
IN
ST

IT
U

T
O

 D
E C

IÊN
C

IA
S B

IO
M

ÉD
IC

A
S A

B
EL SA

LA
Z

A
R

A
na-Bela de Jesus R

oldão C
aetano. Preocupações M

aternas 
em

 Prim
íparas D

urante os Prim
eiros 6 M

eses de Pós-Parto

Preocupações M
aternas em

 Prim
íparas

D
urante os Prim

eiros 6 M
eses de Pós-Parto

Ana-Bela de Jesus Roldão C
aetano

Preocupações Maternas em Primíparas 
Durante os Primeiros 6 Meses de Pós-Parto

Ana-Bela de Jesus Roldão Caetano

D
 2020

D
.IC

BA
S 2020

DOUTORAMENTO

CIÊNCIAS DA ENFERMAGEM





 

 

 

 

 

 

Ana-Bela de Jesus Roldão Caetano 

 

 

 

PREOCUPAÇÕES MATERNAS EM PRIMÍPARAS 
DURANTE OS PRIMEIROS 6 MESES DE PÓS-PARTO 

 

 

Tese de Candidatura ao grau de Doutor em Ciências de Enfermagem, 

submetida ao Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da 

Universidade do Porto 

 
Orientadora  

Professora Doutora Isabel Margarida Marques Monteiro Dias Mendes 

Professora Coordenadora 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra  

 

Coorientadora  

Professora Doutora Zaida de Aguiar Sá Azeredo Rebelo 

Professora Catedrática 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto 
 

 

 

Porto 2020 





iii 

AGRADECIMENTOS 

 

Terminada uma etapa importante da minha vida, não poderia deixar de expressar o mais 

profundo agradecimento a todos aqueles que me apoiaram nesta caminhada longa e que 

contribuíram para a concretização deste trabalho. 

Agradeço às professoras orientadoras desta tese Professora Doutora Isabel Margarida 

Marques Monteiro Dias Mendes como orientadora e Professora Doutora Zaida Azeredo Sá 

Aguiar como coorientadora, pelo rigor científico das suas orientações, pelo conhecimento 

transmitido, pela disponibilidade e confiança depositadas e pelo apoio manifestado, 

imprescindíveis à sua realização. 

À Escola Superior de Enfermagem de Coimbra pelo apoio concedido à realização deste 

percurso académico. 

A todos os colegas e amigos que me transmitiram força, coragem e um apoio incon-

dicional. 

Às mães que responderam aos questionários e partilharam os seus conhecimentos, 

necessidades e preocupações. Sem elas o estudo não seria possível. 

À minha família em especial aos meus filhos Carolina, Joana e Francisco pelo vosso 

amor, paciência, compreensão e ânimo e pelo tempo que os privei da minha companhia. 

Aos meus pais… que já partiram e muitas saudades deixaram. 

 

A todos o meu mais profundo reconhecimento 

 





v 

DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS DE ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

 

COMUNICAÇÕES ORAIS 

– Caetano, A., Mendes, I., Azevedo, Z., & Carvalho J. (2019). Preocupações maternas ao 

1º mês pós-parto e alguns fatores associados. XI Encontro do Dia Internacional da 

Família: famílias e ação climática., Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 

– Caetano, A., Mendes, I., Carvalho, J., & Azevedo, Z. (2018). Primiparous mothers’ 

concerns at the first and sixth month of the postpartum period. 3rd Nursing World 

Conference, Rome, Italy. 

– Caetano, A., Mendes, I., & Carvalho, J. (2018). Preocupações Maternas e Tempera-

mento do Bebé. XXI Encontro e 5º Congresso Internacional da APEO, Coimbra. 

– Mendes, I., Caetano, A., & Santos, T. (2018). Qualidade de vida e preocupações 

maternas no pós-parto: estudo de fatores associados. XXI Encontro e 5º Congresso 

Internacional da APEO, Coimbra. 

– Veloso, E., Caetano, A., & Mendes, I. (2018). Transição para a parentalidade: confiança 

parental materna e confiança parental paterna no pós-parto. XXI Encontro e  

5º Congresso Internacional da APEO, Coimbra. 

– Caetano, A., Mendes, I., & Azeredo, Z. (2016). Preocupações Maternas no Pós-Parto: 

Revisão Integrativa da Literatura. V Congresso de Investigação em Enfermagem 

Iberoamericano e de Países de Língua Oficial Portuguesa, Escola Superior Enfermagem 

de Coimbra. 

 

COMUNICAÇÕES EM PÓSTER 

– Caetano, A., Mendes, I., Carvalho, J., & Azevedo, Z. (2019). Preocupações maternas 

em primíparas ao 1º e ao 6º mês pós-parto. Nursid Week 2019, Porto. 

– Caetano, A., Mendes, I., Rodrigues, R., Carvalho, J., & Azevedo, Z. (2018). A validation 

study of the mothers' concern questionnaire (Kaitz, 2007) for the portuguese population. 

3rd Nursing World Conference, Rome, Italy. 

– Carvalho, J., Gaspar, M., Cardoso, A., Caetano, A., & Mendes I. (2018). Motherhood 

experiences: initial difficulties of a primiparous’ mothers. 3rd Nursing World Conference, 

Rome, Italy. 

– Lopes, F., Caetano, A., & Mendes, I. (2018). Competências e dificuldades dos pais no 

cuidar o recém-nascido e o apoio recebido pelos enfermeiros. XXI Encontro e  

5º Congresso Internacional da APEO, Coimbra. 



Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 6 meses de pós-parto (2019) 

vi 

– Caetano, A., Mendes, I., Azeredo, Z., & Rodrigues R. (2017). Validação da versão 

portuguesa Questionário de Preocupações Maternas – QPM. 21º Congresso de 

Obstetrícia e Ginecologia, Coimbra. 

 

PUBLICAÇÃO EM LIVROS DE ATAS CIENTÍFICAS E RESUMOS 

– Caetano, A., Mendes, I., Carvalho, J., & Azevedo, Z. (2018). Primiparous mothers’ 

concerns at the first and sixth month of the postpartum period. Book of Abstracts 

3rd Nursing World Conference, p. 131. 

– Caetano, A., Mendes, I., Rodrigues, R., Carvalho, J., & Azevedo, Z. (2018). A validation 

study of the mothers' concern questionnaire (Kaitz, 2007) for the Portuguese Population. 

Book of Abstracts 3rd Nursing World Conference, p. 58. 

– Carvalho, J., Gaspar, M., Cardoso, A., Caetano, A., & Mendes, I. (2018). Motherhood 

experiences: initial difficulties of a primiparous’ mothers. Book of Abstracts 3rd Nursing 

World Conference, p. 57. 

– Caetano, A., Mendes, I., & Carvalho, J. (2018). Preocupações Maternas e Tempera-

mento do Bebé. E-book do XXI Encontro e 5º Congresso Internacional da APEO,  

pp. 56-57. Disponível em https://issuu.com/apeorevista/docs/ebook_apeo_2018. 

– Lopes, F., Caetano, A., & Mendes, I. (2018). Competências e dificuldades dos pais no 

cuidar o recém-nascido e o apoio recebido pelos enfermeiros. XXI Encontro e 

5º Congresso Internacional da APEO 2018, Coimbra, pp. 108-109. Disponível em 

https://issuu.com/apeorevista/docs/ebook_apeo_2018.  

– Caetano, A., Mendes, I., & Azeredo, Z. (2016). Preocupações Maternas no Pós-Parto: 

Revisão Integrativa da Literatura. Revista de Enfermagem Referência, 4 (supl. ao  

nº 9), 160. 

 

PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

– Caetano, A., Mendes, I., & Azeredo, Z. (2018). Preocupações Maternas no Pós-Parto: 

revisão integrativa. Revista de Enfermagem Referência, 17(4), 149-160. 

 

 



 

vii 

RESUMO 

 

Problemática: O nascimento do primeiro filho é um acontecimento, geralmente, 
desejado e relevante na vida dos pais e da família e marca o início de uma vida e a 
reorganização de novas vidas, com novos papéis. A integração do novo elemento exige 
dos pais competências e habilidades que têm que ser desenvolvidas e apoiadas, durante 
o período de pós-parto. No sentido de promover uma melhor transição para a maternidade 
e consequentemente a consecução do papel maternal, é importante a identificação das 
Preocupações maternas que refletem as necessidades das mães neste período. 

Material e Métodos: Esta investigação tem como objetivos: traduzir e adaptar o 
Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ para a população portuguesa; descrever as 
Preocupações maternas em mães pela primeira vez ao 1º e ao 6º mês pós-parto; avaliar a 
mudança e estabilidade das Preocupações maternas em mães pela primeira vez ao  
1º e ao 6º mês pós-parto e analisar a relação/associação entre variáveis de natureza 
sociodemográfica, obstétricas e relacionais nas Preocupações maternas. Tendo em conta 
os objetivos, o percurso investigativo foi realizado em 3 estudos. No Estudo 1, foi efetuada 
a validação linguística, cultural e estatística do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, 
com uma amostra de 65 mães internadas em uma maternidade do centro do país. No 
Estudo 2, foi feita uma revisão integrativa da literatura com o objetivo de identificar as 
principais Preocupações maternas no período pós-parto. Utilizado o motor EBSCOhost, 
nas bases de dados CINAHL, MEDLINE, MedicLatina, Cochrane e Nursing & Allied Health 
Collection. Foram elegíveis 17 estudos. O Estudo 3, é um estudo quantitativo, descritivo- 
-correlacional com dimensão temporal do tipo longitudinal e foi desenvolvido numa amostra 
de 161 mães primíparas ao 1º e ao 6º mês pós-parto. 

Resultados e conclusões: Os resultados mostraram que a revisão revelou 6 áreas que 
refletem as Preocupações maternas no pós-parto: Preocupações maternas e o cuidar do 
recém-nascido, Preocupações maternas e recuperação funcional; Preocupações maternas 
e transição para a parentalidade, Preocupações maternas e relacionamento conjugal, 
Preocupações maternas e família/apoio social e Preocupações maternas e apoio de 
profissionais de saúde. Quanto à validação do MoCQ, destacamos resultados que mostram 
validade e confiabilidade da versão portuguesa do QPM. A confiabilidade dos resultados é 
refletida por níveis de consistência interna razoáveis das dimensões do QPM e elevada no 
global, e muita boa estabilidade no tempo entre a primeira e a segunda aplicação.  
A dimensão do MoCQ que apresentou maior preocupação materna ao 1º e 6º mês, foi a 
Saúde da família, seguindo-se o Bem-estar materno e a que se revelou de menor 
importância para a mãe foi a Relação marital. Verificou-se existir relação significativa entre 
a dimensão Regresso ao trabalho e a idade materna ao 1º mês, com um valor de p = 0.046. 
Quanto mais velhas são as mães, menos preocupações apresentam na dimensão 
Regresso ao trabalho. Ao 6º mês não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas em nenhuma das dimensões do MoCQ e a idade materna. As diferenças nas 
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Preocupações maternas ao 1º e ao 6º mês não foram estatisticamente significativas, 
segundo as habilitações académicas, a situação profissional e a frequência de um curso 
de preparação para o parto e parentalidade. A análise estatística revelou ainda ao 1º mês, 
diferenças significativas com o temperamento difícil do bebé, nas dimensões: Rede social 
de suporte (p = 0.018) Cuidados à criança (p = 0.000), Relação marital (p = 0.005) e no 
QPM Global (p = 0.002). O temperamento imprevisível do bebé está estatisticamente 
relacionado com todas as dimensões e no global do questionário das Preocupações 
maternas. Ao 6º mês, no que diz respeito ao temperamento difícil do bebé, foram 
identificadas relações nas dimensões: Saúde da família (p = 0.010), Regresso ao trabalho 
(p = 0.010), Bem-estar Materno (p = 0.041), Cuidados à criança (p = 0.000) e no QPM 
Global (p = 0.006). O temperamento imprevisível do bebé ao 6º mês, apresenta relação 
significativa apenas na dimensão Cuidados à criança com p = 0.027. 

Ao 1º mês pós-parto, as diferenças observadas entre os dois protótipos de vinculação 
materna segura e preocupada, encontram-se nas dimensões: Saúde da família, Bem- 
-estar materno, Rede social de suporte e QPM global. Ao 6º mês pós-parto, foram 
encontradas relações estatisticamente significativas nas dimensões: Saúde da família, 
Bem-estar materno e Rede social de suporte à semelhança dos resultados encontrados ao 
1º mês. Numa análise global dos resultados para as Preocupações maternas entre o 1º 
mês e o 6º mês, verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas com a 
evolução temporal com diminuição destas aos seis meses (Z = -2.678; p < 0.05).  
A identificação das Preocupações maternas e a relação com alguns fatores, torna-se 
relevante para a prática clínica da enfermagem, nomeadamente através do fornecimento 
de informações consistentes sobre as competências parentais e comportamento infantil, 
bem como, a adequação de estratégias eficazes de coping que fortaleçam a competência 
materna para uma transição ao papel materno adequado.  

Palavras-chave: Parentalidade, pós-parto, Preocupações maternas 
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ABSTRACT 

 

Background: The birth of the first child is a generally desired and relevant event in the 
life of the parents and their family and determines the beginning of a life and the reor-
ganization of new lives, with new roles. The integration of the new element requires from 
parents skills that need to be developed and supported in the postpartum period. It is 
essential to identify the maternal concerns that reflect the needs of mothers in this  
period, aiming at promoting a better transition to motherhood and the fulfillment of the 
maternal role.  

Objectives and Methods: This research aims to translate and adapt the Mothers' 
Concern Questionnaire (MoCQ) for the Portuguese population, describe the maternal 
concerns of first-time mothers in the first and sixth months after childbirth, evaluate the 
change and permanence of maternal concerns of first-time mothers in the first and sixth 
months after childbirth, and analyze the association between socio-demographic, obstetric, 
and relational variables in maternal concerns. The research process was conducted in three 
studies, considering the objectives. In study 1, the linguistic, cultural, and statistical 
validation of the Mothers' Concern Questionnaire (MoCQ) was carried out with a sample of 
65 mothers admitted to a maternity unit in central Portugal. In study 2, an integrative 
literature review was performed to identify the main maternal concerns in the postpartum 
period. The search engine EBSCOhost was used in the databases CINAHL, MEDLINE, 
MedicLatina, Cochrane, and Nursing & Allied Health Collection. The search resulted in 17 
eligible studies. Study 3 is a quantitative, descriptive-correlational, longitudinal study, 
developed in a sample of 161 primiparous mothers in the first and sixth months after 
childbirth. 

Results and Conclusions: The literature review revealed six areas that reflect the 
maternal concerns after childbirth: maternal concerns and caring for the newborn, maternal 
concerns and functional recovery, maternal concerns and transition to parenthood, maternal 
concerns and conjugal relationship, maternal concerns and family/social support, and 
maternal concerns and health professional support. The results show that the Portuguese 
version of the questionnaire (Questionário de Preocupações Maternas – QPM) is valid and 
reliable. The reliability of the results is depicted by reasonable levels of internal consistency 
of the dimensions of the QPM and high overall levels, and excellent stability in the time 
between the first and second applications. The dimension of the QPM that presented the 
highest maternal concern in the first and sixth months after childbirth was Family Health, 
following by Mother’s Well-Being. The one with the least maternal concern was Spouse. 
There was a significant relationship between the dimension Return to Work and the 
mother’s age in the first month after childbirth, with a value of p = 0.046. Older mothers 
manifest less concerns in the dimension Return to Work. In the sixth month after childbirth, 
no statistically significant differences were found in any of the dimensions of the QPM in 
relation to the mother’s age. The differences in maternal concerns in the first and sixth 
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months after childbirth were not statistically significant, in relation to academic qualifications, 
employment status, and completion of classes of preparation for childbirth and parenthood. 
The statistical analysis also revealed, in the first month, significant differences relating  
to the baby's difficult temperament in the following dimensions: Relationship/Support  
(p = 0.018), Infant Care (p = 0.000), Spouse (p = 0.005), and Overall QPM (p = 0.002).  
The baby’s unpredictable temperament is statistically associated with all dimensions and 
the overall questionnaire of maternal concerns. Regarding the baby’s difficult temperament 
in the sixth month, relationships were identified in the following dimensions: Family Health 
(p = 0.010), Return to Work (p = 0.010), Mother’s Well-Being (p = 0.041), Infant Care  
(p = 0.000), and Overall QPM (p = 0.006). The baby’s unpredictable temperament in the 
sixth month presents a significant relationship only in the dimension Infant Care with a  
p-value of 0.027. 

The differences observed in the first month between the two prototypes of safe and 
concerned maternal bond are found in the following dimensions: Family Health, Mother’s 
Well-Being, Relationship/Support, and Overall QPM. In the sixth month after childbirth, 
statistically significant relationships were found in the dimensions Family Health, Mother’s 
Well-Being, and Relationship/Support, which are consistent with the results found in the first 
month. A global analysis of the results for the maternal concerns between the first month 
and sixth months shows statistically significant differences over time, decreasing by the 
sixth month (Z = -2.678; p < 0.05). The identification of maternal concerns and their 
association with some factors become relevant to clinical practice in nursing, mainly by 
providing consistent information about parenting skills and child behavior and adjusting 
effective coping strategies that strengthen maternal skills for a proper transition to 
motherhood.  

Keywords: parenting, postpartum period, maternal concerns 
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INTRODUÇÃO 

 

O nascimento de um filho, principalmente quando se trata do primeiro, é frequentemente 

considerado como um dos acontecimentos mais marcantes na vida dos pais e das famílias. 

Este acontecimento, apesar de normativo no ciclo de vida de uma família, está associado 

a importantes mudanças na vida das pessoas que podem influenciar a sua saúde e são 

vivenciadas de diferentes maneiras, de acordo com a história individual e familiar de cada 

um dos pais. Apesar de ser um acontecimento promotor de grandes mudanças em todos 

os elementos da família, nem todos interpretam e dão um significado negativo a essas 

mudanças (Moura-Ramos & Canavarro, 2007). 

A chegada de um bebé à família leva a mais mudanças no ciclo de vida da família do 

que qualquer outra etapa desenvolvimental (Canavarro, 2001, Lowdermilk & Perry, 2008; 

Nyström & Öhrling, 2004). Provavelmente por isso, se defenda que as mães e os pais têm 

um dos papéis mais exigentes e complexos de todos os papéis dentro da família, essencial 

para assegurar a sobrevivência, a segurança e o bem-estar da criança (Canavarro, 2001). 

A transição para a parentalidade compreende o período de tempo desde a decisão 

parental de preconceção, até aos primeiros meses após o nascimento do bebé, durante o 

qual os pais definem os seus papéis e se adaptam à parentalidade (Lowdermilk & Perry, 

2008). Considerada como uma transição desenvolvimental, é um fenómeno complexo, que 

envolve várias fases de crescimento físico e psicológico, nomeadamente a aquisição de 

novas competências cognitivas, motoras e sociais e de novas tarefas ao papel primário 

(Lowdermilk & Perry, 2008; Mercer, 1995). Trata-se de um processo irreversível, com início 

durante a gravidez, que leva a mudanças pessoais e interpessoais, que ocorrem à medida 

que cada mulher se concebe como mãe e cada homem se concebe como pai de um filho. 

O processo de transição continua até que os cuidados à criança deixem de ser 

desconhecidos ou imprevisíveis, terminando quando a mãe e o pai desenvolverem 

sentimentos de bem-estar, confiança e mestria no desempenho do papel (Lowdermilk & 

Perry, 2008). 

Atualmente, nem todos os pais são apoiados socialmente no processo de transição para 

a parentalidade e a própria sociedade regista rápidas mudanças de ideias sobre a família. 

Estas mudanças que têm vindo a ocorrer, constituem-se fatores que desafiam o 

desempenho das funções parentais, particularmente pela complexidade de competências 

e saberes necessários aos pais para cuidar e proteger a criança, o que pode condicionar 

o positivo exercício de papel parental (Martins, 2013). 

Assim as propriedades essenciais da transição são a mudança e a diferença. A perce-

ção do que mudou, leva a mudanças e a ajustes de comportamentos e de perceções. 
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Torna-se assim importante identificar, entre outros aspetos, o impacto da mudança e as 

diferenças do bem-estar da pessoa e a sua capacidade para lidar com essas mudanças e 

diferenças. No caso das mães e dos pais, a transição ocorre à medida que se vão 

mentalizando no que diz respeito ao que mudou e em que medida as coisas estão 

diferentes (Bridges, 2004, citado por Cardoso, 2011).  

A maternidade e o nascimento de um bebé são acontecimentos únicos na vida de uma 

mulher/casal, sendo natural neste contexto, o surgimento de dúvidas, receios e angústias. 

É também uma fase de mudanças significativas, quer a nível individual quer a nível familiar. 

Atualmente esta é vivenciada de forma diferente, pois com a globalização, as famílias estão 

cada vez mais afastadas, não havendo ajudas intergeracionais (Caetano, Mendes, & 

Azeredo, 2018; Mendes, 2007). 

A adaptação à maternidade no início do século XXI, recebeu atenção limitada na 

investigação de enfermagem, criando uma suposição de que o processo de adaptação é 

universal e livre de contexto, em vez de evoluir dentro do contexto social e de vida das 

mulheres através das gerações. Embora o tornar-se e ser mãe tenha sido descrito como 

uma transição normativa e não um fator stressante por alguns, o desenvolvimento do 

conhecimento sobre a adaptação à maternidade também foi influenciado pelo uso limitado 

de uma perspetiva unificada de transição como um processo de adaptação (Aber, Weiss, 

& Fawcett, 2013). 

Quando os pais reconhecem as implicações que decorrem do nascimento do filho, 

conseguem encontrar uma coerência para o que está a acontecer e reorganizam-se num 

modo diferente de viver e de estar no mundo, criando contextos para receberem e 

assumirem a responsabilidade da chegada do filho (Cardoso, 2011). 

Apesar do nascimento de um filho envolver o casal, homens e mulheres começam a 

transição para a parentalidade como individualidades separadas e diferentes e com 

percursos distintos, mas com o mesmo objetivo, o de constituir uma família. Assim, por 

apresentarem diferentes características biológicas, de personalidade e formas de 

desempenhar papéis sociais, também experienciam a transição para a parentalidade de 

forma distinta (Moura-Ramos & Canavarro, 2007).  

A expetativa de ser mãe, de experienciar durante nove meses uma vida dentro de si, 

quase sempre é motivo de alegria, satisfação e orgulho, mas pode simultaneamente gerar 

sentimentos de ansiedade, incerteza e insegurança que pode interferir no desenvolvimento 

da gravidez, no nascimento e no período do pós-parto. Estes sentimentos ambivalentes 

que acompanham a mãe durante esta fase da sua vida, são aspetos importantes que 

devem ser considerados na transição para a maternidade.  

A mulher vive uma mudança mais intensa que o homem, nomeadamente mudanças que 

ocorrem com o sono, relacionamento sexual, relação com amigos, tempo com o 



Introdução 
 

3 

companheiro, entre outras. Devido a reorganizações que as mudanças exigem às mulhe-

res, vários estudos têm sugerido que são as mães que apresentam maiores dificuldades 

de adaptação relativamente aos pais (Cowan & Cowan, 2000). Dado que a transição para 

o exercício do papel difere da mãe para o pai, neste estudo centrar-nos-emos na transição 

para a maternidade. 

Em relação à transição para a maternidade, a identidade materna é alcançada quando 

a mãe se sente em harmonia com o seu desempenho e em concordância com as suas 

próprias expectativas como mãe. Esta identidade desenvolve-se em três componentes 

essenciais: a ligação com o filho; o sentir-se competente nos cuidados ao filho; e, a expres-

são da satisfação e de prazer no exercício do papel maternal (Mercer, 2004; 1995).  

O nascimento de um filho implica para a mulher um processo de adaptação a um novo 

papel e às características únicas do seu filho, podendo demonstrar maior ou menor 

dificuldade nesse desempenho durante o período de pós-parto. 

A adaptação à maternidade é um processo que começa antes da gravidez com tomada 

de decisão sobre o momento da transição maturacional (Benzies et al., 2006) e continua 

até às primeiras semanas e meses após o nascimento (Mercer, 1995; Tulman & Fawcett, 

2003). No período pós-parto, a adaptação de novas mães está na forma de aquisição de 

papéis com o nascimento de um primeiro filho e expansão do papel com o nascimento de 

filhos subsequentes (Mercer, 1995). Mercer (1995) identificou o período inicial após o 

nascimento como um período de recuperação física, a mãe aprende a cuidar do bebé e 

aumenta o apego materno-infantil. À medida que a transição evolui, a normalização de 

sentimentos e experiências leva a uma nova identidade, relacionamentos e funcionamento, 

que começam a ser evidentes cerca de três semanas após o parto, para a maioria das 

mulheres e continuam até quatro a seis meses após o parto (Mercer, 1995; Tulman & 

Fawcett, 2003). 

Ainda que a maternidade seja considerada como uma condição inerente à mulher, o 

facto é que tornar-se mãe envolve a aprendizagem de uma série de habilidades e 

competências, em contextos sociais que muitas vezes são desfavoráveis, ou mesmo, de 

risco (Gonçalves, 2008).  

O período de pós-parto, além de ser uma experiência orgânica, abrange mudanças 

subjetivas e socioculturais, como os significados da mulher, de si e do seu corpo, das 

relações familiares e sociais e uma reintegração sociocultural mediada pela maternidade. 

Estas mudanças levam a necessidades de ordem biológica, psicoemocional, comporta-

mental, relacional, sociocultural e económica, e até relacionadas com questões de género. 

As questões ligadas ao género prendem-se fundamentalmente com o seu papel de 

cuidadora que a situam como a principal responsável pela reprodução, afastando a 

participação do homem nesse processo (Cabral & Oliveira, 2010). 
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Não há evidência que os pais estejam preocupados com os assuntos que os técnicos 

consideram importantes. Nesta perspetiva, por um lado, pode-se correr o risco de as ações 

formativas dos técnicos não corresponderem ao que os pais querem saber e, por outro 

lado, os pais não verem as suas dúvidas esclarecidas. Muitas vezes assiste-se, da parte 

de profissionais de saúde, a respostas evasivas e a banalização dos problemas que os 

pais colocam (Algarvio & Leal, 2004). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é no período pós-parto que ocorre a 

maioria das mortes maternas e infantis (WHO, 2014). Durante este período crítico, mas 

muitas vezes negligenciado, as novas mães têm muitas preocupações de saúde sobre si 

e seus recém-nascidos, incluindo a recuperação física, a falta de sono, a amamentação, 

os cuidados infantis e as exigências de cuidar de um novo bebé, os cuidados familiares e 

as preocupações de relacionamento e a transição de volta para seus empregos (Halford, 

Petch, & Creedy, 2015; Insana, Costello, & Montgomery-Downs, 2011; Kanotra et al., 2007; 

Sink, 2009). Neste âmbito, o período pós-parto é particularmente marcado por dificuldades 

e preocupações a vários níveis: fisiologia do puerpério; cuidar do filho e também 

psicossociais. 

O conceito de preocupação materna primária foi definido pela primeira vez nos anos 

cinquenta do século XX por Winnicott, para designar o estado de preocupação da mulher, 

característico das primeiras semanas ou meses após o parto, e cuja primeira manifestação 

se faz sentir já no final da gravidez (Winnicott, 2014). 

Para Kaitz (2007), as preocupações parentais incluem um conjunto de comportamentos 

relacionais que se iniciam com o nascimento dos filhos e que se estendem ao longo da 

vida dos pais, com maior ou menor intensidade, sendo algo mais do que a prestação de 

cuidados à criança. As preocupações parentais têm assim uma dimensão histórica, cultural 

e contextual, em que as características da criança, dos pais, do grupo social e do tempo 

histórico são marcantes. 

As preocupações maternas refletem as necessidades das mães no período de transição 

para o pós-parto, bem como as referidas alterações no assumir de novos papéis e na 

redefinição/reorganização das responsabilidades no seio da díade parental/familiar. As 

diferentes preocupações que as mães manifestam durante o período de transição para a 

parentalidade podem assumir um impacto diferencial na adaptação ao novo papel parental 

(Caetano, et al., 2018). 

As evidências suportam deste modo, o fato de que as preocupações dos pais são um 

aspeto esperado e positivo da parentalidade. Preocupações dos pais sobre a transição 

para a parentalidade são altamente prevalentes na população em geral, e são preditores 

de resultados positivos em crianças (Castro, 2012). 
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Neste estudo e para a descrição do construto das preocupações maternas deu-se conta 

que os autores originais, datam da década de 60, e consideramos que são estruturantes 

para a descrição do construto, dai os termos como referência. Quanto à autora do 

instrumento que utilizámos o Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ (Kaitz, 2007), 

também ela se apoiou nos mesmos autores para a construção do referido instrumento, daí 

termos considerado também estes referenciais estruturantes e essenciais para  

este trabalho. 

O facto da amostra deste estudo ser com primíparas, resulta da consulta de vários 

estudos que são unânimes ao referirem que as mães e os pais com experiências anteriores 

com crianças apresentarem um nível de conhecimentos mais elevado e sentirem-se mais 

confiantes (Cardoso, 2011). Nesta perspetiva entendemos que pela primeira vez com o 

nascimento do primeiro filho, a mãe vai sentir, conhecer e deparar-se com dificuldades e 

preocupações até aí desconhecidas. 

O período entre o nascimento de um bebé até os seis meses após o parto é visto como 

um período de grandes modificações, que exige a organização de novas maneiras de 

sentir, pensar e comportar-se, especialmente quando se trata do primeiro filho. Além disso, 

é um período em que a mulher se encontra bastante disponível emocionalmente para 

satisfazer as necessidades de seu bebé (Winnicott, 1989; Stern, 1997). Também Mercer 

(2004) refere que os sentimentos de competência materna atingem o seu pico aos 4 meses 

diminuindo significativamente aos 8 e 12 meses. 

O enfermeiro especialista de saúde materna e obstétrica, para além de poder apoiar no 

processo de transição para a maternidade, tem competências específicas no cuidar a 

mulher, inserida na família e comunidade, no período pós-natal, no sentido de potenciar a 

saúde da puérpera e do recém-nascido, apoiando o processo de transição e adaptação à 

parentalidade (Ordem dos Enfermeiros, 2010). É, pois, importante o enfermeiro promover 

e capacitar as mães para o seu papel materno, bem como é fundamental a capacitação 

dos profissionais de saúde, pois são um forte recurso que os pais utilizam, acerca dos 

melhores cuidados a prestar ao recém-nascido. 

A gravidez e o nascimento de um filho constituem uma grande mudança na vida do 

casal. Mesmo que planeado e desejado, o início de vida do bebé aciona um processo 

irreversível de mudança de identidade, papéis e funções dos pais e de toda a família 

(Canavarro & Pedrosa, 2005). 

O desempenho do papel parental constitui uma das mais difíceis experiências humanas. 

Cuidar de um filho exige uma aquisição de saberes e competências que vão sendo 

adquiridas ao longo da vida. 

Os conhecimentos adquiridos durante a gravidez e os poucos dias de permanência da 

mulher na maternidade, por vezes não permitem o esclarecimento de todas as suas 
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dúvidas e os dias que se seguem, embora muito desejados, tornam-se difíceis, pois para 

além de ter necessidade de ajustar as suas expectativas e os seus ritmos de vida às 

características do recém-nascido e à satisfação das suas necessidades, coincide também 

com o período de tempo em que ainda está a recuperar do stress físico da gravidez e do 

trabalho de parto. 

De facto, o processo de construção do papel materno revela-se um processo difícil e 

complexo, principalmente para as mulheres que vão ser mães pela primeira vez. O acom-

panhamento que pode ser dado à mãe pelos profissionais de saúde pode ajudar na sua 

adaptação ao seu novo papel (Mendes, 2009). 

Considerando as diretrizes normativas da profissão de enfermagem emanadas pela 

Ordem dos Enfermeiros (2010), principalmente no que diz respeito à prestação de cuidados 

de enfermagem de saúde materna, obstétrica e ginecológica, a melhoria de qualidade de 

cuidados prestados e a promoção de uma maternidade mais confiante, consciente e segura 

torna-se necessária para uma melhor transição para a maternidade. 

Segundo a OMS (2015), as Orientações Estratégicas Europeias para o fortalecimento 

da enfermagem e enfermagem de saúde materna e obstétrica, em relação às metas de 

saúde 2020, reforçam a importância dos enfermeiros e dos enfermeiros especialistas em 

enfermagem de saúde materna e obstétrica. No referido documento estes profissionais de 

saúde “(…) desempenham um papel-chave e cada vez mais importante nos esforços que 

as sociedades desenvolvem para enfrentar os desafios da saúde pública e para prestar 

cuidados de saúde seguros (com padrões de segurança e eficiência), de elevada 

qualidade, eficazes e eficientes” (p. 9). 

Ainda de acordo com o mesmo documento, os enfermeiros e os enfermeiros especia-

listas de saúde materna e obstétrica são fundamentais para a proteção e melhoria da 

saúde, tendo em conta o apoio disponibilizado e simultaneamente assegurarem o acesso 

e a continuidade dos cuidados. 

A temática do presente estudo está enquadrada numa problemática atual e pertinente, 

onde as mudanças verificadas na estrutura, organização e funcionamento das famílias, 

consistem numa realidade que tem vindo a caracterizar as sociedades ocidentais, às quais 

está implícito uma também alteração nas necessidades das pessoas. Relacionado com 

estas mudanças, emerge um vasto leque de problemas, especialmente no que se refere à 

adaptação de situações de vida e aos processos de transição, nos quais a parentalidade 

se insere. 

É essencial conhecer com mais profundidade como se dá a experiência da mulher 

durante o período pós-parto, os fatores que interferem na adaptação e integração dos 

papéis que ela passa a assumir, para que os cuidados de enfermagem possam contribuir 

para melhorar a sua qualidade de vida. 
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As razões subjacentes à problemática da investigação resultaram de preocupações que 

emergiram no percurso pessoal e profissional, da revisão da literatura efetuada e também 

do desenvolvimento das políticas de saúde. 

Considerados os factos e os elementos anteriormente enunciados, é o momento de 

formular a questão de investigação. De acordo com Fortin (2003), deve ter-se em 

consideração a atualidade da questão, o significado e a importância da mesma para a 

disciplina, a exequibilidade do projeto, assim como, a sua operacionalização. Assim, a 

questão de investigação formulada foi a seguinte:  

– Será que as Preocupações maternas em primíparas são influenciadas por variáveis de 

natureza sócio demográfica, obstétricas e relacionais, ao primeiro e ao sexto mês  

pós-parto? 

De forma a dar resposta à problemática foram traçados os seguintes objetivos. 

– Traduzir e adaptar o Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ para a população 

portuguesa. 

– Descrever as Preocupações maternas em primíparas1 ao primeiro e ao sexto mês  

pós-parto. 

– Avaliar a mudança e estabilidade das Preocupações maternas em primíparas ao 

primeiro e ao sexto mês pós-parto. 

– Analisar a relação/associação entre variáveis de natureza sóciodemográfica (idade 

materna, situação profissional e habilitações académicas), obstétricas (frequência de 

curso de preparação para o parto e parentalidade) e relacionais (temperamento do bebé 

e vinculação materna) nas Preocupações maternas em primíparas ao primeiro e ao 

sexto mês pós-parto. 

A pertinência do estudo revela-se na possibilidade de poder empoderar as mulheres 

que se encontram numa fase de transição para a maternidade. O conhecimento das 

principais preocupações das mães neste processo de transição, irá ampliar no enfermeiro, 

o seu conhecimento sobre estas, favorecer a aquisição de competências no cuidar, 

possibilitar intervenção adequada e consequentemente produzir ganhos em saúde. 

Estruturalmente, o presente trabalho encontra-se organizado em duas partes, para além 

da introdução. A primeira parte designada de enquadramento conceptual é constituída por 

quatro subcapítulos, onde procuramos fundamentar, rever e sistematizar os conceitos mais 

relevantes nesta área do conhecimento, nomeadamente a transição para a parentalidade 

enquanto processo de desenvolvimento, a transição para a maternidade e a consecução 

do papel maternal, das Preocupações parentais às Preocupações maternas no pós-parto 

                                                             
1 Ao longo do relatório a utilização dos termos primíparas e mães pela primeira vez, tem o mesmo 
significado. 
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e, por fim, a transição para a parentalidade/maternidade no pós-parto como foco de 

atenção em enfermagem. 

A segunda parte é composta pela investigação empírica, que é constituída por três 

estudos: Estudo 1: uma revisão integrativa sobre as Preocupações maternas no  

pós-parto em que o objetivo foi a identificação das principais Preocupações maternas no 

pós-parto; Estudo 2: a adaptação cultural e validação do Mothers’ Concern Questionnaire 

–MoCQ para a população portuguesa e o Estudo 3: diz respeito à análise de alguns fatores 

associados às Preocupações maternas no pós-parto. No estudo 3 é explicitada a 

metodologia que se configura como um estudo de tipo quantitativo e com as seguintes 

opções metodológicas: objetivos, tipo de estudo, questão de investigação e hipóteses, 

população e amostra, variáveis, instrumentos e procedimentos de recolha de dados assim 

como os procedimentos formais e éticos. Por fim, a apresentação e discussão de 

resultados, tendo em conta o enquadramento conceptual realizado, acerca da transição 

para a maternidade e Preocupações maternas. 

Terminamos com as conclusões dos três estudos, bem como implicações para a prática 

clínica e para a investigação, limitações do estudo e algumas sugestões para investigações 

futuras.  
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PARTE 1 – ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

Este capítulo pretende analisar o tema em estudo através da clarificação e definição dos 

principais conceitos e elementos, como a transição para a parentalidade enquanto 

processo de desenvolvimento, a adaptação à parentalidade e finalmente a parentalidade 

no ciclo de vida da família. A transição para a maternidade e a consecução do papel 

maternal, segundo a teoria de médio alcance de Mercer (2006) é outra temática a ser 

explorada, assim como as preocupações parentais e as preocupações maternas no pós- 

-parto e alguns fatores que as podem influenciar. O capítulo é finalizado pelo subcapitulo 

da transição para a maternidade no pós-parto como foco de atenção em enfermagem, onde 

se abordam as intervenções de enfermagem. 

A necessidade de preparação e de procura de informação é relevante para o desen-

volvimento das competências parentais, no sentido de proficiência na transição para a 

parentalidade. Assim, importa realçar que entendemos abranger autores de referência, 

pelo que algumas das obras citadas reportam-se a datas do século XX até à atualidade. 
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1.1. TRANSIÇÃO PARA A PARENTALIDADE ENQUANTO PROCESSO DE DESEN-
VOLVIMENTO 

Atualmente a vivência da parentalidade tem contornos diferentes dos de antigamente, 

onde se vivia em famílias alargadas, a aprendizagem da parentalidade se fazia de uma 

forma natural e a família estava sempre presente para apoiar os futuros pais e recém-

nascidos. Hoje em dia, a maioria dos casais vive distante da família de origem e sente 

grande dificuldade de adaptação à parentalidade (Borsa & Nunes, 2011; Costa, 2013). 

Ao longo da vida adulta, o ser humano é frequentemente confrontado com um conjunto 

de mudanças que se revelam transições fundamentais no percurso de vida (Andrade, 

2010). Tratam-se de transições muito importantes, que marcam de forma permanente a 

existência e a personalidade. De entre todas as transições que acompanham a existência 

enquanto adultos, uma destaca-se de entre as demais: o momento em que nos 

transformamos em pais ou em mães (Abreu, 2013; Pappámikail, 2010). Por um lado a 

transição para a parentalidade tem um traço que lhe é único, a sua irreversibilidade, por 

outro lado, está em constante mutação pois cada estádio de desenvolvimento exige uma 

nova adaptação nas suas expectativas, sentimentos, comportamentos e preocupações 

(Cruz, 2005). 

Torna-se então importante a definição de conceitos e elementos que caracterizam esta 

transição, assim como a definição do processo de adaptação à parentalidade e como a 

parentalidade se contextualiza no ciclo vital da família.  

 

1.1.1. Transição para a parentalidade: do conceito aos elementos 

A exigência da sociedade contemporânea confronta-nos com um estilo de vida que não 

se coaduna com longos períodos de estabilidade. Para tal contribuem circunstâncias 

sociais como o aumento do desemprego, a instabilidade nos locais de trabalho, entre 

outros aspetos (Caleira, 2004; Pires, 2014). Ainda do ponto de vista sociológico e antropo-

lógico, fenómenos como a abertura da sociedade a situações de divórcio, encarando-a 

como uma transição normativa ou a consequente realidade das famílias de guarda conjunta 

(Ferreira, 2011). Também acontecimentos a nível global, como o terrorismo, as migrações, 

em escala individual, familiar, nacional ou mundial sucedem-se a um ritmo galopante. 

Todas estas mudanças exigem reorganizações sucessivas das assunções básicas acerca 

de nós próprios e do mundo. 

Cada indivíduo, enquanto elemento de um contexto familiar específico, delineia e define 

novas estratégias que lhe permitem a melhor adaptação às mudanças inerentes a estes 
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fenómenos num palco de fundo, em que ele próprio está imbuído de mudança, ocorrências 

inesperadas e instabilidade. 

Apesar de, na maior parte das suas vidas, o ser humano estar em constante mudança, 

há momentos críticos no ciclo de desenvolvimento, que envolvem passagens de um 

estádio a outro, que Cowan (1991) classifica de transição.  

O conceito “transição” deriva do latim transitiõn e significa mudança, ato ou efeito de 

passar de um estado, período, assunto ou lugar para outro, conferindo sentido(s) à 

trajetória de vida (Dicionário Língua Portuguesa, 2010). 

A definição de transição varia de acordo com o contexto em que é utilizado. Nas últimas 

três décadas, o conceito de transição sofreu alterações nas ciências sociais e nas 

disciplinas de saúde, tendo a enfermagem contribuído para a mais recente compreensão 

da transição, como processo relacionado com a vida e a saúde (Kralik, Visentin, & Loon, 

2006). A vida diária, o ambiente e as interações são constituídas pela natureza, condições, 

significados e experiências de transição. Neste contexto, as transições advêm das 

mudanças de vida, da saúde, dos relacionamentos e do ambiente (Meleis, Sawyer, Im, 

Messias, & Schumacher, 2000). 

As transições requerem a incorporação de conhecimentos, alteração do comportamento 

e mudança na definição do self face ao novo contexto social (Meleis et al., 2000; Wilson, 

1997, citado por Davies, 2005;). Esta vulnerabilidade associada aos processos de transição 

resulta do facto das pessoas não saberem como agir perante uma situação que nunca 

vivenciaram antes. Perante o desconhecimento em lidar com um novo acontecimento, 

sentem-se inseguras e incapazes de fazer face à nova situação. 

A literatura sobre o desenvolvimento na idade adulta defende que, um período de 

transição é um período de mudança, de desequilíbrio, de conflito interno entre os ganhos 

e as perdas que ocorrem entre os períodos de estabilidade e de desequilíbrio. Um indivíduo 

passa por uma fase de transição quando se depara com um possível “ponto de viragem” 

no seu trajeto de vida, como por exemplo, a saída de casa dos pais, o início de um curso 

superior, a entrada no mercado de trabalho, o casamento, o nascimento dos filhos, entre 

outros (Fiorini, More, & Bardagi, 2017; Tavares, 2014).  

Por conseguinte, ao longo da vida adulta somos frequentemente confrontados com um 

conjunto de mudanças que se revelam transições essenciais no nosso percurso de vida, 

que marcam de forma permanente a nossa existência e a nossa personalidade. Ao longo 

da vida, o indivíduo experimenta a tomada de consciência de novas competências, com a 

adoção de respostas comportamentais de ajustamento, levando à reorganização de 

papéis, à reestruturação da competência pessoal e dos relacionamentos e à gestão de 

emoções no contexto social (Cowan, 1991). 
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A partir do conceito de ciclo de vida familiar, acredita-se que a transição para a 

parentalidade é uma das maiores mudanças por que o sistema familiar pode passar. É o 

momento em que os cônjuges, se tornam pais, e o nascimento do primeiro filho, em 

especial, é a primeira experiência de parentalidade vivida pelo casal. 

A transição para a parentalidade exige que o sistema se reorganize e se acomode às 

mudanças e aponta como tarefa para o casal, a renegociação dos laços existentes em 

relação ao poder interpessoal e ao grau de aproximação emocional da sua relação (Tuer, 

1993, como referido em Menezes & Lopes, 2007). 

De acordo com Goldberg e Michaels (1988), o termo transição para a parentalidade, 

refere-se ao período relativamente breve de tempo que medeia o início da gravidez e os 

primeiros meses de vida do bebé. Biologicamente a transição começa com a conceção, 

mas do ponto de vista psicológico e sociológico, mesmo antes desta, registam-se um 

conjunto de acontecimentos e criam-se expectativas e objetivos pessoais, como sejam 

decisões (quando ter uma criança por exemplo) que influenciam a experiência desta 

transição. 

Para Barba e Selder (1995), como referido em Mercer (2004), a transição para a 

parentalidade caracteriza-se por um envolvimento e compromisso intenso que começa 

antes ou durante a gravidez e se prolonga para além do parto. Implica a passagem de uma 

realidade conhecida para uma desconhecida, o que exige a reorganização de responsa-

bilidades e comportamentos, para atingir uma nova conceção de si. 

O impacto do processo de transição transcende amplamente os momentos da conceção 

e do parto. “O tornar-se mãe ou pai” é principalmente um processo dinâmico de construção 

e de desenvolvimento pessoal que mobiliza outros processos, irreversíveis e suscetíveis 

de transformar a identidade pessoal, papéis e funções dos progenitores e da família e que 

visam a construção da parentalidade (Canavarro & Pedrosa, 2005; Canavarro, 2001). 

Para Leal (2005, p. 322) “a parentalidade (do latim parentâle) é um processo maturativo 

que leva a uma reestruturação psicoafectiva, permitindo a dois adultos de se tornarem pais, 

isto é, de responder às necessidades físicas, afetivas e psíquicas do(s) filho(s)”. 

