinha alguma noção dos benefícios desse método, inclusive o de favorecer o vínculo 

entre mãe-bebê, porém ela não havia sido orientada pela equipe do hospital. 

Outra medida importante de intervenção precoce seria a de que as mães pudessem ter 

acesso a um pré-natal psicológico à medida que fizessem o pré-natal médico. No pré-natal 

psicológico as mães poderiam ter acesso a uma escuta qualificada e diferenciada sobre o 

processo da gravidez, fornecendo assim um espaço em que a mães pudessem expressar os 

seus medos e suas ansiedades. O pré-natal psicológico também ofereceria um espaço de trocas 

de experiências, descobertas e informações, com extensão ao cônjuge, à família e aos avós, 

visando a participação deles na gestação e no puerpério, de forma a compartilhar a 

parentalidade. 

Nesse sentido, o PNP enquanto intervenção precoce, configura-se de extrema 

importância para o desenvolvimento da saúde mental da gestante, seu cônjuge e do bebê. Pois 

prepara a mulher para vivenciar a maternidade real, desconstruindo mitos e idealizações e 

diminuindo a possibilidade de distúrbios psíquicos no puerpério, como por exemplo, a 

depressão pós-parto. Além disso, o PNP pode contribuir na construção e fortalecimento do 

vínculo afetivo entre mãe-bebê. 

A partir da escuta analítica, as mães participantes dessa pesquisa puderam falar sobre o 

nascimento do filho, marcado pela urgência e risco de morte, em um momento em que elas 

ainda estavam vivenciando essa situação e lidando com os diversos sentimentos, conflitos e 

expectativas nas unidades neonatais. Portanto, se faz necessário um suporte emocional 

adequado às mães de UTIN/Berçário, a partir de uma escuta mais humana e atenta para as 

questões de vulnerabilidade psíquica, afetiva, social e também econômica. 

Aponta-se também a possibilidade de realizar um grupo de pais de UTIN/Berçário 

como um espaço para elaboração e ressignificação da história vivida. O grupo seria o espaço 

de compartilhar experiências comuns entre os participantes, possibilitando a identificação dos 

participantes com as histórias de outras mães e famílias e a expressão de sentimentos e 

expectativas das mães frente ao nascimento e internação do filho prematuro, originando 

efeitos psicoterapêuticos importantes. 
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Apêndice 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

Convidamos a Senhora para participar da Pesquisa “Implicações da prematuridade na 

relação mãe-bebê” sob a responsabilidade da pesquisadora Jéssica Larissa Ferrari Becker, 

psicóloga mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal 

de Goiás, a qual pretende descrever e analisar as implicações da prematuridade na relação 

mãe-bebê de mães de prematuros que estão internados no Berçário de Alto Risco e/ou 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas da UFG/EBSERH. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de sua autorização para o uso dos 

dados do prontuário do recém-nascido, como por exemplo “idade gestacional e peso ao 

nascimento”; a realização de um questionário, que inclui dados sobre sua idade; estado civil; 

número de gestações; histórico de abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. 

Além disso, será realizada uma entrevista com perguntas relacionadas à sua gestação, parto e 

período pós-parto, como por exemplo: “A Sra. realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus 

sentimentos durante o parto?”; “Quais são seus planos e expectativas para o bebê?”. 

A sessão que conterá a realização do questionário e da entrevista terá duração 

máxima de 60 minutos, será gravada em áudio e realizada no consultório de Psicologia da 

Maternidade do Hospital das Clínicas/UFG/EBSERH. Os registros dos dados coletados 

serão armazenados com a pesquisadora e usados apenas para fins científicos, sendo que os 

dados coletados serão incinerados após cinco anos da realização dessa pesquisa. 

Sabe-se que toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. 

Entre os benefícios que a realização desta pesquisa pode proporcionar, está, principalmente, 

a oportunidade de se dar voz a Sra. que está vivenciando a experiência de ser ter um filho 

prematuro. Dessa forma, ao recontar a sua história da gestação, parto e período pós-parto, a 

Sra. terá uma oportunidade de refletir sobre seus sentimentos e expectativas em relação ao 

seu bebê e a sua história de vida será ouvida e valorizada pela pesquisadora. 

Por outro lado, os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são moderados, 

como por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da mobilização de 

conteúdos psicológicos do questionário e da entrevista. Nesses casos, será garantido a Sra. o 

acompanhamento e assistência psicológica enquanto for necessário. 