Na Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), a parentalidade 

inscreve-se no foco de atenção de “tomar conta” e é caracterizada por: 

“Tomar conta: assumir as responsabilidades de ser mãe/pai; comportamentos desti-

nados a facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; comporta-

mentos para optimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização 

das expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos comporta-

mentos de papel parental adequados ou inadequados” (CIPE, 2015, p. 71). 
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A parentalidade não é instintiva, nem automática, requer aprendizagem e comporta 

aspetos etnológicos e culturais podendo apresentar várias modalidades, de acordo com os 

grupos e culturas. Para Badinter (1998), é importante a influência da cultura, no instinto 

parental, bem como as crenças, valores e costumes de determinada sociedade, que são 

condicionantes do comportamento das pessoas. 

Para a comunidade científica, a parentalidade é definida como uma das “obrigações” 

mais árduas e complexas, constituindo assim, um dos maiores compromissos e desafios 

para o ser humano. Compreende num conjunto de tarefas conferidas aos pais para que 

estes tomem conta, protejam, guardem, auxiliem e garantam a sobrevivência e o 

desenvolvimento, tanto físico como psicológico, da criança (Barroso & Machado, 2010).  

A parentalidade é a segunda etapa do ciclo vital de um casal, uma vez que marca o 

nascimento do primeiro filho quando anteriormente a este nascimento, a missão principal 

dos cônjuges foi estabelecer-se como uma díade. Ao longo da transição para a parenta-

lidade, os pais passam por uma transformação significativa, diferenciando o relaciona-

mento em dois subsistemas: os subsistemas conjugais e o de coparentalidade. Do mesmo 

modo, surgem novas tarefas e obrigações, e várias reorganizações relacionais no seio 

familiar, sendo um processo de adaptação que inclui mudanças a nível biológico, afetivo, 

cognitivo e social do desenvolvimento tanto da mulher como do homem. O nascimento de 

um filho é motivo de profundas mudanças na vida conjugal (Alarcão, 2006). 

O conceito de parentalidade é mais abrangente do que o de transição para a 

parentalidade e implica um conjunto de tarefas intensivas e de longo-prazo, dirigidas à 

satisfação das necessidades físicas, materiais, sociais e relacionais da criança, para que 

esta apresente um desenvolvimento harmonioso dentro e fora da família. Neste sentido, a 

parentalidade é um processo que configura um projeto de vida a longo prazo ou mesmo 

vitalício, também ele sujeito a sucessivas mudanças e tarefas de adaptação (Cowan & 

Cowan, 1995). Simultaneamente é um processo de reorganização e desenvolvimento, na 

medida que contribui para o próprio desenvolvimento pessoal dos pais (Canavarro, 2001; 

Leal, 2005). 

É ainda de ressaltar que a transição para a parentalidade leva a mudanças na vida dos 

membros do casal. A parentalidade pode afetar o casal a nível pessoal, familiar e social. É 

o início de uma nova fase do ciclo de vida da família, que envolve modificações e 

reformulações a um nível cognitivo, biológico, social e afetivo (Lima, Esteves, Graça, & 

Alves, 2007). Trata-se assim de um momento de grande vulnerabilidade emocional, tanto 

para mães como para pais. A adequação da expectativa dos pais é a base e o primeiro 

passo para a parentalidade. 

O desempenho da parentalidade envolve diferentes dimensões. Segundo Ribas, Junior 

e Valente (2006), alguns estudos têm destacado, entre outros aspetos, a perceção dos 
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pais e mães sobre o seu próprio desempenho no que diz respeito à sua competência, 

satisfação, integração e investimento no exercício parental, formas como interagem com 

os filhos, crenças, estilos de punição e medidas disciplinares utilizadas. Os sistemas de 

crenças parentais podem ser definidos como conjuntos organizados de ideias implícitas 

nas atividades da vida diária e nos julgamentos, escolhas e decisões que os pais tomam, 

que resultam da história pessoal de cada um (Kobarg, Sachetti, & Vieira, 2006). Assim, os 

comportamentos parentais são influenciados por aquilo que os pais trazem da sua história 

pessoal e das suas características e habilidades (Vicente, 2010). 

De facto, a opção de se tornar pai e de se tornar mãe é assumir um compromisso irrever-

sível, facto que distingue a parentalidade das restantes transições. Afigura-se como uma 

das transições que ocorre durante o desenvolvimento da vida dos indivíduos, razão pela 

qual foi designada por Meleis et al. (2000) e Mercer (2004) como uma transição 

desenvolvimental. 

Para Pridham e Chang (1992, como referido em Lowdermilk & Perry, 2008), o processo 

de transição continua até que os cuidados à criança deixem de ser desconhecidos ou 

imprevisíveis. Termina quando os pais desenvolverem sentimentos de bem-estar, 

confiança e mestria no desempenho parental. 

De forma sucinta, a transição para a parentalidade implica um conjunto específico de 

tarefas desenvolvimentais para a mulher e para o homem, particularmente no que diz 

respeito aos relacionamentos a nível individual, conjugal e da família alargada. A nível 

individual, determina a revisão de papéis da infância e dos modelos de interação vividos 

com e entre os pais; a nível conjugal determina a reorganização das modalidades anterio-

res de relacionamento e a nível da família alargada, a preparação para a tarefa partilhada 

de cuidar do bebé (Figueiredo, 2004). 

 

1.1.2. Adaptação à parentalidade 

A capacidade de adaptação tem acompanhado, desde sempre, o processo evolutivo da 

humanidade. Foi graças a esta capacidade que a raça humana foi capaz de se reproduzir, 

preservar a espécie e evoluir (Weiss, Fawcett, & Abe, 2009). No entanto, a capacidade de 

resposta e adaptação individual face à mudança, poderá colocar em risco a saúde, 

equilíbrio e bem-estar, porque, para que a adaptação ocorra, é necessário o 

desenvolvimento de respostas adaptativas que implicam promoção e orientação com vista 

a um objetivo previamente delineado. 

Cichetti e Cohen (1995, p. 6) referem que, no que concerne às capacidades adaptativas 

dos indivíduos “a competência prévia tende a promover a competência posterior e que um 
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indivíduo que se confronta de modo adaptativo com os desafios de um estádio particular, 

estará melhor equipado para se confrontar com os desafios sucessivos do desen-

volvimento”. 

Contudo, a adaptação prévia não garante em absoluto a adaptação posterior, mas pode 

proporcionar uma mais adequada organização dos vários sistemas ou domínios da 

existência, uma maior possibilidade de ter à disposição e de mobilizar recursos adaptativos 

internos e externos, para se confrontar e lidar de modo adequado com as novas exigências 

desenvolvimentais (Martins, 2013). 

As experiências e os desafios presentes podem fazer redirecionar a trajetória do 

desenvolvimento individual, no sentido de uma melhor ou pior adaptação. Cichetti e Cohen 

(1995) mencionam que os indivíduos nem sempre são afetados pelas experiências 

precoces, nem ficam para sempre marcados por elas. A mudança não significa plasticidade 

total ou descontinuidade. 

Em cada período do desenvolvimento, a adaptação com sucesso, significa uma inte-

gração adaptativa dentro e entre os domínios biológico, emocional, cognitivo, comporta-

mental e social, permitindo à pessoa dominar os desafios e exigências desenvolvimentais 

com que se confronta no presente e promover a sua adaptação ao ambiente (Soares, 

2000). 

O nascimento, tal como a gravidez, é um acontecimento que gera grandes emoções e 

mudanças na vida de uma mãe, de um pai e na família e a conceção de um novo ser é 

sem dúvida um acontecimento transcendental. 

De acordo com Conde e Figueiredo (2007), a transição para a parentalidade é pautada 

pela mudança a diversos níveis, exigindo um processo de adaptação e onde importa 

cumprir um conjunto de tarefas de desenvolvimento. 

Na gravidez, a mulher e o homem deixam de ser apenas filha e filho para se tornarem 

pais, vivenciando esta transição com expectativas, anseios e medos. Para Colman e 

Colman (1994), o ano de nascimento do seu primeiro filho é um dos mais importantes das 

suas vidas, e tem como função primordial prepará-los de forma gradual para tarefas 

complexas e desafiantes. 

Com o nascimento do primeiro filho dá-se início a uma nova fase de transição do ciclo 

vital da família, que se move da função conjugal para a função parental (Relvas, 2006), 

acompanhada pela alteração dos papéis sociais do casal que conduzem a necessidades 

de redefinição e reorganização de projetos de vida, a nível da identidade e funções (Cowan 

& Cowan, 2000). 

As experiências de transição para a parentalidade são individuais a cada mãe e pai, de 

acordo com a mudança que determinado acontecimento trará à sua vida. Todavia, de 
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acordo com Nyström e Öhrling (2004), uma transição implica forçosamente a aprendiza-

gem de novos papéis e relacionamentos, com vista ao desenvolvimento de uma 

capacidade de resposta e desempenho de um novo papel.  

Como já foi referido, a adaptação à parentalidade é um processo em que estão 

envolvidos pai e mãe. Cada estádio de desenvolvimento exige uma nova adaptação nas 

suas expectativas, sentimentos, comportamentos e preocupações (Cruz, 2005). Esta 

adaptação abrange as necessidades parentais relacionadas com os comportamentos que 

ocorrem no ajustamento à gravidez e em empreender ações para se preparar para ser 

mãe/pai, interiorizando as expetativas da família, amigos e sociedade, quanto aos 

comportamentos adequados ou inadequados (Internacional Council of Nurses, 2006). 

Apesar do nascimento de um filho ser um acontecimento que envolve o casal e também 

toda a família, pais e mães tendem a adaptar-se de forma diferenciada, em função de vários 

fatores, sobretudo das suas caraterísticas individuais, das características do bebé e 

também das características do contexto social em que estão inseridos (Cardoso & Vivian, 

2017). 

A preparação para o novo papel é construída durante a infância, através das brinca-

deiras com bonecas e das representações encenadas enquanto crianças sobre os pais e 

as mães e com a própria experiência vivida com as próprias figuras parentais, através da 

observação do modelo parental. Posteriormente, é possível imaginar o bebé que se vai ter 

e o modo de relacionamento com ele (Pereira & Piccinini, 2007; Stern, 1997). 

De acordo com a literatura consultada, o nascimento de um filho pode provocar nos pais 

e na restante família alguma perturbação devido às mudanças que lhe estão associadas. 

Os estudos referem que de um modo geral, estas mudanças são mais acentuadas nas 

mães, sugerindo que são estas quem mais apresentam dificuldades de adaptação 

(Cardoso & Vivian, 2017; Winnicott, 2014). No entanto, esta adaptação depende sempre 

de outros fatores, como sejam, o contexto em que a pessoa se insere, nomeadamente as 

relações que estabelece e os vários papéis que desempenha (Moura-Ramos & Canavarro, 

2007). 

Também Meleis et al. (2000) referem que o processo de adaptação à parentalidade 

pode ser influenciado pelas condições pessoais, crenças e atitudes culturais, nível 

socioeconómico, preparação e conhecimento, condições comunitárias e sociais. 

Warren (2005), estudou alguns fatores, nomeadamente o contributo do suporte social 

como meio facilitador da adaptação à parentalidade. Este autor realçou a importância do 

suporte social e verificou que este corresponde a uma estrutura social que compreende o 

apoio formal (profissionais) e o apoio informal (família/amigos). Este suporte social inclui 

quatro elementos funcionais de apoio, designadamente: instrumental, informativo, emo-

cional e apreciação. Através do resultado dos seus estudos, verificou que o suporte de 
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apreciação e o suporte informativo estão relacionados com a confiança face aos cuidados 

a prestar ao bebé e que os enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica foram 

referidos como os profissionais que mais forneceram este tipo de apoio. 

Outro fator que influencia decisivamente a adaptação à parentalidade é, segundo 

Ramos (2005), a equidade no envolvimento nos cuidados. Assim, a distribuição de tarefas 

pode contribuir para a diminuição das tensões entre o casal, porque facilita o apoio mútuo, 

a partilha de receios, preocupações, dificuldades e momentos gratificantes.  

Ahlborg e Strandmark (2001), na revisão da literatura que desenvolveram, constataram 

que quando os homens e as mulheres se tornam pais, passam a dispor de menos tempo 

para realizar atividades de lazer em conjunto e as mulheres revelaram uma diminuição na 

satisfação com o casamento e para com o marido e só recuperavam o desejo sexual cerca 

de 6 meses após o parto. 

A influência da relação marital na adaptação à parentalidade e o modo como é afetada 

pela transição foi abordada por diferentes autores (Afonso, 2000; Mendes, 2007; Ramos 

2005). Todos eles são unânimes no que concerne à ideia de que a qualidade da relação 

marital exerce influência na adaptação à parentalidade, pois a satisfação e a facilidade com 

que o casal construiu a relação, o modo como se conheceu e a aceitação do modo de ser 

de cada um, são elementos determinantes no sucesso da parentalidade. Knauth (2001) 

acrescenta que o modo como funciona o casamento no momento da transição, vai 

influenciar a relação entre os membros da família e o funcionamento futuro da mesma. 

Também Canavarro (2001) refere que um filho provoca mudanças nos costumes e 

hábitos levando a grandes responsabilidades e a uma redução do tempo que os cônjuges 

têm um com o outro, podendo provocar algum tipo de tensão. A mulher e o homem que 

eram apenas companheiros assumem os novos papéis de mãe e pai. Por vezes, esta 

transição pode alterar a qualidade conjugal e o relacionamento dos pais, tornando-o mais 

conflituoso. Segundo Van Egeren e Hawkins, (2004), apesar de estudos descreverem que 

a satisfação relacional decresce após o nascimento do primeiro filho, com diversos casais 

a apresentarem diminuição no bem-estar conjugal, outros estudos existem que não têm 

evidenciado alterações ou eventualmente referem um aumento da satisfação relacional ao 

longo da transição. 

O nível de escolaridade dos pais surge como um fator importante na adaptação, na 

medida em que mulheres com um nível educacional mais elevado procuram fontes de 

informação mais credíveis e formais, como sejam, livros, internet, enfermeiros, médicos 

para acederem à informação. Este facto pode refletir-se num superior nível de conheci-

mentos. Por outro lado, mulheres com um nível educacional mais baixo privilegiam como 

fontes de informação a família e os amigos (Reich, 2005). 
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A procura de conhecimento da maior parte dos pais emerge, quando se apercebem que 

para tomar uma decisão, não são detentores de informação suficiente para concretizar com 

confiança e segurança determinado procedimento (Cardoso, 2011). 

Se analisarmos o conhecimento do ponto de vista da enfermagem, para o ICN (2011), 

o conhecimento é entendido como o foco de atenção dos enfermeiros, que é referido como 

o conteúdo específico do pensamento baseado no saber adquirido, na informação ou nas 

capacidades aprendidas, no conhecimento e no reconhecimento da informação. De acordo 

com Nursing Outcomes Classification (NOC), o conhecimento remete tanto para a 

compreensão de determinada informação como para a capacidade de mobilizar as 

informações necessárias à manutenção e ao restabelecimento da saúde (Moorhead, 

Johnson & Maas, 2008). 

Mas, no caso concreto da parentalidade, entendeu-se de forma sucinta, que a 

responsabilidade de ser mãe/pai, na sua eficácia, eficiência e efetividade é um fenómeno 

importante para o sucesso de uma família, sendo que a parentalidade/maternidade ade-

quada modela as gerações futuras e o modo como a próxima geração se vai comportar, 

afetando todo o mundo ao seu redor. 

Como temos vindo a referir a parentalidade não é um processo natural, mas antes um 

processo social e cognitivo, que mais que intuitivo, é um processo adquirido que exige 

aprendizagem e adaptação (Mendes, 2009; Mercer, 1995; Tavares, 2014). As perceções, 

expetativas e necessidades de aprendizagem podem ter um efeito facilitador ou inibidor e 

desempenham um papel importante na adaptação à parentalidade (Lugina, Christensson, 

Massawe, Nystrom, & Lindmark, 2001). Os fatores facilitadores podem tornar este proces-

so mais suave, pois quanto mais conhecimento se detém, maior é a capacidade de 

adaptação à situação (Sink, 2009).  

 

1.1.3. A parentalidade no ciclo vital da família 

As profundas mudanças que vêm ocorrendo, nos últimos séculos, nas sociedades 

ocidentais, em geral, e nas famílias, em particular, têm tido importantes impactos na paren-

talidade, colocando novos desafios aos progenitores nessa função, já per si, extremamente 

exigente. 

A família tem um papel central nas sociedades, pois é a partir dela que as sociedades 

se constituem, organizam e funcionam, sendo através do crescimento e desenvolvimento 

dos seus membros que estes aprendem a viver em comum, adquirindo normas, valores e 

cultura vigentes (Cardoso, 2011; Winnicott, 1989). Sendo assim, face à importância da 

família na sociedade é imprescindível que o Estado e a sociedade em geral, contribua de 
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forma efetiva na criação de condições para que os seus membros se possam tornar pais e 

mães, aquando do exercício da função parental. Sendo a família uma das instituições mais 

importantes da sociedade, representa o principal grupo social que influencia e é influen-

ciado por outras pessoas e instituições. Apesar dos vários conceitos e das diferenças que 

lhe estão inerentes, podemos dizer que a família assenta basicamente no conjunto de 

relações e interações que os seus membros estabelecem, não só entre si, como também 

com o meio onde se encontram incluídos (Relvas, 2006). 

Segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem, a família é 

definida como: 

“Grupo: unidade social ou todo coletivo composto por pessoas ligadas através de 

consanguinidade, afinidade, relações emocionais ou legais, sendo a unidade ou o todo 

considerado como um sistema que é maior do que a soma das partes.” (CIPE, 2015,  

p. 143). 

Denota-se, com esta definição, uma grande abrangência do conceito de família, a qual 

acompanha a evolução verificada nas sociedades. A este propósito, também a Organi-

zação Mundial de Saúde (OMS, 2015), considera que a definição de família não pode 

limitar-se a laços de sangue, casamento, parceria sexual ou adoção. Qualquer grupo cujas 

ligações sejam baseadas na confiança, suporte mútuo e um destino comum, pode ser 

encarado como família. Ao referir-se à família como “um conjunto de indivíduos que 

desenvolvem entre si, de forma sistemática e organizada, interações particulares que lhe 

conferem individualidade grupal e autonomia”, Relvas (1997, citado por Relvas e Lourenço, 

2001, p. 107) introduz as noções de interação e organização. No mesmo sentido, Alarcão 

(2006, p. 28) refere que a família representa “um sistema organizado que aceita um 

conjunto finito de transformações estruturais, conservando sempre a sua organização”. 

Enquanto sistema, a família pressupõe uma interação dos seus elementos em que a 

modificação num deles provoca alterações nos restantes. 

Todas as famílias em transição para a parentalidade têm uma estrutura própria de 

referência que deve ser avaliada, reconhecida e entendida. Torna-se assim, essencial para 

a promoção da parentalidade, a avaliação dos padrões da família, de comportamentos de 

saúde, estilos de vida, crenças, valores e perceções, bem como barreiras de 

comportamento de saúde (Lasio, Putzu, & Serri, 2018). 

Ao longo do seu ciclo de vida o ser humano passa por várias fases de transição, 

podendo o seu surgimento ser precipitado por um determinado acontecimento, como por 

exemplo o nascimento de um filho. Esta transição pode ser planeada e desejada, uma 

escolha pessoal, ou pelo contrário ser alheio à vontade da pessoa. Esta transição para a 

parentalidade provoca profundas alterações na vida de cada um, que se repercutem em 
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todos os elementos da família. O nascimento de um filho marca uma nova etapa da vida 

do casal, provocando uma mudança de perspetiva, reorganização familiar e um aumento 

de responsabilidade (Mendes, 2009). 

A importância da família ao longo dos tempos tem vindo a aumentar, e conhecer o seu 

papel no ciclo vital, é fundamental para compreender a vivência da parentalidade. Torna- 

-se, pois, importante conhecer o conceito de família, funções e papéis atribuídos aos seus 

membros, assim como as formas de organização e tarefas desenvolvimentais que ocorrem 

durante as várias etapas do ciclo vital (Martins, Abreu, & Figueiredo, 2017). 

Para que se entenda, o ciclo vital consiste no conjunto de etapas que uma unidade 

familiar atravessa desde a sua constituição até ao seu desaparecimento, especificando as 

suas principais características, tarefas, dificuldades e potencialidades (Alarcão, 2006).  

O ciclo vital da família enquanto “sequência previsível de transformações na 

organização familiar em função do cumprimento de tarefas bem definidas”, dá-nos conta 

de mudanças em cinco etapas sucessivas. Neste contexto, Relvas (2006), na sua 

abordagem sistémica da família, propõe as cinco etapas de desenvolvimento do ciclo vital, 

com tarefas específicas em cada uma delas. Estas etapas são as seguintes: 

– Formação do casal: é o início da família nuclear, dois indivíduos em função dos desejos 

ou projetos, ao construírem uma nova estrutura familiar, estão a construir um novo 

sistema com normas, padrões e valores próprios, trazendo um património individual, 

que passará a fazer parte de um património comum. A negociação e a renegociação 

fazem parte da formação do casal, daí resultando sentimentos de pertença e vinculação 

aos elementos que constituem a nova família.  

– Família com filhos pequenos: o início desta etapa corresponde ao nascimento do 

primeiro filho. É um acontecimento que exige reorganização e implica transformações e 

adaptações significativas passando por uma definição e redefinição de papéis parentais 

e limites face ao exterior. 

– Família com filhos na escola: é o prolongamento da etapa anterior, a entrada na escola 

primária é considerada um marco no ciclo vital porque reflete o dever social da 

educação, partilhado com outra “instituição”, que não a família. 

– Família com filhos adolescentes: é a fase de adolescência dos elementos mais jovens 

da família, sendo ainda um período de redefinição do equilíbrio individual, social e 

familiar. 

 O contexto envolvente irá desempenhar um papel preponderante na forma como as 

famílias experienciam e ultrapassam esta etapa, uma vez que ocorre uma entrada e 

saída de valores, normas e interesses que são transportados dos e para os diferentes 

contextos (escola, família, grupo de amigos). 
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– Família com filhos adultos: é caracterizada basicamente pela intergeracionalidade.  

A família multigeracional é um tipo de família dominante nos nossos dias que advém do 

aumento significativo da esperança de vida resultante dos avanços tecnológicos e da 

ciência médica. 

Atendendo aos objetivos do presente estudo, centrámo-nos em duas destas fases: 

Formação do casal e famílias com filhos pequenos.  

Com o nascimento do primeiro filho inicia-se uma nova fase de transição do ciclo vital 

familiar. A díade alarga-se à tríade, e a “revolução” afetiva do casal é acompanhada de 

uma redistribuição de papéis, funções e imagens identificativas a três níveis: no seio do 

próprio par, nas relações entre os membros do casal e as famílias de origem e nas relações 

com os contextos envolventes mais significativos (profissional, de amizades, rede de 

suporte social, entre outros) em que as tarefas indicadas são relativas às exigências 

colocadas à família pelo nível etário e desenvolvimento das crianças (Alarcão, 2006). 

É na segunda etapa do desenvolvimento do ciclo vital “família com filhos pequenos” que, 

de acordo com Relvas (2006), “os novos pais organizam o modelo parental”. Este modelo 

é composto pelos modelos maternal e paternal, e é através desta representação que, 

segundo a autora, é possível assumir a função parental. A dimensão sociocultural exerce 

um papel relevante no modo como é encarada esta função. Nesta medida, com a evolução 

e as transformações sociais ocorridas tem-se verificado uma mudança significativa nos 

papéis atribuídos, quer ao pai quer à mãe, constatando-se cada vez mais que ambos 

exercem um papel complementar no exercício da parentalidade. 

De facto, quando surge o primeiro filho, ocorre uma transformação na família, e conduz 

a uma reorganização da função conjugal para a função parental. A relação que se 

estabelece entre mãe e filho pode levar a que o pai se sinta colocado em segundo plano 

(Alarcão, 2006). Por esta razão, Relvas (2006), referenciou que o nascimento de uma 

criança leva geralmente a uma diminuição na intimidade e satisfação conjugal, como, por 

exemplo, a nível das relações sexuais e do tempo e atenção mutuamente disponível  

do casal. 

Face ao referido, entende-se que a família no seu processo de desenvolvimento 

apresenta especificidades e semelhanças, que de acordo com as suas potencialidades e 

dificuldades, se vão modificando ao longo de todo o processo de desenvolvimento e que 

vão definindo a sua identidade. 

O nascimento do primeiro filho reforça algumas das alterações já sentidas no início da 

vida conjugal (1º etapa de desenvolvimento do ciclo vital de Relvas – formação do casal), 

promovendo perdas, nomeadamente em termos do tempo pessoal, que deixam de ser 

negativas e passam a ser consideradas com indiferença (Wall, 2005, p. 373). O casal vive 

conflitos específicos aquando do nascimento do primeiro filho, e essas mudanças são 
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sentidas diferentemente. Cowan e Cowan (2000), referem que a diferença entre homens e 

mulheres é sentida de forma distinta: as mulheres apresentam uma diminuição da 

satisfação conjugal, e os homens percecionam esta diminuição. Este declínio é mais 

acentuado para as mulheres, pois com o aumento do número de membros da família, das 

tarefas e exigências, os momentos para um diálogo privado ou uma intimidade ficam 

reduzidos (Vicente, 2010). 

 

1.2. TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE E A CONSECUÇÃO DO PAPEL MATERNAL 

O período referente à transição para a maternidade, envolve o período de tempo que 

vai desde a gravidez até aos primeiros tempos após o parto, incluindo tanto a preparação, 

como o assumir os cuidados ao seu primeiro filho, enquanto processos de desenvolvi-

mento, que levam à reestruturação psicológica, social e afetiva da mulher, permitindo 

tornar-se responsável pelo filho (Meleis et al., 2000; Mercer, 2006). 

Este capítulo integra a teoria de enfermagem de médio alcance de Mercer, na 

contextualização da transição para a maternidade e na descrição da consecução do papel 

maternal (Maternal Role Attainment), como um processo de interação e desenvolvimento.  

 

1.2.1. Transição para a maternidade 

A mulher é um símbolo da fecundidade, e é em seu redor que as práticas e rituais desde 

a conceção até ao nascimento se realizam (Russo, Monteiro & Demétrio, 2000). Mas, como 

afirma Tobin (1999, como referido em Canavarro, 2001), as raparigas não nascem com a 

necessidade de ser mães dentro delas, nascem sim, com a capacidade biológica de 

reprodução, que não é condição essencial para que uma mulher deseje ter uma criança ou 

seja capaz de ser mãe. A maternidade implica uma tomada de consciência plena que está 

subjacente a um desenvolvimento e maturação pessoal, que leva a essa tomada de 

decisão. 

O desenvolvimento psicossocial da mulher aumenta, ao estabelecer a identidade 

materna de se tornar mãe, levando a um alargamento do funcionamento adaptativo 

(Andrade, Baccelli, & Benincasa, 2017). 

Para Mendes (2009), o projeto da maternidade tem início muito antes de a gravidez 

ocorrer e transcende o momento do parto, tratando-se assim, do ponto de vista 

psicossocial, de um processo dinâmico, de construção e de desenvolvimento. 

A transição para a maternidade tem sido descrita como um processo que inclui aspetos 

relativos ao desempenho de cuidados, ao funcionamento familiar ou à recuperação do 



Parte 1 – Enquadramento Conceptual 

23 

estilo de vida, à satisfação pessoal e emocional, em que estão envolvidas as 

representações da mulher relativas à gravidez e à maternidade, bem como a fatores 

relacionados com a própria mulher, com o bebé e com as condições sociais (Mercer, 2004). 

O processo de preparação para que a mulher se torne mãe, tem uma evolução progres-

siva e tem vindo a ser analisado por vários autores. Mercer (2004), é uma das autoras que 

defende que a preparação para a maternidade começa a partir do momento em que a 

mulher planeia e começa a tentar engravidar, quando a gravidez é confirmada e quando 

decide mantê-la. A preparação é um processo ininterrupto e mútuo que envolve um 

compromisso com a maternidade e que se manifesta pelo cuidado que a mãe tem com ela 

própria e com o filho. A autora salienta as seguintes estratégias para a concretização da 

identidade maternal: 1. estar pronta; 2. lidar com a realidade: começa na gravidez e 

prolonga-se até ao período pós parto; 3. ajustar-se à realidade: inicia-se no nascimento e 

estende-se até ao momento em que a mulher se sente confortável e confiante na prestação 

de cuidados ao filho, sendo capaz de tomar decisões relativamente ao mesmo e 

terminando cerca de quatro meses após o nascimento e 4. sonhar com essa realidade: a 

mulher sonha com o passado reportando-se à própria infância vive a experiência do 

presente e visiona o futuro. 

Para Canavarro (2001), Mendes (2002) e Leal (2005), a maternidade pressupõe uma 

maior visibilidade nos primeiros anos de vida da criança, dado o nível de dependência e o 

conjunto de cuidados que são necessários ao seu crescimento e desenvolvimento 

harmonioso. Como afirma Leal (2005), “mais que ter um filho é o desejo de ser mãe”. Acima 

de tudo, a gravidez é, uma experiência/vivência de mudança e de renovação, de 

enriquecimento e desafio. 

Neste contexto a grávida vai adquirir novos conhecimentos e competências durante o 

período gestacional, essenciais para a transição segura para a maternidade, caminhando 

assim para uma integração efetiva no seu papel de mãe (Mendes, 2002). 

O assumir da maternidade requer sucessivas mudanças e tarefas desenvolvimentais.  

O desenvolvimento das tarefas maternas, ainda na gravidez, foi explicado com base em 

estudos realizados por Rubin (1975; 1984, citado por Mendes, 2009). Assim, esta autora 

descreveu as principais tarefas maternas interdependentes: assegurar uma passagem 

segura para ela própria e para a criança, durante a gravidez e o parto; assegurar aceitação 

social para si e para o seu filho, por um número significativo de membros da família; iniciar 

a sua ligação com o filho e aprender a dar-se, de si em benefício do outro, isto é, explorar 

em profundidade, o significado do ato transitivo de dar/receber. 

Esta revisão e descrição das tarefas maternas a desenvolver na gravidez foi reforçada 

pela classificação de Colman e Colman (1994): 
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– Tarefa 1: aceitar a gravidez – no contexto da ambivalência da aceitação/rejeição do 

estado da gravidez, inicia-se o processo de identificação materna. Caracteriza-se por 

sentimentos de felicidade e prazer, relativamente poucos desconfortos ou alta tolerância 

ao desconforto, alterações moderadas de humor que se devem ao profundo questio-

namento relativo à viabilidade da própria gravidez, à aceitação do feto, às mudanças que 

o novo estado implica e à própria maternidade (Brazelton & Cramer, 1993; Canavarro, 

2001; Colman & Colman, 1994). Sem a aceitação e a consequente integração da gravidez, 

a mulher não pode progredir nas tarefas subsequentes. 

– Tarefa 2: aceitar a realidade do feto – ultrapassada a ambivalência relativa à gravidez, 

surge um momento de viragem. A sensação real de presença do bebé dentro de si, pela 

perceção dos movimentos fetais e a visualização das ecografias, determina definitivamente 

a diferenciação mãe-feto, o que se traduz na aceitação do feto como entidade separada, 

com uma identidade própria, tornando-se fundamental para o processo de vinculação, para 

a preparação para o nascimento e para a separação física do parto. Identificam-se 

fantasias relacionadas com o bebé e começam a ensaiar cognitivamente as primeiras 

tarefas de prestação de cuidados bem como as suas características físicas e tempera-

mentais (Brazelton & Cramer, 1993; Canavarro, 2001). Do ponto de vista comportamental, 

é frequente observar a grávida a acariciar o abdómen e a dialogar com o seu bebé, 

estabelecendo-se a comunicação verbal e táctil entre ambos. A mãe passa por longos 

períodos de introspeção (Colman e Colman, 1994; Corbett, 2008). 

– Tarefa 3: reavaliar e reestruturar a relação com os pais – nomeadamente, no que diz 

respeito à representação que a mulher tem do modelo de comportamento materno prove-

niente da sua mãe e também das expectativas que tem do seu comportamento no papel 

de avós. Integra experiências positivas e negativas que teve como filha, aceitando o bom 

desempenho dos pais e simultaneamente, as suas falhas e limitações. É então possível, 

selecionar os comportamentos maternos/paternos a adotar, de acordo com os que 

considera mais adequados, adotando outros em substituição dos que considera disfun-

cionais e aceitar e lidar melhor com as suas próprias falhas enquanto mãe. O significado 

do relacionamento com a mãe é um fator importante de adaptação à gravidez e materni-

dade.  

A partir do segundo trimestre de gravidez aumentam os contactos com a mãe, nas 

dimensões de ajuda/apoio e de relação, que vão contribuir para preparar e antecipar 

acontecimentos futuros. A disponibilidade da mãe permite o desenvolvimento de compe-

tências e sentimentos de segurança, podendo facilitar o papel materno, no entanto a 

excessiva intromissão poderá ter efeitos negativos (Colman & Colman, 1994; Cowan & 

Cowan, 2000; Mercer, 1995). 
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As relações tendem a ser recriadas no relacionamento geracional, e o modo como os 

membros as gerem, entre si, e com a família de origem, tem influência na sua qualidade e 

na proteção na transição para a maternidade (Mendes, 2007). 

– Tarefa 4: reavaliar e reestruturar a relação com o cônjuge/companheiro – com o 

nascimento do primeiro filho, o companheiro, para quem eram dirigidas as atenções, passa 

a assumir a identidade de pai, com a responsabilidade de cuidar e educar a criança, sendo 

“desafiado” o relacionamento conjugal, no que diz respeito à relação afetiva, sexual e 

rotinas diárias. É fundamental flexibilizar a aliança conjugal, para formar a aliança parental 

e, sobretudo, permitir o suporte emocional entre ambos (Colman & Colman, 1994). 

O ajustamento na relação conjugal entre as 22 e as 25 semanas de gravidez é elevado, 

sendo que os conflitos conjugais aumentam do último trimestre de gravidez até aos nove 

meses após o parto (Cowan & Cowan, 2000). No relacionamente conjugal a comunicação 

está reduzida, menosprezando as ansiedades individuais e centrando-se fundamental-

mente na chegada da criança. Não enfrentar conflitos está relacionado com a diminuição 

de satisfação conjugal. Também parece que o suporte emocional e a comunicação positiva 

levam a um aumento do bem-estar que, por sua vez, tem uma influência positiva sobre o 

comportamento parental. 

– Tarefa 5: aceitar o bebé como uma pessoa separada – inicia-se com a preparação 

para o nascimento, que para as primíparas é percecionado como não totalmente 

controlável.  

Esta tarefa materializa-se com a preparação para a separação, que se concretiza com 

o parto. É um período onde predominam alguns sentimentos de ambivalência e um 

aumento da ansiedade, devido à antecipação do parto. Os sentimentos de ambivalência 

têm a ver com o facto de querer ver o filho versus manter a gravidez. É um período de 

adaptação a uma nova realidade que começa com a confrontação entre o bebé real e o 

bebé idealizado (Colman & Colman, 1994; Corbett, 2008). 

Após o nascimento, a mãe é confrontada com uma diversidade de decisões a tomar e 

de comportamentos a iniciar. Nesta fase, o desafio é de ser capaz de interpretar e de 

responder ao comportamento do bebé. Assumir que a criança é profundamente depen-

dente, mas que, por outro lado, precisa de autonomia. São aprendizagens importantes que 

a mãe tem de realizar. Esta tarefa não termina com a separação física entre mãe e filho, 

prolonga-se ao período de puerpério, por alguns autores denominado de quarto trimestre 

de gravidez. Neste período, o grande desafio é ser capaz de conseguir interpretar e 

responder ao comportamento do recém nascido (RN), e aceitá-lo como pessoa separada 

com características e necessidades próprias. Como refere Canavarro (2001, p. 43): 
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“Assumir que a criança é profundamente dependente mas que simultaneamente 

precisa de autonomia; conseguir flexibilizar a forma de estar ligada de acordo com as 

necessidades da criança, protegendo-o completamente numas alturas e aceitando, 

noutras ocasiões, os seus ímpetos súbitos de autonomia; actuar num espaço em que 

as regras estão sempre a mudar, devido ao desenvolvimento do bebé; são aprendiza-

gens importantes que a mãe tem que fazer” 

– Tarefa 6: reavaliar e reestruturar a própria identidade parental – constitui-se como uma 

síntese das tarefas anteriores. Neste âmbito, a mulher tem de integrar, na sua identidade, 

o papel, a função e o significado de ser mãe. Implica, por isso, reavaliar as perdas e os 

ganhos que a maternidade lhe proporcionou e aceitar as mudanças consequentes a este 

novo estádio, adaptando-se de acordo com a sua identidade prévia. É impossível 

encontrar-se completamente preparado para a parentalidade, pelos sentimentos iniciais de 

fragilidade, dependência e dificuldade de compreensão do novo ser e simultaneamente 

apresentar sentimentos de felicidade. 

Para Mercer (1995; 2006), a identidade materna é conseguida quando a mãe se sente 

em harmonia com o seu desempenho e em consonância com as suas próprias expetativas 

como mãe. Esta identidade desenvolve-se em três componentes essenciais: a ligação com 

o filho; o sentir-se competente nos cuidados ao filho e a expressão de satisfação e de 

prazer no exercício do papel maternal. 

No caso das mulheres que já têm outros filhos, devemos acrescentar às tarefas 

anteriores a de reavaliar e reestruturar a relação com o(s) outro(s) filho(s), pois também 

elas têm determinadas tarefas a cumprir, face a uma nova gravidez e maternidade, sendo 

que a integração da nova criança no seio da família é mais complexa e exigente (Pereira 

& Piccinini, 2007). Além disso, apresentam ansiedade e receios particulares, diferentes das 

primíparas, focando a sua atenção noutras questões, que não apenas a relação com o 

bebé, como por exemplo, o receio de abortar, de ter um parto pré-termo, nos sintomas 

físicos da gravidez como a fadiga e as perturbações do sono (Carvalho, Loureiro, & Simões, 

2006). 

Podemos constatar da abordagem de Colman e Colman (1994), que o nascimento de 

um filho, especialmente se se tratar do primeiro, provoca um grande impacto, a nível 

intrapessoal e interpessoal, na mãe, no pai e na restante família. Dá-se então início a uma 

nova e importante fase do ciclo vital da família, com uma sequência previsível de 

transformação na dinâmica familiar, em função de tarefas e de responsabilidades bem 

definidas (Mendes, 2009). 

Maldonado (1981), citado por Mendes (2009), já referia que a gravidez, o parto e o 

puerpério representam períodos críticos de transição do ciclo vital da mulher. Nestes 
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períodos ocorrem grandes mudanças biológicas, com alterações metabólicas e hormonais 

acentuadas, estados temporários de eventual desequilíbrio, necessidades de adaptação e 

de reajustamentos intra e interpessoal. 

Mercer e Ferketich (1995), através de um estudo exploratório com 136 mães multíparas 

e 166 mães primíparas, acerca das perceções de competências parentais, verificaram que 

nos dois grupos não existiam diferenças na perceção de competência parental durante os 

primeiros 8 meses. Também foi constatado que as mães primíparas, ou seja, sem 

experiência, apresentam maior competência aos 4 e aos 8 meses, comparativamente ao 

período pós-parto e no primeiro mês, verificando um desenvolvimento na realização da 

função materna. Os autores também referem a autoestima como o principal preditor 

consistente da competência materna para ambos os grupos. 

Posteriormente, Nelson (2003), através da realização de um estudo de meta-análise, 

relativo à transição para a maternidade, constatou que durante esta transição emergiam 

dois processos sociais: compromisso (processo social básico) e o crescimento e transfor-

mação (processo social secundário). Neste contexto, apenas quando surge um compro-

misso com a maternidade, em que a mãe vivencia a presença do bebé e se envolve 

ativamente nos seus cuidados, é capaz de se disponibilizar e aceitar a oportunidade de 

crescer e transformar-se. O aparecimento do segundo processo depende da realização do 

primeiro. Deste estudo ainda emergiram cinco categorias representativas de rutura durante 

a transição: 1: os compromissos – decidir ser mãe, estabelecer um laço vinculativo 

mãe/filho e aceitar as responsabilidades de ser mãe; 2: o dia a dia – aprendizagem da 

maternidade utilizando os modelos de papel parental; 3: os relacionamentos – adaptação 

às mudanças no relacionamento com o companheiro, família e amigos; 4: o trabalho – 

decisão de continuar a trabalhar, voltar ao trabalho, lidar com o conflito/procura de 

equilíbrio e por último, 5: o self – enfrentar o passado, encarar-se a si própria, começa a 

sentir-se “mãe”. 

Por fim, também Mercer e Walker (2006), através de estudos que realizaram, vão de 

encontro às conclusões de Nelson (2003). Acrescentam ainda que quando a mãe é capaz 

de se ajustar e integrar a nova identidade maternal, sente-se autoconfiante e competente 

na sua maternidade e expressa amor e prazer na interação com o filho. 
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1.2.2. Tornando-se Mãe: consecução do Papel Maternal 

O conceito de papel para a psicologia social e para a sociologia é definido por atitudes 

e comportamentos vinculados com o sexo do indivíduo que os pratica, expressando-se 

assim numa perspetiva normativa (Amâncio & Oliveira, 2002). 

Este conceito, segundo o sexo, foi utilizado pela primeira vez na sociologia na década 

de 50, por Talcott Parsons que o descreve de uma forma funcionalista, tanto ao nível da 

estrutura familiar como ao nível do processo de socialização. Isto é, desde o princípio da 

vida, por um lado, a mulher era socializada para desempenhar um papel de líder expressivo 

da família, papel que garantia o bem-estar dessa unidade social e por outro lado, o homem 

seria socializado de forma a exercer uma função de sustento e garantia na satisfação das 

necessidades da família (Amâncio & Oliveira, 2002). 

A definição de Parsons teve vários desenvolvimentos ocupando um lugar central nas 

ciências sociais, sendo hoje fundamental para a análise dos papéis associados à família, 

lugar onde se produzem, reproduzem e manifestam os papéis de género. 

Conceções mais atuais demonstram que os papéis familiares podem ser entendidos 

como padrões estabelecidos de comportamentos dos diferentes membros da família face 

aos objetivos que cada família define (Wright & Leahey, 2002). 

Em suma, um papel é um comportamento constante, numa situação específica que se 

desenvolve pela interação entre os indivíduos e é influenciado por diferentes normas, 

crenças e valores. Os diferentes membros da família assumem papéis distintos ao longo 

de ciclo vital. 

A teoria da consecução do papel maternal fornece à enfermagem um quadro de 

orientações para ajudar as famílias a lidar com a maternidade e a apoiar o processo de 

tornar-se mãe. Esta teoria é fundamentalmente utilizada na área da enfermagem materno- 

-infantil (Mercer, 2004). 

Ramona Mercer é a autora da teoria de enfermagem de médio alcance intitulada 

Consecução do Papel Maternal, que foi desenvolvida pela influência de sua professora e 

mentora, Reva Rubin, a qual definiu e descreveu a consecução do papel maternal como o 

processo de se prender ou estar ligado à criança e à identidade do papel maternal, ou  

ver-se a si próprio no papel e sentir-se confortável com isso (Mercer, 1995). 

Nesta teoria o enfermeiro assume-se como fundamental no processo de assunção do 

papel materno dentro do ciclo gravídico-puerperal. Tem a responsabilidade de cuidar da 

mulher e do seu núcleo familiar, sendo um elemento de apoio social e reconhecendo 

oportunamente problemas na relação mãe-filho, para alcançar um estado de bem-estar e 

conforto satisfatório. 
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A consecução do papel maternal (Maternal Role Attainment) é definida como o processo 

de interação e desenvolvimento que ocorre ao longo do período de tempo em que mãe e 

filho se ligam e esta adquire as competências de cuidar, que o novo papel envolve, 

manifestando prazer e satisfação com o mesmo (Kaitz, 2007; Meighan, 2004; Mercer, 

1995). 

Os fatores que podem interferir na consecução do papel maternal e, consequentemente, 

no processo de transição para a maternidade são, segundo Mercer (1981; 1986) como 

referido em Mercer (2004) e Canavarro (2001), as variáveis ligadas à mãe, à criança,  

à família e à sociedade. 

As variáveis maternas consideradas por Mercer (1981; 1986), citada por Mercer (2004) 

e Canavarro (2001), são: a idade; o estatuto socioeconómico; a perceção da experiência 

do nascimento; a separação precoce mãe/filho; a auto estima e o auto conceito; a flexibi-

lidade no ajustamento de papéis; a ansiedade; a depressão; a satisfação com a interação 

e com o desempenho de tarefas; a vinculação mãe-filho; a tensão do papel; a perso-

nalidade (exemplo: temperamento, empatia e rigidez); a postura na educação da criança; 

o estado de saúde; a perceção acerca da criança e o stresse. 

As variáveis relativas à criança são: o temperamento; as características da criança; a 

responsividade e o estado de saúde. 

O modo como funciona a família e a relação mãe-pai também influenciam a consecução 

do papel maternal, bem como o apoio social. A sociedade pode dar apoio em quatro áreas 

distintas: o apoio emocional (estabelecimento de uma relação de confiança, pessoa sentir- 

-se cuidada); o apoio informativo (veiculado através de informações consistentes, sem 

contradições, recorrendo à interação); o apoio físico (ajuda direta para resolução de 

problemas físicos), e o apoio de apreciação (caracterizado pelo encorajamento e elogio de 

habilidades maternas) (Mercer, 1981; 1986, como referido em Mercer, 2004; Canavarro, 

2001). 

De acordo com o modelo descrito pela autora Ramona Mercer existem quatro conceitos 

globais a ter em conta. São eles: o ser humano, o meio ambiente, a saúde e a enfermagem. 

O primeiro é o ser humano, este conceito centra-se no self materno. Ter autoconfiança e 

autoestima são fatores importantes na maternidade. Valores e moral também desem-

penham papéis relevantes na maneira como os problemas são tratados (Mercer, 2004).  

O próximo conceito é o meio ambiente, uma vez que tem um impacto sobre o papel 

materno. Há questões exteriores à família que terão impacto sobre a forma como se 

desenvolve o papel materno (Mercer, 2004). O terceiro conceito é a saúde. Quando se 

trata de trazer uma criança ao mundo, há uma série de fatores que precisam de ser 

abordados. Em relação ao seu histórico de saúde, a mãe e o pai precisam de olhar para a 

sua saúde atual, juntamente com o seu estilo de vida. O que acontece durante a gravidez 
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pode afetar a saúde da criança (Mercer, 2004). O último conceito é o de enfermagem onde 

os enfermeiros são vistos como uma parte muito importante do ciclo da maternidade.  

Os enfermeiros devem proporcionar o desenvolvimento e bem-estar dos outros, através da 

promoção e educação em saúde das famílias sobre o que deve ser feito antes, durante e 

após o ciclo maternal (Mercer, 2004). 

Face ao referido, a teoria da consecução do papel materno de Ramona Mercer é 

adequadamente descrita no contexto dos quatro conceitos globais de enfermagem. Cada 

conceito aborda um aspeto do ciclo maternal e, portanto, tem uma parte fundamental na 

construção da teoria de Mercer. Os conceitos globais de enfermagem influenciam a forma 

como o papel maternal é praticado e como ele não é afetado por apenas um único fator, 

mas sim por muitos. Estes conceitos globais, em conjunto, definem e dão forma ao ciclo 

maternal, contribuindo para a consecução do papel maternal (Kaitz, 2007). 

Assim, importa aprofundar a teoria de consecução do papel maternal. Esta desenvolve- 

-se em quatro fases: a) fase antecipatória, b) fase formal, c) fase informal e d) fase de 

identidade pessoal ou materna (Meighan, 2004; Mercer, 2004). 

a) Fase antecipatória: inicia-se com a gravidez e inclui os ajustamentos sociais e 

psicológicos que advêm desta. A mãe apresenta expectativas do papel materno, 

fantasia acerca deste, refere-se ao feto no útero e começa a desempenhar o papel 

materno. O compromisso da mulher com uma gravidez e um parto seguro e cuidar do 

feto estão associados a uma adaptação positiva à maternidade (Mercer, 2004). 

b) Fase formal: inicia-se com o nascimento e inclui a aprendizagem e desempenho do 

papel de mãe. Caracteriza-se pelo restabelecimento físico da mulher, conhecimento/  

/vinculação com o(a) filho(a), e aprender a cuidá-lo(a), imitando o comportamento de 

especialistas e seguindo as suas orientações. A mulher adequa o seu novo papel ao 

seu estilo de vida com base em experiências passadas e objetivos futuros. Nesta fase 

os cuidados de enfermagem são particularmente importantes na ajuda às mulheres 

(Mercer, 2004). 

c) Fase informal: inicia-se quando a mulher desenvolve formas particulares de lidar com o 

novo papel, usando o juízo critico sobre os melhores cuidados ao filho(a). É uma fase 

de gradual recuperação de uma nova normalidade (Meighan, 2004; Mercer, 2004). 

d) Fase de identidade pessoal ou materna: esta fase evolui à medida que a mulher vai 

interiorizando o novo papel, através do sentido de harmonia, confiança, satisfação, 

competência e vinculação, que vai adquirindo à medida que o desempenha (Meighan, 

2004). Representa o cumprimento de uma nova identidade através da redefinição do 



Parte 1 – Enquadramento Conceptual 

31 

self para incorporar a maternidade. Mobilizando-se para uma nova etapa de normali-

dade, a mulher começa a estruturar-se como mãe cuidadora para se ajustar a si, à 

família, e a outros contextos de vida, conforme as suas experiências passadas e os 

objetivos futuros. Os sentimentos de competência materna atingem o seu pico aos 4 

meses, diminuindo significativamente aos 8 e 12 meses (Mercer, 2004; Nyström & 

Öhrling, 2004). 

 

Estas etapas podem sobrepor-se e o momento é altamente variável, no entanto as 

etapas geralmente progridem de forma sequencial e previsível (Mercer, 2004). 

As diversas fases vão surgindo à medida que o(a) filho(a) cresce, variando de mulher 

para mulher, influenciadas pelo apoio social, pelo stress, pelo funcionamento da família e 

pelas relações estabelecidas. A identidade materna é atingida, independentemente do 

tempo, quando a mulher sente prazer com o papel e vê satisfeitas as suas expectativas 

(Kaitz, 2007; Meighan, 2004; Mercer, 2004). 

Promover a consecução do papel maternal implica avaliar a adaptação que uma mãe 

faz ao seu papel maternal, implementar intervenções educacionais que permitam aumentar 

o seu conhecimento acerca do crescimento e desenvolvimento infantil, avaliar o apoio 

social que dispõe e identificar as variáveis que possam afetar essa consecução (Lopes & 

Fernandes, 2005). 

Mercer (1995; 2004) tentou estabelecer um tempo limite para a adoção do papel 

materno, referindo-se geralmente ao primeiro mês do pós-parto como o período no qual a 

mãe teria realmente incorporado o papel. No entanto, em investigações posteriores, Mercer 

viu que não havia um tempo delimitado para a aquisição do papel materno, e que o contexto 

da mãe poderia lentificar o processo por meses ou acelerá-lo, já durante a gravidez. Movida 

pela inquietação, a autora analisa criticamente a sua teoria, sugerindo que a mesma se 

passe a chamar Becoming a mother (BAM), tendo em vista que o processo da adoção do 

papel não seria temporalmente restrito, mas continuamente construído ao longo da relação 

entre mãe e filho (Mercer, 2004). 

Deste modo, a autora define novos nomes para os estágios do processo de estabele-

cimento da identidade materna, os quais foram derivados dos diversos estudos qualitativos 

que fundamentaram a revisão da teoria original. As novas fases propostas são: a) 

compromisso, apego e preparação (gravidez); b) conhecimento, aprendizagem e restau-

ração física (primeiras 2 a 6 semanas após o nascimento); c) movendo-se em direção a 

uma nova realidade (2 semanas a 4 meses); e d) realização da identidade materna (por 

volta dos 4 meses). 



Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 6 meses de pós-parto 

32 

O tempo para a aquisição dos três últimos estágios são bastante variáveis podendo 

sobrepor-se e mais uma vez são influenciados por variáveis maternas, infantis, familiares 

e ambientais (Mercer, 2004). 

Ramona Mercer desenvolveu uma teoria de enfermagem de sucesso que é amplamente 

aceite e utilizada no ensino e prática da enfermagem materno-infantil. A teoria de 

enfermagem de médio alcance “Consecução do papel maternal/Becoming a mother”, 

fornece aos enfermeiros um quadro conceptual e orientações para ajudar as famílias a lidar 

com a transição para a maternidade e a apoiar o processo de tornar-se mãe. 

 

1.3. DAS PREOCUPAÇÕES PARENTAIS ÀS PREOCUPAÇÕES MATERNAS NO  
PÓS-PARTO 

Quando consultamos bibliografia referente às preocupações parentais percebemos que 

é escassa, apesar de ser consensual que é fundamental ouvirmos os pais quanto às suas 

dificuldades e preocupações. 

Brazelton (2007), a propósito desta necessidade, afirma que ao conhecermos e 

aceitarmos as preocupações dos pais, estamos a dar a possibilidade de uma solução, que 

ao ser encontrada, permite à família tornar-se mais competente e apta para lidar com outras 

situações inerentes ao desenvolvimento da criança e da própria estrutura familiar. 

As diferentes preocupações que as mães manifestam durante o período de transição 

para a parentalidade podem assumir um impacto diferencial na adaptação ao novo papel 

parental (Winnicott, 2014). No entanto, pouco se sabe sobre como a informação transmitida 

pelos profissionais de saúde relativamente às mudanças que ocorrem ao longo do período 

pós-parto, influencia a satisfação das necessidades das mulheres nesse mesmo período 

(Sword & Watt, 2005). 

Deste modo, para melhor conhecermos as preocupações das mães e consequen-

temente planear uma intervenção eficaz, é imprescindível fazer uma revisão desta proble-

mática. Inicia-se o capítulo, com a delimitação do quadro referencial das Preocupações 

parentais, seguida do conceito de Preocupações maternas no período pós-parto, continua-

se com a revisão dos principais estudos sobre as Preocupações maternas e termina- 

-se com os fatores associados às Preocupações maternas no pós-parto. 

 

1.3.1. Delimitação do quadro referencial: Preocupações Parentais  

As preocupações parentais integram um conjunto de comportamentos relacionais que 

ocorrem aquando do nascimento dos filhos e se prolongam ao longo da vida dos pais, com 
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maior ou menor intensidade, envolvendo algo mais do que a prestação de cuidados por 

parte dos pais à criança (Palermo, 2016; Ricardo, 2017). Nesta vertente, as preocupações 

parentais, têm uma dimensão histórica, cultural e contextual, em que as características da 

criança, dos pais, do grupo social e do tempo histórico são importantes. Assim, as 

preocupações parentais não dependem exclusivamente dos pais, mas também da própria 

criança (Lerner, Castelino, Terry, Villarruel & McKinney, 1995). 

Os pais respondem em função das suas próprias características, e a individualidade de 

cada criança relaciona-se com a individualidade dos pais, num processo interdependente 

que se prolonga no tempo, isto é, a forma como os pais se comportam com os filhos 

depende da forma como os filhos também se comportam com os pais (Lerner,  

et al., 1995). Deste modo, a função parental deverá ser também um processo de 

desenvolvimento, em função das necessidades que decorrem do desenvolvimento da 

criança (Algarvio, Leal, & Maroco, 2010). 

Para Algarvio, Leal, Maroco, e Serra, (2008), as preocupações parentais podem definir-

se como diferentes tipos de ansiedade no decorrer da atividade parental que dependerá 

de conflitos internos dos pais de acordo como o seu desenvolvimento psíquico individual 

e/ou enquanto casal, assim como, de conflitos externos resultantes de dificuldades especi-

ficas do desenvolvimento da criança e/ou de diferentes problemas psicossociais. 

Castro (2012), refere que há uma extensa pesquisa sobre a identificação das 

preocupações dos pais em relação a grupos específicos de pais, condições médicas 

determinadas, problemas educacionais ou problemas de crianças diferentes. No entanto, 

como resultado da produção científica nesta área, os critérios para definir a preocupação 

dos pais não são padronizados. Alguns estudos consideraram o que os pais expressavam 

como suas preocupações, e outros, o que os pesquisadores consideravam motivo  

de preocupação. 

Existem em Portugal, alguns estudos sobre preocupações parentais, embora em 

contextos particulares, como sejam as preocupações parentais de crianças nascidas por 

fertilização in vitro (Algarvio & Serra, 2006), estudos comparativos entre pais de crianças 

do sexo masculino e pais de crianças de sexo feminino (Algarvio, Leal, & Marôco, 2010) e 

entre um grupo normativo de pais e um grupo de pais de crianças nascidas por fertilização 

in vitro (Algarvio et al., 2008). 

Decorrentes da revisão da literatura realizada sobre preocupações parentais, também 

foram encontrados outros estudos, que avaliaram as preocupações mais frequentes dos 

pais. A dimensão causadora de maior preocupação encontrada, foi os comportamentos 

negativos das crianças (Mesibov, Schroeder, & Wesson, 1993), seguida de problemas de 

desenvolvimento, preocupações escolares, sono, problemas familiares, e maus tratos 

(Akister & Johnson, 2002). O estudo de Mesibov et al. (1993), aborda as preocupações 



Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 6 meses de pós-parto 

34 

parentais enquanto dificuldades sentidas o que leva os pais a telefonar para uma linha 

telefónica à procura de ajuda. Os pais expressaram preocupações sobre seus filhos sem 

restrições, contrariamente a outros estudos, em que os pais relataram as suas preocupa-

ções com base em uma decisão prévia tomada pelos profissionais, tendo em consideração 

o que a literatura considerava preocupante para os pais. 

Posteriormente, Blanchard, Gurka, e Blackman (2006), usando dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde da Criança de 2003, com 102 353 crianças dos Estados Unidos, 

constataram índices de preocupações parentais sobre problemas emocionais, de desen-

volvimento ou comportamentais muito superiores aos índices de crianças que realmente 

foram diagnosticadas com esses problemas. 

Um estudo realizado nos Países Baixos (Reijneveld, de Meer, Wiefferink, & Crone, 

2008), com 4107 pais, avaliou a prevalência de preocupações parentais sobre o desen-

volvimento de seus filhos, na população em geral, e também identificou grupos de risco. 

Os resultados obtidos mostraram que 49.3% dos pais relataram algumas preocupações e 

8.7% relataram preocupações frequentes, principalmente no que diz respeito ao compor-

tamento da criança. Embora essas taxas fossem altas, as taxas de prevalência de 

problemas de parentalidade avaliados pelos profissionais eram muito menores que as 

relatadas pelos pais.  

Estes autores verificaram também que pais de crianças mais novas, de famílias 

imigrantes, com poucos recursos económicos, famílias monoparentais com filhos únicos, 

e com o pai com um nível educacional médio, manifestaram significativamente mais 

preocupações. Concluíram que, considerando as altas taxas de prevalência obtidas, as 

preocupações dos pais devem ser um aspeto geral a ser considerado na transição para a 

parentalidade. 

Mais recentemente, Slater et al. (2010), identificaram as preocupações de 1202 pais 

australianos, de crianças de 2 a 16 anos, constatando que os pais estavam principalmente 

preocupados com a educação de seus filhos (35%), saúde e bem-estar da criança (25%) 

e violência, drogas e álcool (20%). 

Neste sentido, conforme evidenciado por Castro (2012), os pais precisam perceber que 

as suas preocupações são levadas a sério pelos profissionais, fator que promove a 

satisfação com os serviços de saúde e pode mesmo prevenir distúrbios de saúde mental 

em crianças, tornando-se importantes em saúde preventiva, no processo de diagnóstico e 

no tratamento infantil. 

Em suma, de acordo com o referenciado por Castro (2012), existem premissas a ter em 

conta, como: as preocupações dos pais são um aspeto positivo da parentalidade e são 

preditivas dos problemas das crianças; a preocupação excessiva dos pais ou a falta de 

preocupação podem ter um efeito adverso no bem-estar da criança; as preocupações dos 
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pais devem ser abordadas pelos profissionais de saúde e por último, os profissionais 

devem melhorar suas habilidades e competências para melhorar a comunicação com  

os pais. 

1.3.2. Conceito de Preocupações Maternas no Pós-parto 

O conceito de preocupação parental parece definir-se como a inquietação, ansiedade 

ou medo relativamente à função parental (Algarvio & Leal, 2004).  

No caso concreto das mulheres, a mudança do papel feminino nas famílias é um fator 

central nas alterações do ciclo de vida familiar. As mulheres que sempre tiveram um papel 

fundamental na família, pela sua permanência no lar, hoje podem optar por não cuidarem 

apenas da família e terem a sua própria carreira profissional. Com esta opção, vão 

mudando o tradicional ciclo de vida familiar e o tempo de duração de cada uma das suas 

fases (D’Affonseca, Cia, & Barham, 2014; Silva, 2017). 

Na sociedade atual, em razão da crescente presença feminina no mercado de trabalho, 

ter um filho pode ter consequências significativas, nomeadamente na gratificação que as 

mulheres possam sentir com a maternidade (Alarcão, 2006), sendo relevante refletir em 

torno do pós-parto.  

O pós-parto é um termo muito abrangente. Independentemente da limitação de tempo, 

corresponde à recuperação fisiológica da mulher (no seu limite temporal) e corresponde 

também a um processo de ajustamento a uma nova identidade (identidade materna), de 

aprendizagem a um novo papel (de mãe), de adaptação a um novo elemento familiar com 

entidade própria (o filho) e de reestruturação das relações familiares (Mendes, 2009). 

O período de pós-parto pode dividir-se em imediato e mediato e representa uma área 

fundamental nos cuidados à mulher/casal e família, onde as intervenções de enfermagem 

especializada em saúde materna e obstétrica, baseada no conhecimento das preocupa-

ções maternas, são relevantes para a promoção de uma transição saudável no contexto 

do pós-parto, na vertente materna, na vertente da díade parental e na vertente do cuidado 

ao recém-nascido (Costa, 2018; Mendes, 2009). 

De acordo com Kaitz (2007), o estado de preocupação das mães para com os bebés 

pode ser interpretado por duas vertentes: positiva e negativa. Analisando a vertente pelo 

lado positivo, verifica-se que contribui para manter as mães atentas e fisicamente mais 

perto dos seus filhos, promovendo assim respostas atempadas às necessidades dos 

mesmos e aumentando a vinculação mãe-bebé. Por outro lado, preocupações intensas e 

obsessivas podem ser angustiantes para as mães e, dessa forma, prejudicar a capacidade 

de tomarem decisões e resolverem problemas. Mães excessivamente inseguras em 

relação aos cuidados para com os seus filhos, têm maior risco de desenvolver distúrbios 
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obsessivo-compulsivos e depressões que vão interferir com a capacidade destas se 

relacionarem com o bebé. 

Existem diferentes tipos de preocupações e os pais devem ser diferenciados, pois  

será necessário promover diferentes estratégias de intervenção, de acordo com pais 

preocupados com problemas vivenciados pela criança, com pais preocupados com 

problemas inexistentes ou mesmo com pais que não se sentem preocupados com os 

problemas existentes. Uma preocupação excessiva ou a falta de preocupação podem ter 

um efeito negativo no relacionamento entre pais e filhos, conduzindo a diferentes proble-

mas psicopatológicos da criança, razão pela qual as preocupações dos pais devem ser 

abordadas precocemente para promover um relacionamento mais saudável (Castro, 2012). 

É fundamental que na prática clínica, a avaliação profissional seja realizada através da 

diferenciação das queixas expressas pelas mães e pais que interferem na preocupação 

real. Geralmente, os pais expressam mais problemas do que aqueles verificados por uma 

avaliação profissional (Blanchard et al., 2006; Reijneveld et al., 2008), sendo o conheci-

mento das preocupações maternas fundamental, pois indiciam medos e inseguranças, que 

quando partilhadas podem desaparecer. 

As preocupações maternas, refletem as necessidades das mães no período de transi-

ção para o pós-parto, bem com as referidas alterações no assumir de novos papéis e na 

redefinição/reorganização das responsabilidades no seio da díade parental/familiar. 

As diferentes preocupações que as mães manifestam durante o período de transição 

para a parentalidade podem assumir um impacto diferencial na adaptação ao novo papel 

parental. 

É consensual a necessidade de ouvir as mães quanto às dificuldades e preocupações, 

devendo mesmo qualquer intervenção ser sempre definida a partir daquilo que as pessoas 

sentem, pensam ou mesmo a partir do seu comportamento (Kaitz, 2007; Winnicott, 2001). 

A preocupação dos pais é um sinal de interesse e cuidado para com a criança, neste 

âmbito Donald Winnicott (1956) deu um importante contributo para o desenvolvimento do 

conceito com sua noção de preocupação primária materna, nas primeiras semanas da vida 

da criança (Winnicott, 2014). 

O conceito de preocupação materna primária é definido por D. W. Winnicott (1956) para 

designar o estado de preocupação da mulher, característico das primeiras semanas ou 

meses após o parto, e cuja primeira manifestação se faz sentir já no final da gestação 

(Leckman et al., 2004). Tal estado, com início ainda na gestação, acentua-se no seu final, 

estendendo-se até às primeiras semanas ou meses após o parto e dificilmente as mães o 

recordam depois de o ultrapassarem, sendo que essa memória tende a ser reprimida. Esta 

capacidade de preocupação é adquirida no processo de maturidade individual, refletindo 
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um estado emocional em que o indivíduo se importa e assume a responsabilidade pelo 

outro (Winnicott, 2001). 

A experiência da maternidade, pode ser acompanhada pelo aumento da sensibilidade 

materna, possibilitando que a mulher atenda às necessidades do bebé, se responsabilize 

cada vez mais, garantindo-lhe os cuidados básicos ao identificar-se com ele, a partir das 

suas próprias experiências como bebé. Este estado emocional materno vai diminuindo 

gradualmente, à medida em que o bebé vai desenvolvendo as suas próprias capacidades 

e potencialidades e a mãe se vai apercebendo que ele está a crescer, tornando-se cada 

vez mais um ser independente e autónomo e necessitando cada vez menos dela. 

Decorrente deste processo, a díade mãe-bebé vai deixando o estado de dependência 

absoluta, que decorre do nascimento até aproximadamente aos quatro ou cinco meses de 

vida do bebé, passando para um estado de dependência relativa (Winnicott, 2001). 

Para Winnicott (2014), não é apenas o bebé que está em estado de dependência, mas 

também a própria mãe, uma vez que ela se encontra identificada com o seu bebé, a fim de 

satisfazer as suas necessidades, primeiro corporais e depois cada vez mais necessidade 

de ego. O processo de separação para as mães pode ser muito difícil e doloroso, podendo 

por vezes levá-las a não acompanhar a rapidez com que os bebés precisam de ficar 

separados da figura materna. 

Esta capacidade de responsabilização que vem da forte identificação com o bebé, é a 

chamada preocupação materna primária. Este conceito conduz a um estado de disponi-

bilidade que possibilita à mãe estar atenta às necessidades da criança durante a primeira 

infância. 

Outros termos foram utilizados por Winnicott (1956, como referido em Winnicott, 2014) 

para descrever tal estado, e que nos pode levar a um maior esclarecimento sobre a vivência 

emocional da mãe que acabou de ter um filho. 

O termo devoção materna também foi usado por Winnicott (1956, como referido em 

Winnicott, 2014) para caracterizar a dedicação profunda da mãe para com seu bebé, como 

sendo uma adaptação sensível e ativa às suas necessidades, tornada possível por 

processos de identificação maternos que a colocam em posição de “saber” o que o bebé 

precisa (Granato & Aiello-Vaisberg, 2005). A mãe é capaz de se envolver emocionalmente 

com o bebé, ao priorizar as suas necessidades, abrindo mão de outros interesses.  

A devoção materna para Winnicott, é um elemento essencial para o desenvolvimento 

emocional do bebé, particularmente nos primeiros meses de vida. 

Outro termo utilizado por Winnicott (1989) para descrever a vivência emocional da mãe 

que acabou de dar à luz é a de mãe dedicada comum sugerindo uma naturalidade e 

espontaneidade do estado materno, ou ainda a não exigência de qualquer especialização 

ou técnica sofisticada para o desempenho da tarefa materna. 
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A preocupação materna primária corresponde a um estado organizado (que poderia ser 

uma doença, caso não se tratasse de uma gravidez) podendo ser comparada a um 

retraimento ou dissociação, onde temporariamente prevalece um determinado aspeto da 

personalidade materna (Winnicott, 2014). 

Winnicott (2001), sublinha a necessidade da mulher se isolar e afastar, deslocando o 

foco da sua atenção, de todos os seus interesses anteriores, como se os estivesse 

canalizando para o bebé, em harmonia com o que se passa em seu corpo, que agora 

sustenta o do bebé. O isolamento seria importante para o desenvolvimento saudável da 

díade mãe – bebé, ao passo que os aspetos regressivos poderiam gerar dificuldades para 

a mãe cuidar do bebé (Winnicott, 2001). 

Assim, de acordo com Winnicott (2014) é através da preocupação materna primária que 

a mãe atinge a habilidade de saber o que fazer e saber o que o seu bebé está sentindo. 

Deste modo, como a mãe apresenta capacidades e habilidades responsivas para com o 

seu filho, também o bebé apresenta capacidades inatas para estimular a conduta materna. 

Para Kaitz (2007, como referido em Caetano, Mendes, & Azeredo, 2018, p. 150),  

“as preocupações parentais integram um conjunto de comportamentos relacionais que 

ocorrem aquando do nascimento dos filhos e se prolongam ao longo da vida dos pais, com 

maior ou menor intensidade envolvendo algo mais do que a prestação de cuidados por 

parte dos pais à criança”. 

Neste contexto, pensamos que a intervenção dos técnicos e investigadores na 

promoção da adaptação materna nesta fase exigente da vida das mães, sairá favorecida 

com o conhecimento das preocupações maternas que caracterizam a transição para a 

parentalidade. Assim, dentro de cada preocupação podemos perceber quais os fatores que 

podem estar na sua origem e planear possíveis formas de prevenção ou resolução das 

mesmas. 

Esta intervenção deverá envolver todos os elementos do processo em causa e focar- 

-se nas maiores áreas de preocupação maternal, garantindo-se deste modo uma prestação 

de cuidados adequados a ambos os pais e a diminuição da morbilidade associada a este 

período de vida. 
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1.3.3. Revisão de estudos sobre Preocupações Maternas no Pós-parto 

As preocupações maternas no pós-parto têm sido motivo de pesquisa e estudo há mais 

de 50 anos. A maior parte da investigação nesta área reporta-se a períodos como a 

gravidez, pós-parto e em populações selecionadas. (Adams, 1963; Bull, 1981; Combs- 

-Orme et al., 2000, 2004; Feldman et al., 1999; Gruis, 1977; Leckman et al., 1999; Moss, 

1981; Sheil et al., 1985; Sumner & Fritsch 1977, como referidos em Kaitz, 2007). 

Apresenta-se de seguida o resumo destes estudos pertinentes para enquadrar os seus 

resultados neste capítulo, criando assim uma linha condutora entre os primeiros estudos 

realizados e alguns mais atuais. 

Os primeiros estudos encontrados datam de 1963, realizados por Adams que entre-

vistou 40 primíparas no 1º mês pós-parto e constatou que as maiores preocupações 

maternas tinham a ver com a alimentação, com o choro e com os cuidados ao bebé. Outras 

preocupações tinham a ver com o envolvimento dos pais nos cuidados ao bebé e a 

mudança do estilo de vida da mãe, causado pelo novo membro na família (Adams, 1963). 

Sumner e Fritsch (1977) entrevistaram por via telefónica mães nas primeiras 6 semanas 

pós-parto e identificaram como a maior preocupação a alimentação do RN, mais 

concretamente, a amamentação. Outras preocupações também foram referidas como 

cólicas, cuidados ao bebé e choro. A recuperação pós-parto revelou-se como menos 

importante que a preocupação com o bebé (Ebbehoj, 1999). 

Ainda no mesmo ano, Gruis (1977) desenvolveu um questionário de 32 itens com as 

potenciais preocupações das mulheres no pós-parto. O questionário foi aplicado a 17 

primíparas e 23 multíparas com gravidezes normais e filhos de termo. Um mês após o parto 

as 40 participantes hierarquizaram as 32 preocupações, da maior para a menor: o retorno 

à figura normal; envolvimento do marido; trabalho de casa e com as crianças; estado 

emocional e fadiga. Para o total da amostra poucas referiram os cuidados ao bebé como a 

maior preocupação. No entanto, registaram-se diferenças entre primíparas e multíparas. 

Para as primíparas, as maiores preocupações relacionavam-se com o bebé (alimentação 

e comportamento) e com elas próprias (retorno à figura normal). Para as multíparas, as 

preocupações recaíram em elas próprias (fadiga e estado emocional) e família (a entrada 

do novo elemento na família).  
Posteriormente, Bull (1981) aumentou a checklist de Gruis para 50 itens e agrupou-os 

em 5 categorias: preocupações relacionadas com a mãe, com o bebé, com o companheiro, 

com a família e com a comunidade. Bull colocou a seguinte hipótese “as mães apresentam 

mais e intensas preocupações” que não foi confirmada. O seu estudo revelou que ao 3º dia 

pós-parto as mães primíparas referiram como preocupações o desconforto físico como a 
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episiotomia. Depois de uma semana em casa diminuiu o desconforto físico e as 

preocupações relacionadas com o estado emocional aumentaram significativamente.  

Do mesmo modo, após uma semana, as preocupações com o comportamento do bebé 

foram de moderadas a intensas, embora as preocupações com os cuidados ao bebé 

tenham diminuído. Preocupações com o companheiro foram sistematicamente referidas 

como poucas a moderadas por cerca de 50% de primíparas, nos 3 dias após o parto e 

passada uma semana em casa. A família e a comunidade não se revelaram como 

preocupações. Bull concluiu que para as primíparas, a preocupação com elas próprias e 

com o filho persistiram depois de uma semana em casa. 

Harrison e Hicks (1983, citado por Ebbehoj, 1999) adicionaram o item preocupações 

financeiras à escala de Gruis. A amostra foi de 64 primíparas e 94 multíparas, 3 a 9 

semanas pós-parto. Para o total das mães, a preocupação com maior frequência foi o 

retorno à figura normal, seguindo-se o envolvimento do marido, trabalho de casa e com as 

crianças. Seguiram-se e muito próximas das anteriores, o retorno à figura normal a fadiga, 

estado emocional e o exercício. As primíparas identificaram como a maior preocupação a 

alimentação do bebé. 

Smith (1989) replicou o estudo de Gruis com 41 mães, em que o objetivo era perceber 

se as mudanças sociais verificadas nos anos 80, alterariam as preocupações das novas 

mães. Semelhante a Gruis, Smith identificou a fadiga e outras preocupações relacionadas 

com a mãe como a maior preocupação em ambos os grupos (primíparas e multíparas). As 

primíparas estão mais preocupadas com o comportamento e alimentação do bebé, 

enquanto as preocupações das multíparas tinham a ver com a chegada do novo membro 

na família. Alguns resultados divergentes de Gruis foram as dores no peito, parto e trabalho 

de parto, como grandes preocupações (Ebbehoj, 1999). 

Sheil et al. (1995) fizeram uma análise secundária de dados de 5 teses de mestrado 

usando o Maternal Concern Questionnaire, para determinar se este instrumento avaliava 

as preocupações maternas em populações diferentes de mulheres. Os dados foram 

recolhidos em unidades de internamento (pós-parto imediato) e no domicílio a 5 grupos de 

mulheres grávidas (n = 187) antes e após o parto. Responderam a 46 itens relacionados 

com as preocupações com elas próprias, com o bebé, com o companheiro, família e 

atividades da comunidade. Concluíram que o Maternal Concern Questionnaire podia ser 

usado na prática clínica para identificar preocupações específicas das mulheres e a 

informação recolhida podia ser utilizada para individualizar os cuidados de enfermagem, 

mediante um plano que permitisse medir os resultados. 

Em 1999, Ebbehoj, no seu estudo quis conhecer as preocupações maternas durante as 

primeiras duas semanas pós-parto de mulheres que tinham experienciado uma gravidez 

de risco. A maioria das primíparas revelaram as suas preocupações com um nível 
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moderado (52.2%), seguido de um nível baixo (43.5%) e apenas 4.3% das primíparas 

revelaram um nível elevado de preocupação. As principais preocupações manifestadas 

pelas primíparas foram: alimentação de bebé; fadiga; reconhecer sinais de doença; ser 

uma boa mãe; normal crescimento e desenvolvimento do bebé e preocupações 

emocionais. No que diz respeito às preocupações com a mãe, dos 18 itens da subescala, 

por ordem de importância, as maiores preocupações foram: fadiga; ser uma boa mãe; 

tensão emocional e problemas com as mamas. Na subescala preocupações com o bebé, 

32.6% relataram nível baixo de preocupação, 47.8% nível moderado e 19.6% nível elevado 

de preocupação. Por ordem de importância, as maiores preocupações foram: alimentação 

de bebé; reconhecer sinais de doença; normal crescimento e segurança do bebé. Na 

subescala preocupações com o companheiro, 56.6% relataram nível baixo de 

preocupação, 34.7% nível moderado e 8.7% nível elevado de preocupação. Por ordem de 

importância, as maiores preocupações foram: tempo para estar sozinha com o compa-

nheiro; relações sexuais; relação do pai com o bebé; tempo recreativo. Na subescala 

preocupações com a família, 58.7% relataram nível baixo de preocupação, 37% nível 

moderado e 4.3% nível elevado de preocupação. Por ordem de importância, as maiores 

preocupações foram: finanças; mudança na vida familiar; gerir tarefas domésticas e limitar 

visitas. Na subescala preocupações com a comunidade, 71.7% relataram nível baixo de 

preocupação, 26.1% nível moderado e 2.2% nível elevado de preocupação. Por ordem de 

importância, as maiores preocupações foram: conselhos de amigos e parentes; possibili-

dade de ir às compras; emprego e disponibilidade de recursos da comunidade. 

Lugina et al. (2001) realizaram um estudo para conhecer as preocupações maternas de 

primíparas e os problemas de saúde mais comuns da mãe e do bebé no período de pós- 

-parto. Foi realizado em dois momentos, o primeiro à 1ª semana (79 mães) e o outro à 6ª 

semana (59 mães) de pós-parto. Utilizaram 3 cartões rotulados com 3 categorias (cada 

uma com a sua cor): preocupação, interesse e confiança. No que diz respeito às preocupa-

ções com o filho, à primeira semana, as mães manifestaram apreensão com os olhos do 

bebé, respiração, temperatura, segurança e choro, mas às 6 semanas apenas o choro era 

preocupação. A necessidade de informação foi uma constante acerca da saúde em geral, 

comportamento e cuidados ao bebé. Relativamente às preocupações com elas próprias, 

as mães referiram o edema do períneo, cansaço e ansiedade. Necessitam de informação 

sobre a prevenção de hemorragias, infeções e sobre os cuidados a ter com o períneo, 

mamas e mamilos. 

Às 6 semanas, as mães estão preocupadas com o comportamento do seu marido/ 

/companheiro, consigo mesmas e com o bebé. A confiança nelas próprias e com o bebé 

diminuiu. O choro do bebé, o estado de saúde, o comportamento e os cuidados ao bebé 
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continuam a ser uma fonte de preocupação. Logo após o parto as preocupações das mães 

devem-se às mudanças no próprio corpo e aos problemas físicos.  

Foram observados os seguintes tópicos entre 1 a 6 semanas: tendência para diminuir 

as preocupações e aumentar o interesse e a confiança relacionada com o bebé e relacio-

nada com o papel parental. Foi ainda identificada neste período uma inquietude constante 

no que diz respeito a necessidades de informação acerca de questões gerais de saúde, de 

comportamento neonatal e dos cuidados a prestar ao bebé. Também se verificou uma 

tendência para o aumento das preocupações relativas às relações familiares (Lugina et al., 

2001). 

Lugina, Nystrom, Christensson, e Lindmark (2004) através de uma entrevista semies-

truturada e do método de cartões com itens predefinidos, avaliaram as preocupações das 

mulheres no período pós-parto, assim como o impacto de ambos os métodos. Neste estudo 

foi utilizado o instrumento de cartões de Moss (1981), com modificações adicionais, 

baseado no estudo anterior de Lugina e Sommerfeld (1994). As autoras ao compararem 

os resultados das intervenções utilizando a entrevista semiestruturada cronológica com o 

método dos cartões, concluíram que o método dos cartões é mais sensível na obtenção de 

informação acerca das preocupações maternas. O método da entrevista tem a vantagem 

de alcançar as pessoas menos instruídas e o método dos cartões é uma técnica que está 

associada a menos barreiras e é mais participativo para aqueles que podem usá-lo. 

Kaitz (2007), no seu estudo, utilizou amostras grandes de primíparas com o objetivo de 

saber as preocupações maternas durante os 6 meses pós-parto. Pretendeu identificar as 

preocupações mais comuns, conhecer a sua estabilidade e as mudanças nos primeiros 6 

meses e proporcionar um novo instrumento para avaliar as preocupações das mães, 

depois do período de pós-parto imediato. A amostra foi constituída por 366 primíparas a 

quem foi aplicado o Mothers Concern Questionnaire – MoCQ, e o Questionário do tempera-

mento de Bates ICQ, (subescala Fussy/Difficult), 3 e 6 meses após o nascimento. O retorno 

ao trabalho e a saúde da família são as maiores preocupações, mais evidentes no 3º mês 

que no 6º pós-parto. O temperamento difícil do bebé e as horas de trabalho fora de casa 

estavam (positivamente) relacionados com pontuações altas de preocupações das mães. 

De acordo com a autora, estes dados estão de acordo com estudos anteriores, que 

evidenciaram que a perceção das mães acerca do temperamento do seu bebé encontra-

se relacionada com problemas emocionais (Campbell et al., 1992; Feldman et al., 1997 

citado por Kaitz, 2007) e que os desafios associados com o trabalho fora de casa são as 

principais preocupações maternas para mães de crianças pequenas (Arendell, 2000; Daly 

1996, citado por Kaitz, 2007). 
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1.3.4. Fatores sociodemográficos, obstétricos e relacionais associados às Preocupa-
ções Maternas no Pós-parto 

Do enquadramento teórico que temos vindo a apresentar, ressalta a ideia de comple-

xidade na transição para a parentalidade. Por um lado, a complexidade de influências que, 

de forma oposta à noção de determinação linear e simplificação do fenómeno, nos revela 

uma adaptação à parentalidade multideterminada; por outro, a complexidade de interações 

entre os diferentes elementos em causa, permitindo antever a presença de fatores de risco, 

mas também de proteção, neste processo de transição. A transição para a parentalidade 

combina múltiplas influências contemporâneas como características pessoais, do bebé e 

do contexto, mutuamente relacionadas ao longo do tempo. 

Tendo em conta os fatores que, para Mercer (2004), podem interferir na consecução do 

papel maternal e, consequentemente no processo de transição para a maternidade, e 

outros fatores que foram encontrados na análise de vários estudos, destacamos os fatores 

sociodemográficos das mães como: a idade, habilitações académicas e a situação 

profissional; os fatores obstétricos, que podem estar relacionados com a frequência ou não 

de um curso de preparação para o parto e parentalidade e os fatores relacionais como a 

vinculação materna e o temperamento do bebé. 

 
Idade Materna 
A idade da mãe pode influenciar a natureza e a intensidade das preocupações 

maternas.  

Segundo Campinos (2016), a influência da idade materna assumiu importância 

crescente nas últimas décadas. Na maior parte dos países industrializados a confluência 

de várias tendências sociais e demográficas, resultou num número crescente de mulheres 

a engravidarem em idades mais avançadas. A ascensão do feminismo levou a melhores 

oportunidades educacionais e escolhas de carreira mais amplas para as mulheres, que 

agora tendem a casar-se mais tarde comparativamente às suas antepassadas. Estas 

tendências sociais, combinadas com a disponibilidade de controlo de natalidade eficaz e 

tratamentos sofisticados para a infertilidade, resultaram no aumento do número de 

mulheres que tentam a primeira gravidez depois dos 35 anos. A primigravidade após os 40 

anos já não é incomum mas, a gravidez no polo oposto da idade reprodutiva também é 

preocupante, e muitos estudos sugerem que a gravidez na adolescência é um fator de risco 

que pode levar a um desfecho desfavorável da gravidez.  

Para Figueiredo (2004), as mães adolescentes estabelecem menos interação com os 

seus filhos do que as mães adultas. As dificuldades das puérperas com idades mais jovens 

estão mais relacionadas com a adaptação às tarefas desenvolvimentais referentes à 
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maternidade, estabelecendo-se desde a gravidez e tornando-se mais consistentes no  

pós-parto. Também de acordo com Fredman e Philips (1981, como referido em Bobak, 

Lowdermilk, & Jensen, 1999), as mães mais jovens e imaturas apresentam maiores possi-

bilidades de desajustes e desagregação familiar.  

Ainda de acordo com Bobak et al. (1999), a idade materna superior aos 35 anos desen-

cadeou inúmeras questões e preocupações. A fadiga e a necessidade de maior descanso 

parecem ser as principais preocupações dos pais mais velhos em relação aos seus filhos 

recém-nascidos. Neste âmbito, algumas mães podem achar que os cuidados a ter com os 

recém-nascidos as cansa fisicamente. Segundo Sherwen, Scoloveno, e Weingarten 

(1999), no que diz respeito a primíparas, quanto maior a idade materna, maior é o risco 

físico, maior é a necessidade de apoio e maior é o risco de surgirem conflitos no decorrer 

do papel maternal. 

No entanto, mulheres de 30 anos ou mais poderão ter mais experiências de vida, 

algumas das quais lhes permitem lidar com situações novas e stressantes. Essas habili-

dades ajudam a mãe a adaptar-se às incertezas que acompanham o nascimento de um 

recém-nascido de uma forma muito mais confiante e, portanto, provavelmente apresentam 

menos preocupações no período de pós-parto (Oliveira, 2016). Por outro lado, a mãe mais 

velha pode ter lido muitos livros, resultando em expectativas elevadas para a experiência 

da maternidade podendo ficar mais preocupada se a experiência não corresponder às suas 

expectativas (Rapoport & Piccinini, 2011). Muitas mães jovens não têm muitos recursos, 

apoio ou habilidades/competências para lidar com as enormes exigências de um novo 

bebé. No entanto, se a jovem mãe tiver recursos adequados e um bom apoio, ela pode não 

ter tantas preocupações no período pós-parto (Oliveira, 2016). 

Mães jovens (adolescentes) identificam mais preocupações no pós-parto, porque têm 

menos confiança e menos recursos para mobilizar (Hiser, 1991; Pridham, Lytton, Chang & 

Rutledge, 1991; Coelho, 2011; Oliveira, 2017). Brouse (1988, como referido em Oliveira, 

2017), identificou um grupo de mães com idades inferiores a 20 e superiores a 30 como 

mais frustradas e fatigadas no período pós-parto, do que o grupo das mulheres entre os 20 

e os 30 anos de idade. A contrapor, Kemp e Hatmaker (1989, como referido em Ebbehoj, 

1999) referem que as mulheres mais velhas apresentam tendência a níveis mais baixos de 

ansiedade do que as mães mais novas e, portanto, poderiam lidar melhor com as 

preocupações surgidas no período pós-parto. 

 
Habilitações académicas 
Geralmente entende-se como habilitações académicas, o número de anos de escola-

ridade durante os quais a pessoa adquiriu e aprofundou conhecimentos, desenvolveu 

capacidades e potencialidades e se desenvolveu em interação com o contexto sociocultural 
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em que está inserido, permitindo assim a construção de uma forma de estar e de uma 

filosofia de vida (Lello & Lello, 2011). Tendo em conta esta perspetiva, parte-se do princípio 

teórico que quanto mais habilitações académicas a mãe tiver, mais elevadas serão as suas 

aptidões de leitura, interpretação e compreensão, o que irá facilitar o acesso à informação, 

e consequentemente ao desenvolvimento de competências e habilidades do seu papel 

enquanto mães (Lopes, 2015; Silva, 2011). 

A entrada das mulheres na atividade laboral/mercado de trabalho obrigou a recorrer aos 

cuidados não familiares das crianças e impulsionou uma maior participação dos pais na 

educação dos filhos. Isto significa que os papéis do homem e da mulher são definidos em 

função um do outro e, por isso, um não pode mudar sem provocar alterações no outro 

(Lamb, 1997). Ao partilharem a educação dos seus filhos com pessoas não pertencentes 

à família, os pais estão a permitir a sua influência no comportamento deles. 

Consequentemente, essas influências podem entrar em conflito com os objetivos 

educativos que estabeleceram para os filhos e não só ficam com menos tempo e com 

menos oportunidades para influenciar o comportamento dos seus filhos, como têm de 

competir com as influências de outros adultos (Lopes, 2015). 

Para Kitzinger, Bastos, Fernandes, e Leitão (1996), a vivência da maternidade, é uma 

expressão da cultura e engloba um sistema de valores relacionados com o que é a mulher 

e, também com o que é o filho. Para a mesma autora e de acordo com estudos realizados, 

as mulheres menos cultas eram as que maioritariamente referiam que não tinham 

problemas para criar os filhos e as suas dificuldades prendiam-se com as lidas domésticas. 

As mulheres com formação secundária, confessavam-se impotentes para tornar os filhos 

felizes e obedientes. Por outro lado, as mulheres que haviam frequentado o ensino superior 

preocupavam-se mais com o facto de serem ou não boas mães, despreocupando-se com 

as rotinas diárias e os aspetos práticos, sentindo-se capazes de lidar com os problemas de 

disciplina, mas preocupadas com o desenvolvimento global da criança.  

O número de anos de educação pode ter influência nas preocupações maternas no  

pós-parto e a este respeito Ebbehoj (1999) refere que mulheres que tenham o ensino 

superior completo adquiriram competências que lhes poderão permitir o desenvolvimento 

de outras. As mães estão mais capacitadas para transferir essas competências para o seu 

autocuidado e para o cuidado ao recém-nascido, o que pode levar à diminuição de 

potenciais preocupações. Segundo o mesmo autor, mulheres que não tenham completado 

o ensino superior podem não apresentar estas competências.  

Em Portugal, Novais e Sá Lemos (2003) constataram a existência de associações 

positivas entre o nível de escolaridade e a qualidade e adequação dos comportamentos 

interativos maternos, bem como uma associação negativa entre o nível de escolaridade e 

quantidade de diretivas utilizadas pela mãe. 
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Também Figueiredo (2004) refere que as mães de classe média ou alta possibilitam aos 

seus filhos muito mais oportunidades de estimulação, particularmente de estimulação 

verbal, do que as mães de classe social baixa.  

 

Situação profissional 
Segundo Cruz (2005), existem alguns fatores, em função das características da criança 

(idade, sexo, temperamento), das características dos pais (género, qualidade da relação 

conjugal) e de fatores extrafamiliares (trabalho remunerado, suporte, contexto), que 

importa ter em conta. Sendo assim, considerámos a variável da situação profissional, ou 

seja, estar ou não empregada, um fator a ser considerado no estudo das preocupações 

maternas.  

De acordo com os dados do INE (2020), em Portugal 48.9% da população são mulheres 

com uma ocupação e maioritariamente trabalham a tempo inteiro, apenas 12.3% das 

mulheres trabalham a tempo parcial. O percurso profissional destas mulheres é também 

caracterizado por ser contínuo e com poucas oscilações mesmo na presença de filhos. 

A elevada presença das mulheres no mercado de trabalho provocou alterações a nível 

do funcionamento, da organização e da estrutura das famílias, levantando simultanea-

mente um conjunto de questões relacionadas com a gestão dos tempos entre respon-

sabilidades profissionais, domésticas e familiares (Perista, 2002; Winnicott, 2001). Estas 

mudanças poderiam pressupor um maior equilíbrio nas decisões familiares e responsa-

bilidade domésticas, o que não se tem verificado (Wall, 2005), as mulheres continuam a 

realizar mais trabalho doméstico e de cuidado aos filhos do que os homens (Fontaine, 

Andrade, Matias, Gato, & Mendonca, 2007; Perista, 2002). Por um lado, existe uma 

participação mais igualitária entre homens e mulheres no mercado de trabalho, mas por 

outro lado, é esperado às mulheres na esfera familiar a principal responsabilidade no 

desempenho das tarefas familiares no que concerne aos cuidados com os filhos e a tarefas 

domésticas (Aboim, 2010). No entanto, também se verifica um envolvimento gradual dos 

homens na participação nos cuidados aos filhos, revelando assim uma ambivalência nas 

representações associadas aos papéis de género (Matos, Magalhães, Féres-Carneiro, & 

Machado, 2017; Silva & Stamato, 2016), refletindo-se numa divisão efetiva e 

desequilibrada das tarefas (Wall, 2007). 