Caso decida consentir em participar da pesquisa, terá todo o direito e a liberdade de 

retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. A Sra. não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração, porém, caso haja danos 



128 
 

decorrentes da realização da pesquisa, a senhora poderá solicitar indenização. Os resultados 

da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo 

guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, a Sra. 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no 

endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Título da Pesquisa: “Implicações da prematuridade na relação mãe-bebê”. 

Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para contato: 

(62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientadora da Pesquisa: Prof.ª Dr.ª Susie Amâncio Gonçalves de Roure. Telefone para 

Contato: (62) 98113-0864. E-mail: susieroure@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 
 

Eu,    , 

portadora do  RG   , fui informada sobre a pesquisa, seus riscos e 

benefícios, sobre minha colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em 

participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. E 

também autorizo o uso dos dados colhidos por meio do questionário, da entrevista e do 

prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. Este documento é emitido em duas 

vias que serão ambas assinadas por mim, pela pesquisadora e pelo orientador da pesquisa, 

ficando uma via para a pesquisadora responsável e outra para mim. 

 
Goiânia,  de  de 2019. 

 

 

 

Assinatura da Participante 
 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 

mailto:jessicabecker15@hotmail.com
mailto:susieroure@gmail.com
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Apêndice 2 – Termo Livre e Esclarecido do Responsável pela Participante 

 
A menor  , sob sua 

responsabilidade está sendo convidada para participar da pesquisa “Implicações da 

prematuridade na relação mãe-bebê” sob a responsabilidade da pesquisadora Jéssica Larissa 

Ferrari Becker, psicóloga mestranda do Programa de Pós-Graduação de Psicologia da 

Universidade Federal de Goiás, a qual pretende descrever e analisar as implicações da 

prematuridade na relação mãe-bebê de mães de recém-nascidos prematuros que estão 

internados no Berçário de Alto Risco e/ou Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do 

Hospital das Clínicas da UFG/EBSERH. 

A participação da menor é voluntária e se dará por meio de sua autorização para o 

uso dos dados do prontuário do recém-nascido, como por exemplo “idade gestacional e peso 

ao nascimento”; a realização de um questionário, que inclui dados sobre idade; estado civil; 

número de gestações; histórico de abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. 

Além disso, será realizada uma entrevista com perguntas relacionadas à gestação, parto e 

período pós-parto, como por exemplo: “Você realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus 

sentimentos durante o parto?”; “Quais são seus planos e expectativas para o bebê?”. 

A sessão que conterá a realização do questionário e da entrevista terá duração 

máxima de 60 minutos, será gravada em áudio e realizada no consultório de Psicologia da 

Maternidade do Hospital das Clínicas/UFG/EBSERH. Os registros dos dados coletados 

serão armazenados com a pesquisadora e usados apenas para fins científicos, sendo que os 

dados coletados serão incinerados após cinco anos da realização dessa pesquisa. 

Sabe-se que toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. 

Entre os benefícios que a realização desta pesquisa pode proporcionar, está, principalmente, 

a oportunidade de se dar voz a adolescente que está vivenciando a experiência de ser ter um 

filho prematuro. Dessa forma, ao recontar a sua história da gestação, parto e período pós- 

parto, a menor terá uma oportunidade de refletir sobre seus sentimentos e expectativas em 

relação ao seu bebê e a sua história de vida será ouvida e valorizada pela pesquisadora. 

Por outro lado, os riscos decorrentes da participação da menor na pesquisa são 

moderados, como por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da 

mobilização de conteúdos psicológicos do questionário e da entrevista. Nesses casos, será 

garantido à menor o acompanhamento e assistência psicológica enquanto for necessário. 

Caso decida consentir com que a menor participe da pesquisa, o Sr(a) terá todo o 

direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou 
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depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O 

Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração, porém, caso 

ocorra danos decorrentes da realização da pesquisa, poderá solicitar indenização. Os 

resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas a identidade da menor não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como responsável legal da menor nesta 

pesquisa, o Sr(a) poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269- 

8426 ou no endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa 

Clínica, 2º andar. Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título da Pesquisa: “Implicações da prematuridade na relação mãe-bebê”. 

Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para contato: 

(62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientador da Pesquisa: Prof.ª Dr.ª Susie Amâncio Gonçalves de Roure. Telefone para 

Contato: (62) 98113-0864. E-mail: susieroure@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 

 
Eu,   

portador(a) do RG  , responsável pela menor,    

            , portadora do RG  , fui informado 

sobre a pesquisa, seus riscos e benefícios, sobre a colaboração da menor sob minha 

responsabilidade para essa pesquisa, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo com a 

participação da menor, sabendo que não irei ganhar nada e que poderei retirar o 

consentimento quando quiser. E também autorizo o uso dos dados colhidos por meio do 

questionário, da entrevista e do prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. Este 

documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim, pela pesquisadora e 

pelo orientador da pesquisa, ficando uma via para a pesquisadora responsável e outra para 

mim. 

mailto:jessicabecker15@hotmail.com
mailto:susieroure@gmail.com
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Goiânia,  de  de 2019. 
 

 
 

Assinatura do Responsável Legal da Participante 
 

 
 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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Apêndice 3 – Termo de Assentimento 

 
 

Convidamos você para participar da Pesquisa “Implicações da prematuridade na 

relação mãe-bebê” sob a responsabilidade da pesquisadora Jéssica Larissa Ferrari Becker, 

psicóloga mestranda do Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade 

Federal de Goiás, a qual pretende descrever e analisar as implicações da prematuridade na 

relação mãe-bebê de mães de recém-nascidos prematuros que estão internados no Berçário 

de Alto Risco e/ou Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital das Clínicas da 

UFG/EBSERH. 

Sua participação é voluntária e se dará por meio de sua autorização e do 

consentimento do seu responsável legal para o uso dos dados do prontuário do recém- 

nascido, como por exemplo “idade gestacional e peso ao nascimento”; a realização de um 

questionário, que inclui dados sobre sua idade; estado civil; número de gestações; histórico 

de abortos/prematuridade/malformações fetais, entre outros. Além disso, será realizada uma 

entrevista com perguntas relacionadas à sua gestação, parto e período pós-parto, como por 

exemplo: “Você realizou pré-natal?”; “Quais foram os seus sentimentos durante o parto?”; 

“Quais são seus planos e expectativas para o bebê?”. 

Nosso encontro será realizado no consultório de Psicologia da Maternidade do 

Hospital das Clínicas/UFG e terá a duração máxima de 60 minutos. Nesse encontro, farei 

algumas perguntas a você e as suas respostas serão gravadas em áudio e os registros dos 

dados coletados serão guardados comigo (pesquisadora) e usados apenas para fins 

científicos, sendo que os dados coletados serão queimados após cinco anos da realização 

desta pesquisa. 

Toda pesquisa pode gerar riscos e benefícios para o seu participante. Entre os 

benefícios que a realização desta pesquisa pode proporcionar para você, está, 

principalmente, a possibilidade de falar sobre aquilo que tem te incomodado ao vivenciar a 

experiência de ser ter um filho prematuro. Dessa forma, ao recontar a sua história da 

gestação, parto e período pós-parto, você terá uma oportunidade de refletir sobre seus 

sentimentos e expectativas em relação ao seu bebê e a sua história de vida será ouvida e 

valorizada por mim (pesquisadora). 

Por outro lado, os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são moderados, 

como por exemplo, sentir algum desconforto emocional decorrente da mobilização de 

conteúdos psicológicos por meio do questionário e da entrevista, como por exemplo, 

sentimento de tristeza, culpa, raiva, entre outros. Nesses casos, será garantido a você, o 
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acompanhamento e assistência psicológica enquanto for necessário. 

Para participar deste estudo, o responsável por você deverá autorizar e assinar um 

termo de consentimento livre e esclarecido. O seu responsável poderá retirar o seu 

consentimento ou interromper a sua participação a qualquer momento, independente do 

motivo. Da mesma forma, você também tem o direito de desistir de participar deste estudo a 

qualquer momento, independente do motivo e sem prejuízo a sua pessoa. Você não terá 

nenhuma despesa e também não receberá nenhum apoio financeiro, porém, caso você avalie 

que houve danos decorrentes da realização desta pesquisa, você poderá solicitar indenização. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada, sendo guardada em sigilo. 

Em caso de dúvidas sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás, nos telefones: (62) 3269-8338 e (62) 3269-8426 ou no 

endereço: 1ª Avenida S/Nº Setor Leste Universitário, Unidade de Pesquisa Clínica, 2º andar. 