A participação feminina no mercado de trabalho e as dificuldades em conciliar trabalho 

e família são consideradas como alguns dos principais fatores responsáveis pelo 

decréscimo da natalidade em Portugal (Cunha, 2005; Martins, Abreu, & Figueiredo, 2015). 

Com o objetivo de entender como conciliar o papel parental com o de trabalhador 

Martins (2012), descreveu no seu estudo algumas categorias das quais destacamos 

“procurando conciliar o papel parental com o de trabalhador”. Esta categoria é constituída 
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pelas subcategorias “preparando com antecedência o regresso a casa”, “pensando em 

substitutos maternos para o bebé” e “reorganizando de novo rotinas e atividades a cumprir”. 

Na subcategoria “preparando com antecedência o regresso a casa” a autora constatou que 

as mulheres desde muito cedo tentam minimizar o impacto que o regresso a casa possa 

provocar em si e no seu bebé e assim planeiam o regresso a casa de modo que haja uma 

adaptação gradual dos dois. A mãe chama a si todas as responsabilidades, confirmando 

assim, os papéis tradicionais de género, onde assumem a principal responsabilidade pelo 

cuidado ao filho como sendo da mulher. A subcategoria “pensando em substitutos 

maternos para o bebé”, também é um fator que desde a gravidez preocupa as mães.  

A opção de eleição recai sobre os infantários/creches pelas suas características de 

estimulação e interação com outras crianças, assim como, o valor reconhecido aos profis-

sionais que lá trabalham. A subcategoria “reorganizando de novo rotinas e atividades a 

cumprir” retrata estratégias que a mulher desenvolve para fazer face às novas exigências 

de mãe e trabalhadora. Para dar conta dos vários papéis agora assumidos, a mãe procura 

mobilizar todas as suas forças e reorganizar meticulosamente o seu tempo. 

Aching, Bifi, e Granato (2016), investigaram os sentidos afetivo-emocionais atribuídos à 

experiência da maternidade em situação de vulnerabilidade social. Adotando a narrativa 

interativa como recurso metodológico, solicitaram a 17 mulheres (grávidas e puérperas), 

moradoras num alojamento social na cidade de São Paulo, que completassem uma história 

fictícia, previamente elaborada pelas investigadoras, sobre as angústias de uma grávida. 

As narrativas foram psicanaliticamente analisadas e organizadas em campos de sentido 

afetivo-emocional. Entenderam que a mãe pela primeira vez é vista por esse grupo de 

mulheres como insegura, ansiosa e medrosa, mas capaz de construir o seu próprio estilo 

de ser mãe à medida que cuida do filho, ganhando maturidade e autoconfiança. Os 

depoimentos das participantes convidam a desconstruir conceções sociais preconcei-

tuosas acerca das possibilidades de uma maternidade adequada em situação de 

vulnerabilidade social, e a compreender que o cuidado infantil pode ser viabilizado, também 

nessa condição, pelo suporte familiar, social e, quando necessário, psicológico, o que 

sugere a potencialidade de medidas preventivas e interventivas. 

Mais recentemente Andrade (2018) salienta que não raramente, o fim do período de 

licença de maternidade tende a desencadear nas mulheres diversos tipos de sofrimento 

psíquico, resultando de fatores diferenciados presentes na vida de cada mãe. Face ao 

referido, desenvolveu um estudo onde analisou o retorno ao trabalho na perspetiva da 

mulher, após a licença de maternidade. Para tal, adotou como método a pesquisa 

qualitativa do tipo estudo de caso, que teve como participantes 13 trabalhadoras do serviço 

público da área da educação, nos anos de 2014 e 2015. A entrevista semiestruturada foi 
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utilizada como instrumento, analisando os resultados à luz da teoria psicodinâmica  

do trabalho. 

No que toca ao conciliar maternidade e trabalho, as participantes expressaram opiniões 

que levam a compreender que ser mãe relaciona-se a uma realização pessoal, uma 

experiência única dotada de sentido e afeto. No entanto, também compreendem que tal 

escolha não é um fenómeno somente nutrido de prazer, mas ao contrário dos ditames 

sociais ainda hoje prevalentes, tornar-se mãe limita-as tanto como trabalhadora, quanto 

como mulher/pessoa.  

Mediante o desenvolvimento das atividades profissionais, o tornarem-se mães, pode 

servir como valorização pessoal/profissional, já que a situação as leva a lidar de modo 

diferenciado com o seu trabalho. Porém, entre as formas mais frequentes de sofrimento e 

de insegurança, residia no facto de como os seus bebés seriam cuidados no período em 

que estiverem a trabalhar e não propriamente o retomarem o trabalho. 

 

Educação pré-natal  
No passado, a gravidez e o parto eram considerados acontecimentos naturais na vida 

de uma mulher. Os nascimentos aconteciam em casa com ajuda de curiosas, parteiras e 

de mulheres pertencentes à família. Atualmente, a realidade é diferente, os partos ocorrem 

na sua grande maioria em meio hospitalar e acompanhados por profissionais experientes 

e credenciados. Simultaneamente há uma necessidade acrescida, manifestada pelos pais, 

de serem informados e esclarecidos acerca da sua gravidez, parto e pós-parto. 

A educação pré-natal é promovida durante a gravidez, através de cursos de preparação 

para o parto e parentalidade. O objetivo da educação pré-natal é aumentar o conhecimento 

de uma mulher que vai ser mãe em breve, com a esperança de diminuir o medo e as 

preocupações durante o período perinatal. 

De acordo com a DGS (2016, p. 64), “A educação pré-natal tem como objetivo preparar 

os futuros pais para o parto e parentalidade. O casal procura nestes cursos a oportunidade 

para receber informação sobre a tomada de decisão no trabalho de parto, alívio da dor, 

cuidados ao recém-nascido, aleitamento materno, competências parentais.” Ainda de 

acordo com o mesmo documento, são objetivos desenvolver a confiança e promover 

competências na grávida/casal/família para a vivência da gravidez, parto e transição para 

a parentalidade, incentivando o desenvolvimento de capacidades interativas e precoces da 

relação mãe/pai/filho. 

Os autores Hillier e Slade (1989, como referido em Ebbehoj, 1999), referem que as 

primíparas que frequentaram um curso de preparação para o parto e parentalidade tinham 

maior confiança em cuidar dos seus recém-nascidos do que aquelas que não tinham 

frequentado. 
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No entanto, verificamos que existe alguma controvérsia quanto ao valor da educação 

pré-natal em influenciar as preocupações, pois anteriormente Harrison e Hicks (1983, como 

referido em Ebbehoj, 1999) afirmaram que existe um aumento de preocupações maternas 

em mulheres que frequentaram o curso de preparação para o parto e parentalidade, 

comparando com mães que não frequentaram. Concluiram que as mulheres que 

frequentaram o curso podiam já de si, serem ansiosas, motivo pelo qual procuravam a 

frequência destes cursos. 

Mais recentemente, Pedreira e Leal (2015) referem que o conhecimento proveniente da 

partilha de experiências foi substituído pela facilidade de acesso à informação, permitindo 

assim à mulher recuperar algum do controlo e poder de decisão. 

Em 2016, Silveira, Milani, Velho, e Marques, pretenderam compreender a perceção de 

autocuidado e de cuidado materno no discurso de grávidas. Através de entrevista 

semiestrutura com dez grávidas, identificaram duas categorias analíticas de autocuidado: 

cuidar do próprio corpo e cuidado materno. O pensamento pós-moderno influenciou nas 

ações de autocuidado das grávidas. Entretanto, o cuidado materno não foi diretamente 

influenciado e as grávidas demonstraram indicadores de preocupação materna primária, 

como sentimentos e atitudes que proporcionam acolhimento, proteção e conforto ao bebé. 

As autoras entendem que as ações de autocuidado praticadas pelas grávidas demons-

traram preocupação com a aparência estética em detrimento de atitudes para preservar a 

saúde e a qualidade de vida.  

Silva (2017 desenvolveu um estudo com o objetivo de conhecer as informações 

partilhadas pelos profissionais de saúde nas ações educativas com grávidas primíparas 

sobre as possibilidades na assistência ao trabalho de parto, parto e puerpério ao longo da 

assistência pré-natal e a metodologia utilizada para trabalhar o conteúdo destas informa-

ções. Para isso, desenvolveu um estudo de caso, qualitativo, com grávidas primíparas de 

risco habitual. O estudo incluiu também entrevistas com os profissionais de saúde 

responsáveis pela realização das atividades de educação pré-natal na unidade estudada.  

A educação pré-natal configurou-se como uma atividade importante para os profissio-

nais que realizavam essas ações na unidade e para as grávidas que participaram das 

mesmas. Para os profissionais de saúde esta atividade precisava de ser mais valorizada 

por todos, principalmente pelos responsáveis pela gestão da unidade, que deviam 

incentivar a sua realização e proporcionar uma capacitação para os profissionais, visando 

uma maior qualidade na execução das atividades educativas. O conteúdo das atividades 

educativas foi bem amplo, envolvendo as questões referentes à gestação, parto e 

puerpério; preparando e oferecendo informações úteis para que as mulheres pudessem 

preparar-se para esse momento.  
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Em relação à metodologia utilizada, houve uma predominância do uso da entrevista, a 

qual proporcionou um melhor diálogo e troca constante entre profissionais e grávidas.  

O uso desse modelo permitiu uma maior participação das mulheres, com ativa troca de 

experiência resultando em construções coletivas. 

Magalhães, Fracolli, Siqueira, Chiesa, e Reticena, (2018), no contexto em que a gravi-

dez é uma fase que traz modificações físicas, psicológicas e sociais para a mulher e sua 

família, desenvolveram um estudo exploratório, descritivo, de abordagem quantitativa e 

qualitativa, com 65 grávidas do município de São Paulo. Realizaram entrevistas semiestru-

turadas, de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016. As entrevistas foram analisadas e 

agrupadas nas categorias: apoio no período pré-natal e parto; família e rede social; e 

ambiente intrauterino adequado. As grávidas referiram que tiveram pouca orientação 

quanto aos sinais de risco da gravidez e não foram estimuladas a envolverem um 

acompanhante nas consultas de pré-natal. Na maioria dos casos, a mãe e o filho 

regressaram a casa cerca de 48 horas após o parto, aquando da alta da maternidade, 

muitas vezes sem saberem ainda muito bem o que as espera no domicílio. O que a 

literatura nos diz é que mesmo havendo preparação pré-natal alguns autores referem 

subsistir lacunas e dificuldades no período do pós-parto (Cardoso, 2011). 

O curso de preparação para o parto e parentalidade deve ser considerado um meio 

privilegiado de transmissão de informação, conhecimentos e habilidades sobre a gravidez, 

trabalho de parto, parto e pós-parto, de forma a tornar a mulher no principal interveniente 

no processo da maternidade. Estes programas de preparação para o parto e parentalidade 

deveriam estar incluídos nos programas dos cursos das Faculdades de Medicina e das 

Escolas Superiores de Enfermagem, e implementados em contexto hospitalar como nas 

Maternidades e nos Cuidados de Saúde Primários, tal como previsto na legislação de 

Proteção na maternidade e paternidade. 

 
Vinculação materna 
De acordo com Canavarro, Dias, e Lima (2006), existe um paralelismo entre o compor-

tamento de prestação de cuidados parentais e o comportamento de vinculação, já que 

ambos estão interligados em sistemas comportamentais, cujo resultado previsível é a 

manutenção da proximidade, com a criança ou com a figura parental. 

Na base da teoria da vinculação é inevitável destacar dois nomes: John Bowlby (consi-

derado o autor da teoria da vinculação) e Mary Ainsworth (pelos contributos que forneceu 

para o desenvolvimento desta mesma teoria). 

A teoria da vinculação teve origem nas observações efetuadas por J. Bowlby (1958, 

como referido em Cassidy, 1999) e foi sendo aprofundada em publicações regulares ao 

longo de vinte anos. Estes estudos foram realizados no âmbito da privação de cuidados 
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parentais no desenvolvimento de crianças institucionalizadas e tem desempenhado um 

papel fundamental na compreensão do desenvolvimento adaptativo e do funcionamento 

das relações interpessoais com figuras significativas. As observações que Bowlby realizou 

com crianças institucionalizadas conduziram-no à conclusão de que grandes disfunções 

na relação mãe-criança são precursoras de psicopatologia, sendo esta relação não apenas 

importante para o desenvolvimento futuro da criança, mas também importantes  

no imediato. 

Segundo Bowlby (1990), a vinculação é um sistema primário especifico, isto é,  

está presente a partir do nascimento com características próprias de cada espécie. Por 

comportamento de vinculação, o mesmo autor, entende todo o comportamento do recém-

-nascido que tem como consequência e como função criar e manter a proximidade ou o 

contacto com a mãe ou a pessoa que a substitua. Bowlby (1990), mostrou assim que a 

acessibilidade de figuras parentais é o único meio capaz de produzir sentimentos  

de segurança na criança, propondo o termo de vinculação para designar este tipo  

de relação. 

Na linha de estudos sobre a vinculação mãe-bebé, surge Ainsworth (1989) que procurou 

compreender as diferenças individuais nas relações de vinculação precoce: conhecer os 

tipos ou padrões de vinculação, a sua origem e as suas consequências no desenvolvimento 

psicológico. Neste sentido, a teoria da vinculação afirma a necessidade humana universal 

do desenvolvimento de ligações afetivas de proximidade, que forneçam segurança e 

possibilitem a exploração confiante do self, dos outros e do mundo (Ainsworth, 1989; 

Ainsworth & Bowlby, 1991; Bowlby, 1990). 

Segundo a teoria da vinculação, o funcionamento psicológico é determinado pela 

capacidade de estabelecer laços emocionais. Deste modo, a rutura de laços afetivos pode 

levar ao aparecimento de perturbações psicológicas (Soares, 2009). 

O conceito de vinculação é definido por Bowlby e Ainsworth como um laço afetivo que 

uma pessoa estabelece com outra, como um laço que os une e perdura no tempo, 

caracterizando-se como uma tendência para a procura e manutenção da proximidade a 

essa figura específica em situações ameaçadoras ou geradoras de stress. A vinculação é 

conceptualizada como o laço emocional com outra pessoa que é vista como uma fonte de 

segurança e que fornece uma base segura a partir da qual o indivíduo explora o mundo. 

No entanto, ligação afetiva não é coincidente com vinculação (Ainsworth, 1989; Bowlby, 

1990). 

Assim, para Ainsworth (1994, como referido por Andrade et al., 2017), a vinculação é 

um tipo específico de ligação emocional onde é requerida segurança, enquanto numa 

ligação afetiva pode não ocorrer a condição de segurança. Deste modo, toda a vinculação 

é uma ligação emocional, mas nem todas as ligações emocionais são vinculações. 
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Ainsworth (1989), descreve a vinculação como o laço emocional que uma pessoa tem 

por outra que é percecionada como mais forte e/ou mais sábia e que lhe proporciona 

segurança, conforto ou ajuda, sendo possível uma pessoa estar vinculada a outra que não 

está vinculada a si. 

“A vinculação, uma vez estabelecida, torna-se uma ligação duradoura e não sujeita a 

fatores contingentes como as situações ou os ambientes, persistindo no tempo e no 

espaço. Por outro lado, o comportamento de vinculação é o meio que permite a proxi-

midade e tende a ser reforçado ou enfraquecido conforme as situações ou os fatores 

ambientais” (Cordeiro, 2012, p. 8). No entanto, não basta a presença continuada da figura 

de vinculação para garantir a qualidade da mesma. A sua presença apenas indica o 

estabelecimento da ligação afetiva. A qualidade é determinada pela natureza das intera-

ções que se estabelecem (Sable, 2008). 

A teoria da vinculação apresenta-se como um sistema desenvolvimental abrangendo o 

percurso de vida do indivíduo. De igual forma, permite conhecer como certas experiências 

influenciam o sistema emocional e o bem-estar, não só na infância, mas também na fase 

adulta (Silva, 2014). 

A investigação no âmbito da vinculação em adultos indica que o estilo de vinculação 

adquirido na infância ganha estabilidade entre os 12 e os 18 meses de idade. Seguindo a 

mesma linha de pensamento, as pesquisas realizadas sugerem a existência de propor-

cionalidade e continuidade entre os estilos de vinculação iniciados nessa fase até ao 

estado adulto (Roberts, Gotlib, & Kassel, 1996). 

Os investigadores Hazan e Shaver (1994), Crowell e Treboux (1995) assim como Maia, 

Verissimo, Ferreira, Silva, e Pinto (2014), destacam que o sistema comportamental de 

vinculação no adulto é semelhante ao da infância, já que ambos procuram proximidade à 

figura de vinculação quando presente a fatores de stress, aumentando a sensação de 

conforto ou ansiedade aquando do seu afastamento. No entanto, verificam-se diferenças 

entre a vinculação no adulto e crianças-figuras parentais. A pessoa adulta revela dois 

papéis, vincula-se e serve de figura de vinculação.  

Nas crianças o sistema de vinculação é complementar, pois a figura de vinculação 

fornece cuidados, mas não os recebe, a criança procura segurança, mas não a providencia. 

De uma forma geral, os adultos sabem que as figuras de vinculação estarão presentes 

sempre que necessário, o que não se verifica com a criança. Outra diferença apontada 

entre a vinculação na infância e nos adultos é que na criança as figuras de vinculação são 

habitualmente os pais e nos adultos maioritariamente é o par ou o parceiro sexual. Incluem- 

-se outras funções na vinculação dos adultos entre as quais a competência, o companhei-

rismo e a partilha de experiências (Crowell & Treboux, 1995; Hazan & Shaver, 1994). 
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De acordo com esta perspetiva, e no que diz respeito à vinculação em adultos, também 

Canavarro et al. (2006), referem que a vinculação pode ser descrita como recíproca. 

Quando a relação de vinculação que o indivíduo vivencia se encontra equilibrada no que 

respeita à confiança e proximidade/intimidade em relação ao outro, estão criadas as 

condições para o estabelecimento de uma vinculação segura; ao passo que a vinculação 

insegura abarca um grande desequilíbrio aos níveis de confiança e proximidade/intimidade, 

podendo criar níveis igualmente desequilibrados de ansiedade, com os quais o indivíduo 

nem sempre é capaz de lidar. 

A vinculação pressupõe assim, a construção de uma relação onde a segurança é a base 

primordial na interação que se estabelece entre os intervenientes nessa relação. 

 

Temperamento do bebé  
Um dos fatores relacionados com o bebé que pode influenciar as preocupações 

maternas são as características da criança e o seu papel na relação com os pais. Quanto 

às características, o temperamento do bebé, pode desencadear por parte dos pais 

comportamentos mais ou menos preocupantes (Lima, 2003). 

Nas últimas décadas o estudo do temperamento do bebé tem merecido especial 

atenção por parte dos investigadores, onde se pode constatar que existem muitas teorias 

com diferentes perspetivas (por exemplo diferenças nos traços que o constituem), origem 

(por exemplo, estritamente constitucional ou com origem na interação com o ambiente), 

desenvolvimento (continuidade ao longo do desenvolvimento versus mudança) e avaliação 

(por exemplo, avaliações mais molares ou moleculares) (Vaughn & Bost, 1999; Rothbart & 

Bates, 1998, como referido em Martins, 2007). 

É assumido em todas as teorias, que o temperamento se refere a um conjunto de 

características individuais, com origem na função biológica, demonstrado desde a infância 

e que apresentam algum tipo de continuidade ao longo do tempo (Ito & Guzzo, 2002). Estas 

características correspondem a qualidades comportamentais relativas à resposta 

emocional (por exemplo, resposta emocional positiva ou negativa aos estímulos novos ou 

familiares), à atenção (por exemplo, capacidade para se acalmar quando atinge níveis de 

ativação emocional desorganizadores utilizando recursos atencionais) e ao nível de 

atividade (por exemplo, vigor da atividade motora, frequência e adequação da auto- 

-modelação da atividade) (Bates, 1989, como referido Martins, 2007). 

O estudo do temperamento do bebé iníciou-se com as investigações de Thomas e 

Chess (1977, citado por Pires, 1994) que caracterizaram o “como” do comportamento, uma 

vez que corresponde aos parâmetros de intensidade e frequência de determinados 

comportamentos e não aos comportamentos propriamente ditos. Dos seus estudos 

destacaram nove dimensões do comportamento: (1) nível de atividade motora (tonicidade, 
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movimentos corporais, vigor e deslocações); (2) ritmicidade (grau de regularidade dos 

ciclos e das funções biológicas básicas como a fome, o sono e a eliminação);  

(3) aproximação/afastamento (resposta a novos estímulos e situações); (4) adaptabilidade 

(facilidade com que a criança modifica e responde às alterações na rotina, nos padrões 

habituais e a novas ocorrências); (5) limiar de resposta (intensidade que um estímulo deve 

ter para promover uma resposta, ou seja, se o bebé reage a estímulos pouco intensos ou 

somente a estímulos muito intensos); (6) intensidade de reação (vigor/energia das 

respostas principalmente por meio do sorriso ou do choro); (7) qualidade do humor 

(quantidade de afetos positivos e negativos no geral); (8) distratibilidade (interferência que 

um determinado estímulo tem no comportamento da criança) e por último (9) tempo de 

atenção e persistência (duração da atenção dispensada para realizar uma tarefa e à 

manutenção da mesma perante os obstáculos e fatores distratores). 

Tendo em conta estas nove dimensões os autores classificaram os bebés de acordo 

com três tipos de comportamento:  

– Temperamento fácil: comportamento caracterizado por um humor positivo, uma boa 

adaptabilidade, a aptidão para responder a novos estímulos e para regular as suas 

funções biológicas por meio de um conjunto de respostas de aproximação e de baixa 

intensidade. 

– Temperamento difícil: comportamento definido por um padrão frequentemente negativo, 

reações intensas aos estímulos, irregularidades nas suas funções biológicas 

(alimentação, eliminação e sono), adaptações mais lentas às alterações do meio. 

– Temperamento intermédio: comportamento que tende a oscilar entre os dois anteriores, 

ou seja, é caracterizado pela combinação de respostas negativas a estímulos novos 

com adaptabilidade lenta após contatos repetidos (Thomas & Chess, 1977, citado por 

Pires, 1994). 

Neste modelo proposto por Thomas e Chess (1963), o temperamento é um construto 

que tem a sua origem inata, mas a sua expressão está sujeita às circunstâncias do 

ambiente (Thomas et al., 1963, citado por Sanson, Hemphill, & Smart, 2004). 

Apesar do bebé nascer com uma preparação social imatura, desde muito cedo está 

programado para desempenhar um papel ativo nas relações sociais e principalmente nas 

interações de vinculação onde aprende a interagir e a aprofundar laços afetivos (Marceli & 

Cohen, 2011). 

Dentro das diversas particularidades que o bebé apresenta, parece existir uma relação 

estreita entre o seu temperamento e as atitudes maternas, na medida em que podem afetar 

positiva ou negativamente a interação entre os dois (Barcia, 2010; Pires, 1994). 
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Neste contexto, um bebé fácil, provoca nos seus pais sentimentos de confiança e 

segurança, contrariamente, bebés difíceis criam níveis baixos de autoconfiança e sensi-

bilidade, nos pais, dificultando assim a adaptação aos seus novos papéis parentais (Pires, 

1994). 

As perceções que as mães têm do temperamento do seu filho, podem ser condicionadas 

pelos padrões comportamentais do mesmo. Assim, um bebé predominantemente fácil 

impele nos pais sentimentos de segurança e confiança, contrariamente ao de um bebé 

difícil em temperamento, que cria níveis mais baixos de confiança e de segurança. Estes 

últimos podem ter dificuldade em encontrar e utilizar estratégias eficazes para lidar com o 

seu filho, levando assim ao aparecimento de sentimentos de frustração, desespero e 

ansiedade, podendo comprometer toda a dinâmica familiar (Pires, 1994, 1997). 

Em suma, o estudo do temperamento do bebé evidencia processos existentes no início 

da vida a partir dos quais se desenvolvem as adaptações sociais às condições ambientais. 

A identificação precoce de determinadas características de temperamento que podem 

influenciar o desenvolvimento da criança contribui tanto para a promoção do desen-

volvimento quanto para a prevenção de problemas de saúde mental (Klein & Linhares, 

2007). 

 

1.4. TRANSIÇÃO PARA A MATERNIDADE NO PÓS-PARTO COMO FOCO DE 
ATENÇÃO EM ENFERMAGEM 

A fase de transição para a parentalidade no âmbito da maternidade/paternidade integra 

o assumir do papel materno e do papel paterno, sendo uma fase de grande vulnerabilidade 

e de instabilidade na vida dos casais e a forma como estes se adaptam, poderá ter 

repercussões na saúde e no bem-estar do bebé, do casal e da restante família (Mendes, 

2002; Pasinato & Mosmann, 2016). 

A singularidade de cada família justifica a necessidade de individualização do cuidado, 

planeado e sistematizado, sendo este o foco de atenção em enfermagem. Os enfermeiros 

estabelecem relações sustentadas, duradouras e intensas com as mulheres, sendo 

responsáveis pela diversidade de intervenções no processo de transição para a 

maternidade. A transição implica, por parte dos enfermeiros, a aquisição de novos conhe-

cimentos, a definição de novos papéis e o desenvolvimento de novas competências e 

estratégias (Silva & Carneiro, 2014; Alves, Silva, Martins, Sueli, & Palmira, 2007). 

A enfermagem como ciência, disciplina e profissão, tal como é reconhecida atualmente, 

é o resultado de um longo processo de transformação e de desenvolvimento, onde o 

crescimento de um corpo de conhecimentos próprio, resultante do investimento na área da 
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investigação, teve um papel primordial. A formação académica e profissional dos 

enfermeiros impõe o desenvolvimento de competências técnicas, científicas e 

profissionais, que lhes permitem prestar cuidados ao nível da prevenção primária, secun-

dária e terciária. Igualmente os cuidados de enfermagem, têm como principal objetivo 

manter, melhorar ou recuperar a saúde dos indivíduos e das suas famílias (OE, 2015). 

De acordo com Soares (2008), a transição para a parentalidade é uma temática com 

bastante relevo para a profissão de enfermagem, dado o impacto que a mesma poderá ter 

na saúde das crianças, casais e suas famílias, e no futuro das sociedades, sendo 

considerada uma prioridade nos cuidados de enfermagem. 

Assim, à luz do que aqui referimos, podemos acrescentar que a competência principal 

da enfermagem é ajudar os indivíduos e os grupos a funcionar de modo mais satisfatório, 

em qualquer estado de saúde em que se encontrem. É também da sua responsabilidade 

cuidar na saúde e na doença, desde a conceção até à morte, realçando-se a importância 

dos aspetos psicossomáticos e psicossociais da vida do indivíduo, que afetam a saúde e 

a doença. E como aponta o Conselho de Enfermagem (2001, como referido em Barbosa, 

2010, p. 18) “a humanização dos cuidados em enfermagem expande-se, pela ética em 

enfermagem, pela relação entre o doente e o enfermeiro e pelo respeito dos direitos  

dos doentes”.  

Neste sentido, o objetivo da enfermagem assenta na promoção, conservação e 

restabelecimento da saúde, com particular enfoque nos fatores biológicos, psicológicos e 

socioculturais, e com total respeito pelas necessidades e direitos da pessoa a quem se 

presta este serviço. 

Tendo em conta aquilo que consideramos ser a enfermagem, acreditamos que para 

compreender o valor do cuidado de enfermagem é exigida uma conduta e conceção ética, 

que contemple e valorize a vida como um bem valioso em si, começando pela valorização 

da própria vida para respeitar a do outro na sua complexidade, nas suas escolhas, incluindo 

a escolha da enfermagem como uma profissão (OE, 2011). 

A transição para a parentalidade, é por excelência, sensível aos cuidados de 

enfermagem e à promoção da saúde. Esta promoção da saúde destina-se a melhorar ou 

alterar o desempenho parental (materno e paterno), através da formação, apoio ou 

educação, com o principal objetivo de promover a autonomia da mãe no seu autocuidado 

e nos cuidados com o filho (Martins et al., 2017; Pasinato & Mosmann, 2016). 

No entanto, podem existir condicionantes à transição para a parentalidade na figura 

materna no pós-parto, sendo os enfermeiros um importante recurso na mobilização e 

otimização na resposta às preocupações e necessidades das mães (Silva, 2012). Igual-

mente importante é a competência profissional, fundamentada não só nas competências 

técnicas, mas também no desenvolvimento de estratégias que possibilitem identificar as 
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preocupações maternas, para que as intervenções delineadas sejam promotoras da 

transição para a maternidade (Lucena et al., 2018). Para responder às necessidades de 

aprendizagem das mães, os enfermeiros são desafiados a procurar soluções, tanto no 

domínio do diagnóstico como no domínio da informoterapia com vista ao desenvolvimento 

de uma transição para a maternidade eficaz e harmoniosa (Cardoso, 2011).  
Também Mercer (2006) já salientava o papel do enfermeiro como fundamental no 

processo de transição para a maternidade. Os enfermeiros especialistas em saúde 

materna e obstétrica, enquanto recursos próximos da mulher, presentes ao longo do 

tempo, conhecedores dos contextos e com competências na área, poderão facilitar o 

processo de transição. Mercer (2006) sublinha que o apoio social deste profissional, 

principalmente nos âmbitos de apreciação e informação, pode mediar conflitos, oferecendo 

recursos para a adoção eficaz do papel materno. 

No período pós-parto as mães têm de se adaptar às diversas alterações que se lhes 

colocam a nível físico, psicológico e relacional, decorrentes das modificações impostas à 

dinâmica familiar pela integração de um novo membro na família (Lucena et al., 2018; 

Palermo, 2016). Necessitam de muita informação, através de ações educativas 

relativamente à aprendizagem de práticas do cuidar e ao desenvolvimento de compe-

tências parentais, já que apresentam na maioria das vezes insegurança nos cuidados à 

criança, nomeadamente após o nascimento. 

A aquisição de conhecimento para o desempenho do papel parental, remete o enfer-

meiro para a compreensão das propriedades e condições inerentes ao processo de 

transição para a maternidade, levando ao desenvolvimento de intervenções de enferma-

gem que sejam intencionalmente dirigidas às experiências da mãe e suas famílias, 

promovendo respostas saudáveis para a transição (Meleis et al., 2000). 

O estabelecimento da relação de ajuda entre o enfermeiro, mães e pais, contribui para 

promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ajudá-los 

a cuidar dos seus filhos de forma autónoma. A vulnerabilidade inerente a qualquer criança 

exige que os seus pais estejam conscientes das suas responsabilidades e competências 

parentais de forma a assegurar o seu melhor desenvolvimento. Nesta vertente, o enfer-

meiro pode promover a saúde dos recém-nascidos através da promoção da parentalidade 

relativa aos cuidados do bebé, tais como, o reconhecimento do temperamento do bebé, a 

alimentação, a vinculação, a amamentação, o sono o choro, comunicação e outras 

capacidades desenvolvimentais (Brazelton, 2007). 

Faz parte das competências do enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica 

apoiar a criança/família durante o processo de transição e de adaptação à parentalidade, 

de forma a proporcionar o bem-estar de todos os elementos envolvidos nesta transição.  
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A demonstração de flexibilidade e recetividade para esclarecer dúvidas, realizar procedi-

mentos e monitorizar as competências parentais, bem como uma linha orientadora das 

práticas entre todos os enfermeiros é promotor de uma vivência mais concertada da 

transição para a maternidade (Silva, 2012). 

A DGS (2006, p. 4), para além das intervenções do domínio biológico, pretende dar mais 

ênfase à saúde mental da mulher, considerando que a transição para a maternidade é um 

processo crítico que gera alterações, procurando através da intervenção “potenciar o 

estado de equilíbrio que permite ao sujeito compreender, interpretar e adaptar-se ao meio 

que o cerca, estabelecer relações significativas com os outros e ser um membro criativo e 

produtivo na sociedade”. A própria DGS, sugere linhas orientadoras para a intervenção, 

considerando que o suporte social e profissional pode ajudar significativamente na 

adaptação positiva durante a transição para a maternidade. 

Desta forma, pode concluir-se que o processo de transição para a maternidade é um 

caminho longo e por vezes sinuoso. Os enfermeiros poderão dar um valioso contributo ao 

acompanharem e apoiarem os pais ao longo deste processo, colaborando desta forma 

para a promoção da saúde das famílias e das gerações futuras. 

 

Intervenções de Enfermagem no âmbito da transição para a maternidade no  
pós-parto 

Assumindo que a função dos enfermeiros que lidam com as mães passa por facilitar a 

transição para a maternidade, proceder ao diagnóstico das necessidades é a primeira 

etapa para o processo de cuidados, contribuindo assim para o ajustamento às novas 

circunstâncias e aos novos desafios (ICN, 2011; Meleis et al., 2000; Mercer, 2006). 

O papel do enfermeiro na promoção da transição para a maternidade caracteriza-se por 

assistir as famílias, através de clarificação de valores, possibilitando a manifestação de 

sentimentos e preocupações. O desenvolvimento de competências mediante a aquisição 

de conhecimentos e a clarificação de valores, pode ajudar as famílias a formar uma filosofia 

pessoal de cuidados de saúde, especificamente na parentalidade. 

O enfermeiro tem um papel privilegiado, no planeamento da gravidez, na vigilância pré-

natal, no acompanhamento do período pós-parto, no despiste de situações de risco e 

consequente planeamento de intervenções e encaminhamento das mesmas. O enfermeiro 

especialista em saúde materna e obstétrica tem um papel importante na identificação, 

suporte e referenciação das grávidas/puérperas vivenciando problemas sociais e de saúde 

mental durante o período perinatal (Guerra, Braga, Quelhas, & Silva, 2014; Mendes, 2014). 
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Os enfermeiros têm o dever de proteger e salvaguardar os grupos mais vulneráveis (OE, 

2010), ajudando neste caso, a criança/família na adaptação às novas mudanças ocorridas 

nas suas vidas, a fomentar a sua autonomia, e a alcançarem a saúde e a sensação de 

bem-estar.  

Proceder ao levantamento das necessidades e preocupações em cuidados de enfer-

magem, através do conhecimento das preocupações das mães, constitui o primeiro passo 

para intervenção do enfermeiro. Normalmente, realizar a visita domiciliária facilita este 

processo de reconhecer a realidade de cada família e entender melhor as suas 

necessidades.  

A visita domiciliária já conta com um longo percurso, tendo sido fundamental para a 

melhoria da saúde das populações verificando-se o seu contributo refletido na redução de 

taxas de mortalidade infantil, aumento de taxas de aleitamento materno, saúde da mulher, 

maior cobertura vacinal, adaptação a situações de dependência/doença entre outras 

(Abreu, 2001). 

No contexto das implicações para a prática de cuidados, o estudo de Mendes (2009,  

p. 287) já referenciava a implementação da visita domiciliária “(…) como elemento funda-

mental para uma prática de enfermagem mais interventiva numa abordagem sistémica  

de suporte técnico e relacional junto da mulher e respetiva família neste período  

de pós-parto”. 

A visita domiciliária, de acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2011), é definida como 

“a estratégia que permite aos profissionais de saúde, neste caso os enfermeiros, 

aproximarem-se do domicílio do utente e da sua família, tornando possível conhecer o seu 

meio físico e psico-social”. E suportando-se nas ideias de Sousa, Lopes, e Barbosa (2004), 

a Ordem dos Enfermeiros (2011), acrescenta ainda que, esta estratégia procura identificar 

as características socioculturais e antecedentes de saúde dos elementos da família, 

tornando possível a identificação precoce de problemas e/ou necessidades, para assim 

atuar previamente e de forma mais eficaz, no sentido de apoiar, guiar e aconselhar o 

indivíduo e sua família. 

Na verdade, a visita domiciliária permite que o enfermeiro realize uma intervenção 

focada nas necessidades reais do paciente, da família ou da comunidade, tornando 

possível que os planos de cuidados sejam mais adequados aos recursos da família e do 

utente. Desta forma, a visita domiciliária apresenta-se como “um instrumento de proximi-

dade aos habitantes de uma localidade, que permite uma visão holística das famílias alvo 

dos cuidados de saúde, potenciando melhores estratégias para que se mudem padrões de 

comportamento e se promova uma melhor qualidade de vida. (…) Neste tipo de 

intervenção, o enfermeiro assume diferentes papéis, desde o de educador, ao de gestor 

de caso junto da equipa multidisciplinar” (Abreu, 2001, p. 1).  
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A visita domiciliária é um dos instrumentos mais indicados à prestação de assistência à 

saúde, ao indivíduo, à família e à comunidade e a diferença entre o contexto domiciliário e 

o contexto da instituição de saúde reside no atendimento e na prestação de cuidados, uma 

vez que na instituição de saúde o atendimento é individual e no contexto domiciliário a 

prestação de cuidados é centrada no utente e no ambiente que o rodeia (Mendes, 2009).  

Para Collière (2003), o atendimento domiciliar a par da arte de cuidar tem como 

finalidade avaliar quais os indivíduos que necessitam de apoio domiciliar; planear as 

intervenções ajustadas aos problemas identificados e executar as intervenções de modo a 

resolver ou aliviar os problemas, permitindo aferir a permanência do utente no domicílio e 

definir a necessidade dos cuidados domiciliários e a sua frequência. Além disso, a visita 

domiciliária em períodos regulares proporciona maior contacto entre o enfermeiro, a família 

e o utente, sendo mais fácil fazer a avaliação e constatar a evolução clínica do utente. 

A visita domiciliária traduz-se num conjunto de ações direcionadas para o atendimento 

tanto educativo como assistencial, tendo como objetivo detetar fatores que influenciem a 

saúde, desenvolvendo-se desta forma um trabalho aos três níveis de prevenção (Navalhas, 

1997).  

E no que diz respeito à visita domiciliária ao recém-nascido, a sua finalidade passa por 

promover a relação de proximidade entre equipa de saúde, mais especificamente o 

enfermeiro, e a família, bem como conhecer as condições familiares e habitacionais em 

que a criança se encontra e o seu estado de saúde (Ordem dos Enfermeiros, 2011).  

Ou seja, a visita domiciliária permite “identificar detalhes da rotina diária que normalmente 

não são relatados pelos clientes e acompanhantes durantes as consultas convencionais. 

Estas possíveis omissões podem ser propositadas ou não intencionais, já que na visão do 

cliente certos detalhes podem não ter relevância, ou são considerados situações íntimas” 

(Santana, Souza, Oliveira de Melo, Caló & Caldas, s/d, p. 3). Pretende-se, igualmente, 

despistar eventuais situações de risco e, através da educação para a saúde, minimizá-las, 

encaminhá-las para os serviços mais indicados ou até mesmo eliminá-las (Ordem dos 

Enfermeiros, 2011). 

Lacerda (2010) salienta que a visita domiciliária é mais abrangente do que quando é 

realizada na consulta convencional, com o indivíduo isolado, uma vez que engloba as 

relações familiares e de vizinhança, bem como a personalização dos cuidados de acordo 

com os recursos, as crenças e os valores de cada família. 

Após o parto e durante o internamento na maternidade as puérperas apresentam 

dificuldades, mas nem todas estas são detetáveis durante o internamento. E como explica 

Faustino (2005), a adaptação da puérpera a esta nova fase da sua vida, bem como a 

conquista da sua autonomia, não estão terminadas no momento em que lhe é dada a alta 
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hospitalar, o que contribui para o aumento da vulnerabilidade materna, podendo mesmo 

comprometer a sua capacidade de resposta. 

Como refere Filipe (2011, p. 21) “as enfermeiras, após as mães entenderem o efeito das 

suas escolhas na sua própria saúde e na dos seus bebés, estabelecem pequenas metas 

tangíveis e estabelecem objetivos exequíveis que conduzam os pais a experiências 

satisfatórias e aumentando a sua auto-confiança”. Neste sentido, a atenção à mulher e ao 

recém-nascido no período pós-parto é fundamental para garantir a saúde materna e 

neonatal. 

Desta forma, podemos dizer que a visita domiciliária no puerpério é de enorme 

relevância, porque permite avaliar o papel da puérpera na família, a família e a adaptação 

da mesma ao novo elemento e permite igualmente, observar a interação entre os elemen-

tos, o ambiente familiar, as condições socioeconómicas e habitacionais, entre outros 

aspetos. (Santos, 2004). 

De facto, a “visita domiciliária ao recém-nascido e à família insere-se numa fase do ciclo 

de vida particularmente perturbadora pelas mudanças, que o nascimento de uma criança, 

vem causar no seio da família, fragilizando-a e levando a adaptações no papel de cada um 

dos seus membros” (Filipe, 2011, p. 24). 

A importância da visita domiciliária à puérpera também é sublinhada por Matinez (1994, 

citado por Torre, 2001), sendo uma forma de desenvolver uma intervenção eficaz para 

promover os cuidados necessários à mãe e ao recém-nascido e o autocuidado, ajudar a 

mulher na sua recuperação física e psicológica, detetar atempadamente problemas ou 

complicações e ajudar na adaptação do recém-nascido e da família. Assim, o enfermeiro 

tem mais disponibilidade e privacidade com a família e com o bebé, podendo “incorporar a 

realidade da situação domiciliária da puérpera a todos os aspetos do cuidar, tornando-o 

mais holístico e relevante (Branden, 2000, p. 479). 

Para Teixeira et al. (2009, p. 4), “a visita domiciliária apresenta algumas vantagens na 

sua execução tais como: o profissional de saúde leva in loco os conhecimentos dentro do 

meio ambiente do grupo familiar, caracterizado por condições peculiares de habitação e 

higiene; um melhor relacionamento entre família e profissional de saúde, por ser sigiloso e 

menos formal; há uma maior liberdade para se expor os mais variados problemas, tendo-

se um tempo maior, do que nas dependências dos serviços de saúde”. 

A visita domiciliária não vê a sua importância apenas pelo espaço físico, porque “os 

cuidados de enfermagem no domicílio envolvem mais que realização de técnicas e 

procedimentos, englobam aspetos como a empatia, preocupação, interesse e apoio nas 

dificuldades, razão pela qual a enfermeira deve apresentar-se, esclarecer a razão da visita, 

dar conhecimento do tipo de ajuda que pode prestar e incentivar a puérpera a verbalizar 

as suas necessidades” (Almeida, 2011, pp. 37-38).  
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Suportando-nos no contributo de Rice (2004), podemos então dizer que são objetivos 

da visita domiciliária: fornecer ao utente (e família) a compreensão, o apoio, o tratamento, 

as informações e os cuidados que necessitam para gerir com sucesso as necessidades de 

saúde no domicílio”. De acordo com a Ordem dos Enfermeiros (2011), “é uma estratégia 

com objetivos específicos bem delineados e estruturados, cada um dos quais com 

atividades que se querem realistas e adequadas aquela família e ao momento atual que 

vive. Os objetivos são: realizar o exame físico ao recém-nascido; avaliar a dinâmica 

familiar; avaliar as condições habitacionais e despistar fatores de risco relacionados com 

as mesmas; promover o aleitamento materno e proceder à educação para a saúde de 

acordo com as necessidades detetadas”. 

A visita domiciliária do enfermeiro no puerpério é de extrema relevância e envolve 

aconselhamento, apoio, orientação e acompanhamento, e onde podem também, ser 

prestados cuidados de saúde, pelo que “o papel do enfermeiro no domicílio passa, também 

por ajudar os pais a descobrir e interpretar os sinais do bebé, facultando estratégias para 

interagir e cuidar dele, disponibilizando informação e valorizando as competências 

adquiridas” (Almeida, 2011, p. 38).  

Do exposto, constatamos que o enfermeiro especialista em enfermagem de saúde 

materna e obstétrica tem um papel fundamental na promoção da transição para a materni-

dade no pós-parto quer em contexto hospitalar, quer em contexto domiciliário. Ao identificar 

precocemente as preocupações maternas, assim como os fatores que as influenciam, 

haverá ganhos em saúde para toda a família e consequentemente para a sociedade. 

Com o quadro conceptual procurou-se enquadrar a temática das preocupações mater-

nas e apresentar uma visão geral dos múltiplos fatores e contextos que as determinam,  

e que serviu de eixo norteador aos objetivos do estudo.  
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PARTE 2 – INVESTIGAÇÃO EMPÍRICA 

 

Num trabalho científico, a metodologia corresponde à descrição detalhada acerca da 

realização do estudo empírico (Ribeiro, 2010). Dirige-se a um fim específico, tendo por 

base uma estrutura e uma lógica pré-determinadas. Engloba todos os procedimentos 

técnicos, mentais e materiais que se realizam de uma forma ordenada e sistematizada o 

que vai permitir uma evolução etapa a etapa.  

Na sequência do enquadramento teórico realizado, torna-se necessário perspetivar 

ações cuidativas de forma a criar condições de assistência e suporte à puérpera e família 

com necessidades evidentes ou antecipadas à sua realidade. Se é verdade que é impor-

tante a orientação antecipatória à mulher para os principais acontecimentos que ocorrem 

no puerpério, também é verdade, que outras há, que só no contexto real é que são 

percetíveis e possíveis de orientação adequada. 

A parte dois está estruturada em três estudos que se complementam organizando-se 

cada um de acordo com as características definidas, isto é, com metodologias e desenhos 

de investigação distintos. Para facilitar a compreensão entendemos dedicar um espaço 

próprio a cada um, expondo-os individualmente. A informação relativa à metodologia 

específica, amostragem, resultados e discussão será particularizada nos capítulos 

próprios. 

O estudo 1 reporta-se a uma revisão integrativa das Preocupações maternas no pós- 

-parto, da qual resultou uma publicação em artigo científico. O estudo 2 abrange todas as 

etapas referentes ao processo de adaptação cultural e validação do Mothers’ Concern 

Questionnaire – MoCQ de Kaitz (2007) para a população portuguesa. Por último, o estudo 

3 reporta-se ao estudo de fatores associados às Preocupações maternas no pós-parto, 

nomeadamente fatores de natureza sociodemográfica (idade materna, situação profissio-

nal e habilitações académicas), fatores de natureza obstétrica (frequência de curso de 

preparação para o parto e parentalidade) e fatores de natureza relacional (temperamento 

do bebé e vinculação materna). 
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ESTUDO 1 – PREOCUPAÇÕES MATERNAS NO PÓS-PARTO: REVISÃO INTE-
GRATIVA 

A parentalidade é o início de uma nova fase do ciclo de vida da família, que envolve 

modificações e reformulações a um nível cognitivo, biológico, social e afetivo. Trata-se 

assim de um momento de grande vulnerabilidade emocional, tanto para mães como para 

pais e a adequação da expectativa dos pais é a base e o primeiro passo para a 

parentalidade (Mendes, 2009).  

Tornar-se mãe não é um talento natural, exige aprendizagem e adaptação. Trata-se de 

um processo social e cognitivo que mais que intuitivo, é um processo aprendido (Mercer, 

1995; Rubin, 1984). 

As Preocupações maternas, refletem as necessidades das mães no período de 

transição para o pós-parto, bem como as referidas alterações no assumir de novos papéis 

e na redefinição/reorganização das responsabilidades no seio da díade parental/familiar. 

As diferentes preocupações que as mães manifestam durante o período de transição para 

a maternidade podem assumir um impacto diferencial na adaptação ao novo papel 

maternal. 

No período do pós-parto ocorre uma necessidade acrescida de esclarecimento de 

dúvidas quer relacionadas com a própria mãe quer com o filho. As aprendizagens que até 

aí eram realizadas no seio da família, atualmente, face às alterações sociais há uma 

procura de aprendizagens alternativas e é neste contexto que surge a necessidade de fazer 

uma investigação mais aprofundada sobre o tema central da tese “Preocupações 

maternas”. 

A opção por uma revisão integrativa deveu-se à quantidade e complexidade de 

informação existente nesta área da saúde. Este método tem a finalidade de reunir e 

sintetizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão, neste caso sobre 

as preocupações maternas, de maneira sistemática e ordenada, contribuindo para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado.  
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Resumo

Enquadramento: O período de pós-parto representa uma área fundamental nos cuidados à mulher/casal e família. 
Neste contexto, as preocupações das mães durante a transição para a parentalidade podem assumir um impacto 
diferencial na adaptação ao novo papel parental. 
Objetivo: Identificar as principais preocupações maternas no período pós-parto. 
Metodologia: Revisão integrativa, no motor de busca EBSCOhost, nas bases de dados CINAHL (Plus with Full 
Text), MEDLINE (with Full Text), MedicLatina (tm) Cochrane (Plus Collection), Nursing & Allied Health Collection 
(tm). Foram elegíveis 17 estudos no período entre 1990 e 2016, nos idiomas português e inglês. 
Resultados: A análise realizada identificou 6 áreas que refletem as preocupações maternas no pós-parto: preocupa-
ções maternas e o cuidar do recém-nascido; preocupações maternas e recuperação funcional; preocupações maternas 
e transição para a parentalidade; preocupações maternas e relacionamento conjugal; preocupações maternas e famí-
lia/apoio social e preocupações maternas e apoio de profissionais de saúde. 
Conclusão: A revisão sintetiza conhecimentos das preocupações maternas que podem ser promotoras de estratégias 
que aumentem a competência materna na transição para a parentalidade.

Palavras-chave: maternas; preocupações; período pós-parto

Abstract

Background: The postpartum period is a particularly 
relevant area when caring for the woman/couple and 
family. Thus, the mothers’ concerns during the transi-
tion to parenthood can have a differential impact on the 
adaptation to the new parental role.
Objective: To identify the main maternal concerns in 
the postpartum period. 
Methodology: Integrative review in the CINAHL (Plus 
with Full Text), MEDLINE (with Full Text), MedicLa-
tina (tm), Cochrane (Plus Collection), and Nursing & 
Allied Health Collection (tm) databases on the EBSCO-
host platform. Seventeen studies were selected which had 
been published between 1990 and 2016 in Portuguese 
and English.
Results: Six dimensions were identified which reflect 
maternal concerns during the postpartum period: ma-
ternal concerns and infant care; maternal concerns and 
functional recovery; maternal concerns and transition 
to parenthood; maternal concerns and marital relation-
ship; maternal concerns and family/social support; and 
maternal concerns and support from health professionals.
Conclusion: The review synthesizes the evidence on 
maternal concerns which may lead to the development 
of strategies for increasing maternal competence during 
the transition to parenthood.

Keywords: maternal; concerns; postpartum period

Resumen

Marco contextual: El período de posparto representa 
un área fundamental en los cuidados a la mujer/pareja 
y familia. En este contexto, las preocupaciones de las 
madres durante la transición a la parentalidad pueden 
tener un impacto diferencial en la adaptación al nuevo 
papel parental.
Objetivo: Identificar las principales preocupaciones 
maternas en el período de posparto.
Metodología: Revisión integradora, en el motor de 
búsqueda EBSCOhost en las bases de datos CINAHL 
(Plus with Full Text), MEDLINE (with Full Text), Me-
dicLatina (tm), Cochrane (Plus Collection), Nursing & 
Allied Health Collection (tm). Del total, 17 estudios 
fueron elegibles entre 1990 y 2016, en portugués y en 
inglés.
Resultados: El análisis realizado identificó 6 áreas que re-
flejan las preocupaciones maternas en el posparto: preocu-
paciones maternas y cuidado del recién nacido; preocupa-
ciones maternas y recuperación funcional; preocupaciones 
maternas y transición hacia la parentalidad; preocupacio-
nes maternas y relación conyugal; preocupaciones mater-
nas y familia / apoyo social; y preocupaciones maternas y 
apoyo de profesionales de la salud.
Conclusión: La revisión sintetiza conocimientos de las 
preocupaciones maternas que pueden promover estrate-
gias que aumenten la competencia materna en la transi-
ción a la parentalidad.

Palabras clave: maternas; preocupaciones; periodo posparto
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Introdução

Na sociedade atual, em razão da crescente presen-
ça feminina no mercado de trabalho, ter um filho 
pode ter consequências significativas, nomeada-
mente na gratificação que as mulheres possam 
sentir com a maternidade (Mendes, 2009).
O período de pós-parto representa uma área 
fundamental nos cuidados à mulher/casal e 
família, onde as intervenções de enfermagem 
especializada em saúde materna e obstetrícia, 
baseada no conhecimento das preocupações 
maternas, são relevantes para a promoção de 
uma transição saudável no contexto do pós-
-parto, quer na vertente materna, quer na día-
de parental e no cuidado ao recém-nascido.
Para Kaitz (2007), as preocupações parentais 
integram um conjunto de comportamentos 
relacionais que ocorrem aquando do nasci-
mento dos filhos e se prolongam ao longo da 
vida dos pais, com maior ou menor intensida-
de envolvendo algo mais do que a prestação 
de cuidados por parte dos pais à criança. Nes-
ta vertente, as preocupações parentais detêm 
uma dimensão histórica, cultural e contex-
tual, em que as características da criança, dos 
pais, do grupo social e do tempo histórico são 
importantes. 
O conceito de preocupação materna primária 
foi definido pela primeira vez nos anos cin-
quenta do século XX por Winnicott (2014), 
para designar o estado de preocupação da 
mulher, característico das primeiras semanas 
ou meses após o parto, e cuja primeira mani-
festação se faz sentir já no final da gestação.
As preocupações maternas refletem as neces-
sidades das mães no período de transição para 
o pós-parto, bem como as referidas alterações 
no assumir de novos papéis e na redefinição/
reorganização das responsabilidades no seio 
da díade parental/familiar. As diferentes preo-
cupações que as mães manifestam durante o 
período de transição para a parentalidade po-
dem assumir um impacto diferencial na adap-
tação ao novo papel parental.
Para Kaitz (2007), o estado de preocupação 
das mães para com os bebés pode ser interpre-
tado de uma perspetiva positiva e negativa. Do 
ponto de vista positivo, verifica-se que contri-
bui para manter as mães atentas e fisicamente 
mais perto dos seus filhos, promovendo assim 
respostas atempadas às necessidades dos mes-

mos e aumentando a vinculação mãe-bebé. Já 
as preocupações intensas e obsessivas podem 
ser angustiantes para as mães e, dessa forma, 
prejudicar a capacidade de estas tomarem de-
cisões e resolverem problemas. Mães excessi-
vamente inseguras em relação aos cuidados 
para com os seus filhos têm maior risco de 
desenvolver distúrbios obsessivo-compulsivos 
e depressões, que vão interferir com a capaci-
dade destas se relacionarem com o bebé.
O objetivo da presente revisão integrativa é 
identificar as principais preocupações mater-
nas no período pós-parto, permitindo assim 
aos profissionais de saúde a seleção de infor-
mação pertinente e torná-la disponível para 
os novos pais, utilizando várias estratégias de 
ensino adequadas, para estimular a aprendiza-
gem e a retenção de informações. 

Procedimentos metodológicos de 
revisão integrativa

O presente trabalho é um estudo de revisão 
integrativa da literatura sobre as preocupações 
maternas no pós-parto. Este tipo de estudo 
tem como finalidade selecionar, avaliar de for-
ma crítica e sintetizar as evidências disponí-
veis acerca da temática. Apesar de ser um mé-
todo de pesquisa mais abrangente que outros 
métodos, também requer rigor metodológico 
em todas as fases da sua realização (Mendes, 
Silveira, & Galvão, 2008).
De acordo com Mendes et al. (2008), foram 
seguidas as seguintes etapas da revisão inte-
grativa: a identificação do tema e a seleção da 
questão norteadora, estabelecimento de crité-
rios para inclusão e exclusão de estudos e busca 
na literatura pertinente, definição das informa-
ções a serem extraídas dos estudos seleciona-
dos, interpretação dos resultados, apresentação 
da revisão/síntese do conhecimento.
Os critérios de inclusão estipulados tiveram 
em consideração a população alvo, puérperas 
primíparas e multíparas (utilização de sinóni-
mos, como por exemplo, mães e mães pela 
primeira vez), o conceito de interesse, como 
preocupações maternas e, em termos metodo-
lógicos, a abrangência de desenho de estudos 
de natureza qualitativa, quantitativa e mistos. 
Também como critério de inclusão foram con-
sideradas publicações científicas em periódi-
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cos/revistas científicas que tivessem acesso on-
line (para além do suporte em papel), texto na 
íntegra e de acesso gratuito nas bases de dados, 
enquanto princípio de acessibilidade e equida-
de na investigação e a todos os investigadores.
Como critérios de exclusão definiram-se: es-
tudos de revisão, editoriais e opiniões/comen-
tários, relatórios de dissertação e teses de dou-
toramento em repositório.
O recorte temporal tem como início janeiro 
de 1990, pelo aparecimento de publicações 
em revistas científicas, na década de noven-
ta, de estudos relacionados, especificamente, 
com maternal concerns/preocupações mater-
nas, e o términus do recorte temporal data do 
final de dezembro de 2016, altura em que foi 
realizada a revisão integrativa. No entanto, 
aquando da revisão do artigo, em junho de 
2017, foi realizada uma nova pesquisa, não se 
verificando atualizações.

A pesquisa foi realizada no motor de busca 
EBSCOhost, nas seguintes bases de dados: 
CINAHL (Plus with Full Text), MEDLINE 
(with Full Text), MedicLatina (tm) Cochrane 
(Plus Collection), Nursing & Allied Health 
Collection (tm). Nesta pesquisa, foi utilizada a 
combinação do único descritor/medical sub-
ject heading (MeSH): postpartum através do 
operador “AND”, dada a não existência de 
outros descritores MeSH ou DeCS, conside-
rando-se também as palavras-chave maternal 
e concerns. 
Foi igualmente utlizado o termo puerperium 
como sinónimo de postpartum, combinado 
com as palavras-chave anteriores, não se ten-
do obtido nenhum resultado, pelo que se uti-
lizou apenas o termo postpartum.
Foi utilizada a mesma estratégia de pesquisa 
em todas as bases de dados, conforme os cri-
térios anteriormente definidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme apresentado na Figura 1, foram encontrados 17 artigos: estudos de 

quantitativos descritivo-correlacionais (6) e tipo ensaio clinico (1); de natureza 

qualitativa (8) e misto (2). 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os estudos selecionados para 

esta revisão integrativa foram avaliados levando-se em consideração a consistência 

entre os objetivos estabelecidos e a relevância do desenho da pesquisa (Mendes et 

al., 2008). 

Para a recolha de dados dos artigos que foram incluídos nesta revisão, foi elaborado 

um formulário de acordo com os seguintes critérios: identificação do artigo, tipo de 

publicação, desenho do estudo, objetivos, amostra e principais resultados. A 

apresentação da revisão e a discussão dos dados foram efetuadas de forma descritiva 
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Número de artigos identificados após a busca nas 
bases de dados da plataforma EBSCOhost 

CINAHL – n = 273 
Nursing & Allied Health Collection – n = 75 
Cochrane – n = 4 
MEDLINE – n = 277 
N total = 629 

Número de artigos 
removidos por se 

encontrarem duplicados 
n = 45 

Número de artigos após remover os duplicados 
n = 584 

Número de artigos selecionados 
n = 242 

Número de artigos 
excluídos por não 

preencherem os critérios de 
inclusão após leitura do 

título 
n = 342 

 
Número de artigos incluídos na revisão 

n = 17 

 
Número de artigos incluídos na revisão 

n = 17 

Número de artigos excluídos 
por não preencherem os 
critérios de inclusão após 

leitura do título e do resumo 
n = 225
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Figura 1. Fluxograma das etapas metodológicas. 

Figura 1. Fluxograma das etapas metodológicas.
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Conforme apresentado na Figura 1, foram en-
contrados 17 artigos: estudos de quantitativos 
descritivo-correlacionais (6) e tipo ensaio clínico 
(1); de natureza qualitativa (8) e misto (2).
Após a aplicação dos critérios de inclusão e 
exclusão, os estudos selecionados para esta 
revisão integrativa foram avaliados levando-se 
em consideração a consistência entre os obje-
tivos estabelecidos e a relevância do desenho 
da pesquisa (Mendes et al., 2008).
Para a recolha de dados dos artigos que foram in-
cluídos nesta revisão, foi elaborado um formulário 
de acordo com os seguintes critérios: identificação 
do artigo, tipo de publicação, desenho do estudo, 
objetivos, amostra e principais resultados. A apre-

sentação da revisão e a discussão dos dados foram 
efetuadas de forma descritiva a fim de permitir a 
interpretação dos resultados obtidos, e consequen-
temente a revisão/síntese do conhecimento. 

Resultados e interpretação

Os estudos selecionados da presente revisão inte-
grativa são apresentados, em síntese, na Tabela 1.
Conforme demonstrado na Tabela 1, foram 
encontrados 17 estudos: estudos de natureza 
quantitativa do tipo descritivos e correlacio-
nais (6) e tipo ensaio clínico (1); de natureza 
qualitativa (8) e misto (2).

Tabela 1
Indicadores bibliométricos dos estudos selecionados para a revisão integrativa

Estudo/Artigo País Método

E1
Jansen, I., & Stewart, M. (1990). Maternal concerns: what are they? Can. Fam. 
Physician, 36(jun), 1103-1107.

Inglaterra Qualitativo

E2
Sheil, E. P., Bull, M. J., Moxon, B. E., Muehl, P. A., Kroening, K. L., Peterson-Palm-
berg, G., & Kelber, S. (1995). Concerns of childbearing women: a Maternal Concerns 
Questionnaire as an assessment tool. JOGNN Clinical Studies, 24(2), 149-154.

EUA Quantitativo

E3
Fishbein, E. G., & Burggraf, E. (1997). Early postpartum discharge: how are moth-
ers managing?. JOGNN Clinical Studies, 27(2), 142-148.

EUA Quantitativo

E4
Lugina, H. I., Christensson, K., Massawe, S., Nystrom, L., & Lindmark, G. (2001). 
Change in maternal concerns during the 6 weeks postpartum period: a study of 
primiparous mothers in Dar Es Salaam, Tanzania. Journal of Midwifery & Women’s 
Health, 46(4), 248-257.

Tanzânia Qualitativo

E5
Emmanuel, E., Creedy, D., & Fraser, J. (2001). What mothers want: a postnatal 
survey. Australian Journal of Midwifery, 14(4), 16-20.

Austrália Qualitativo

E6
Lugina, H. I., Nystrom, L., Christensson, K., & Lindmark, G. (2004). Assessing moth-
ers’ concerns in the postpartum period. Journal of Advanced Nursing, 48(3), 279–290. 

Tanzânia Misto

E7
Kanotra, S., D’Angelo, D., Phares, T. M., Morrow, B., Barfield, W. D., & Lansky, A. 
(2007). Challenges faced by new mothers in the early postpartum period: An analy-
sis of comment data from the 2000 Pregnancy Risk Assessment Monitoring System 
(PRAMS) Survey. Matern Child Health J., 11, 549-558.

EUA Qualitativo
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E8
Kaitz, M. (2007). Maternal concerns during early parenthood. Child: care, health 
and development, 33(6), 720-727.

Jerusalém Quantitativo

E9
Conde, A., & Figueiredo, B. (2007). Preocupações de mães e pais, na gravidez, parto 
e pós-parto. Análise Psicológica, 3(XXV), 381-398.

Portugal Quantitativo

E10
Weiss, M., Fawcett, J., & Abe, C. (2009). Adaptation, postpartum concerns, and 
learning needs in the first two weeks after caesarean birth. Journal of Clinical Nursing, 
18, 2938-2948.

EUA Misto

E11
Osman, H., Chaaya, M., Zein, L. M., Naassan, G., Wick, L. (2010). What do first-
time mothers worry about? A study of usage patterns and content of calls made to a 
postpartum support telephone hotline. BMC Public Health, 10, 1-6.

Líbano Quantitativo

E12
Salonen, A. H., Oommen, H., & Kaunonen, M. (2014). Primiparous and multipa-
rous  mothers’ perceptions of social support from nursing professionals in postnatal 
wards. Midwifery, 30, 476-485.

Finlândia Quantitativo

E13
Martin, A., Horowitz, C., Balbierz, A., & Howell, E. A. (2014). Views of women 
and clinicians on postpartum preparation and recovery. Matern Child Health J., 18, 
707-713.

EUA Qualitativo

E14
Ong, S. F., Chan, W. S., Chong, Y. S., Shorey, S., Klainin-Yobas, P., He, H. (2014). 
First-time mothers’ postnatal experiences and support needs in Singapore: a descrip-
tive qualitative study. Midwifery, 30(6), 772-778.

Singapura Qualitativo

E15
Liu, Y. Q., Petrini, M., & Maloni, J. A. (2015). “Doing the month”: postpartum 
practices in Chinese women. Nursing and Health Sciences, 17, 5-14.

China Qualitativo

E16
Edhborg, M., Nasreen, H., & Kabir, Z. N. (2015). “I can’t stop worrying about 
everything” - Experiences of rural Bangladeshi women during the first postpartum 
months. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well- being, 10, 
1-9.

Bangla-
desh Qualitativo

E17
Hannan, J., Brooten, D., & Youngblut, J. M. (2016). Comparing mothers’ postpar-
tum concerns in two clinical trials 18 years apart: mother’s postpartum concerns in 
two clinical trials. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 28(11), 
604-611.

EUA Ensaio 
Clínico

De forma a sintetizar a informação e facilitar 
a consulta, foi delineada a Tabela 2, com a 

identificação do estudo, população/amostra e 
os principais resultados.
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Tabela 2 
Síntese de publicações incluídas na revisão integrativa

Estudo População/Amostra Principais resultados

E1 Puérperas (n = 84)

As primíparas, mais do que as multíparas, identificaram as seguin-
tes preocupações: “choro prolongado”; “sentir-se insegura sobre fa-
zer as coisas certas para o bebé”; “irritada com o bebé”; “dar banho 
ao bebé”; e “conselhos conflituantes dos amigos e parentes”. 
A idade do bebé influenciou fortemente a natureza das cinco preo-
cupações mais comuns.

E2 Grávidas e puérperas 
(n = 187)

Do estudo das subescalas o que mais se evidenciou foi a subescala 
preocupação com ela própria.
O ponto mais alto de preocupação foi o retorno à figura corporal. 

E3 Puérperas nos dois primeiros 
dias pós-parto (n = 100) 

As preocupações durante o período pós-parto precoce estão relacio-
nadas com a sutura perineal, cuidado materno, imagem corporal 
e fadiga. 
Necessidade de visita domiciliária de enfermeira na primeira sema-
na pós-parto.

E4 Puérperas (n = 79)

Preocupações maternas na 1ª semana com o recém-nascido: os 
olhos, respiração, temperatura, segurança e choro; preocupações 
com o autocuidado: o períneo edemaciado, cansaço e ansiedade. 
Necessidade de informação: como evitar hemorragia, infeção e cui-
dar do períneo, mamas e mamilos.
Preocupações maternas na 6ª semana com o recém-nascido: choro 
e preocupações com o autocuidado; relação marital.

E5 Puérperas (n = 151)
Necessidade de informação específica sobre a maternidade, a cria-
ção de um ambiente repousante, alívio da dor adequada, assistência 
prática, educação e definição de tempos de visita.

E6

Coorte de puérperas e um 
follow-up à 1ª semana 
(n = 110) e às 6 semanas 
(n = 83) após o nascimento

Temas relacionados com o bebé: cuidado ao coto umbilical, banho 
e cólicas abdominais.
Temas relacionados com a mãe: dor no períneo, dor abdominal/
cãibras, mamas, cansaço, nutrição, planeamento familiar, reinício 
de menstruação e reinício da atividade sexual. 

E7
Puérperas entre os 2 a 9 
meses de pós-parto 
(n = 15914)

Dos comentários sobre as preocupações pós-parto (n = 366), fo-
ram identificados seis temas: (1) necessidade percebida de apoio 
social após a alta hospitalar (32%), (2) questões de amamentação 
(23,5%), (3) a falta de educação sobre como cuidar de recém-nasci-
do após a alta hospitalar (21%), (4) precisa de ajuda com a depres-
são pós-parto (9,5%), (5) necessidade percebida de permanência 
hospitalar pós-parto (8%), e (6) a necessidade de seguro de saúde 
materno pós-parto (6%). Os temas mais comuns foram a necessi-
dade de apoio social, a ajuda com a amamentação e as informações 
sobre os cuidados de recém-nascido e apoio na depressão pós-parto. 

E8 Puérperas primíparas, 3 e 6 
meses pós-parto (n = 366)

Emergiram do questionário cinco dimensões de preocupações: 
Saúde da família, o Retorno ao trabalho, Bem-estar materno, Rela-
ções/suporte, Cuidados ao bebe e cônjuge.
O retorno ao trabalho e a saúde da família são preocupações, mais 
evidentes no 3º mês que no 6º mês pós-parto. 
O temperamento do bebé (difícil) e as horas de trabalho fora da 
casa estavam (positivamente) relacionados com pontuações altas de 
preocupação das mães.
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E9 Grávidas e respetivos 
companheiros (n = 250)

As preocupações para os pais e para as mães exibem igual estabili-
dade ao longo do tempo, à exceção das relativas a situações adversas 
no contexto familiar e interpessoal e à atual gravidez que sofrem um 
decréscimo ao longo da gravidez e puerpério.

E10 Puérperas de parto 
por cesariana (n = 233)

Às 2 semanas pós-parto as puérperas valorizaram mais a adaptação 
funcional e social do que a adaptação física e emocional. A educa-
ção para a saúde foi a estratégia de intervenção no pós-parto mais 
comumente referenciada.

E11 Puérperas nas primeiras 4 a 6 
semanas pós-parto (n = 353) 

Nesta amostra, 24% das mães utilizaram pela primeira vez, a hotli-
ne e destas, 60% utilizaram mais de uma vez. Todas as participantes 
relataram que estavam satisfeitas com o serviço. 
Das questões relacionadas com as mães, 66% eram sobre a ama-
mentação, 60% sobre cuidados de rotina ao bebé e 23% sobre o 
choro excessivo.

E12
Puérperas primíparas e 
multíparas 
(n = 1300)

Sobressaíram os seguintes resultados:
Primíparas: Auto estima, idade materna, e idade infantil explicaram 54,0% 
da variação do SSPE (suporte social dos profissionais de enfermagem).
Multíparas: Sintomas depressivos foram um fator significativo. 
Correspondentemente, o aconselhamento dos profissionais de en-
fermagem, o estado de espírito sobre a alta hospitalar e funciona-
mento familiar explicou 49,3% da variação no SSPE.

E13

Quatro focus grupos de puér-
peras (n = 45) e dois focus 
grupos de clínicos obstétricos 
(n = 13)

Quatro temas foram identificados: falta de conhecimento sobre 
pós-parto, falta de preparação para a experiência do pós-parto, falta 
de continuidade dos cuidados, descoordenação entre os prestadores 
e as mães no pós-parto.
Os resultados deste estudo indicam que muitas mães não se sentem 
preparadas para a experiência do pós-parto.

E14

Puérperas participantes (n 
= 13) com língua materna 
inglesa, com idade igual ou 
superior a 21 anos

Cinco temas foram identificados: (1) emoções negativas: ansiedade, 
emoções lábeis e stresse sobre cuidados infantis; (2) o aleitamento 
materno, e desconforto físico; (3) apoio social; (4) prática cultural 
pós-natal; e (5) necessidades de apoio profissional e continuidade 
dos cuidados.

E15 Puérperas no período 
pós-parto

“Fazer o mês” (Doing the month) envolve uma série de práticas rela-
cionadas com o papel materno e atividades de recuperação de pós-
-parto. Há preocupação com o efeito de algumas práticas sobre a 
saúde física e psicológica materna, particularmente para a depressão 
pós-parto. 

E16
Puérperas (n = 21) com 
sintomas depressivos nos 2-3 
meses pós-parto

Sobressaíram os seguintes resultados referentes ao 1º mês pós-par-
to: a violência por parceiro íntimo e violência na família influen-
ciam o bem-estar mental das mães. 

E17
Participantes: em 1997, mães 
grávidas de alto risco e em 
2015, mães pela 1ª vez

As mães de 1997 estavam preocupadas com mudanças corporais, 
controle de natalidade, aleitamento materno, problemas de saúde 
materna e sobre sua saúde. 
As mães de 2015 estavam preocupadas em não ter ajuda e com a 
fadiga. 
Em ambos os grupos as preocupações maternas comuns foram a 
dor pós-parto e problemas de acesso a programas governamentais 
mãe/criança e a maior preocupação com o bebé foi a alimentação 
infantil.  
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Após a leitura integral dos artigos seleciona-
dos, de acordo com os critérios definidos, e 
respetiva análise, identificaram-se seis dimen-
sões que refletem as preocupações maternas 
no pós-parto: preocupações maternas e o cui-
dar do recém-nascido; preocupações maternas 
e recuperação funcional; preocupações mater-
nas e transição para a parentalidade; preocu-
pações maternas e relacionamento conjugal; 
preocupações maternas e família/apoio social 
e por último, preocupações maternas e apoio 
de profissionais de saúde no pós-parto.

Preocupações maternas e o cuidar do re-
cém-nascido
No que diz respeito às preocupações maternas 
e o cuidar do recém-nascido, podemos veri-
ficar que estas preocupações estão centradas 
em várias áreas, nomeadamente: alimentação; 
choro; cuidado físico; adequação dos cuida-
dos prestados; outras pessoas a cuidar do bebé; 
identificação de sinais/sintomas de cólicas, de 
doença e de comportamento.
Relativamente à alimentação do recém-nasci-
do, podemos verificar que esta preocupação é 
transversal a vários estudos (Hannan, Brooten, 
& Youngblut, 2016; Kanotra et al., 2007; Lu-
gina, Nystrom, Christensson, & Lindmark, 
2004; Osman, Chaaya, Zein, Naassan, & 
Wick, 2010; Sheil et al.,1995).
Estas preocupações prendem-se essencialmen-
te com a ingestão insuficiente de leite por parte 
dos recém-nascidos, assim como dificuldades 
na amamentação, necessitando as mães, por 
isso, de ajuda dos profissionais de saúde.
Outra preocupação manifestada pelas mães 
foi o choro do bebé, mais concretamente a in-
segurança face à descodificação do choro e o 
choro excessivo (Lugina, Christensson, Mas-
sawe, Nystrom, & Lindmark, 2001; Lugina 
et al., 2004; Osman et al., 2010).
O cuidado físico, a adequação dos cuidados 
prestados, e o facto de serem outras pessoas a 
cuidar do bebé, também foram preocupações 
maternas relacionadas com o cuidar do bebé, 
especificamente com os cuidados ao coto um-
bilical, ao banho, eliminação, pele, respiração 
e cólicas abdominais (Lugina et al., 2004).
Também é referido pelas mães a preocupação de 
ser outra pessoa a cuidar do seu bebé, facto que 
é mais evidenciado para bebés com 10 semanas 
ou mais de vida (Jansen & Stewart, 1990).

No que diz respeito à identificação de sinais/
sintomas de cólicas, de doença e de compor-
tamentos, os autores também são unânimes 
quando referem que mães pela primeira vez ex-
pressam mais sentimentos de inadequação as-
sociados à falta de conhecimento sobre o com-
portamento infantil e sobre sinais/sintomas de 
doença, referindo não saber o que o bebé quer 
ou o que tem (Jansen & Stewart, 1990).
Já Sheil et al. (1995), no estudo que reali-
zaram em 1995, constataram que as mães 
manifestaram dificuldade na interpretação 
do comportamento, assim como no reconhe-
cimento de doença no bebé, conclusões que 
foram corroboradas por Lugina et al. (2001). 
Kaitz (2007), sublinha ainda que as mães que 
apresentam níveis mais elevados de preocupa-
ção, são as que referem o temperamento do 
bebé como difícil.

Preocupações maternas e recuperação fun-
cional
Na recuperação funcional das mães no pós-par-
to, considerámos as alterações físicas e as altera-
ções emocionais vivenciadas neste período.
Sobre as preocupações maternas e a recuperação 
funcional, os diversos estudos analisados con-
fluem para sinais e sintomas como: o cansaço, 
a fadiga, as alterações e retorno à figura corporal 
pré-gravídica, o períneo, o peso, a dor e descon-
forto, a auto-estima, a ansiedade e a inseguran-
ça, sendo comum a todos os estudos encon-
trados (Conde & Figueiredo, 2007; Edhborg, 
Nasreen, & Kabir, 2015; Fishbein & Burggraf, 
1997; Hannan et al., 2016; Kaitz, 2007; Lugi-
na et al., 2001; Lugina et al., 2004; Ong et al., 
2014; Weiss, Fawcett, & Abe, 2009).

Preocupações maternas e transição para a 
parentalidade
Neste domínio das preocupações maternas e 
transição para a parentalidade, o que sobres-
sai nos estudos de uma forma mais evidente 
é a preocupação na função de papel maternal 
competente em ser uma boa mãe (Fishbein & 
Burggraf, 1997; Jansen & Stewart,1990; Liu, 
Petrini, & Maloni, 2015; Lugina et al., 2004).

Preocupações maternas e relacionamento 
conjugal
Observam-se mudanças a nível do relacio-
namento conjugal, isto é, serem pais impli-
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ca uma adaptação a novos horários, rotina e 
dinâmicas familiares. A restrição das relações 
sexuais nas primeiras semanas pós-parto (Lu-
gina et al., 2004) e o comportamento e adap-
tação do companheiro às mudanças corporais 
decorrentes do parto (Jansen & Stewart, 1990; 
Lugina et al., 2001) são algumas das preocupa-
ções referidas pelas mulheres. A falta de tempo 
para estarem enquanto díade conjugal e conse-
quente interação entre ambos, também estão 
evidenciados nos estudos de Jansen e Stewart 
(1990) e Fishbein e Burggraf (1997).

Preocupações maternas e família/apoio social
A maioria dos estudos selecionados mencio-
na preocupações maternas relacionadas com a 
família e apoio social, o que significa ser uma 
preocupação muito importante na vida das 
mulheres que são mães. Nesta área, as mães 
primíparas frequentemente referem como 
preocupação o comportamento/aceitação do 
bebé por parte da família, conselhos de ami-
gos e familiares conflituantes e no caso de 
mulheres multíparas manifestam impaciência 
com os seus outros filhos (Jansen & Stewart, 
1990), assim como se encontravam mais 
preocupadas com a gestão doméstica que as 
primíparas (Sheil et al.,1995).
Tendências de aumento da preocupação e di-
minuição da confiança foram observadas no 
que diz respeito às relações familiares, assim 
como a confiança no comportamento de ou-
tros elementos da família para a mulher e para 
o bebé diminuiu (Lugina et al., 2001; Lugina 
et al., 2004; Mendes, 2009). Kaitz (2007), 
acrescenta a saúde da família e o retorno ao 
trabalho como as maiores preocupações ma-
ternas mais evidentes no 3º do que no 6º mês. 
Já nos estudos de Conde e Figueiredo (2007), 
Ong et al. (2014) e Edhborg et al. (2015), as 
preocupações maternas que dominam a tran-
sição para a parentalidade são a condição eco-
nómico-social, particularmente a existência 
de problemas financeiros e baixo rendimento, 
conjuntamente com a situação profissional (re-
ceio de ficar desempregado), a família e relações 
interpessoais (morrer um familiar ou ocorrência 
de problemas graves na família).
Ainda no que diz respeito ao apoio social, numa 
pesquisa realizada em dois tempos (1997 e 
2015), verificou-se que a preocupação materna 
comum nos dois momentos era a dificuldade 

em aceder a programas governamentais mães/
crianças no sentido de facilitar a transição 
para a parentalidade (Hannan et al., 2016).

Preocupações maternas e apoio de profis-
sionais de saúde
O apoio de profissionais de saúde no-pós-
-parto foi evidenciado através da necessidade 
de informação/aprendizagem e educação para 
a saúde, assim como de assistência prática 
(Emmanuel, Creedy, & Fraser, 2001; Kano-
tra et al., 2007; Lugina et al., 2001; Martin, 
Horowitz, Balbierz, & Howell, 2014; Salonen, 
Oommen, & Kaunonen, 2014; Weiss et al., 
2009). O recurso ao apoio de profissionais de 
saúde, após a alta, foi também feito através de 
chamadas telefónicas com uma média de três 
chamadas por dia, tendo a maioria das chama-
das ocorrido durante as primeiras 4 semanas 
após o parto (Osman et al., 2010). 
Em suma, nos estudos analisados, no que diz 
respeito às preocupações maternas relacionadas 
com o cuidar do recém-nascido, sobressaem as 
preocupações relativamente à alimentação do 
recém-nascido (Hannan et al., 2016; Lugina et 
al., 2001; Lugina et al., 2004; Kanotra et al., 
2007; Osman et al., 2010; Sheil et al.,1995), 
seguidas do choro do bebé (Lugina et al., 
2004; Osman et al., 2010), cuidados físicos 
(Jansen & Stewart, 1990; Lugina et al., 2004) 
e por último a identificação de sinais/sintomas 
de cólicas, de doença e de comportamento 
(Jansen & Stewart, 1990; Kaitz, 2007; Lugina 
et al., 2001; Sheil et al.,1995).
Nas preocupações maternas reportadas à recu-
peração funcional o que se destaca dos estudos 
incluídos são os sinais de fadiga, desconforto, 
retorno à figura corporal pré gravídica, 
ansiedade e insegurança (Conde & Figueiredo, 
2007; Edhborg et al., 2015; Fishbein & Bur-
ggraf 1997; Hannan et al., 2016; Kaitz, 2007; 
Lugina et al., 2001; Lugina et al., 2004; Men-
des, 2009; Ong et al., 2014).
Nas preocupações maternas relacionadas com 
a transição para a parentalidade, alguns auto-
res observaram diferenças entre mães primí-
paras e mães multíparas, outros destacaram 
a preocupação na função de papel maternal 
competente para ser uma boa mãe (Jansen & 
Stewart, 1990; Liu et al., 2015).
No que diz respeito às preocupações maternas 
ligadas ao relacionamento conjugal destacam-
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-se o pouco tempo disponível da díade con-
jugal (Fishbein & Burggraf 1997; Jansen & 
Stewart, 1990), bem como as dificuldades de 
adaptação às mudanças corporais e adaptação 
a novas rotinas e dinâmicas familiares (Jansen 
& Stewart, 1990; Lugina et al., 2001).
Destacam-se das preocupações maternas e 
família/apoio social o comportamento/aceita-
ção do bebé por parte da família (Jansen & 
Stewart, 1990; Sheil et al.,1995) e apoio social 
(como por exemplo seguro de saúde materno) 
após a alta hospitalar (Conde & Figueiredo, 
2007; Edhborg et al., 2015; Hannan et al., 
2016; Kanotra et al., 2007; Ong et al., 2014).
Por último, no que diz respeito às preocupa-
ções maternas e o apoio de profissionais de 
saúde no pós-parto foi evidenciada a neces-
sidade de informação/aprendizagem e educa-
ção para a saúde, e mais apoio por parte de 
alguns profissionais de saúde durante este pe-
ríodo crítico da sua recuperação (Emmanuel 
et al., 2001; Jansen & Stewart, 1990; Lugina 
et al., 2001; Mendes, 2009; Salonen et al., 
2014; Weiss et al., 2009).
Do ponto de vista metodológico, as princi-
pais limitações desta revisão integrativa foram 
o uso de um único descritor MeSH e a deci-
são de incluir apenas estudos escritos em por-
tuguês e inglês com acesso em texto completo 
nas bases de dados. Esta última limitação foi 
intencional dos autores, tendo em conta o 
princípio já referido, da acessibilidade/equi-
dade na investigação e para os investigado-
res. O facto de os estudos encontrados serem 
predominantemente de natureza qualitativa 
também se tornou uma limitação, pois não 
permitiu um suporte de análise de fatores que 
possa contribuir para uma melhor evidência 
sobre as preocupações maternas.

Conclusão

Os resultados desta revisão integrativa da li-
teratura permitiram identificar as principais 
preocupações maternas nas suas diferentes 
áreas no contexto do pós-parto, dando as-
sim resposta ao objetivo da presente revisão 
integrativa. As seguintes dimensões foram 
identificadas em ordem decrescente de preo-
cupação: as preocupações maternas e o cuidar 
do recém-nascido; as preocupações maternas 

e a recuperação funcional; as preocupações 
maternas e a transição para a parentalidade; 
as preocupações maternas e o relacionamento 
conjugal; as preocupações maternas e a famí-
lia/apoio social e, por fim, as preocupações 
maternas e o apoio de profissionais de saúde.
Desta forma, o conhecimento das preocupa-
ções maternas torna-se relevante para a prá-
tica clínica da enfermagem, nomeadamen-
te através do fornecimento de informações 
consistentes sobre as competências parentais 
e comportamento infantil, bem como a ade-
quação de estratégias de coping eficazes que 
fortaleçam a competência materna para uma 
transição ao papel parental adequada. 
Tendo em conta as implicações para a prática 
clínica, os autores esperam ter fornecido um 
conjunto de informações relevantes aos enfer-
meiros que assumem um papel pedagógico na 
criação, implementação e desenvolvimento 
de estratégias destinadas a responder às prin-
cipais preocupações maternas, no período 
pós-parto, identificadas neste estudo.
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ESTUDO 2: ADAPTAÇÃO CULTURAL E VALIDAÇÃO DO MOTHERS’ CON-
CERN QUESTIONNAIRE – MoCQ  

2.1. TIPO DE ESTUDO, OBJETIVOS E AMOSTRA 

O presente estudo consistiu em duas fases: a tradução e validação cultural e linguística 

do MoCQ e o estudo exploratório da validade de construto e fiabilidade do MoCQ com uma 

amostra não probabilística por conveniência de 161 puérperas primíparas. 

De acordo com Fortin, Côte, e Filion (2009, p. 255) “o estudo metodológico visa estabe-

lecer e verificar a validade dos novos instrumentos de medida, permitindo assim aos 

investigadores utilizá-los com toda a confiança”. Deste modo, neste capítulo, far-se-á 

referência ao desenvolvimento das etapas necessárias no processo de tradução, adapta-

ção e validação transcultural do instrumento Mothers’ Concern Questionnaire de Kaitz 

(2007) para a população portuguesa, precedida da descrição do instrumento na versão 

original. 

Neste seguimento, são objetivos do estudo:  

– Contribuir para a adaptação e validação do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ 

para a população portuguesa. 

– Proceder à tradução e validação cultural e linguística do Mothers’ Concern Question-

naire – MoCQ. 

– Analisar algumas características psicométricas de fiabilidade e validade do Mothers’ 

Concern Questionnaire – MoCQ. 

 

2.2. DESCRIÇÃO DA VERSÃO ORIGINAL DO MOTHERS’ CONCERN QUESTION-
NAIRE DE KAITZ (2007) 

O questionário, Mothers’ Concern Questionnaire MoCQ foi construído por Kaitz (2007), 

porque de acordo com a autora, os estudos que existiam sobre preocupações maternas, 

incluíam a variável dor no pós-parto o que na sua perspetiva, não era relevante para as 

mães nos primeiros dias ou semanas após o nascimento do bebé (Cambridge Worry Scale, 

Green et al., 2003; Combs-Orme et al., 2000; Maternal Concerns Scale, como referido em 

Kaitz, 2007) ou porque os focos eram limitados para o seu objetivo (Yale Inventory or 

Parental thoughts and Actions, Leckman et al., 1999, como referido em Kaitz, 2007).  

A autora também considerou um questionário que avaliasse as preocupações maternas 

fora do período do pós-parto imediato, tendo em conta fatores principais, como categorias 
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primárias, e informações provenientes de profissionais que trabalhavam com as novas 

famílias (Bogels et al., 2001; Glascoe, 1999, 2000; Parker & Lipscombe, 1981, como 

referido em Kaitz, 2007). O objetivo foi fornecer informações novas sobre as preocupações 

maternas durante a transição para a parentalidade e oferecer uma nova ferramenta que 

avaliasse as preocupações das mães além do período de pós-parto imediato. 

No seu estudo, foram entrevistadas 366 mulheres aos 3 e 6 meses após o parto.  

A versão dirigida a primíparas, foi constituida por 30 itens, classificados de 1 (não estou 

preocupado) a 7 (estou extremamente preocupado), contemplando questões de 

preocupação, definidas como fontes de inquietação e dificuldade. De acordo com estas 

considerações, foram selecionadas possíveis questões de preocupação com base em uma 

revisão sistemática da literatura, relacionada com preocupações maternas, e estudos 

relevantes sobre a transição para a parentalidade. Também foram tidos em conta outros 

questionários sobre preocupações iniciais no pós-parto (Kaitz, 2007). Para avaliar a 

psicometria, 63 mães pela primeira vez (22 a 35 anos), foram testadas no MoCQ de 30 

itens aos 5 e 6 meses após o parto. O alfa de Cronbach em todos os itens foi 0.82; e teste-

reteste entre 5 e 6 meses após o parto, foi de 0.67. 

As análises fatoriais para os dados aos 3 e 6 meses foram semelhantes nos dois 

momentos. O alfa de Cronbach em todos os itens foi de 0.87 aos 3 meses e 0.93 aos 6 

meses (Kaitz, 2007). Aos 3 meses após o parto, os fatores foram ordenados da maior para 

a menor preocupação, da seguinte forma: (1) Retorno ao trabalho, (2) Saúde da família, 

(3) Cuidar e Cônjuge e (4) Bem-Estar das mães e Relacionamentos / Suporte; e aos 6 

meses após o parto, seguindo a mesma ordenação foram: (1) Retorno ao Trabalho e Saúde 

da Família, (2) Cônjuge e Cuidador e (3) Relacionamento / Suporte e Bem-Estar das Mães. 

A dimensão retorno ao trabalho e a dimensão saúde da família foram as categorias de 

maior preocupação aos três e aos seis meses pós-parto. 

Os resultados do estudo de Kaitz (2007), mostraram que, aos três e aos seis meses, as 

preocupações maternas estavam agrupadas por seis dimensões (Saúde da Família, 

Retorno ao Trabalho, Bem-Estar da Mãe, Relacionamento / Suporte, Assistência ao Bebê 

e Cônjuge). De referir que as pontuações das mulheres, em geral, foram relativamente 

baixas (pontuação de 2 ou 3 para todos os itens). Eram esperadas classificações mais 

altas, no entanto, os resultados sugerem que as mulheres da amostra apresentaram 

preocupações de baixas a moderadas, apesar das mudanças em sua vida. 

Também, como previsto pela autora, houve consistência nas pontuações de 

preocupação das mães de um momento para o outro, de modo que as mulheres que 

obtiveram maior pontuação no questionário de preocupação aos 3 meses pós-parto, 

também tiveram pontuações mais altas aos 6 meses após o parto. 
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Além da informação obtida sobre preocupações maternas, os dados apresentados 

também servem como suporte adicional para a confiabilidade do MoCQ. Mais especifi-

camente, foi encontrado: (1) as mesmas dimensões subjacentes aos 3 e 6 meses;  

(2) itens semelhantes dentro de cada fator e correlações significativas entre as pontuações 

total e fator aos 3 e 6 meses; (3) alta coerência dos itens dentro dos fatores aos 3 e 6 

meses pós-parto; (4) contiguidade entre as pontuações ao longo do período do estudo; e 

(5) associações entre as avaliações de preocupações e fatores das mães que foram 

relacionadas a sintomas de ansiedade (por exemplo, temperamento difícil para bebés) 

(Feldman et al., 1997, como referido em Kaitz, 2007). 

Estes dados permitem-nos considerar o MoCQ como um instrumento de avaliação 

viável para medir a intensidade e o foco das Preocupações maternas para além do período 

confinado ao pós-parto imediato. 