Horário de funcionamento: 2ª a 6ª das 7:00 às 17:00hs. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Título da Pesquisa: “Implicações da prematuridade na relação mãe-bebê”. 

Pesquisadora Responsável: Psicóloga Jéssica Larissa Ferrari Becker. Telefone para contato: 

(62) 98213-0810. E-mail: jessicabecker15@hotmail.com 

Orientador da Pesquisa: Prof.ª Drª. Susie Amâncio Gonçalves de Roure. Telefone para 

contato: (62) 98113-0864. E-mail: susieroure@gmail.com 

 

CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO: 

 

Eu,  , 

portadora do RG        fui  informada  dos objetivos do  presente  estudo  de  maneira  clara  e 

detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações, e o meu responsável poderá modificar a decisão de participar se assim o 

desejar e eu também poderei desistir em participar se assim eu desejar. Tendo o 

consentimento do meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse 

estudo e também autorizo o uso dos dados colhidos por meio do questionário, da entrevista e 

do prontuário do recém-nascido para estudo e publicação. Recebi uma via deste termo de 

assentimento   e  me   foi  dada  a  oportunidade  de   ler  e   esclarecer   as   minhas dúvidas. 

mailto:jessicabecker15@hotmail.com
mailto:susieroure@gmail.com
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Goiânia,  de  de 2019. 
 

 
 

Assinatura da Participante Menor 
 

 

Assinatura da Pesquisadora Responsável 



 

Apêndice 4 – Questionário Sociodemográfico e Clínico 
 

 

01 – Nome: 
 
 

 

02 – Idade:    

 

(  ) Menor de 18 anos 

( ) 18,1 a 29 anos 

(   ) 29,1 a 40 anos 

( ) Mais de 40,1 anos 

03 – Estado civil: 

( ) Casada 

(  ) União estável 

( ) Divorciada 

(  ) Separada 

( ) Solteira 

( ) Viúva 

 
04 – Escolaridade: 

 
( ) Ensino Fundamental Incompleto 

( ) Ensino Fundamental Completo 

( ) Ensino Médio Incompleto 

( ) Ensino Médio Completo 

( ) Ensino Superior Incompleto 

( ) Ensino Superior Completo 

( ) Pós-Graduação 

05 – Renda familiar: 

(  ) Menor que 01 salário mínimo 

( ) 01 a 03 salários 

( ) 3,1 a 06 salários 

( ) Acima de 6,1 salários 

( ) Sem renda familiar 

 
06– Moradia: 

 
( ) Goiânia/Grande Goiânia 

( ) Interior do Estado de Goiás 
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( ) Outros Estados 

 
07 – Número de filhos: 

 
(  ) sem filhos 

( ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

( ) Mais de 4 

08 – Qual o número de gestações que você teve? 

( ) 1 

(   ) 2 

(   ) 3 

(   ) 4 

( ) Mais de 4 

 
09 – Tipo de Parto: 

 
(  ) Cesárea 

( ) Normal 

 
10 – Você teve histórico de abortos/ prematuridade/ malformações fetais/ óbitos neonatais? 

 
(   ) Sim. Qual?    

( ) Não 

 
11 – Você possui alguma doença prévia? 

 
(   ) Sim. Qual?    

( ) Não 

 
12 – Você teve doenças que surgiram durante a gestação? 

 
(   ) Sim. Qual?    

( ) Não 
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Apêndice 5 – Roteiro de Entrevista Semiestruturada 
 

 

01 – Gestação: 

 
 

Como foi a gravidez? 

A gravidez foi planejada/desejada? 

Você fez pré-natal? 

Quais projetos e expectativas foram feitos para o bebê? 

02 – Parto: 

Como foi o parto? 

Teve acompanhante? 

Quais foram os sentimentos durante o parto? 

Teve encontro com o bebê? 

Como foi receber a notícia que seu bebê seria encaminhado ao Berçário de Alto Risco/UTIN? 

03 – Experiência do encontro com o bebê: 

Como você imaginava esse bebê e como foi o encontro com o bebê real? 

Comente sua experiência no Berçário de Alto Risco/UTIN? 

Como está sendo sua experiência de vinculação com o bebê? 

Comente sobre o processo de amamentação e cuidados diários com o bebê. 

04 – De volta para casa: 

Como vai ser quando voltar para casa? 

Quais são os planos e expectativas para o bebê? 

Como será sua rede de apoio? 
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