Em suma, após termos verificado a inexistência de medidas válidas no contexto 

nacional, decidimos dar continuidade aos estudos da autora da versão original e adaptar e 

validar este instrumento para a população portuguesa (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Dimensões e itens do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ 

Dimensão/fator Nome Itens 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Saúde da família 
Regresso ao trabalho 
Bem-estar materno 
Rede social de suporte 
Cuidados à criança 
Relação marital 

2; 6; 20; 23; 25; 27 
5; 8; 9; 30 
3; 7; 14; 16; 21; 22 
1; 4; 13; 19; 28 
11; 12; 18; 24; 26 
10; 15; 17; 29 

 

2.3. 1ª FASE – TRADUÇÃO E VALIDAÇÃO CULTURAL E LINGUÍSTICA DO MOCQ 

Este capítulo tem por base as orientações técnicas de Ribeiro (2008), que por sua vez 

sustenta o seu trabalho em autores de referência, no que diz respeito à adaptação 

transcultural de um instrumento, e que serão referidos sempre que necessário. 

Quanto aos aspetos técnicos na tradução seguiram-se as orientações de Brislin, Lonner 

e Thordike (1973, como referidos em Ribeiro, 2008, p.108): 

“Um procedimento, …, para garantir que a versão traduzida é equivalente à original, 

consiste em três fases: a) tradução e retroversão, independentes, por vários juízes que 

dominem a língua, o conteúdo e amostra do estudo; b) utilização de classificadores que 

examinem as versões, original, a tradução e a retroversão para analisar os erros e c) 
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um pré-teste da versão original e da versão traduzida com sujeitos bilingues que não 

estejam familiarizados com o instrumento de modo a garantir a equivalência entre as 

duas versões” 

Foram, igualmente, tidas em conta as considerações de Bradley, (1994, como referido 

em Ribeiro, 2010), nomeadamente as estratégias na tradução do instrumento no que 

concerne à abordagem por um comité que deveria incluir, no mínimo, um tradutor, um 

especialista em linguística e um especialista em psicometria.  

No que se refere aos aspetos a considerar na adaptação transcultural de um instru-

mento, também tivemos em conta as quatro equivalências, segundo Hays, Anderson, e 

Revicki (1993), conforme referidos em Ribeiro (2008, p. 109), “de modo a garantir que as 

medidas são idênticas: equivalência da tradução do item; equivalência operacional, 

equivalência da escala e equivalência métrica”. A equivalência da tradução do item tem por 

base garantir que a tradução noutra língua é fiel ao significado da versão original; a 

equivalência operacional pretende assegurar as condições de administração do teste na 

versão original que ocorrem, igualmente, na versão traduzida, salientando a questão 

temporal, literacia dos participantes e exposição a aspetos pessoais íntimos e que poderão 

ser sentidos da mesma forma em diferentes culturas. A equivalência de escala garante que 

o instrumento mede as mesmas dimensões nas duas culturas, nesta equivalência salienta- 

-se o que Bradley (1994), como referido em Ribeiro (2008), sublinha sobre a tradução de 

um instrumento de medida, isto é, esta precisa de ser submetida aos mesmos testes 

psicométricos que a versão original suportou. Por último, a equivalência métrica da escala, 

isto é, assegurar que a medida que ordena os sujeitos num contínuo, se constata de modo 

semelhante em ambas as culturas (da versão original e da versão traduzida). 

Beaton, Bombardier, Guillemin, e Ferraz (2007), propõem as seguintes etapas metodo-

lógicas para a adaptação de instrumentos de medida: tradução (Etapa I); síntese (Etapa 

II); retroversão (Etapa III); revisão por grupo de especialistas/peritos (Etapa IV); pré-teste 

(Etapa V) e a VI Etapa, específica para a organização Institute for Work & Health (IWH), 

onde se procede à submissão ao comité de revisão da IWH para aprovação. Neste estudo, 

focámo-nos nas cinco primeiras etapas. 

Etapa I – Tradução: o objetivo desta primeira etapa é obter uma versão que se mantenha 

o mais fiel possível do significado de cada item na versão original, deve ser realizada por, 

pelo menos, dois tradutores independentes e bilingues, cuja língua mãe, neste caso, é a 

língua portuguesa, no sentido de se obter duas traduções do instrumento (T1 e T2).  

A tradução do Mothers’ Concern Questionnaire de Kaitz (2007) foi realizada por duas 

tradutoras qualificadas e experientes neste tipo de atividade. 
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Etapa II – Síntese: nesta etapa o trabalho foi desenvolvido com as tradutoras e uma 
terceira pessoa envolvida, tendo-se procedido à síntese das traduções com a produção de 

uma versão final com a obtenção de consenso, para que a tradução mantivesse o mesmo 

significado da versão original, com base nesta e nas duas versões traduzidas. 

Etapa III – Retroversão (back-translation): nesta etapa deu-se relevo à verificação se a 
versão traduzida refletia o mesmo conteúdo da versão original. Esta etapa foi realizada 

pelo trabalho de dois tradutores que não tinham formação em ciências da saúde, e uma 

delas não tinha como língua materna o inglês, mas é profissional na área de letras e com 

experiência em tradução técnica. 

Etapa IV – revisão por grupo de especialistas/peritos: a constituição do grupo teve em 
atenção o domínio dos dois idiomas, da área de conhecimento do instrumento e expe-

riência de validação de instrumentos. O grupo de peritos procurou o consenso quanto à 

equivalência semântica, idiomática, experimental ou cultural e a equivalência concetual.  

O grupo de peritos foi constituído por cinco elementos: uma professora da área 

Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica, um professor da área de Saúde Pública e 

Comunitária, uma professora da área de Saúde Mental (professores da Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra, com experiência em estudos metodológicos), uma enfermeira 

especialista em Enfermagem de Saúde Materna e Obstétrica de uma maternidade central 

de Coimbra, e uma tradutora bilingue.  

Etapa V – Pré-teste: esta etapa tem como finalidade avaliar a equivalência entre a 

versão original e a versão traduzida no idioma atual. De acordo com Beaton et al. (2007), 

o questionário deve-se aplicar a uma amostra de 30 a 40 indivíduos que fazem parte da 

população em estudo. Após o preenchimento do questionário, os indivíduos são entrevis-

tados para verificar a sua compreensão sobre o significado de cada item e das respetivas 

respostas, deste modo o investigador compreende as possíveis dificuldades relativas ao 

preenchimento do questionário, bem como avalia a equivalência semântica, de itens e 

operacional.  

O pré-teste foi realizado a 65 mães participantes, que mencionaram não terem 

dificuldades na compreensão dos itens do instrumento, dando conta que o questionário era 

acessível e de fácil preenchimento. Deste modo, esta versão foi considerada como versão 

final.  

Em suma o grande objetivo deste questionário é recolher novas informações sobre as 

Preocupações maternas durante a transição para a maternidade e oferecer um novo 
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instrumento para avaliar as preocupações das mães, depois do período de pós-parto 

imediato. 

 

2.4. 2ª FASE – ESTUDO EXPLORATÓRIO DA VALIDADE DE CONSTRUTO E 
FIABILIDADE DO MOTHERS’ CONCERN QUESTIONNAIRE –MOCQ 

Validade de construto 

A validade de construto foi determinada através da análise de componentes principais, 

seguida de rotação ortogonal tipo Varimax. 

Relativamente à estrutura fatorial, tendo por base os critérios apresentados por Marôco 

(2011, 2014), os fatores comuns retidos foram aqueles que apresentaram um eigenvalue 

superior a 1, em consonância com o scree plot e a percentagem de variância retida. Para 

avaliar a validade da ACP (Análise das componentes principais), utilizou-se o critério KMO 

(Kaiser-Meyer-Olkin), com os critérios de classificação definidos em Maroco (2011, 2014; 

Pestana & Gageiro, 2014). Observou-se um KMO = 0.903 e o teste de esfericidade de 

Bartlett apresentou um p < 0.0001, concluindo-se que as variáveis estão correlacionadas 

significativamente. 

A solução fatorial apresentou pesos fatoriais elevados (Marôco, 2011) em todos os itens, 

variando entre os 0.397 e os 0.776, e explicou 62.72% da variância total, como se pode 

verificar na Tabela 2. Adicionalmente, as comunalidades, que se referem à percentagem 

da variância de cada variável explicada pelo fator comum extraído, indicaram, em quase 

todos os itens, valores superiores ou iguais a 0.30. Para se maximizar a saturação dos 

itens, procedeu-se à rotação ortogonal pelo método varimax e com definição prévia de seis 

fatores (Marôco, 2011, 2014). 
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Tabela 2. Matriz de saturação dos itens nos fatores para solução rodada ortogonal 

Varimax com seis fatores (n = 161) do QPM da distribuição dos pesos fatoriais.  

Inclui comunalidades (h2) e % da variância explicada 

Dimen-
sões Itens Itens h2 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Sa
úd

e 
da

 
fa

m
íli

a 

2 
6 
20 
23 
25 
27 

Saúde do bebé 
Receber bom tratamento médico 
Saber quando o bebé está doente 
A sua saúde 
Dar medicamentos ao bebé 
Segurança 

0.643 
0.587 
0.595 
0.664 
0.628 
0.665 

0.726 
0.704 
0.593 
0.576 
0.718 
0.576 

     

Alfa do fator 1 “Saúde da família” = 0.859 

R
eg

re
ss

o 
 

ao
 tr

ab
al

ho
 5 

8 
9 
30 

Lidar com as exigências em casa 
Regressar ao trabalho 
Separação do bebé 
Ser mãe e trabalhadora 

0.574 
0.682 
0.683 
0.665 

 0.487 
0.744 
0.692 
0.562 

    

Alfa do fator 2 “Regresso ao trabalho” = 0.727 

Be
m

 e
st

ar
 

m
at

er
no

 

3 
7 
14 
16 
21 
22 

Ser uma boa mãe 
Ficar deprimida 
Ter tempo para assuntos 
pessoais 
Ser excluída 
Regressar à sua forma normal 
Estar confinada dentro de casa 

0.563 
0.512 
0.596 

 
0.638 
0.494 
0.492 

  0.666 
0.549 
0.536 

 
0.763 
0.683 
0.580 

   

Alfa do fator 3 “Bem estar materno” = 0.725 

R
ed

e 
so

ci
al

 d
e 

su
po

rte
 1 

4 
13 
19 
28 

Acesso a ajuda prática 
Relação com familiares 
Problemas económicos 
Relação com os amigos 
Apoio emocional 

0.443 
0.710 
0.703 
0.665 
0.702 

   0.530 
0.599 
0.438 
0.700 
0.656 

  

Alfa do fator 4 “Rede social de suporte” = 0.671 

C
ui

da
do

s 
à 

cr
ia

nç
a 11 

12 
18 
24 
26 

Creche 
Adormecer o bebé 
Acalmar o bebé 
Alimentar o bebé 
O bebé acordar durante a noite 

0.631 
0.750 
0.394 
0.688 
0.585 

    0.563 
0.525 
0.776 
0.763 
0.488 

 

Alfa do fator 5 “Cuidados à criança” = 0.692 

R
el

aç
ão

 
m

ar
ita

l 

10 
 

15 
17 
29 

Ter tempo para estar com o 
cônjuge 
Relacionamento com o cônjuge 
Divisão do trabalho em casa 
A saúde do cônjuge 

0.663 
 

0.686 
0.443 
0.691 

     0.580 
 

0.560 
0.397 
0.587 

Alfa do fator 6 “Relação marital” = 0.771 

% Variância 37.511  7.983 5.482 4.226 3.970 3.553 

% Acumulada 37.511 45.494 50.976 55.202 59.172 62.725 
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Por último, a análise do scree plot sugeriu a extração de seis fatores, como se verificou 

na escala original. 

Nesta análise, pela observação da curva da linha na Figura 1 observa-se que esta 

começa a perder significativamente a sua verticalidade após reter seis (6) fatores o que foi 

anteriormente confirmado com a retenção de seis fatores com valores próprios superiores 

a 1.  
 

Figura 1. Scree Plot dos itens do questionário Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ 

 

Outra contribuição para o estudo da validade de construto foi a análise da correlação 

entre as seis dimensões do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Análise da correlação entre as seis dimensões do  

Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ 

Dimensões Global 
Bem- 
-estar 

materno 

Relação 
marital 

Cuidados 
à criança 

Saúde 
da 

família 

Rede 
social de 
suporte 

Regresso 
ao trabalho 

Global  — 
      

Bem estar materno 0.857** — 
     

Relação marital 0.866** 0.725** — 
    

Cuidados à criança 0.835** 0.638** 0.632** — 
   

Saúde da família 0.878** 0.632** 0.680** 0.734** — 
  

Rede social de suporte 0.888** 0.765** 0.745** 0.713** 0.748** — 
 

Regresso ao trabalho 0.784** 0.631** 0.703** 0.548** 0.583** 0.597** — 

** p < 0.001 
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À exceção da correlação entre a dimensão Regresso ao trabalho e as dimensões 

Cuidados à criança e Saúde da família que apresenta valores de correlação positivos mas 

baixos, todas as outras dimensões entre si e com o global apresentam correlações 

positivas e fortes. 

 

2.5. FIABILIDADE DO MOTHERS’ CONCERN QUESTIONNAIRE – MOCQ 

A fidelidade de um instrumento informa-nos sobre o grau de confiança ou de exatidão 

dos resultados medidos pelo instrumento e engloba dois conceitos: a consistência interna 

ou homogeneidade dos itens e a estabilidade temporal ou constância dos resultados 

quando avalia o mesmo conceito, se aplicado aos mesmos indivíduos em dois momentos 

diferentes (Almeida & Freire, 2007; Ribeiro, 2010). Recorreu-se, no seguimento dos 

procedimentos da autora Kaitz (2007), ao estudo do coeficiente de alpha de Cronbach e 

da estabilidade temporal com recurso ao teste-reteste (Tabela 4). 

De acordo com Pestana e Gageiro (2014), para a determinação de alpha de Cronbach, 

valores superiores a 0.9 revelam uma muito boa consistência interna, entre 0.8 e 0.9 boa 

consistência interna, entre 0.7 e 0.8 razoável consistência interna, entre 0.6 e 0.7 fraca 

consistência interna e inferiores a 0.6 uma inadmissível consistência interna. Por outro 

lado, quanto mais elevadas são as covariâncias ou correlações entre os itens, maior é a 

sua homogeneidade e maior é a consistência com que medem a sua dimensão ou 

construto teórico respeitante. 

De seguida, apresentamos para cada dimensão as correlações item-total (corrigido) e o 

alpha de Cronbach se o item for eliminado (Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e por fim a tabela 

das dimensões e o QPM global (Tabela 11). 

Como se pode verificar o coeficiente de consistência interna global na presente amostra 

é de 0.939 (Tabela 11), valor mais elevado relativamente ao valor encontrado na validação 

da versão original do estudo de Kaitz (0.82). De acordo com os autores acima referenciados 

verificámos que quanto aos coeficientes alpha de Cronbach das dimensões, à exceção das 

dimensões Rede social de suporte e Cuidados à criança, que apresentam os valores mais 

baixos considerados de fraca consistência interna, as dimensões Regresso ao trabalho, 

Bem-estar materno e Relação marital apresentam valores considerados de razoável 

consistência interna, e a dimensão Saúde da família e o valor global com valores 

considerados de boa consistência interna. Com base nestes resultados podemos 

considerar com cautela que no global apresenta boa fidelidade. 
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Tabela 4. Consistência interna do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ  

(estudo dos itens) 

Itens da escala Média Correlação de item-total 
corrigida Alpha de Cronbach 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

2.48 
4.14 
4.02 
2.51 
3.06 
3.97 
2.65 
3.73 
4.91 
3.21 
3.57 
2.47 
3.25 
2.75 
2.63 
1.78 
2.32 
2.76 
1.78 
4.23 
2.89 
2.80 
2.65 
3.12 
3.34 
2.60 
3.47 
2.65 
3.03 
3.61 

0.502 
0.613 
0.514 
0.486 
0.572 
0.592 
0.603 
0.464 
0.521 
0.691 
0.430 
0.483 
0.517 
0.644 
0.718 
0.422 
0.449 
0.531 
0.542 
0.637 
0.444 
0.514 
0.614 
0.632 
0.613 
0.543 
0.756 
0.741 
0.671 
0.628 

0.938 
0.937 
0.938 
0.938 
0.937 
0.937 
0.937 
0.939 
0.938 
0.936 
0.939 
0.938 
0.938 
0.937 
0.936 
0.939 
0.939 
0.938 
0.938 
0.937 
0.939 
0.938 
0.937 
0.937 
0.937 
0.938 
0.935 
0.936 
0.936 
0.937 

 

 

Passamos de seguida, através de Tabelas para cada dimensão da escala, a apresentar 

as correlações item-total da subescala e os alpha de Cronbach (Tabelas 5, 6, 7, 8, 9  

e 10). 

 

Tabela 5. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Saúde da família 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

2 
6 

20 
23 
25 
27 

0.613 
0.592 
0.637 
0.614 
0.613 
0.756 

0.937 
0.937 
0.937 
0.937 
0.937 
0.935 

QPM Global  0.859 
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Tabela 6. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Regresso ao trabalho 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

5 
8 
9 

30 

0.572 
0.464 
0.521 
0.628 

0.937 
0.939 
0.938 
0.937 

QPM Global  0.727 
 

Tabela 7. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Bem-estar materno 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

3 
7 

14 
16 
21 
22 

0.514 
0.603 
0.644 
0.422 
0.444 
0.514 

0.938 
0.937 
0.937 
0.939 
0.939 
0.938 

QPM Global  0.725 
 

Tabela 8. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Rede social de suporte 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

1 
4 

13 
19 
28 

0.502 
0.486 
0.517 
0.542 
0.741 

0.938 
0.938 
0.938 
0.938 
0.936 

QPM Global  0.671 
 

Tabela 9. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Cuidados à criança 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

11 
12 
18 
24 
26 

0.430 
0.483 
0.531 
0.632 
0.543 

0.939 
0.938 
0.938 
0.937 
0.938 

QPM Global  0.692 
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Tabela 10. Correlações item-total da subescala e coeficiente alpha de Cronbach, para os 

vários itens da dimensão Relação marital 

Itens da dimensão Correlação de item-total 
corrigida alpha de Cronbach 

10 
15 
17 
29 

0.691 
0.718 
0.449 
0.671 

0.936 
0.936 
0.939 
0.936 

QPM Global  0.771 
 

 

Apresentamos de seguida o alpha de Cronbach de cada uma das dimensões e do global 

do MoCQ (Tabela11). 
 

Tabela 11. Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ (dimensões e global) – alpha de 

Cronbach 

Dimensões alpha de Cronbach 

Saúde da família 
Regresso ao trabalho 
Bem-estar materno 
Rede social de suporte 
Cuidados à criança 
Relação marital 

0.859 
0.727 
0.725 
0.671 
0.692 
0.771 

QPM Global 0.939 
 
 

2.6. ESTABILIDADE TEMPORAL DO MOTHERS’ CONCERN QUESTIONNAIRE – 
MOCQ 

Relativamente à análise da estabilidade temporal (reprodutibilidade teste-reteste) foi 

realizada num subgrupo de sessenta e cinco (65) puérperas. O tempo que mediou o teste 

e o reteste corresponde a um intervalo mínimo de quatro semanas. Os valores encontrados 

através de coeficientes de correlação entre o teste e o reteste apresentam-se na Tabela 

12. Tendo em conta que, segundo Ribeiro (2010), o valor de referência considerado bom 

é r ≥ 0.80, os dados do presente estudo indicam uma moderada estabilidade temporal do 

questionário em estudo, em comparação com o estudo do autor original para o global do 

instrumento com valores de 0.67 (para o mesmo intervalo de tempo de 4 semanas) (Kaitz, 

2007, p. 722). Os dados do presente estudo indicam uma aceitável estabilidade temporal 

do instrumento em estudo. 
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Tabela 12. Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ Estabilidade teste-reteste 

Dimensões r p 

Bem-estar materno 
Rede social de suporte 
Relação marital 
Saúde da família 
Regresso ao trabalho 
Cuidados à criança 

0.746 
0.665 
0.644 
0.637 
0.619 
0.616 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

QPM Global 0.699 0.00 
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ESTUDO 3 – PREOCUPAÇÕES MATERNAS NO PÓS-PARTO: ESTUDO DE 
FATORES ASSOCIADOS 

3.1. TIPO DE ESTUDO, QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESES 

Tipo de estudo 
Considerando o descrito na literatura e os objetivos delineados optou-se pela realização 

de um estudo quantitativo, descritivo-correlacional com dimensão temporal do tipo 

longitudinal, que decorreu no período de junho de 2014 a maio de 2015. A opção por este 

tipo de estudo, relaciona-se com o facto de entendermos como metodologicamente mais 

adequado para o estudo das relações/associações entre as variáveis que consideramos 

pertinentes estudar. Assim como o uso de diferentes momentos é importante para termos 

uma perspetiva global do funcionamento humano, especialmente quando lidamos com 

períodos normativos de transição. No entanto, temos consciência que o maior problema 

metodológico associado a este estudo é o de manter a adesão da população selecionada 

(Ribeiro, 2010). 
 
Questões de investigação e hipóteses 
Em função do problema de investigação, e tendo por base a pesquisa bibliográfica 

realizada, formularam-se as seguintes questões de investigação: 

– Quais são as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês e ao 6º mês pós-parto? 

– Qual a relação entre as Preocupações maternas em primíparas e as variáveis sócio 

demográficas (idade materna, situação profissional e habilitações académicas), 

obstétricas (frequência de curso de preparação para o parto e parentalidade) e 

relacionais (temperamento do bebé e vinculação materna)? 

- Qual a evolução temporal e estabilidade das Preocupações maternas em primíparas nos 

primeiros seis meses pós-parto? 

 

De um modo geral, o objetivo das hipóteses é orientar a investigação no que respeita à 

recolha, análise e interpretação de dados. Assim, Polit, Beck, e Hungler, (2004), referem 

que as hipóteses interrelacionam as variáveis com interesse estabelecendo relações 

formais, e são estas relações, que são submetidas a provas empíricas. 

Neste contexto, de forma a dar resposta às questões de investigação formuladas e aos 

objetivos deste estudo 3, foram formuladas as seguintes hipótese de investigação: 
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Hipóteses 
H1: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

1º mês pós-parto. 

H2: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

6º mês pós-parto. 

H3: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas vez ao 1º mês pós-parto. 

H4: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

H5: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 

H6: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

H7: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto. 

H8: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

H9: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 

H10: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

H11: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 1º mês pós-parto. 

H12: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

H13: Existem diferenças entre as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês e as 

Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

3.2. POPULAÇÃO E AMOSTRA  

A constituição da amostra, de acordo com a classificação de Fortin (2003) e de Fortin et 

al. (2009), resultou de um método de amostragem de conveniência, e foi constituída por 
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mães presentes nos locais onde o estudo iria decorrer e que cumprissem com os critérios 

de inclusão. Reconhecemos, no entanto, que o principal problema deste tipo de amostra é 

que se desconhece o quanto representativa ela é de uma população ou universo, mas 

devido à acessibilidade das participantes, à conveniência do investigador, assim como aos 

objetivos do estudo, optámos por esta amostragem (Ribeiro, 2010). 

A população alvo deste estudo foram mães internadas nos serviços de Puerpério e de 

Cirurgia Obstétrica da Maternidade Dr. Daniel de Matos, no período de junho de 2014 a 

maio de 2015. A nossa amostra foi constituída por mulheres primíparas com as quais foi 

estabelecido um acordo de colaboração no estudo e que cumpriam os critérios de inclusão. 

Todas as mulheres que fizeram parte da amostra deste estudo aceitaram participar 

voluntariamente, autorizando por escrito no consentimento informado.  

Para obtenção da amostra deste estudo e por questões de acessibilidade foram 

consideradas todas as puérperas mães que aceitassem participar no estudo, e que se 

incluíssem nos seguintes critérios: saber ler e escrever em português; idade superior a 18 

anos; recém-nascido com idade gestacional superior ou igual a 37 semanas e sem 

patologias associadas e serem mães pela primeira vez e de filho único. 

Como critérios de exclusão, foram considerados: mães multíparas e com situações de 

perturbação de saúde mental ou situações diagnosticadas do foro psiquiátrico. 

Foram contactadas 700 mães de acordo com os critérios de inclusão, a quem foram 

entregues os questionários para responder ao 1º e ao 6º mês de vida do bebé. Ao 1º mês 

foram recebidos 385 questionários, verificando-se uma perda de 55%. Ao 6º mês verificou-

se uma perda de 41.8% tendo em conta os questionários recebidos ao 1º mês. Concluindo, 

face aos 700 questionários inicialmente entregues, a amostra total deste estudo ficou 

constituída por 161 mães, constatando-se que apenas 23% das mães responderam a todos 

os momentos deste estudo. Apenas se considerou perda após 3 tentativas de contacto por 

via email e/ou via telefónica em dias e horários diferentes. 

 

Variáveis 
Um estudo de investigação deve identificar as variáveis que são relevantes para a 

obtenção de informação essencial e útil, de forma sistematizada e objetiva. Segundo Polit, 

Beck e Hungler, (2004), a variável é considerada como toda a qualidade de uma pessoa, 

grupo ou situação que varia ou assume um valor diferente. 

Estas características comuns aos elementos da população em estudo podem assumir 

valores e categorias, o que torna necessário a sua operacionalização, de modo a serem 

passíveis de observação e/ou mensuração (Fortin, 2003). 

Considerando os objetivos e questões de investigação delineados, torna-se importante 

definirmos a variável dependente e as variáveis independentes em estudo. 
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Variável Dependente 
A variável dependente, de acordo com Polit, Beck e Hungler (2004), é o comportamento, 

características ou resultado que o investigador quer compreender, explicar, prever ou 

influenciar, assumindo, ainda a consequência ou os efeitos presumíveis da variável 

independente.  

Neste estudo, assumiu-se como variável dependente as Preocupações maternas. Esta 

variável é medida pelo Questionário das Preocupações Maternas, QPM (Caetano, Mendes, 

Azeredo, & Rodrigues, 2012), abordado mais pormenorizadamente no estudo 2. 

 

Variáveis Independentes 
Para Fortin (2003), a variável independente corresponde à variável que o investigador 

manipula e que vai afetar a variável dependente. Assim, as variáveis independentes 

influenciam a variável dependente e permitem o seu relacionamento na formulação de 

hipóteses. 

Desta forma, as variáveis independentes consideradas neste estudo foram: 

Idade materna: corresponde à idade cronológica da mulher, que separa o seu nascimento 

do momento atual, sendo considerada em anos. É uma variável contínua de resposta 

aberta. Foi operacionalizada em cinco grupos: [19-23]; [24-28]; [29-33]; [34-38] e  

[39-44[ 

Habilitações académicas: conjunto de qualificações literárias através de estudo acadé-

mico. É uma variável qualitativa discreta operacionalizada em: 1º ciclo; 2º ciclo;  

3º ciclo; Ensino Secundário e Ensino Superior. 

Situação profissional: considerada a conjuntura profissional em que a mulher se encon-

tra. É uma variável qualitativa discreta operacionalizada em “empregada”; “desem-

pregada”; “doméstica” e “estudante”. 

Estado civil: É uma variável qualitativa categórica, operacionalizada em “solteira”; 

“casada”; “divorciada” e “união de facto”. 

Agregado familiar: presença do pai e outros familiares na mesma habitação que a mulher. 

Variável operacionalizada em perguntas fechadas “sozinha”; “com marido/ 

/companheiro e filhos”; “com pais/sogros” e uma pergunta aberta “outro”. 

Frequência de curso de preparação para o parto e parentalidade: frequência de um 

curso sistematizado de preparação para o parto e parentalidade. Variável opera-

cionalizada através de pergunta fechada, dicotómica com duas hipóteses de resposta – 

sim/não. 
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Vinculação materna: esta variável é medida pela Escala de Vinculação do Adulto – EVA 

– M. C. Canavarro 1995, versão Portuguesa da Adult Attacment Scale (Collins & Read, 

1990), abordada mais pormenorizadamente no capítulo dos instrumentos de recolha de 

dados. 

Temperamento do bebé: esta variável é medida pelo Questionário de temperamento do 

bebé de Pires (1994) para medir os comportamentos observáveis do bebé e é abordado 

mais detalhadamente no capítulo dos instrumentos de recolha de dados. 

 

3.3. PROCEDIMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

O processo de recolha de dados decorreu na Maternidade Daniel de Matos entre junho 

de 2014 e maio de 2015, num total de 12 meses. Optou-se por aplicar os questionários por 

administração direta, ou seja, de autopreenchimento. Procurou-se assim evitar possíveis 

constrangimentos e receios de eventuais consequências estigmatizantes, decorrentes da 

verbalização de assuntos do foro pessoal, salvaguardando a privacidade e a singularidade 

de cada puérpera, por outro lado, permite ao respondente identificar o construto que está 

em avaliação (Ribeiro, 2010). 

As instruções dadas reportaram apenas para a necessidade de uma leitura atenta de 

todas as questões, para o facto de não haver respostas certas ou erradas e para respon-

derem da forma que achassem corresponder com mais rigor ao seu caso em particular.  

Foram descritos os objetivos gerais do estudo e explicada a natureza facultativa da 

participação, com possibilidade de a participante poder desistir a qualquer momento, bem 

como do carácter anónimo confidencial do tratamento da informação. Foram realizados 

três momentos de recolha de dados. 

No 1º Momento, realizado durante o internamento (até 72 horas após o parto), foi 

estabelecido um primeiro contacto em que foi pedido o consentimento informado e aplicado 

o primeiro questionário relativamente aos dados sociodemográficos, complicações 

obstétricas durante a gravidez e complicações obstétricas durante o parto e a frequência 

de curso de preparação para o parto e parentalidade e a aplicação da escala de vinculação 

do adulto (EVA – M.C. Canavarro, 1995; Versão Portuguesa da Adult Attachment Scale-R; 

Collins & Read, 1990). Neste contacto foram entregues 2 envelopes selados com o 

endereço da investigadora com os restantes questionários a preencher ao 1º e 6º mês de 

vida do bebé (2º e 3º momento). 

Nesta 1ª abordagem à mãe na unidade de internamento de puerpério, na questão das 

complicações obstétricas durante a gravidez e complicações obstétricas durante o parto, 

sempre que as mães tinham dúvidas, estas foram esclarecidas pelo investigador e 
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posteriormente validadas pelo mesmo através da consulta do Boletim de Saúde da Grávida 

e do Processo hospitalar da mulher. 
2º e 3º Momento: ao 1º e 6º mês de vida do bebé, as mães responderam aos seguintes 

questionários: Questionário das Preocupações Maternas – QPM (Caetano, Mendes, 

Azeredo & Rodrigues, 2012, versão portuguesa do Mothers’ Concern Questionnaire – 

MoCQ, de Kaitz, 2007) e Questionário do temperamento do bebé, versão portuguesa 

(Pires, 1994). 

Aquando o primeiro contacto com as puérperas foram pedidos os contactos telefónicos 

e email das mães, para que o investigador pudesse alertar para as alturas do 

preenchimento dos questionários (1º e 6º mês pós-parto) e o posterior envio por via CTT, 

evitando assim o esquecimento no envio dos mesmos. O facto de os questionários terem 

sido enviados por via CTT, conhecido por método Mail Type, não produz resultados 

diferentes em amostras da mesma população que respondam na presença do investigador 

(Ribeiro, 2010). 
 

3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

O método de recolha de dados a utilizar deve ser determinado pela natureza do 

problema de investigação, pelas variáveis em estudo e pelas estratégias de análise 

estatística a realizar (Fortin et al., 2009). 

A recolha de dados, através do inquérito por questionário, permite prever as alternativas 

de resposta, assim como proceder à comparação precisa dos dados dos diferentes 

participantes, uma vez que a recolha é efetuada de uma forma estandardizada e organi-

zada (Ghiglione & Malaton, 2001). Ajuda a organizar, a normalizar e a controlar os dados 

de tal forma que as informações procuradas possam ser recolhidas de uma maneira 

rigorosa, permitindo um melhor controlo dos enviesamentos. No entanto, importa referir 

que o questionário limita o individuo às questões formuladas, sem que ele tenha a 

possibilidade de as alterar ou de precisar o seu pensamento (Fortin, 2003). 

Num trabalho de investigação, o investigador deve optar pelo instrumento de recolha de 

dados que melhor se adeque ao problema em estudo, aos objetivos definidos, à população, 

ao tempo e aos recursos financeiros disponíveis. Deste modo, pareceu adequado a 

utilização deste método já que a antecipação das Preocupações maternas, da vinculação 

materna, do temperamento de bebé e a frequência de curso de preparação para o parto e 

parentalidade, não são passíveis de serem diretamente observadas, sendo fenómenos 

multifatoriais e complexos. 
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Privilegiámos os instrumentos de avaliação com melhores características discrimi-

nantes, cuja utilização estivesse mais difundida na investigação e que fossem adaptados 

para a população portuguesa, uma vez que a construção de instrumentos é uma prática 

morosa e de elevado rigor. Numa primeira fase procedemos a uma investigação dos 

instrumentos já existentes, que permitissem medir as variáveis que pretendíamos estudar, 

dos quais, dois já tinham sido validados e adaptados para a população portuguesa 

(temperamento do bebé e vinculação do adulto). Um terceiro instrumento que achámos 

interessante tendo em conta a sua pertinência, o tema e os objetivos do nosso estudo foi 

o Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, de Kaitz (2007) optando assim, por fazer a sua 

adaptação cultural e validação, uma vez que não se encontrava validado para a população 

portuguesa. 

De acordo com a natureza do fenómeno que pretendemos estudar e os objetivos do 

estudo, o protocolo de investigação incluiu vários instrumentos de recolha de dados. 

Apresenta-se de seguida à enumeração dos instrumentos utilizados: 

1 – Questionário de caracterização das mães (Apêndice 1). 

2 – Escala de Vinculação do Adulto, Eva (M.C. Canavarro, 1995) – Versão Portu-

guesa da Adult Attacment Scale (Collins & Read, 1990) (Anexo 1). 

3 – Questionário do Temperamento do Bebé (Pires, 1994) (Anexo 2). 

4 – Questionário das Preocupações Maternas, QPM (Caetano, Mendes, Azeredo, & 

Rodrigues, 2012 versão portuguesa do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, 

de Kaitz, 2007) (Anexo 3). 

 
De seguida passamos a descrever cada um dos instrumentos. 

1 – Questionário de caracterização das mães 

Este questionário foi construído especificamente para o estudo, para caracterizar a 

amostra, do ponto de vista sociodemográfico, obstétrico e relacional. A sua aplicação fez- 

-se no primeiro momento de recolha de dados (internamento da mãe e do filho). Com este 

questionário pretendeu-se obter informação relativa a variáveis: 

– Sociodemográficas: idade materna, situação profissional materna, habilitações acadé-

micas maternas, estado civil e agregado familiar. 

– Obstétricas: frequência de curso de preparação para o parto e parentalidade e se teve 

ou não complicacões durante a gravidez e durante o parto. 

– Relacionais: temperamento do bebé e vinculação materna. 
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2 – Escala de Vinculação do Adulto – Eva (Canavarro, 1995) – Versão Portuguesa 
da Adult Attacment Scale (Collins & Read, 1990) 

Canavarro (1999) validou uma escala para a população portuguesa a qual denominou 

de Escala de Vinculação do Adulto (EVA), da versão original o Adult Attachment Scale-R 

(AAS-R), de Collins e Read (1990). Inicialmente traduzida para a população portuguesa 

por Canavarro (1997), com a denominação de Escala de Vinculação do Adulto (EVA), e 

posteriormente aferida e validada por Canavarro et al. (2006), esta escala é utilizada para 

identificar os padrões de vinculação em indivíduos adultos, contemplando a forma como se 

sentem mediante as relações afetivas que estabelecem. 

Collins e Read (1990), desenvolveram um estudo onde procuraram melhorar alguns 

aspetos do instrumento de Hazan e Shaver (1987) que era constituído por três estilos de 

vinculação (Seguro, Evitante e Ansioso/Ambivalente). Os autores Collins e Read (1990) 

extraíram 15 itens que foram agrupados de acordo com cada padrão de vinculação 

correspondendo a cada um, cinco itens. Para além disto incluíram seis novos itens que 

correspondiam a noções não contempladas no instrumento de Hazan & Shaver (1987), 

onde se salientam as “crenças sobre a disponibilidade da figura de vinculação e a sua 

resposta quando requerida” e as “reações à separação da figura de vinculação”. A versão 

preliminar da escala, ficou assim constituída por 21 itens, 7 para cada tipo de vinculação. 

A análise fatorial final dos resultados do estudo de Collins e Read (1990), concluiu a 

presença de 18 itens: 6 para cada estilo de vinculação. A atual versão de 18 itens resultou 

do estudo psicométrico realizado a 406 estudantes da Universidade da Califórnia. Os 

participantes escolheriam qual a afirmação que mais se aproximava das suas perceções e 

classificariam numa variação entre 1 – Nada característico em mim até 5 – Muito 

característico em mim. A análise estatística originou 3 dimensões: “Depend”, “Anxiety” e 

“Close”. Estas apresentaram alphas de Cronbach de 0.75, 0.72 e 0.69 respetivamente. 

Também foram estudadas as relações entre as dimensões. Para a dimensão “Close” e 

“Depend a relação foi de (r = 0.38), sugerindo que os sujeitos com confiança se apresentam 

mais confortáveis com a proximidade no campo emocional. As dimensões “Anxiety” e 

“Close” assim como “Anxiety” e “Depend” apresentaram ligações fracas. Os autores 

salientaram que a diferença entre o sexo masculino e feminino se baseou no fator 

proximidade, isto é, os homens sentiram-se mais confortáveis na procura de proximidade 

quando comparados com as mulheres, (Collins & Read, 1990). 

A Escala de Vinculação do Adulto – EVA é um questionário de autorresposta destinado 

a avaliar a vinculação no adulto e tem um total de 18 itens. A análise fatorial expôs três 

dimensões, cada uma constituída por seis itens: a dimensão 1 Ansiedade: manifesta o grau 

de ansiedade que o indivíduo sente em relação a questões interpessoais como o medo do 
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abandono ou de não ser bem-querido (exemplo de um item “Preocupo-me frequentemente 

com a possibilidade dos meus parceiros me deixarem”). Já a dimensão 2 Conforto com a 

Proximidade: traduz o grau em que o indivíduo se sente confortável aquando da 

aproximação/intimidade (exemplo de um item “sinto-me bem quando me relaciono de forma 

próxima com as pessoas”) e a dimensão 3 Confiança nos Outros: integra o grau de 

confiança nos outros e na sua disponibilidade, quando necessária (exemplo de um item 

“Acho que as pessoas nunca estão presentes quando são necessárias”) (Canavarro et al., 

2006). Cada dimensão é constituída por 6 itens. 

A observação das dimensões da escala EVA revelou a seguinte composição: a Ansie-

dade constituída pelos itens: 9, 10, 3, 11, 15 e 4; a dimensão Conforto com a Proximidade 

incorporou os itens 12, 1, 14, 6, 8* e 13* e a dimensão Confiança nos Outros englobou os 

itens 18*, 2*, 16*, 17*, 7* e 5 (Canavarro et al., 2006). 

A EVA é composta por uma escala de Likert de 5 pontos que varia entre 1 – Nada 

Característico em mim até 5 – Extremamente Característico em mim. O resultado da escala 

é dado pela média da soma dos itens em cada dimensão e as pontuações podem variar 

entre 1 e 5, permitindo assim classificar a vinculação de cada sujeito. Os itens com 

asterisco são cotados de forma inversa, uma vez que se encontram invertidos.  

De seguida foram replicados os procedimentos e utilizada a sintaxe construída para este 

fim, de acordo com as indicações de Collins e Read (1990). Assim primeiramente foram 

calculados os valores médios nas dimensões Ansiedade, Conforto com a Proximidade e 

Confiança nos Outros. Posteriormente foi calculado o valor compósito das dimensões 

Conforto com a Proximidade e Confiança nos Outros, através do valor médio destas duas 

dimensões, criando a variável Conforto-Confiança. Por último, procedeu-se à classificação 

dos indivíduos a partir dos valores obtidos na variável Conforto-Confiança e na variável 

Ansiedade. Deste modo os indivíduos que indiquem valores superiores à média (3) no 

Conforto-Confiança e inferiores na Ansiedade têm uma vinculação segura. Já os sujeitos 

que apresentam valores superiores à média (3) no Conforto-Confiança e igualmente 

superiores na Ansiedade revelam uma vinculação preocupada. Os indivíduos que têm 

valores inferiores à média (3) no Conforto-Confiança e igualmente inferiores na Ansiedade 

detêm uma vinculação desligada e finalmente os que possuem valores inferiores à média 

(3) no Conforto-Confiança e superiores na Ansiedade apresentam uma vinculação 

amedrontada (Canavarro et al., 2006). 

Como já referimos o alpha de Cronbach é a técnica mais frequentemente utilizada para 

estimar a consistência interna de um instrumento de medida, quando existem várias 

escolhas para o estabelecimento das pontuações, como na escala de Likert. Permite 

estimar até que ponto cada enunciado da escala mede de forma equivalente o mesmo 

conceito (Pestana & Gageiro, 2014). 
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No estudo de Canavarro et al. (2006) os indicadores de fidelidade para as subescalas 

da EVA apresentaram valores do alpha de Cronbach um pouco inferiores ao desejável, 

nomeadamente as subescalas Conforto com a Proximidade (0.67) e Confiança nos Outros 

(0.54). Já na subescala Ansiedade não sucedeu o mesmo, apresentando um valor elevado 

de alpha de Cronbach de 0.84, e o valor total da escala é de 0.81 (Canavarro et al., 2006). 

Ainda assim, os estudos realizados com a EVA possibilitam-nos afirmar que as 

características psicométricas deste instrumento permitem a sua utilização científica e 

clínica, indicando que o instrumento possui bons indicadores de fidelidade e validade 

(Canavarro et al., 2006). 

A presente investigação verificou para as dimensões estudadas, os seguintes alpha de 

Cronbach: Ansiedade (0.815), Conforto com a Proximidade (0.495) e Confiança nos Outros 

(0.599). Constatamos que a dimensão Ansiedade e a total revelam uma boa consistência 

interna, já as outras dimensões apresentam valores baixos dos alphas de Cronbach, o que 

levou à sua agregação constituindo a dimensão Conforto/Confiança ou CloseDep na prova 

original. Os valores do alpha de Cronbach do presente estudo foram semelhantes ao 

estudo de Canavarro et al. (2006), ou seja, neste estudo as dimensões que apresentaram 

os valores mais baixos de alpha de Cronbach (Conforto com a proximidade e Confiança 

nos Outros) corresponderam aos valores mais baixos no estudo de Canavarro et al. (2006), 

o contrário também se verificou (Tabela 13). 

 

Tabela 13. Escala EVA (valores de alpha de Cronbach) 

Dimensões 
alpha de Cronbach 

Estudo Canavarro et al. 

Conforto com a proximidade 0.495 0.67 

Confiança nos outros 0.599 0.54 

Ansiedade 0.815 0.84 

Total 0.805 0.81 
 

3 – Questionário doTemperamento do Bebé (Pires, 1994) 

Ao longo dos tempos, o temperamento do bebé tem sido avaliado através de diferentes 

instrumentos, realizados através de entrevistas, questionários ou escalas, preenchidas 

pelos pais num contexto de observação direta, das quais se destacam o Questionário de 

Temperamento (Infant Temperament Questionnaire, ITQ); o Questionário de Comporta-

mento da Criança (Infant Beahvior Questionnaire, IBQ) e o Questionário de Características 

da Criança (Infant Characteristics Questionnaire, ICQ). Iremos centrar-nos apenas no ICQ, 
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uma vez que é o que sustenta o questionário de Pires (1994) que por nós foi utilizado no 

presente estudo. 

O Questionário de Características do Bebé (Infant Characteristics Questionnaire, ICQ) 

foi desenvolvido por Bates, Freeland e Lounsbuty (1979), é uma medida global da perceção 

materna acerca do temperamento do seu bebé, mais concretamente, do padrão de 

temperamento difícil. Tem como objetivos avaliar o modo como as mães percecionam os 

seus filhos e compreender de que maneira é que as suas perceções se refletem na atitude 

e comportamento que têm com eles. 

O temperamento difícil para Bates (1987, como referido em Pires, 1994), corresponde 

à perceção materna do quão a criança é exigente e irritável, operacionalizado pela 

quantidade de choro e dificuldade em acalmar o bebé. 

Bates et al. (1979) centraram a sua definição de temperamento nos comportamentos 

observáveis do bebé, salientando a dimensão do temperamento difícil, em parte pelas 

ligações observadas entre esta característica e o desenvolvimento de trajetórias 

desenvolvimentais menos adaptativas.  

Segundo os mesmos autores, as diferenças de temperamento encontradas na 

investigação, através do preenchimento de questionários, devem-se tanto às caracterís-

ticas intrínsecas do bebé, como à perceção pessoal, nomeadamente da mãe, acerca da 

dificuldade em lidar com o comportamento da criança (Bates & Bales, 1984, como referido 

em Martins, 2007). 

São vários os investigadores que contestam os questionários respondidos pelos 

próprios pais, devida à subjetividade da resposta, no entanto, existem outros, que os 

defendem, considerando que são os mais adequados para fazer este tipo de avaliação.  

A perceção dos próprios pais permite um maior número de informações ao longo do dia e 

em numerosas situações e contextos (Barcia 2010). 

Nesta perspetiva o presente estudo utilizou o questionário Infant Characteristics 

Questionnaire (ICQ), que avalia o temperamento por meio de comportamentos observáveis 

no bebé, dando especial atenção ao temperamento difícil.  

Para esta investigação decidiu-se estudar a dimensão do temperamento difícil tendo em 

conta o descrito anteriormente e atendendo à investigação de Kaitz (2007), que estudou 

as preocupações maternas e o temperamento difícil do bebé, seguindo assim a sua linha 

de pensamento/investigação. 

O principal fator extraído do ICQ, designado por “Fussy-Difficult” é uma medida de 

emocionalidade negativa que engloba o choro e rabugice da criança, humor negativo (suas 

variações e intensidade de protesto), facilidade em se acalmar e uma avaliação do grau de 

dificuldade médio da criança. Em suma, uma criança difícil é aquela que as mães veêm 
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como choraminga e difícil de se acalmar, por outro lado uma criança fácil é uma criança 

que não é chorona e é fácil de se acalmar. 

Os relatos maternos através das respostas ao ICQ, assentam em características da 

criança (por exemplo, estilo comportamental da criança que outros observadores podem 

validar), em aspetos subjetivos da resposta (por exemplo, características psicológicas e de 

personalidade dos pais), em expectativas parentais e, por fim, numa margem de erro 

(Pires, 1994, 1997). 

O ICQ, na versão original, é constituído por 24 itens, com pontuações até 7 pontos, 

sendo que o 1 é relativo a um “temperamento ótimo” e o 7 a um “temperamento difícil”. 

Foram identificados 4 fatores a partir dos quais foram contruídas 4 subescalas. A subescala 

Fussy/difficult (chorão/difícil), tem 6 itens e diz respeito à frequência do choro e se a mãe 

acha a criança difícil. A subescala Unpredictable (Imprevisibilidade), composta por 3 itens, 

avalia a imprevisibilidade do bebé quanto às funções fisiológicas. A subescala Dull (apatia) 

tem 3 itens e mede o nível de atividade e a expressão de afetos positivos.  

A última subescala é a Unadaptable (adaptação lenta) que não foi utlizada no estudo (Pires, 

1994). 

No estudo de Bates (1979, como referido em Pires, 1994), aos 6 meses, os valores de 

consistência interna para as três subescalas foram as seguintes: Fussy/difficult 0.79; 

Unpredictable 0.50 e Dull 0.39. 

Sintetizando, a solução fatorial adotada pelos autores para uma amostra de 322 mães 

com bebés entre os 4 e 6 meses, foi de quatro: chorão/ difícil (presença de emocionalidade 

negativa da criança como choro e rabugice, intensidade do protesto, irritabilidade e 

dificuldade em acalmar), adaptabilidade (tipo de resposta do bebé a situações novas, 

reações negativas como o medo e lenta adaptação à novidade), apatia (presença de emo-

cionalidade positiva, tipo de responsividade social e nível de atividade), imprevisibilidade 

(dificuldade em prever as necessidades fisiológicas da criança como o sono e fome). 

Em Portugal, a versão original foi traduzida e validada para a população portuguesa por 

Pires (1994; 1997) para bebés de 1, 3 e 6 meses, assim como para uma população de 

prematuros com uma média de idades de 4.4 meses (Pires, 1997). 

Como a versão utilizada, a dos 6 meses, foi construída para ser aplicada a partir dos 4 

meses, era necessário examinar os itens para saber se podiam ser aplicáveis no 1º e no 

3º mês de vida do bebé. Após esta análise Pires (1994), decidiu aplicar apenas 17 dos 24 

itens da versão inicial da escala de Bates (1979). Foram excluídos os itens 8, 9, 10, 11, 18 

e 20 por não serem aplicáveis no 1º mês. Como destes 6 itens, 4 pertenciam à subescala 

Unadaptable, o autor optou por também retirar o item 7 e assim excluiu esta subescala. 

Pires (1994), seguindo o método de Bates (1979) e de Kohnstramm (1984), que também 

validou a escala para a população holandesa, fez a análise de componentes principais e 
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variação Varimax sobre os itens originais da escala. A análise fatorial foi realizada a 91, 81 

e 84 mães, respetivamente ao 1, 3 e 6 meses. Foram encontrados 4 fatores nos três 

momentos, no entanto o 4º fator não foi considerado por apresentar apenas 1 ou 2 itens e 

que por sua vez não se mantinham constantes neste fator. 

Tendo em conta a distribuição dos itens pelos fatores, Pires (1997), elaborou uma 

Tabela de comparação entre o seu estudo, o de Bates (1979) e de Kohnstramm (1984) 

(Tabela 14). 

 

Tabela 14. Comparação entre o estudo de Pires (1997), de Bates (1979)  

e de Kohnstramm (1984). 

Bates Kohnstramm Pires 

4-7 meses 2-4 meses 5-6 meses 1 mês 3 meses 6 meses 

Fator 1 – Fussy/Difficult (Chorão/Difícil) 

6 (17) 
5 (12) 
1 (14) 
24 
22 
13 
 

6 
5 
14 
24 
 
21 
 

6 (12) 
5 (23) 
143 
24 
13 
21 

 ((5)) 
6 
12 
13 
15 
22 
24 

5 ((1)) 
6 
12 
13 (14) 
 ((17)) 
22 
24 

 (5) 
6 
12 
14 (13) 
19 
22 
 ((24)) 

Fator 2 – Unpredictable (Imprevisivel) 

2 (19) 
3 (21) 
9 

2 
3 

2 
3 

2 
3 
4 

2 (1) 
3 
4 
21 

2 1 
3 
4 
21 

Fator 3 – Dull (Apático) 

 
16 
15 
23 

 
15 
23 

 
16 
17 

 
16 (1) 
17 (5) 
19 

 
15 (17) 
16 (23) 

 ((5)) 
15 
16 
17 

   23 
14 

19 23 
 (24) 

( ) os itens entre parênteses são itens não discriminativos 
(( )) os itens entre parênteses duplo têm peso superior a 0.47, embora o seu peso mais alto recaia noutro fator. 

Pires (1997) 

 
Pela análise dos dados da Tabela 15, foi constatado por Pires (1997) que a grande 

maioria dos itens foram de encontro aos dados de Bates (1979) e de Kohnstramm (1984). 

Foram então identificados 3 fatores semelhantes aos fatores de Chorão/Difícil de Bates ou 

Fussy/Crying de Konhnstramm, outro fator idêntico ao fator Imprevisível e ainda outro 

idêntico ao Apático. 

A consistência interna foi verificada e comparada com os estudos de Bates e 

Kohnstramm, como podemos verificar na Tabela que se segue. 
 



Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 6 meses de pós-parto 

102 

Tabela 15. Consistência interna dos fatores do Temperamento e comparação com os 

estudos de Bates (1979) e Kohnstamm (1984) 

 Chorão/Difícil Encantadora vs Apática Imprevisível 

Bates 6 meses 0.79 0.39 0.50 

Kohnstamm 2-4 meses 
5-6 meses 

0.75 
0.80   

 

Pires 
1 mês 

3 meses 
6 meses 

0.87 
0.87 
0.75 

0.72 
0.25 
0.58 

0.73 
0.73 
0.83 

Pires, 1997 

 
Itens da Subescala Chorão/Difícil (C/D): 

Ø 1 mês (6 itens): 6, 12, 13, 15, 22, 24 

Ø 3 meses (6 itens): 5, 6, 12, 13, 22, 24 

Ø 6 meses: (5 itens) 6, 12, 14, 19, 22 

Itens da Subescala Imprevisível (IMP):  

Ø 1 mês (3 itens): 2, 3, 4 

Ø 3 meses (4 itens): 2, 3, 4, 21 

Ø 6 meses (5 itens): 1, 2, 3, 4, 21 

A subescala Encantadora vs Apática por não ter apresentado consistência interna 

satisfatória não foi motivo de análise. 

Como podemos verificar, foi comparada a mesma dimensão em momentos diferentes, 

no entanto, a mesma dimensão nem sempre agrupa os mesmos itens ao longo do tempo. 

Devido a este facto e à controvérsia que existe relativamente à estabilidade temporal do 

temperamento, Pires (1997) decidiu criar uma escala para o fator difícil e outra escala para 

o fator imprevisível (Tabela 16), em que ambos apresentassem os mesmos itens nos 3 

momentos (1, 3 e 6 mês). 

 
Tabela 16. Distribuição dos itens pelo fator Difícil e fator Imprevisível 

Fator 1 – Difícil Fator 2 – Imprevisível 

5, 6, 12, 13, 22, 24 (6 itens) 2, 3, 4 (3 itens) 

Pires, 1997 

 

Na elaboração do questionário do temperamento de bebé, optámos por dar uma ordem 

cronológica aos vários itens que a compõem, assim como apresenta 17 itens numerámo- 

-los de 1 a 17. Esta numeração não está em conformidade com a numeração que Pires 
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(1997) fez, uma vez que este manteve a numeração da escala original de Bates (1979), 

suprimindo apenas os itens anteriormente descritos (Tabela 17). 

 

Tabela 17. Correspondência dos itens da escala de Pires (1997) com a escala do estudo 

Escala Itens 

Pires (1997) 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 24 

Estudo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 

Neste sentido convém fazer também a correspondência dos itens de cada escala do 

temperamento de bebé, ou seja, o temperamento difícil (Tabela 18) e o temperamento 

imprevisível (Tabela 19), de acordo com a numeração do estudo e a numeração de Pires 

(1997). 

 

Tabela 18. Correspondência dos itens da escala de Pires (1997), com a escala do 

estudo, no que se refere Temperamento difícil 

Temperamento difícil Itens 

Pires (1997) 5 6 12 13 22 24 

Estudo 5 6 7 8 15 17 

 

Tabela 19. Correspondência dos itens da escala de Pires (1997) com a escala do estudo, 

no que se refere Temperamento imprevisível 

Temperamento Imprevisível Itens 

Pires (1997) 2 3 4 

Estudo 2 3 4 
 

A presente investigação verificou para os dois tipos de temperamento (difícil e 

imprevisível) e nos dois momentos, ou seja para 1º e para o 6º mês de pós-parto, os 

seguintes alpha de Cronbach: temperamento difícil ao 1º mês 0.853 e ao 6º mês 0.803 e 

temperamento imprevisível ao 1º mês 0.703 e ao 6º mês 0.590. Constatamos que o 

temperamento difícil apresenta uma boa consistência interna em ambos os momentos, já 

o temperamento imprevisível apresentou valores mais baixos (aceitáveis) de alpha de 

Cronbach (Tabela 20). 

Os valores do alpha de Cronbach do presente estudo em ambos os temperamentos, 

foram semelhantes aos encontrados no estudo de Pires, (1997). 
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Tabela 20. Escala do Temperamento do bebé (valores de alpha de Cronbach) 

Temperamento 
alpha de Cronbach 

1º Mês 6º Mês 

Difícil (6 itens) 0.853 0.803 

Imprevisível (3 itens) 0.703 0.590 
 
Verificamos no nosso estudo, uma correlação significativa entre o temperamento difícil 

e o temperamento imprevisível ao 1º mês e ao 6º mês, o que sustenta a robustez do ins-

trumento na avaliação do temperamento do bebé, em estudos longitudinais. (Tabela 21). 

 
Tabela 21. Matriz de correlação entre as subescalas do Temperamento do bebé  

ao 1º e ao 6º mês 

Escala 
Temperamento 

Difícil:  
6 meses 

Temperamento 
Difícil:  
1 mês 

Temperamento 
Imprevisível:  

6 meses 

Temperamento 
Imprevisível:  

1 mês 

Temperamento Difícil: 
6 meses 

rs 
p  0.513** 

0.000 
0.335** 
0.000 

0.233** 
0.003 

Temperamento Difícil: 
1 mês 

rs 
p 

0.513** 
0.000  0.206** 

0.009 
0.319** 
0.000 

Temperamento 
Imprevisível: 6 meses 

rs 
p 

0.335** 
0.000 

0.206** 
0.009  0.364** 

0.000 

Temperamento 
Imprevisível: 1 mês 

rs 
p 

0.233** 
0.003 

0.319** 
0.000 

0.364** 
0.000  

** p < 0.01 

 

Kaitz (2007), no seu estudo também utilizou o ICQ e tendo em conta que o fator principal 

parece ser o difícil, foi esse o utilizado no seu estudo. Esta dimensão foi avaliada por meio 

das pontuações com observadores treinados (Bates et al., 1979), e a sua fiabilidade é 

suportada pela correlação teste-reteste satisfatórias. As pontuações médias foram de 

22.78 (DP = 6.43) em 3 meses e 22.01 (DP = 6.33) a 6 meses. As correlações entre as 

pontuações obtidas nos 3 e 6 meses foram 0.57 e 0.66, respetivamente (ambos p < 0.01). 

Na sua investigação, descobriu que o temperamento do bebé (difícil) e as horas de 

trabalho fora da casa estavam (positivamente) relacionados com pontuações altas de 

preocupação das mães. Estes resultados estão de acordo com resultados anteriores, que 

indicaram que a perceção das mães do seu bebé difícil estava relacionada com problemas 

emocionais (Campbell et al., 1992; Feldman et al., 1997, como referido em Kaitz, 2007) e 

que os desafios associados com o trabalho fora de casa são as principais preocupações 

maternas para mães de crianças pequenas (Daly, 1996; Arendell, 2000, como referido em 

Kaitz, 2007). 
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É aceite que o comportamento dos indivíduos para com os outros se baseie no modo 

como os vêm ou percecionam. Assim existe razão para pensar que o modo como as mães 

percecionam os seus filhos, se os acham fáceis ou pelo contrário difíceis e chorões, 

influenciam a sua atitude e comportamento para com o filho, ou seja, a sua paciência, 

comportamento responsivo e afetuoso (Pires, 1994, 1997). 

Tendo em conta estas perspetivas e o facto de este instrumento ser apropriado para 

investigadores que queiram medir as perceções que os pais têm do temperamento difícil 

dos filhos, o presente estudo irá utilizar o questionário do temperamento do bebé de Pires 

(1994), que avalia o temperamento por meio de comportamentos observáveis no bebé, 

dando enfoque à subescala do temperamento difícil por ser a dimensão do temperamento 

de uma criança que mais facilmente é reconhecido (Bates et al., 1979). 

4 – Questionário das Preocupações Maternas, QPM (Caetano, Mendes, Azeredo 
& Rodrigues, 2012 versão portuguesa do Mothers’ Concern Questionnaire – 
MoCQ, de Kaitz, 2007 

O questionário, Mothers’ Concern Questionnaire MoCQ foi construído por Kaitz (2007) 

e foi feita a sua adaptação cultural e validação para a população portuguesa (Estudo 2). 

De acordo com Kaitz (2007), a maioria da pesquisa existente sobre preocupações 

maternas centrava-se durante a gravidez e no período pós-parto precoce e o MoCQ surgiu 

como um instrumento que avalia as preocupações maternas depois do período de pós 

parto imediato. Permite examinar o foco e a intensidade das preocupações das mães aos 

3 e 6 meses após o parto, para aprender mais sobre a experiência subjetiva das novas 

mães durante a transição para a maternidade. 

Quanto à validação do MoCQ, destacamos resultados que mostram validade e confia-

bilidade da versão portuguesa do QPM. A confiabilidade dos resultados é refletida por 

níveis de consistência interna razoáveis das dimensões do QPM e elevada no global, e 

muita boa estabilidade no tempo entre a primeira e a segunda aplicação. 

O QPM é constituida por 30 itens, divididos por seis dimensões Saúde da família; 

Regresso ao trabalho; Bem-estar materno; Rede social de suporte; Cuidados à criança e 

Relação marital.  

A dimensão Saúde da família apresenta seis itens: Saúde do bebé; Receber bom 

tratamento médico; Saber quando o bebé está doente; A sua saúde; Dar medicamentos ao 

bebé e Segurança. 

A dimensão Regresso ao trabalho apresenta quatro itens: Lidar com as exigências em 

casa; Regressar ao trabalho; Separação do bebé e Ser mãe e trabalhadora. 
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A dimensão Bem-estar materno é constituída por seis itens: Ser uma boa mãe; Ficar 

deprimida; Ter tempo para assuntos pessoais; ser excluída; regressar à sua forma normal 

e estar confinada dentro de casa. 

A dimensão Rede social de suporte comporta cinco itens: Acesso a ajuda prática; 

Relação com familiares; Problemas económicos; Relação com os amigos e Apoio 

emocional. 

A dimensão Cuidados à criança é constituída por cinco itens: Creche; Adormecer o 

bebé; Acalmar o bebé; Alimentar o bebé e O bebé acordar durante a noite. 

A dimensão Relação marital apresenta quatro itens: Ter tempo para estar com o côn-

juge; Relacionamento com cônjuge; Divisão do trabalho em casa e A saúde do cônjuge. 

O questionário apresenta 7 hipóteses de resposta, por ordem crescente de pontuação 

da preocupação: 1 – Não estou nada preocupada; 2 – Preocupa-me um pouco; 3 – Estou 

de alguma forma preocupada; 4 – Estou moderadamente preocupada, 5 – Estou bastante 

preocupada; 6 – Estou muito preocupada e 7 – Estou extremamente preocupada. 

Cada item é classificado de 1 (não estou preocupado) a 7 (estou extremamente 

preocupado). Quanto maior a pontuação em cada item, mais elevada será a preocupação 

naquele item. 

3.5. ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

Para o tratamento dos dados obtidos foi utilizado o programa estatístico Statistical 

Package for the Social Science (SPSS), na versão 23.0. 

Procedemos ao tratamento estatístico descritivo pelo cálculo de frequências absolutas 

(n) e relativas (%), de medidas de tendência central: média (M) e de dispersão ou 

variabilidade: desvio padrão (DP). 

Para verificação do pressuposto da normalidade da variável dependente, Preocupações 

maternas, recorremos ao Teste Kolmogorov-Smirnov, com a correção de Lilliefors, 

recomendado para analisar a normalidade em amostras de dimensão igual ou superior a 

30 (Pestana & Gageiro, 2014). 

Como a nossa amostra apresentou uma distribuição não normal (p < 0.05), quer ao 1º 

como ao 6º mês, recorremos à utilização de teste estatísticos não paramétricos (Tabelas 

22 e 23). 

 

  



Parte 2 – Investigação Empírica 

107 

Tabela 22. Síntese dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov, com correção de 

significância de Lilliefors, aplicado para avaliar a normalidade da distribuição dos 

resultados da variável dependente – Preocupações maternas ao 1º mês 

Dimensões QPM 
Kolmogorov-Smirnov 

Estatística Sig. 

Saúde da Família 0.099 0.001 

Regresso ao Trabalho 0.122 0.000 

Bem-estar Materno 0.107 0.000 

Rede social de suporte 0.119 0.000 

Cuidados à criança 0.121 0.000 

Relação Marital 0.114 0.000 

QPM Global 0.061 0.200 
 

Tabela 23. Síntese dos resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov, com correção de 

significância de Lilliefors, aplicado para avaliar a normalidade da distribuição dos 

resultados da variável dependente – Preocupações maternas ao 6º mês 

Dimensões QPM 
Kolmogorov-Smirnov 

Estatística Sig. 

Saúde da Família 0.084 0.008 

Regresso ao Trabalho 0.120 0.000 

Bem-estar Materno 0.134 0.000 

Rede social de suporte 0.111 0.000 

Cuidados à criança 0.112 0.000 

Relação Marital 0.132 0.000 

QPM Global 0.089 0.003 
 

Utilizámos um nível de confiança de 95%, do qual resulta um nível de significância de 

5.0% (α = 0.05), o que permite garantir a existência de relação entre as variáveis, 

considerando uma probabilidade de erro inferior a 5%. 

Os critérios de decisão em relação aos testes de hipóteses são baseados no estudo das 

probabilidades. Na análise estatística considerámos os seguintes valores de significância:  

a) p < 0.05* – Diferença estatística significativa  

b) p ≥ 0.05 n.s. – Diferença estatística não significativa  

A apresentação dos resultados efetuou-se com o recurso a Tabelas, onde constam os 

dados mais relevantes. Uma vez que todos os dados foram obtidos através do instrumento 

de recolha de dados, dispensámos a identificação do local, data e fonte na apresentação 

dos mesmos. 

Os testes não paramétricos usados foram o teste U de Mann-Whitney (dois grupos), o 

teste de kruskal- Wallis (três ou mais grupos) e o teste de Wilcoxon (duas amostras 
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emparelhadas). O teste Mann-Whitney averigua se as ordens médias de dois grupos 

independentes ao nível de uma variável dependente difere. Permite comparar dois grupos 

ao nível de uma variável ordinal. O teste de kruskal- Wallis averigua se há diferenças entre 

três ou mais grupos independentes ao nível de uma variável dependente ordinal. O teste 

de Wilcoxon permite comparar duas amostras emparelhadas (Martins, 2011). 

Quando se pretendia correlacionar as variáveis intervalares utilizou-se o coeficiente de 

correlação de Spearman (Pestana & Gageiro, 2014) e respetivo teste de significância. 

Considerou-se uma probabilidade de erro de tipo I de 0.05 em todas as análises 

inferenciais (Marôco, 2011; Pestana & Gageiro, 2014). 

3.6. PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS 

A investigação com recurso a seres humanos corre sempre o risco de causar danos aos 

direitos e deveres da pessoa, podendo interferir na sua privacidade. Sendo assim, deve 

ser prioritário para o investigador a minimização destes danos, possível através de estra-

tégias que permitam o respeito pela privacidade e integridade da pessoa. Não devendo 

esta atitude ser quebrada em nenhuma fase do processo de investigação (Fortin, 2003). 

Para além dos aspetos metodológicos, as questões éticas subjacentes à investigação 

no âmbito das ciências sociais e humanas, como a Enfermagem, não devem ser negli-

genciadas, mas sim defendidas e respeitadas de modo a garantir a viabilidade dos 

resultados obtidos. 

No presente estudo foram preservados todos os aspetos éticos e legais decorrentes da 

investigação científica.  

De forma a consubstanciar os princípios de responsabilidade ética, foi submetido um 

pedido de parecer e apreciação ética do projeto de investigação à Comissão de Ética da 

Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA-E), da Escola 

Superior de Enfermagem de Coimbra, a qual considerou que o estudo é justificado, não 

acarretando risco ou prejuízo para os participantes e cumprindo os princípios éticos 

aplicáveis, garantindo a autonomia na participação e a confidencialidade dos dados a 

recolher (Anexo 4). 

Para a realização da recolha de dados foi dirigido um pedido de autorização por escrito 

à Unidade de Inovação e Desenvolvimento do Centro Hospitalar e Universitário de 

Coimbra, EPE, anexando-lhe um conjunto de documentação exigida para o efeito, obtendo 

parecer favorável (Anexo 5). 

A utilização do questionário Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, de Kaitz (2007) 

foi também precedida pela solicitação de autorização do uso do questionário à autora 

(Anexo 6). 
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No que se refere à participação das puérperas, esta foi voluntária, sendo assegurado o 

sigilo e confidencialidade das mesmas. A todas as participantes foram formulados pedidos 

formais de colaboração no estudo. Para tal foi construído um documento escrito de 

informação complementar/adicional relativa ao estudo, esclarecendo a puérpera acerca da 

natureza da informação recolhida, objetivos e formulação do consentimento informado 

(Apêndice 2). Também foram assegurados os princípios éticos inerentes à investigação 

através da entrega do instrumento de recolha de dados em envelope fechado e sem 

identificação, obtendo autorização da utilização dos dados fornecidos, no âmbito da 

investigação científica, sendo as respondentes informadas de que poderiam contactar o 

investigador e abandonar a investigação em qualquer momento do processo. 

 

3.7. APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 

A apresentação dos resultados descreve os dados decorrentes da recolha de dados e 

do tratamento estatístico, de acordo com as questões de investigação que norteiam o 

presente estudo. No seguimento da metodologia prevista para o seu desenvolvimento, 

tendo em vista a resposta às questões de investigação e aos objetivos estabelecidos 

iremos apresentar a análise descritiva dos dados obtidos, seguida da análise inferencial e 

os respetivos testes que lhe estão subjacentes.  

Iniciamos a apresentação dos resultados com a descrição das características sociode-

mográficas das mães que participaram no estudo, nomeadamente a idade, habilitações 

académicas, situação profissional, estado civil, agregado familiar, frequência de um curso 

de preparação para o parto e parentalidade e se teve ou não complicacões durante a 

gravidez e durante o parto. Em seguida apresentam-se os resultados do estudo descritivo 

das dimensões e global das Preocupações maternas tendo em conta os dois momentos 

de avaliação (1º e 6º mês). 

Posteriormente no estudo inferencial, optámos por fazer uma análise em cada momento 

de avaliação, isto é, ao 1º e ao 6º mês de vida do bebé, fazendo só o estudo comparativo 

à variável dependente Preocupações maternas. 

No sentido de melhor compreender todo o contexto das mães do nosso estudo, consi-

deramos pertinente salientar os resultados mais significativos: 
 
 

Caraterização da amostra 
 
A importância dos dados sociodemográficos é justificada por Lowdermilk e Perry (2008), 

que afirmam que a forma como os pais reagem ao nascimento é influenciada por vários 
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fatores incluindo a idade, redes sociais, cultura, situações socioeconómicas e aspirações 

pessoais para o futuro. 

No presente estudo participaram 161 mães pela primeira vez, em dois momentos: ao 1º 

e ao 6º mês de pós-parto.  

Assim: 

– A faixa etária dominante das mães participantes é a dos 29 aos 33 anos com 48.4%  
(n = 78). As mães mais jovens, do grupo etário dos 19 aos 23, representaram 5%  
(n = 8) da nossa amostra e as mães mais velhas, ou seja, do grupo etário dos 39 aos 
44 anos de idade representam 12% (n = 12) do total das mães participantes. 

– Quanto às habilitações académicas, a maioria das mães tinha o ensino superior com 
62.7% (n = 101), seguindo-se as mães detentoras do ensino secundário (12º ano) com 
21.1% (n = 34), e 16.1% (n = 26) com o 2º Ciclo. Na nossa amostra não foram 
encontradas mães com o 1º e 2º ciclo de escolaridade.  

– Relativamente à situação profissional, verificou-se que a grande maioria das mães está 
empregada 73.3% (n = 118), apenas 4 mães são domésticas e 2 mães estudantes. As 
restantes 37 estão desempregadas (23%). 

– No que diz respeito ao estado civil, verificou-se que a maioria das mães é casada 59% 
(n = 95), 21.1% vive em união de facto e 19.9% são solteiras, não existindo mães 
divorciadas. 

– Quanto ao agregado familiar, 85.7% da nossa amostra de mães, vive com o marido/ 
/companheiro e filhos, e 6 mães vivem sozinhas. 

– Relativamente à frequência do curso de preparação para o parto e parentalidade, 53.4% 
(n = 86) das mães frequentaram o curso e 46.6% (n = 75) não frequentou. 

– No que concerne às complicações durante a gravidez, a grande maioria das mães não 
apresentou 75.2% (n = 121), apenas 24.8% (n = 40) das mães referem ter tido algum 
tipo de complicação. 

– No que diz respeito às complicações durante o parto, a maioria das mães não 
apresentou 82.6% (n = 133), apenas 17.4% (n = 28) das mães referem ter tido algum 
tipo de complicação (Tabela 24). 
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Tabela 24. Distribuição das características sociodemográficas das mães (n = 161) 
 n % 

Idade por Grupos etários 
[19-23] 
[24-28] 
[29-33] 
[34-38] 
[39-44[ 
Total 

 
8 

33 
78 
30 
12 

161 

 
5.0 

20.5 
48.4 
18.6 
7.5 

100.0 
Habilitações Académicas Maternas: 
1º Ciclo 
2º Ciclo 
3º Ciclo 
Ensino Secundário (12º Ano) 
Ensino Superior 
Total 

 
0 
0 

26 
34 

101 
161 

 
0.0 
0.0 

16.1 
21.1 
62.7 

100.0 
Situação Profissional Materna: 
Empregada 
Desempregada 
Doméstica 
Estudante 
Total 

 
118 
37 
4 
2 

161 

 
73.3 
23.0 
2.5 
1.2 

100.0 
Estado Civil: 
Solteira 
Casada 
Divorciada 
União de facto 
Total 

 
32 
95 
0 

34 
161 

 
19.9 
59.0 
0.0 

21.1 
100.0 

Agregado Familiar: 
Sózinha 
Com marido/companheiro e filhos 
Com pais/sogros 
Outro: 
Com marido/companheiro e filhos e com pais/sogros 
Total 

 
6 

138 
9 
4 
4 

161 

 
3.7 

85.7 
5.6 
2.5 
2.5 

100.0 
Frequência de curso de preparação para o parto e parentalidade: 
Sim 
Não 
Total 

 
86 
75 

161 

 
53.4 
46.6 

100.0 

Teve alguma complicação durante a gravidez? 
Sim 
Não 
Total 

 
40 

121 
161 

 
24.8 
75.2 

100.0 
Teve alguma complicação durante o Parto? 
Sim 
Não 
Total 

 
28 

133 
161 

 
17.4 
82.6 

100.0 
 

Variável dependente: Preocupações Maternas (QPM) 

Da análise da Tabela 25 e tendo em conta as dimensões que constituem o QPM, 

podemos verificar que existe uma tendência para a diminuição das Preocupações 

maternas do 1º para o 6º mês pós-parto, no entanto os valores médios das dimensões nos 

dois momentos não sofreram uma descida acentuada. 

Na dimensão Rede social de suporte nota-se alguma estabilidade nos valores médios, 

com valores para o 1º mês de 12.66 e para o 6º mês de 12.56. 
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Tabela 25. Resultados referentes às medidas descritivas para as dimensões  

e global do Questionário das Preocupações Maternas 

Dimensões do QPM 
1 Mês 6 Meses 

Min Max M DP Min Max M DP 

Saúde da Família 8 40 21.78 8.26 6 42 20.29 8.60 

Regresso ao Trabalho 5 28 15.31 5.41 4 26 14.14 5.88 

Bem estar Materno 6 35 16.87 6.47 6 32 15.78 6.38 

Rede social de suporte 5 27 12.66 4.96 5 30 12.56 5.20 

Cuidados à criança 5 31 14.50 5.53 5 29 13.29 5.69 

Relação Marital 4 23 11.19 5.07 4 23 11.03 5.00 

QPM Global 38 172 92.34 30.47 31 159 87.13 31.79 
 

Dimensão Saúde da Família 

Na Tabela 26 e pela análise dos itens, referentes à dimensão Saúde da família, 

verificamos que a pontuação média ao 1º mês varia entre 2.65 e 4.23, assim, os itens 

referenciados pelas mães como de maior preocupação são:  

Item 20 – “Saber quando o bebé está doente” com M = 4.23; DP = 1.78  

Item 2 – “Saúde do bebé” com M = 4.14; DP = 1.76  

Item 6 – “Receber bom tratamento médico” com M = 3.97; DP = 1.87  

Os itens em que apresentam médias mais baixas de preocupação são: 

Item 27 – “Segurança” com M = 3.47; DP = 1.93  

Item 25 – “Dar medicamentos ao bebé” com M = 3.34; DP = 1.82  

Item 23 – “A sua saúde” com M = 2.65; DP = 1.58  

 

Já nos resultados apresentados ao 6º mês, podemos constatar que a tendência é a 

mesma em cada um dos itens da dimensão Saúde da família. Onde se verificou uma 

descida de média mais acentuada diz respeito ao item “saber quando o bebé está doente”, 

ou seja, foi a maior preocupação da mãe ao 1º mês e ao 6º mês já se encontra como a 

quarta preocupação. 
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Tabela 26. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Saúde da Família  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

Sa
úd

e 
da

 fa
m

íli
a 

2 Saúde do bebé 4.14 1.76 3.70 1.77 

6 Receber bom tratamento médico 3.97 1.87 3.86 1.99 

20 Saber quando o bebé está doente 4.23 1.78 3.49 1.75 

23 A sua saúde 2.65 1.58 2.68 1.63 

25 Dar medicamentos ao bebé 3.34 1.82 3.03 1.80 

27 Segurança 3.47 1.93 3.53 1.83 

 

Dimensão Regresso ao trabalho 

Pela análise da Tabela 27, referente à dimensão Regresso ao trabalho ao 1 mês, verifi-

camos que as médias variam entre 4.91 e 3.06. Os itens em que as mães revelam mais 

preocupação por ordem decrescente de importância são: 9 – “Separação do bebé”;  

8 – “Regressar ao trabalho”; 30 – “Ser mãe e trabalhadora” e 5 – “Lidar com as exigências 

em casa”. 

Aos 6 meses, a ordem da maior para a menor preocupação referida pelas mães é igual 

ao constatado ao 1º mês. O item que revela maior preocupação continua a ser a 

“Separação do bebé”, com uma média de 4.31. “Lidar com as exigências em casa” é o item 

que manteve o mesmo valor nos dois momentos (M = 3.06). 

 
Tabela 27. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Regresso ao trabalho  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

R
eg

re
ss

o 
ao

 
tra

ba
lh

o 

5 Lidar com as exigências em casa 3.06 1.47 3.06 1.55 

8 Regressar ao trabalho 3.73 2.04 3.36 2.04 

9 Separação do bebé 4.91 1.86 4.31 1.87 

30 Ser mãe e trabalhadora 3.61 1.88 3.41 1.94 
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Dimensão Bem-estar Materno 

Podemos verificar pela Tabela 28, que na dimensão Bem-estar materno ao 1º mês, o 

item que revela maior preocupação é o “Ser boa mãe” e o de menor preocupação é o “Ser 

excluída”, com médias de 4.02 e 1.78, respetivamente. Todos os outros itens apresentam 

valores médios entre 2.65 e 2.89. 

Aos 6 meses, o item 14 – “Ter tempo para assuntos pessoais”, sofreu um ligeiro aumento 

nas Preocupações das mães, ao 1º mês apresentou uma média de 2.75 e ao 6º mês 

apresentou M = 2.84. 

 

Tabela 28. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Bem-estar materno  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

Be
m

 e
st

ar
 m

at
er

no
 

3 Ser uma boa mãe 4.02 1.83 3.80 1.92 

7 Ficar deprimida 2.65 1.69 2.53 1.75 

14 Ter tempo para assuntos pessoais 2.75 1.36 2.84 1.42 

16 Ser excluída 1.78 1.37 1.68 1.16 

21 Regressar à sua forma normal 2.89 1.88 2.66 1.83 

22 Estar confinada dentro de casa 2.80 1.75 2.28 1.45 

 

Dimensão Rede social de suporte 

Pela análise da Tabela 29, apurámos que do 1º mês ao 6º mês pós-parto houve 

diminuição das Preocupações maternas das mães pela primeira vez, em 3 dos 5 itens que 

compõem esta dimensão: “Apoio emocional” (Item 28); “Relação com familiares” (item 4) e 

“Acesso a ajuda prática” (item 1). 

Nos restantes 2 itens verificamos que houve um ligeiro aumento de preocupação do 1º 

para o 6º mês no item 4 “Relação com os amigos”, com médias de 1.78 e 1.90, 

respetivamente. 

Já no item “Problemas económicos” a média na preocupação nos dois momentos 

manteve-se com um valor de 3.25. De referir ainda que este item desta dimensão foi o que 

se revelou como de maior preocupação para as mães. 
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Tabela 29. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Rede social de suporte  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

R
ed

e 
so

ci
al

 d
e 

su
po

rte
 

1 Acesso a ajuda prática  2.48 1.30 2.34 1.30 

4 Relação com familiares 2.51 1.67 2.48 1.62 

13 Problemas económicos 3.25 1.87 3.25 1.73 

19 Relação com os amigos 1.78 1.11 1.90 1.11 

28 Apoio emocional 2.65 1.54 2.58 1.63 

 

 

Dimensão Cuidados à criança 

Na Tabela 30, pela análise dos dados referente à dimensão Cuidados à criança, ao 1º 

mês, verificamos que as médias oscilam entre 3.57 e 2.47. Os itens em que as mães 

revelam mais preocupação por ordem decrescente de importância são: “Creche”; 

”Alimentar o bebé”; “Acalmar o bebé”; “O bebé acordar durante a noite” e por último 

“Adormecer o bebé”. 

Aos 6 meses, nota-se em todos os itens diminuição nas Preocupações maternas, com 

algumas alterações na ordem das mesmas, embora a preocupação com maior média e a 

preocupação com menor média se mantenham. 

 

Tabela 30. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Cuidados à criança  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

C
ui

da
do

s 
à 

cr
ia

nç
a 11 Creche 3.57 1.85 3.50 2.09 

12 Adormecer o bebé 2.47 1.48 2.24 1.39 

18 Acalmar o bebé 2.76 1.34 2.25 1.28 

24 Alimentar o bebé 3.12 1.88 2.84 1.74 

26 O bebé acordar durante a noite 2.60 1.63 2.47 1.54 
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Dimensão Relação marital 

Na dimensão Relação marital e pela leitura da Tabela 31, verifica-se que a preocupação 

materna “Ter tempo para estar com o cônjuge” apresenta a média mais alta ao 1º e ao 6º 

mês, notando-se um ligeiro aumento de preocupação nestes dois momentos, com valores 

de 3.21 e 3.25 respetivamente. 

O item da “Saúde do cônjuge”, apresenta o mesmo valor médio ao 1º e ao 6º mês  

pós-parto (M = 3.03). 

 

Tabela 31. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para a dimensão Relação marital  

ao 1º mês e 6º mês 

Dimensão Itens 
1º Mês 6º Mês 

M DP M DP 

R
el

aç
ão

 
m

ar
ita

l 

10 Ter tempo para estar com o cônjuge 3.21 1.60 3.25 1.62 

15 Relacionamento com cônjuge 2.63 1.66 2.58 1.58 

17 Divisão do trabalho em casa 2.32 1.42 2.17 1.36 

29 A saúde do cônjuge 3.03 1.86 3.03 1.86 

 

Variável independente: Padrão de Vinculação Materna 

Seguindo os procedimentos de Collins e Read (1990) e utilizada a sintaxe adequada e 

correspondente, foram calculados os valores médios de cada item da escala pelas dimen-

sões Ansiedade, Conforto com a Proximidade e Confiança nos Outros (Tabela 32). 

Da análise da Tabela 32, podemos constatar que as médias mais elevadas se situam 

essencialmente nas dimensões Conforto com a Proximidade (M = 3.708) e Confiança nos 

Outros (M = 3.348). A dimensão Ansiedade é a que apresenta uma média inferior de 2.04. 

As médias resultam da soma das médias de cada item em cada dimensão a dividir pelo 

número de itens (6). 

Quanto aos itens da escala o que apresenta um valor de média mais elevado é o item 

8 – “Sinto-me de alguma forma desconfortável quando me aproximo das pessoas”  

(M = 4.25) da dimensão Conforto com a Proximidade e os itens 7 – “Acho que as pessoas 

nunca estão presentes quando são necessárias” (M = 4.18) e 17 – “Os meus parceiros 

desejam frequentemente que eu esteja mais próximo deles do que eu me sinto confortável 

em estar” (M = 4.07) da dimensão Confiança nos Outros. 

 



Parte 2 – Investigação Empírica 

117 

Tabela 32. Resultados referentes às medidas descritivas (Média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) por dimensão da escala  

Vinculação do adulto EVA 

Dimensões  
EVA Itens 

1º Mês 

M DP Min Max 

An
si

ed
ad

e 

3 
Costumo preocupar-me com a 

possibilidade dos meus parceiros não 
gostarem verdadeiramente de mim 

2.46 1.016 1 5 

4 As outras pessoas não se aproximam 
de mim tanto quanto eu gostaria 1.58 0.676 1 4 

9 
Preocupo-me frequentemente com a 
possibilidade dos meus parceiros me 

deixarem 
1.91 0.960 1 5 

10 
Quando mostro os meus sentimentos, 

tenho medo que os outros não sintam o 
mesmo por mim 

2.20 1.024 1 5 

11 
Pergunto frequentemente a mim 

mesmo se os meus parceiros 
realmente se importam comigo 

2.07 0.950 1 5 

15 Quero aproximar-me das pessoas mas 
tenho medo de ser magoado(a) 2.01 0.905 1 4 

C
on

fo
rto

 c
om

 a
 p

ro
xi

m
id

ad
e 

1 Estabeleço com facilidade, relações 
com pessoas 3.76 0.833 2 5 

6 Não me preocupo pelo facto das 
pessoas se aproximarem muito de mim 2.81 1.074 1 5 

8* 
Sinto-me de alguma forma 

desconfortável quando me aproximo 
das pessoas 

4.25 0.847 1 5 

12 Sinto-me bem quando me relaciono de 
forma próxima com outras pessoas 3.84 0.826 1 5 

13* Fico incomodado quando alguém se 
aproxima emocionalmente de mim 3.87 0.956 1 5 

14 Quando precisar, sinto que posso 
contar com as pessoas 3.72 0.896 1 5 

C
on

fia
nç

a 
no

s 
ou

tro
s  

2* Tenho dificuldade em sentir-me 
dependente dos outros 3.16 1.016 1 5 

5 Sinto-me bem dependendo dos outros 1.48 0.699 1 4 

7* Acho que as pessoas nunca estão 
presentes quando são necessárias 4.18 0.805 1 5 

16* Acho difícil confira completamente nos 
outros 3.50 0.969 1 5 

17* 

Os meus parceiros desejam 
frequentemente que eu esteja mais 
próximo deles do que eu me sinto 

confortável em estar 

4.07 0.860 1 5 

18* Não tenho a certeza de poder contar 
com as pessoas quando precisar delas 3.97 0.938 1 5 
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De seguida foi calculado o valor compósito das dimensões Conforto com a Proximidade 

e Confiança nos Outros, o que traduziu o quantitativo em ordinal obtendo 2 classificações 

de protótipo de vinculação materna: segura e preocupada. 

Como se pode verificar na Tabela 33, utilizando este procedimento, foi possível 

classificar a maioria das mães com uma vinculação segura, 79.5% (n = 128) e 33 mães 

(20.5%) apresentam vinculação preocupada. 

 

Tabela 33. Resultados referentes às frequências e percentagens  

para o protótipo da vinculação materna 

Protótipo de Vinculação Frequência % 

Vinculação Segura 128 79.5 

Vinculação Preocupada 33 20.5 

Total 161 100 

 

Variável independente: Temperamento do bebé 

O temperamento imprevisível, como pudemos verificar na Tabela 34, apresenta os itens 

2 – “É fácil ou difícil para si prever quando é que o seu bebé vai adormecer ou acordar?” e 

o item 4 – “É fácil ou difícil para si saber o que é que está a incomodar o seu bebé quando 

ele chora ou rabuja?”, com valores de média mais elevados em relação ao outro item deste 

tipo de temperamento. A média em todos os itens, diminuiu do primeiro para o segundo 

momento, isto é, do 1º para o 6º mês. 

 

Tabela 34. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para o Temperamento Imprevisível do bebé 

Temperamento imprevisível 
1 Mês 6 Meses 

Min Max M DP Min Max M DP 

2 – É fácil ou difícil para si prever 
quando é que o seu bebé vai 

adormecer ou acordar? 
1 7 3.09 1.277 1 6 2.25 1.045 

3 – É fácil ou difícil para si prever 
quando é que o seu bebé vai ficar  

com fome? 
1 7 2.41 1.207 1 5 1.94 0.834 

4 – É fácil ou difícil para si saber o que 
é que está a incomodar o seu bebé 

quando ele chora ou rabuja? 
1 7 3.70 1.234 1 7 2.75 1.061 
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No que diz respeito ao temperamento difícil, a pontuação da média mais elevada ao 1º 

e ao 6º mês foi atribuída ao item 8 – “Quando o seu bebé rabuja ou chora (por exemplo, 

antes de comer, ao mudar as fraldas, etc.), fá-lo com vigor, chora alto?”. Em todos os itens, 

foi verificado que as médias diminuem do primeiro para o segundo momento, isto é, do 1º 

para o 6º mês (Tabela 35). 
 

Tabela 35. Resultados referentes às medidas descritivas (média, desvio padrão, 

pontuação mínima e pontuação máxima) para o Temperamento Difícil do bebé 

Temperamento Difícil 
1 Mês 6 Meses 

Min Max M DP Min Max M DP 

5 – Quantas vezes por dia, em média, o 
seu bebé fica rabugento ou irritado? 1 7 3.04 0.999 1 7 2.40 0.728 

6 – Em geral, o seu bebé chora  
e rabuja? 1 7 3.02 1.267 1 7 2.48 1.285 

7 – Com que facilidade é que o seu 
bebé fica inquieto ou chora? 1 7 3.29 1.223 1 5 2.61 1.073 

8 – Quando o seu bebé rabuja ou chora 
(por exemplo, antes de comer, ao 

mudar as fraldas, etc.), fá-lo com vigor, 
chora alto? 

1 7 4.24 1.287 1 7 3.70 1.396 

15 – Até que ponto o humor do seu 
bebé é variável? 1 7 3.49 1.280 1 7 2.93 1.194 

17 – Por favor, avalie o grau médio de 
dificuldade que o seu bebé 

representaria para a maior parte  
das mães? 

1 7 3.25 1.183 1 6 2.78 1.182 

 

Estudo Inferencial – Testes de Hipótese  

H1: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

1º mês pós-parto 

 
No estudo da relação entre as Preocupações maternas e a idade foi aplicado o 

coeficiente de Correlação de Spearman e o respetivo teste de significância.  

Verificando-se a existência de relações muito fracas e negativas, não se encontrou 

qualquer relação estatisticamente significativa nas dimensões Saúde da família, Bem- 

-estar materno, Rede social de suporte, Cuidados à criança, Relação marital e QPM Global 

ao 1º mês, como é possível verificar nos dados reunidos na Tabela 36. 

No entanto, verifica-se existir relação significativa entre a dimensão Regresso ao 

trabalho e a idade materna ao 1º mês de pós-parto, com um valor de p = 0.046. O facto de 

o coeficiente de correlação apresentar valores negativos entre a idade e a dimensão 

Regresso ao trabalho, permite concluir que, quanto mais idade têm as mães, menos 

preocupações apresentam na dimensão Regresso ao trabalho. 
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Tabela 36. Síntese dos resultados da aplicação da Correlação de Spearman: 

V.I.: Idade materna; V.D.: Preocupações maternas – 1º Mês 

Dimensões QPM 
Idade Materna 

rs p 

Saúde da família -0.109 0.169 

Regresso ao trabalho -0.157 0.046* 

Bem-estar materno -0.077 0.332 

Rede social de suporte -0.050 0.528 

Cuidados à criança -0.056 0.481 

Relação marital -0.109 0.167 

QPM Global -0.107 0.175 

* P < 0.05 

 

H2: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

6º mês pós-parto. 

 

Como é possível observar pelos resultados apresentados na Tabela 37, a correlação 

entre a idade materna e a dimensão Regresso ao trabalho existente ao 1º mês está diluída 

ao 6º mês. 

Constatamos que não se encontram associações estatisticamente significativas em 

nenhuma das dimensões (p > 0.05), concluindo-se que as Preocupações maternas não 

são influenciadas pela idade materna ao 6º mês pós-parto. Não se confirmando assim  

a H2. 

 

Tabela 37. Síntese dos resultados da aplicação da Correlação de Spearman: 

V.I.: Idade materna; V.D.: Preocupações maternas – 6º Mês 

Dimensões QPM 
Idade Materna 

rs p 

Saúde da família -0.115 0.147 

Regresso ao trabalho -0.068 0.394 

Bem-estar materno -0.035 0.663 

Rede social de suporte -0.069 0.382 

Cuidados à criança -0.097 0.223 

Relação marital -0.065 0.416 

QPM Global -0.094 0.237 

* P < 0.05 
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H3: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 
Esta hipótese foi testada recorrendo ao estudo da ordenações de médias entre os dados 

das duas variáveis aplicando o teste Kruskal-Wallis e o respetivo teste de significância uma 

vez que se trata da comparação de médias entre 3 grupos.  

No nosso estudo não foram encontradas mães com habilitações académicas inferiores 

ao 3º ciclo, daí os 3 grupos existentes: 3º ciclo, Ensino Secundário (12º ano) e Ensino 

Superior. 

Analisando a relação entre as as habilitações académicas e as Preocupações maternas 

ao 1º mês pós-parto, verifica-se que na amostra não existem diferenças estatisticamente 

significativas (p > 0.05) quer por dimensão quer no QPM global, sendo assim não se 

confirma a H3 (Tabela 38). 
 

Tabela 38. Síntese dos resultados da aplicação do teste Kruskal-Wallis:  

V.I.: Habilitações académicas maternas; V.D.: Preocupações maternas – 1º Mês 

Dimensões 
QPM 

Habilitações 
académicas maternas n % Ordem 

Média X2 p 

Saúde da 
família 

3º Ciclo 26 16.1 88.98 

1.470 0.480 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 74.29 

Ensino Superior 101 62.7 81.20 

Regresso ao 
trabalho 

3º Ciclo 26 16.1 78.75 

0.175 0.916 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 79.22 

Ensino Superior 101 62.7 82.18 

Bem-estar 
materno 

3º Ciclo 26 16.1 72.75 

0.989 0.610 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 81.74 

Ensino Superior 101 62.7 82.88 

Rede social 
de suporte 

3º Ciclo 26 16.1 82.54 

1.106 0.575 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 73.56 

Ensino Superior 101 62.7 83.11 

Cuidados à 
criança 

3º Ciclo 26 16.1 83.17 

4.597 0.100 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 65.90 

Ensino Superior 101 62.7 85.52 

Relação 
marital 

3º Ciclo 26 16.1 80.52 

3.564 0.168 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 68.07 

Ensino Superior 101 62.7 85.48 

QPM Global 

3º Ciclo 26 16.1 81.52 

1.109 0.574 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 73.63 

Ensino Superior 101 62.7 83.35 

* P < 0.05 
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H4: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

A hipótese foi testada recorrendo ao estudo da comparação de médias entre os dados 

das três variáveis aplicando o teste Kruskal-Wallis e respetivo teste de significância. 

Como é possível observar pelos resultados apresentados na Tabela 39, não se 

encontram diferenças estatisticamente significativas em nenhuma das dimensões e no 

global do Questionário das Preocupações maternas (p > 0.05). 

Pode concluir-se que as Preocupações maternas não são influenciadas pelas 

habilitações académicas das mães ao 6º mês pós-parto, ou seja a H4 não é confirmada. 

 

Tabela 39. Síntese dos resultados da aplicação do teste Kruskal-Wallis:  

VI: Habilitações académicas maternas; VD: Preocupações maternas – 6º Mês 

Dimensões 
QPM 

Habilitações 
académicas maternas n % Ordem Média X2 p 

Saúde da 
família 

3º Ciclo 26 16.1 85.73 

2.287 0.319 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 70.40 

Ensino Superior 101 62.7 83.35 

Regresso ao 
trabalho 

3º Ciclo 26 16.1 78.54 

1.241 0.538 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 74.06 

Ensino Superior 101 62.7 83.97 

Bem-estar 
materno 

3º Ciclo 26 16.1 81.29 

3.421 0.181 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 68.18 

Ensino Superior 101 62.7 85.24 

Rede social 
de suporte 

3º Ciclo 26 16.1 89.06 

5.705 0.058 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 64.37 

Ensino Superior 101 62.7 84.52 

Cuidados à 
criança 

3º Ciclo 26 16.1 83.96 

4.943 0.084 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 65.28 

Ensino Superior 101 62.7 85.53 

Relação 
marital 

3º Ciclo 26 16.1 73.63 

5.251 0.072 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 67.82 

Ensino Superior 101 62.7 87.33 

QPM Global 

3º Ciclo 26 16.1 81.88 

4.218 0.121 Ensino Secundário (12º ano) 34 21.1 66.65 

Ensino Superior 101 62.7 85.60 

* P < 0.05 
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H5: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 
Esta hipótese foi testada recorrendo ao estudo de ordenação médias entre os dados 

das duas variáveis aplicando o teste Kruskal-Wallis e respetivo teste de significância, uma 

vez que se trata da comparação de médias entre 4 grupos.  

Os resultados apresentados na Tabela 40, revelam a ausência de diferenças estatis-

ticamente significativas (p > 0.05), o que sugere que a situação profissional das mães não 

influencia as suas Preocupações maternas ao 1º mês pós-parto. Não se confirma assim  

a H5. 

 
Tabela 40. Síntese dos resultados da aplicação do teste Kruskal-Wallis:  

V.I.: Situação profissional materna; V.D.: Preocupações maternas – 1º Mês 

Dimensões QPM Situação profissional materna n % Ordem Média X2 p 

Saúde da 
família 

Empregada 118 73.3 80.89 

0.595 0.898 
Desempregada 37 23.0 83.51 

Doméstica 4 2.5 68.25 
Estudante 2 1.2 66.75 

Regresso ao 
trabalho 

Empregada 118 73.3 81.61 

0.169 0.982 
Desempregada 37 23.0 78.49 

Doméstica 4 2.5 83.38 
Estudante 2 1.2 86.75 

Bem-estar 
materno 

Empregada 118 73.3 79.78 

2.362 0.501 
Desempregada 37 23.0 80.59 

Doméstica 4 2.5 99.50 
Estudante 2 1.2 123.25 

Rede social de 
suporte 

Empregada 118 73.3 80.22 

0.627 0.890 
Desempregada 37 23.0 82.38 

Doméstica 4 2.5 79.13 
Estudante 2 1.2 105.50 

Cuidados à 
criança 

Empregada 118 73.3 81.62 

2.375 0.498 
Desempregada 37 23.0 81.99 

Doméstica 4 2.5 46.75 
Estudante 2 1.2 94.50 

Relação marital 

Empregada 118 73.3 81.33 

3.100 0.376 
Desempregada 37 23.0 82.85 

Doméstica 4 2.5 43.38 
Estudante 2 1.2 102.25 

QPM Global 

Empregada 118 73.3 80.67 

0.506 0.918 
Desempregada 37 23.0 82.20 

Doméstica 4 2.5 70.75 
Estudante 2 1.2 98.50 

* P < 0.05 
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H6: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 
A hipótese foi testada recorrendo ao estudo da comparação de médias entre os dados 

das três variáveis aplicando o teste Kruskal-Wallis e respetivo teste de significância. 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 41, é possível verificar que não se 

encontram diferenças estatisticamente significativas (p > 0.05), inferindo-se, que a situação 

profissional não exerce influência sobre as Preocupações maternas ao 6º Mês quer por 

dimensão quer no global do questionário, isto é, não se confirma a H6. 

 

Tabela 41. Síntese dos resultados da aplicação do teste Kruskal-Wallis:  

V.I.: Situação profissional materna; V.D.: Preocupações maternas – 6º Mês 

Dimensões QPM Situação profissional materna n % Ordem Média X2 p 

Saúde da 
família 

Empregada 118 73.3 81.07 

2.786 0.426 
Desempregada 37 23.0 84.96 

Doméstica 4 2.5 44.13 
Estudante 2 1.2 77.50 

Regresso ao 
trabalho 

Empregada 118 73.3 78.80 

2.127 0.546 
Desempregada 37 23.0 87.43 

Doméstica 4 2.5 98.88 
Estudante 2 1.2 56.25 

Bem-estar 
materno 

Empregada 118 73.3 79.75 

0.369 0.947 
Desempregada 37 23.0 83.78 

Doméstica 4 2.5 87.63 
Estudante 2 1.2 89.75 

Rede social de 
suporte 

Empregada 118 73.3 80.61 

0.340 0.952 
Desempregada 37 23.0 82.45 

Doméstica 4 2.5 72.50 
Estudante 2 1.2 94.25 

Cuidados à 
criança 

Empregada 118 73.3 79.69 

1.208 0.751 
Desempregada 37 23.0 86.78 

Doméstica 4 2.5 64.13 
Estudante 2 1.2 85.25 

Relação marital 

Empregada 118 73.3 82.20 

0.863 0.834 
Desempregada 37 23.0 79.24 

Doméstica 4 2.5 61.13 
Estudante 2 1.2 82.25 

QPM Global 

Empregada 118 73.3 80.56 

0.392 0.942 
Desempregada 37 23.0 83.81 

Doméstica 4 2.5 69.63 
Estudante 2 1.2 78.00 

*P < 0.05 
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H7: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 

Esta hipótese foi testada recorrendo à aplicação do teste de Mann-Whitney e respetivo 

teste de significância, para ordenações médias entre os dados das duas variáveis: 

Frequência de um curso de preparação para o parto e parentalidade e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 1º mês. 

Os resultados que constituem a Tabela 42, permitem-nos verificar que em nenhuma das 

dimensões e no global do questionário das Preocupações maternas se observou a 

existência de diferenças estatisticamente significativas (p > 0.005). Conclui-se que não 

existem evidências estatísticas que confirmem a hipótese formulada H7. 

 

Tabela 42. Síntese dos resultados da aplicação do teste U Mann-Whitney:  

V.I.: Frequência de Curso de Preparação para o Parto e Parentalidade;  

V.D.: Preocupações maternas – 1º Mês 

Dimensões QPM 
Frequência de Curso de 

Preparação para o parto e 
parentalidade 

n % Ordem Média Z p 

Saúde da família 
Sim 86 53.40 81.09 

-0.027 0.978 
Não 75 46.60 80.89 

Regresso ao 
trabalho 

Sim 86 53.40 85.24 
-1.238 0.216 

Não 75 46.60 76.14 

Bem-estar materno 
Sim 86 53.40 86.22 

-1.524 0.128 
Não 75 46.60 75.01 

Rede social de 
suporte 

Sim 86 53.40 81.65 
-0.189 0.850 

Não 75 46.60 80.26 

Cuidados à criança 
Sim 86 53.40 85.42 

-1.291 0.197 
Não 75 46.60 75.93 

Relação marital 
Sim 86 53.40 84.62 

-1.056 0.291 
Não 75 46.60 76.85 

QPM Global 
Sim 86 53.40 84.74 

-1.090 0.276 
Não 75 46.60 76.71 

* P < 0.05 
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H8: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

Aplicando o teste U de Mann-Whitney e respetivo teste de significância, procedemos ao 

teste da hipótese «Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o 

parto e parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês».  

Verificamos pela análise da Tabela 43 que não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre a frequência de um curso de preparação para o parto e parentalidade e 

as Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês, sendo assim a H8 não foi confir-

mada. 

 

Tabela 43. Síntese dos resultados da aplicação do teste U Mann-Whitney:  

V.I.: Frequência de Curso de Preparação para o Parto e Parentalidade;  

V.D.: Preocupações Maternas – 6º Mês 

Dimensões QPM 
Frequência de Curso de 
Preparação para o parto 

e parentalidade 
n % Ordem Média Z p 

Saúde da família 
Sim 86 53.40 82.02 

-0.297 0.767 
Não 75 46.60 79.83 

Regresso ao 
trabalho 

Sim 86 53.40 87.24 
-1.823 0.068 

Não 75 46.60 73.84 

Bem-estar materno 
Sim 86 53.40 81.17 

-0.051 0.959 
Não 75 46.60 80.80 

Rede social de 
suporte 

Sim 86 53.40 81.01 
-0.002 0.999 

Não 75 46.60 80.99 

Cuidados à criança 
Sim 86 53.40 83.19 

-0.638 0.523 
Não 75 46.60 78.49 

Relação marital 
Sim 86 53.40 80.08 

-0.268 0.788 
Não 75 46.60 82.05 

QPM Global 
Sim 86 53.40 82.52 

0.444 0.657 
Não 75 46.60 79.25 

* P < 0.05 
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H9: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 

Para testar a hipótese 9, procedemos ao estudo da correlação entre os dados das duas 

variáveis, aplicando o coeficiente de Correlação de Spearman e respetivo teste de 

significância. 

Após análise da Tabela 44, verificamos que ao 1º mês pós-parto, o temperamento 

imprevisível do bebé está estatisticamente relacionado com todas as dimensões e no 

global do questionário das Preocupações maternas (p < 0.05).  

No que diz respeito ao temperamento difícil do bebé, constatamos que existem 

associações estatisticamente significativas nas dimensões: Rede social de suporte  

(p = 0.018) Cuidados à criança (p = 0.000), Relação marital (p = 0.005) e no QPM Global 

(p = 0.002). 

 

Tabela 44. Síntese dos resultados da aplicação da Correlação de Spearman:  

V.I.: Temperamento de bebé; V.D.: Preocupações maternas – 1º mês 

Dimensões QPM Temperamento 
Imprevisível 

Temperamento 
Difícil 

Saúde da família 
rs 
p 

0.262 
0.001* 

0.125 
0.115 

Regresso ao trabalho 
rs 
p 

0.199 
0.012* 

0.078 
0.323 

Bem-estar materno 
rs 
p 

0.243 
0.002* 

0.128 
0.104 

Rede social de suporte 
rs 
p 

0.284 
0.000* 

0.186 
0.018* 

Cuidados à criança 
rs 
p 

0.397 
0.000* 

0.343 
0.000* 

Relação marital 
rs 
p 

0.282 
0.000* 

0.219 
0.005* 

QPM Global 
rs 
p 

0.320 
0.000* 

0.242 
0.002* 

* P < 0.05 
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H10: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

Após a aplicação do coeficiente de Correlação de Spearman e respetivo teste de 

significância, verificamos que relativamente ao temperamento imprevisível do bebé, foi 

encontrada relação significativa apenas na dimensão Cuidados à criança com p = 0.027. 

Já no que diz respeito ao temperamento difícil do bebé, foram identificadas relações nas 

dimensões: Saúde da família (p = 0.010), Regresso ao trabalho (p = 0.010), Bem- 

-estar materno (p = 0.041), Cuidados à criança (p = 0.000) e no QPM Global (p = 0.006). 

Apenas nas dimensões Rede social de suporte e Relação marital não foram encontradas 

relações estatisticamente significativas (Tabela 45). 

 

Tabela 45. Síntese dos resultados da aplicação da Correlação de Spearman:  

V.I.: Temperamento de bebé; V.D.: Preocupações Maternas – 6º mês 

Dimensões QPM Temperamento 
Imprevisível 

Temperamento 
Difícil 

Saúde da família 
rs 
p 

0.150 
0.058 

0.203 
0.010* 

Regresso ao trabalho 
rs 
p 

0.102 
0.200 

0.201 
0.010* 

Bem-estar materno 
rs 
p 

0.098 
0.217 

0.161 
0.041* 

Rede social de suporte 
rs 
p 

0.152 
0.055 

0.130 
0.099 

Cuidados à criança 
rs 
p 

0.175 
0.027* 

0.283 
0.000* 

Relação marital 
rs 
p 

0.085 
0.286 

0.115 
0.147 

QPM Global 
rs 
p 

0.153 
0.053 

0.214 
0.006* 

* P < 0.05 
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H11: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 1º mês pós-parto. 
 
A aplicação do teste U de Mann-Whitney e respetivo teste de significância, revelou que 

ao 1º mês pós-parto, as diferenças observadas entre os dois protótipos de vinculação 

materna segura e preocupada, nas várias dimensões do questionário das Preocupações 

maternas apresentam valores de p distintos. Assim verificamos pela análise da Tabela 46, 

que nas dimensões: Saúde da família, Bem-estar materno, Rede social de suporte e QPM 

Global o valor de p < 0.05, respetivamente com 0.008, 0.021, 0.011 e 0.033.  

Estes resultados permitem-nos afirmar que existem evidências estatísticas que 

confirmam a hipótese «Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as 

Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto» nas dimensões Saúde da 

família, Bem-estar materno, Rede social de suporte e QPM Global. 

Não existe relação estatisticamente significativa com as dimensões: Regresso ao 

trabalho; Cuidados à criança e Relação marital (p = 0.303, p = 0.284 e p = 0.171)  

 

Tabela 46. Síntese dos resultados da aplicação do teste U Mann-Whitney:  

V.I.: Protótipo de Vinculação materna; V.D.: Preocupações maternas – 1º Mês 

Dimensões QPM Protótipo de Vinculação materna n % Ordem Média Z p 

Saúde da 
família 

Vinculação segura 128 79.50 76.09 
-2.632 0.008* 

Vinculação preocupada 33 20.50 100.03 

Regresso ao 
trabalho 

Vinculação segura 128 79.50 79.09 
-1.028 0.304 

Vinculação preocupada 33 20.50 88.42 

Bem-estar 
materno 

Vinculação segura 128 79.50 76.70 
-2.311 0.021* 

Vinculação preocupada 33 20.50 97.70 

Rede social de 
suporte 

Vinculação segura 128 79.50 76.26 
-2.548 0.011* 

Vinculação preocupada 33 20.50 99.39 

Cuidados à 
criança 

Vinculação segura 128 79.50 79.00 
-1.072 0.284 

Vinculação preocupada 33 20.50 88.74 

Relação marital 
Vinculação segura 128 79.50 78.45 

-1.371 0.171 
Vinculação preocupada 33 20.50 90.89 

QPM Global 
Vinculação segura 128 79.50 77.01 

-2.138 0.033* 
Vinculação preocupada 33 20.50 96.47 

* P < 0.05 
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H12: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 6º mês pós-parto. 
 
Na Tabela 47, realizámos uma comparação de médias, com recurso ao teste U Mann- 

-Whitney e respetivo teste de significância e verificámos que as diferenças não se 

revelaram estatisticamente significativas nas dimensões: Regresso ao trabalho, Cuidados 

à criança, Relação marital e no QPM Global. 

Já nas dimensões: Saúde da família, Bem-estar materno e Rede social de suporte ao 

6º mês pós-parto, foram encontradas diferenças estatisticamente significativas com valores 

de p 0.037, 0.046 e 0.014 respetivamente, à semelhança dos resultados encontrados  

ao 1º mês.  
 

Tabela 47. Síntese dos resultados da aplicação do teste U Mann-Whitney:  

V.I.: Protótipo de Vinculação materna; V.D.: Preocupações Maternas – 6º Mês 

Dimensões QPM Protótipo de Vinculação materna n % Ordem Média Z p 

Saúde da 
família 

Vinculação segura 128 79.50 77.12 
-2.081 0.037* 

Vinculação preocupada 33 20.50 96.05 

Regresso ao 
trabalho 

Vinculação segura 128 79.50 79.70 
-0.698 0.485 

Vinculação preocupada 33 20.50 86.05 

Bem-estar 
materno 

Vinculação segura 128 79.50 77.28 
-1.999 0.046* 

Vinculação preocupada 33 20.50 95.44 

Rede social de 
suporte 

Vinculação segura 128 79.50 76.49 
-2.421 0.015* 

inculação preocupada 33 20.50 98.48 

Cuidados à 
criança 

Vinculação segura 128 79.50 77.97 
-1.628 0.104 

Vinculação preocupada 33 20.50 92.76 

Relação marital 
Vinculação segura 128 79.50 78.70 

-1.236 0.216 
Vinculação preocupada 33 20.50 89.92 

QPM Global 
Vinculação segura 128 79.50 77.41 

-1.925 0.054 
Vinculação preocupada 33 20.50 94.92 

* P < 0.05 

 
H13: Existem diferenças entre as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês e as 

Preocupações maternas em primíparas ao 6 mês de pós-parto 

 
Para avaliar a evolução temporal das Preocupações maternas nos primeiros seis meses 

pós-parto (1º momento-1º mês; 2º momento-6º mês) recorreu-se ao teste não- 

-paramétrico de Wilcoxon (Tabela 48). 

Avaliando as diferenças estatísticas das Preocupações maternas ao 1º mês e ao 6º 

mês, para p < 0.05, face às seis dimensões e ao global da QPM, verificou-se que ao  
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6º mês existem diferenças estatisticamente significativas para o global (Z = -2.678;  

p < 0.05) e para as dimensões Bem-estar materno (Z = -2.197; p < 0.05), Cuidados à 

criança (Z = -2.710; p < 0.05), Saúde da família (Z = -2.317; p < 0.05) e Regresso ao 

trabalho (Z = -2.876; p < 0.05). Nas dimensões Rede social de suporte (Z = -0.374;  

p > 0.05) e Relação marital (Z = -0.652; p > 0.05) verifica-se que, após os seis meses  

pós-parto, as diferenças não são estatisticamente significativas.  

Deste modo, rejeita-se a hipótese nula para as dimensões Bem-estar materno, Cuida-

dos à criança, Saúde da família e Regresso ao trabalho. Verifica-se a hipótese nula para 

as dimensões Relação marital e Rede social de suporte. Numa análise global dos resulta-

dos para as Preocupações maternas entre o 1º mês e o 6º mês, verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas com a evolução temporal com diminuição destas 

aos seis meses (Z = -2.678; p < 0.05). Através do teste estatístico de Wilcoxon, verifica-se 

que existem empates de ordem em todas as dimensões e para o global do questionário. 

Verifica-se o melhor resultado para o Regresso ao trabalho, seguida do global e da 

dimensão Cuidados à criança, Saúde da família e Bem-estar materno, o que corrobora as 

hipóteses verificadas. A Tabela 48 aborda os resultados descritos da aplicação do teste de 

Wilcoxon. 
 

Tabela 48. Síntese dos resultados relativo ao teste de Wilcoxon de diferenças entre as 

Preocupações maternas ao 1º mês e ao 6º mês da amostra em estudo (n = 161) 

 Posições de 
Ordens n Média de Ordem Z p 

Global – Preocupações 
maternas 6º mês-

Preocupações maternas 1º mês 

Ordens positivas 97 78.73 
-2.678 0.007* Ordens negativas 59 78.13 

Empates 5  

Dimensão 
Bem-estar materno 6º mês -
Bem-estar materno 1º mês 

Ordens positivas 87 73.60 
-2.197 0.028* Ordens negativas 58 72.09 

Empates 16  

Dimensão 
Cuidados à criança 6º mês -
Cuidados à criança 1º mês 

Ordens positivas 95 70.14 
-2.710 0.007* Ordens negativas 50 78.44 

Empates 16  

Dimensão 
Relação marital 6º mês - 
Relação marital 1º mês 

Ordens positivas 73 72.89 
-0.652 0.515 Ordens negativas 68 68.97 

Empates 20  

Dimensão 
Saúde da família 6º mês - 
Saúde da família 1º mês 

Ordens positivas 86 81.21 
-2.317 0.021* Ordens negativas 65 69.11 

Empates 10  

Dimensão 
Rede social de suporte 6º mês - 
Rede social de suporte 1º mês 

Ordens positivas 73 72.05 
-0.374 0.708 Ordens negativas 69 70.92 

Empates 19  

Dimensão 
Regresso ao trabalho 6º mês -
Regresso ao trabalho 1º mês 

Ordens positivas 87 79.57 
-2.876 0.004* Ordens negativas 60 65.92 

Empates 14  

* P < 0.05 
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3.8. Discussão dos Resultados 

Passamos seguidamente a apresentar, de forma sistemática, a discussão e interpre-

tação dos resultados obtidos discutindo as concordâncias e divergências, utilizando fontes 

bibliográficas no âmbito da temática em estudo, relacionando-os com outros estudos já 

publicados e com a nossa experiência pessoal e profissional na área da saúde materna e 

obstétrica. 

A discussão dos resultados está estruturada da seguinte forma: iniciamos com a 

descrição da amostra, e com o estudo descritivo da variável dependente e suas dimensões, 

de seguida orientamo-nos pelos fatores em estudo (variáveis independentes) de acordo 

com a sequência das hipóteses elencadas. 

No presente estudo longitudinal realizado, demos conta que não houve grande diferen-

ciação dos resultados encontrados, relativamente aos dois momentos de avaliação, isto é, 

ao 1º e ao 6º mês pós-parto. Neste sentido, a nossa discussão far-se-á tendo em conta o 

elencar das hipóteses e quando for pertinente a discussão terá em conta os dois 

momentos. 

A amostra do nosso estudo é composta por 161 mulheres primíparas, com idades 

compreendidas entre os 19 e os 44 anos. A maioria é casada, detentora do ensino superior 

e encontra-se empregada. Vivem com o marido/companheiro e 40 mães apresentaram 

complicações obstétricas durante a gravidez e 28 mães complicações obstétricas durante 

o parto. A frequência de um curso de preparação para o parto e parentalidade foi realizada 

por cerca de metade das mães da nossa amostra. 

 

PREOCUPAÇÕES MATERNAS E DIMENSÕES 

Tal como tem vindo a ser referido ao longo do trabalho, o QPM, apresenta seis 

dimensões: a dimensão Saúde da família; a dimensão Regresso ao trabalho; a dimensão 

Bem-estar materno; a dimensão Rede social de suporte; a dimensão Cuidados à criança e 

a dimensão Relação marital. 

Passamos de seguida, de acordo com cada dimensão, à discussão dos resultados. 

 

Dimensão Saúde da família 

A família é um sistema aberto, o que quer dizer que recebe influências exteriores e que, 

por sua vez, exerce influência sobre o que a rodeia. Nesta medida, só se pode compreen-

der uma família se se conhecer os contextos em que se move (Relvas, 1996). 
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Sendo a família um sistema aberto, está em constante evolução, ou seja, ao longo do 

tempo os papéis dos seus elementos vão sofrendo modificações e é necessário que o 

grupo se adapte às mesmas, para salvaguardar o seu equilíbrio e sobrevivência. 

A família evolui de acordo com a adoção de novas funções e de novos papéis pelos 

seus membros, a alteração do comportamento de um membro de uma família afeta a 

família no seu conjunto, obrigando-a a reestruturar-se e/ou reorganizar-se. Este desen-

volvimento da família ocorre a 3 níveis (funcional, interacional e estrutural) e diz respeito 

ao seu ciclo vital, ou seja, à “sequência previsível de transformações na organização 

familiar, em função do cumprimento de tarefas bem definidas (…) que caracterizam as suas 

etapas”. (Relvas, 1996, p. 16).  

À família cabe cumprir duas funções essenciais ao seu desenvolvimento e sobre-

vivência: “desenvolvimento e proteção dos seus membros (função interna) e a sua 

socialização (…) e transmissão de cultura (função externa)” (Relvas, 1996, p. 17). Cumprir 

estas funções implica que a família consiga promover junto de cada membro, simulta-

neamente, um sentimento de pertença ao grupo e a sua socialização. Trata-se de educar 

cada elemento da família para a autonomia através de relações de suporte. A esta 

dimensão relacional da família corresponde o eixo sincrónico. 

Para se compreender o percurso da maternidade e dos cuidados maternos, como temos 

vindo a referir, é necessário ter em consideração as mudanças ocorridas em determinadas 

esferas ou dimensões, como a família, o casamento, a infância e a criança, uma vez que 

nos permitem perceber o papel e a posição assumida pela mulher e pela mulher-mãe. 

Assim, tal como a noção de família foi sofrendo alterações ao longo do tempo, também  

“o conceito de infância, e o seu papel e posição na sociedade, tem variado ao longo das 

gerações, apresentando as atuais tendências civilizacionais humanistas uma nova 

sensibilidade voltada para as crianças” (Carvalho, 2005, p. 128). 

É então a partir da Idade Moderna e até aos dias de hoje, que a criança assume um 

papel central na família, bem como na sociedade, valorizando-se os laços entre adultos e 

crianças, entre pais e filhos, constatando-se a preocupação crescente com a saúde da 

criança, assim como com a sua educação. 

Como afirma Bock (2001, como referido em Moura & Araújo, 2004, p. 46), “estudos 

atuais mostram como a vida coletiva vai dando lugar a um espaço privado de vida.  

As casas modificam sua arquitetura para reservar aos indivíduos locais privados; os nomes 

individualizam-se; 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”. 
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E, embora ainda hoje possamos identificar casos ou situações em que há uma distinção 

clara entre homem e mulher, a verdade é que “a consciência social se modificou em relação 

ao sentido da família e da infância, alterando profundamente as relações marido-esposa e 

pais-filhos” (Moura & Araújo, 2004, p. 46).  

Assim, o percurso da maternidade e dos cuidados maternos foi sofrendo modificações 

de forma lenta e gradual, transformações essas que acompanharam as mudanças 

ocorridas na sociedade, mas, onde foi sendo cada vez mais clara, a necessidade da mulher 

se ocupar e preocupar com os filhos. Deixou de estar em causa, exclusivamente, as 

necessidades físicas ou biológicas, para dar lugar à preocupação com o bem-estar físico, 

psicológico e social da criança, sendo-lhe reconhecidos os seus direitos. As trans-

formações ocorridas na forma como se concebia a família, o casamento, a infância e a 

própria criança, proporcionaram o afastamento da autoridade paterna e a aproximação do 

amor materno. 

No nosso estudo, na dimensão Saúde da família, o item referido como de maior 

preocupação foi “saber quando o bebé está doente” (M = 4.23; DP = 1.78), seguida da 

preocupação “saúde do bebé” (M = 4.14; DP = 1.76). 

No estudo de Hickson, Altemeier, e O’Connor (1983), as preocupações maternas foram 

avaliadas, entrevistando-se 207 mães que procuraram atendimento em consultórios 

pediátricos privados. Apenas 30% das mães estavam muito preocupadas com a saúde 

física dos seus filhos. As 70% restantes estavam mais preocupadas com problemas que 

se enquadram em seis categorias de comportamento e desenvolvimento (preocupações 

psicossociais): personalidade/desenvolvimento social; disciplina; desenvolvimento mental; 

interação mãe-filho; adaptação ao divórcio e outras mudanças de vida e transição para a 

adolescência. Embora a maioria dessas preocupações pudesse ser tratada em consultas 

de vigilância infantil, apenas 28% dessas mães haviam discutido a sua maior preocupação 

psicossocial com o seu pediatra.  

Lupton (2011), realizou um estudo, qualitativo relativo à temática, de como as mulheres 

(grávidas e mães) deviam promover e proteger a saúde e o desenvolvimento dos fetos e 

bebés. O estudo foi feito com 60 mulheres australianas, e das entrevistas realizadas, 

emergiram quatro fatores relacionadas à gravidez e ao cuidado a crianças pequenas: 

disciplinando o corpo grávido; promover a saúde dos bebés; imunização e promover o 

desenvolvimento dos bebés. Concluiu-se que as mães estavam altamente conscientes da 

sua responsabilidade em proteger os seus fetos e crianças de danos e promover a sua 

saúde e desenvolvimento.  

Este autor, observou ainda que as mães entendem o corpo infantil como altamente 

vulnerável e exigente de proteção contra contaminações. Portanto, geralmente apoiavam 

a ideia de vacinação como uma forma de proteger o sistema imunológico imaturo dos seus 
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bebés, mas também eram frequentemente ambivalentes quanto a isso. As mães estavam 

cientes das atitudes de julgamento dos outros, incluindo outras mães, em relação aos seus 

esforços de cuidado e tentaram conformar-se ao ideal da "boa mãe". As dimensões 

emocionais de cuidar de bebés e proteger a sua saúde são discutidas em relação à 

participação voluntária das mães, em conformidade com as expectativas da sociedade. 

 

Dimensão Regresso ao trabalho 

No nosso estudo, referente à dimensão Regresso ao trabalho ao 1º mês, verificámos 

que as médias variam entre 4.91 e 3.06. Os itens em que as mães revelam mais 

preocupação são “Separação do bebé” e “Regressar ao trabalho”. Ao 6º mês a tendência 

é a mesma, embora o item “Lidar com as exigências em casa” tenha mantido o mesmo 

valor de média que ao 1º mês. 

Segundo Santo, Caniço, e Silva (s/d), algumas mães com o passar dos meses após o 

nascimento, sentem falta do convívio com outras pessoas, assim como a falta de assuntos 

diferentes para conversar, que não sejam relativos à vida doméstica e maternal. Mas, à 

medida que a mulher se insere no mercado de trabalho, aumentam as suas 

responsabilidades, e verifica-se maior dificuldade em dar resposta a todas as obrigações 

como mãe, esposa e dona de casa; ela passa a exigir do companheiro também mudanças, 

passando a cobrar uma participação mais ativa no que se refere à divisão do trabalho em 

casa e aos cuidados com os filhos. 

Um estudo que resultou de dados de pesquisa americanos e britânicos, com 17 483 

mulheres que deram à luz entre 2000-2001, demostrou que continuar a trabalhar durante 

a última fase da gravidez, sobretudo depois do oitavo mês de gestação, pode ser tão 

prejudicial como o tabagismo durante esse período. As mulheres que trabalharam no nono 

mês de gravidez tiveram recém-nascidos cerca de 230 gramas mais leves do que aquelas 

que interromperam o trabalho entre o sexto e o oitavo mês. Trabalhar durante este período 

aumenta o risco de hipertensão e outras complicações para a grávida e para a criança a 

longo prazo. É ainda salientada a pertinência da centralidade da relação conjugal e suporte 

social no ajustamento da mulher à gravidez e ao recém-nascido, e a conciliação com os 

papéis desempenhados pela mulher na família e na profissão (Del Bono, Ermisch, & 

Francesconi, 2012). 

Os investigadores Dias et al. (2013), relacionaram o regresso ao trabalho com o 

abandono do aleitamento materno (AM). Tratou-de de um estudo prospetivo descritivo, 

com 147 puérperas, onde foi aplicado um questionário durante o puerpério aos 1, 3, 6 e 12 

meses. O estudo revelou que a prevalência do AM foi de 98% na alta hospitalar, 95% ao 

1º mês, 76% aos 3 meses (M), 56% aos 6M e 31% aos 12M. O AM na primeira hora de 
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vida verificou-se em 90% dos RN e relacionou-se significativamente com o aleitamento 

materno exclusivo (AME) na alta. As vantagens do AM foram identificadas por 93.2% das 

mães. As maiores dificuldades foram: horário de amamentação (56%) e a técnica da pega 

(60%). A experiência positiva, a motivação para amamentar e não usar tetina revelaram-

se como fatores protetores do AM até aos 3M. O mesmo se constatou com o conhecimento 

da técnica para a permanência do AM aos 9M. A administração de suplementos de leite de 

fórmula e a noção de hipogalactia influenciaram significativamente o abandono do 

aleitamento aos 3M. O regresso ao trabalho foi determinante do abandono do AM aos 12M.  

Mais recentemente, Martins, Abreu, e Figueiredo (2015) referem que a crescente 

participação feminina no mercado de trabalho levanta questões relacionadas com a gestão 

dos tempos entre responsabilidades profissionais e familiares, com particular relevância 

quando as mulheres se tornam mães. Contando com a participação de cinco pais e cinco 

mães (casais), recolheram dados a partir de entrevistas semiestruturadas, antes e após o 

reinício da atividade laboral materna (total de 30 entrevistas). Os resultados explicitam a 

difícil e desafiadora coexistência de papéis desempenhados pela mulher trabalhadora 

quando se torna mãe. Descrevem a categoria sofrendo com o regresso ao trabalho, que 

reflete a experiência da mãe ao se ver sujeita a afastar-se do filho para retomar a atividade 

laboral, após a licença parental. A categoria sofrendo com o regresso ao trabalho, integrou 

as subcategorias:  

– angustiando-se com o regresso ao trabalho que se avizinha,  

– percebendo a esposa perturbada, com o regresso ao trabalho,  

– tendo necessidade de confortar a esposa em sofrimento, 

– vivendo conflitos no papel parental,  

– deparando-se com dificuldades para continuar amamentando; 

– sofrendo menos por ter condições laborais facilitadas. 

Concluem que o timing do regresso ao trabalho é especialmente crítico na transição 

para a parentalidade, causando sofrimento nas mães e perturbando toda a dinâmica 

familiar. Constituiu-se, por isso, um desafio para a resiliência das mulheres e suas famílias 

devendo ser objeto de intervenção de enfermagem. 

Também Campinos (2016) no seu estudo com mulheres primíparas em idade 

reprodutiva tardia, refere que no regresso ao trabalho, as mulheres mencionaram que é 

necessário uma adaptação progressiva a este período, considerando o momento da 

separação o mais difícil, aumentando a angústia e a preocupação principalmente da mãe. 

Andrade (2018), constatou no seu estudo, que no que diz respeito, ao lidar com as 

exigências em casa, as mães experienciam sentimentos de ansiedade, angústia e 

insegurança, devido ao facto de aliarem as atribuições das atividades reprodutivas com o 

trabalho produtivo.  
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No nosso estudo, aos 6 meses, a ordem da maior para a menor preocupação referida 

pelas mães é igual ao constatado ao 1º mês. O item que revela maior preocupação 

continua a ser a separação do bebé, com uma média de 4.31. “Lidar com as exigências 

em casa” é o item que manteve o mesmo valor nos dois momentos (3.06). 

O facto de as mães da nossa amostra apresentarem como habilitações académicas, 

predominantemente o ensino superior e o 12º ano de escolaridade (n = 135), e apresen-

tarem uma média de idade nos 31 anos, pode-nos levar a supor, que estas mães já se 

encontram numa fase mais tranquila e equilibrada das suas vidas, quer a nível pessoal 

quer a nível profissional. Neste sentido, as Preocupações que manifestaram com o 

regresso ao trabalho, podem não constituir um problema, mas sim um desafio. Alguns 

resultados do estudo qualitativo realizado por Andrade (2018), a 13 mães através de 

entrevista semiestruturada, foram ao encontro destas suposições. O autor referiu que 

existiu satisfação e prazer de algumas participantes no regresso ao trabalho, pois sentem- 

-se mais livres para serem mulheres profissionais e não apenas mães. Esta 

transformação/prazer pode servir como manutenção da saúde mental das mães, garantido 

assim uma melhor capacidade para conciliar o ser mãe com o trabalho profissional 

(Andrade, 2018). 

 

Dimensão Bem-estar materno 

Na dimensão Bem-estar materno, os itens referidos como de maior preocupação foram 

“ser uma boa mãe” (M = 4.02; DP = 1.83). Já a segunda maior preocupação identificada 

pelas mães, foi na dimensão “regressar à sua forma normal” (M = 2.89; DP = 1.88), facto 

que também foi referido pelas puérperas, no estudo realizado por Tavares (2003) e Mendes 

(2009). Para estas autoras, a imagem corporal da puérpera pode ser percebida como 

esperada para quem acabou de ter um filho, contudo, apesar de reconhecer que essas 

alterações são normais e transitórias, podem provocar algum descontentamento e 

insatisfação pelo receio de não voltar a recuperar a silhueta anterior e pela falta de 

disponibilidade emocional para cuidar da sua imagem corporal. 

Ainda no que diz respeito à recuperação funcional diversos estudos analisados, 

confluem para sinais e sintomas como: o cansaço; a fadiga; as alterações e retorno à figura 

corporal pré-gravídica; o períneo; o peso; a dor e desconforto; a autoestima; a ansiedade 

e a insegurança, sendo estes aspetos comum aos estudos encontrados (Edhborg, 

Nasreen, & Kabir, 2015; Hannan, Brooten, & Youngblut, 2016; Katiz, 2007; Lugina et al., 

2001; Ong et al., 2014). 

Declerq, Sakala, Corry, e Applebaum (2007), realizaram um estudo com mais de 99 

mães, que tiveram pelo menos uma consulta na maternidade entre as 3 e as 8 semanas 
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após o parto. Quase todas as mães referiram como boa, a saúde dos bebés, mas muitas 

indicaram que elas mesmas experimentaram vários problemas de saúde nos primeiros dois 

meses após o nascimento. A maioria das mães identificou como problemas, a exaustão 

física (62%) e os mamilos doridos/sensibilidade nas mamas (59%), e 79% das mães 

submetidas a cesariana identificou a dor no seu local de incisão, como um problema. Nos 

primeiros dois meses, vários problemas foram significativamente mais prováveis entre as 

mulheres que tiveram cesariana ou episiotomias, e problemas urinários foram mais comuns 

entre as mulheres com parto por via vaginal. Mais do que outras situações, a exaustão 

física (25% de todas as mães) e a dor no local da cesariana (18% das cesarianas) 

persistiram até aos 6 meses ou mais. Muitas mães, especialmente as que tinham feito 

cesariana, relataram que o facto de terem sido submetidas a cesariana, tinha interferido 

nas atividades quotidianas nos primeiros 2 meses após o nascimento. 

O item “ficar deprimida” (M = 2.65; DP = 1.69) da dimensão Bem-estar materno, 

apresentou-se como a quarta preocupação num total de cinco, não parecendo por isso que 

as mães considerem o facto de puderem ficar deprimidas, como muito importante. Sheil  

et al. (1995) com o objetivo de avaliar o instrumento que mede as Preocupações maternas 

“Maternal Concern Questionnaire” fizeram a análise a cinco teses de mestrado que 

aplicaram o instrumento nos seus estudos. Estes autores constataram que a depressão 

percecionada pelas mães, diminui às 6-8 semanas pós-parto, apresentando uma 

pontuação mais baixa do que para as outras populações. 

Ong et al. (2014) num estudo que realizaram a primíparas constataram que estas 

apresentavam emoções negativas, tais como ansiedade, emoções labéis e stress. 

Para Carver e Connor-Smith (2010) o stress parental, resulta da experiência de 

implementar esforços para prevenir ou resolver adversidades e existe quando as pessoas 

se confrontam com situações que põem à prova ou excedem a sua capacidade para os 

gerir. O stress parental pode ser visto como uma reação psicológica, suscitando senti-

mentos negativos em relação ao próprio ou à criança, face às exigências subjacentes à 

educação dos filhos (Deater-Deckard, 1998). A parentalidade, para além de proporcionar 

momentos únicos e gratificantes, confronta também os pais com novas exigências que 

constituem um risco para o aumento do stress o que, por sua vez, pode levar a uma 

deterioração da saúde e bem-estar parental (Deater-Deckard, 1998). Neste sentido, o 

stress decorrente do papel parental é qualitativamente diferente do stress desencadeado 

por outro tipo de acontecimento de vida, tendo sido demonstrado que o stress parental se 

constitui como um melhor preditor da saúde e bem-estar dos pais, e do desenvolvimento 

da criança, em comparação com aquele que é gerado por circunstâncias de vida de 

natureza mais geral (Deater-Deckard, 1998). No entanto, todos os pais experimentam 

stress, a sua intensidade é que é variável, pois depende da perceção dos mesmos sobre 
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os recursos disponíveis para cumprir as exigências inerentes ao papel parental (Deater- 

-Deckard, 1998). 

Os estudos têm demonstrado que o stress parental, quando se torna crónico, pode ter 

consequências bastante negativas no desenvolvimento da criança e no funcionamento 

parental (Crnic & Low, 2002). 

Existem duas linhas principais em relação ao stress parental, uma centrada no impacto 

do stress no funcionamento familiar resultante das irritações quotidianas inerentes à 

parentalidade (Crnic & Greenberg, 1990) e outra centrada na relação pais-filhos (Mash & 

Johnston, 1983). Apesar de a essência ser diferente, ambas convergem na ideia que 

elevados níveis de stress podem potenciar o desenvolvimento de uma parentalidade 

disfuncional (Crnic & Low, 2002). 

Segundo Crnic e Greenberg (1990) as potenciais frustrações e irritações diárias 

associadas à função parental e ao comportamento normal da criança, são a principal fonte 

de stress. Algumas dessas situações podem ser específicas a determinada situação, não 

provocando perturbação na figura parental. Mas quando um indivíduo está inserido num 

contexto onde existem necessidades e exigências específicas e continuadas, o efeito 

cumulativo que decorre deste stress, pode ter um impacto negativo nas interações pais-

filhos. Então o stress decorre de acontecimentos difíceis de gerir, onde os recursos físicos 

e psicológicos que os pais têm à sua disposição, são limitados. Esta situação pode 

potenciar o desenvolvimento de uma parentalidade disfuncional, se for experienciada com 

frequência e com grande intensidade (Abidin & Santos, 2003). 

Recentemente na Irlanda, Bennett e Kearney (2018), analisaram os fatores associados 

ao bem-estar materno aos quatro meses pós-parto. Os dados sociodemográficos, 

comportamentais de saúde e alimentação infantil foram recolhidos na gravidez, no 

nascimento e 17 semanas após o parto. O sofrimento materno, a imagem corporal e a 

resiliência foram medidos às 17 semanas após o parto. Cento e setenta e duas mulheres 

foram acompanhadas durante a gravidez, no nascimento e 17 semanas após o parto. Três 

em cada cinco (61.6%, n = 106) iniciaram a amamentação ao nascimento, às 17 semanas 

pós-parto, 23.8% (n = 41) estavam a amamentar exclusiva ou parcialmente e mais de um 

terço (36.0%, n = 62) de todas as mães estavam em risco de sofrimento. Os preditores 

independentes de sofrimento incluíram: baixa resiliência materna, suporte insatisfatório do 

parceiro, idade avançada e amamentação.  

A satisfação parental é um conceito difícil de conceptualizar, pelo que esta dificuldade 

na conceptualização pode levar a alguns comprometimentos na validade dos resultados 

(Sabatelli & Waldron, 1995). Mercer (1986), define satisfação parental como a perceção de 

prazer e gratificação relacionadas com o papel de mãe/pai. 



Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 6 meses de pós-parto 

140 

Para Sabatelli e Waldron (1995), a satisfação parental pode ser utilizada para caracte-

rizar a atitude dos pais em relação às responsabilidades inerentes à parentalidade.  

A satisfação parental é diferente de satisfação familiar e está diretamente relacionada com 

os altos níveis de satisfação com a vida, altos níveis de satisfação marital, baixos níveis de 

violência familiar e com a maior eficácia dos papéis parentais, tal como ao melhor 

ajustamento de famílias de pais divorciados (Leite & Mchenry, 2002). 

Para Goetting (1986), vários fatores influenciam a satisfação parental, o género do 

progenitor e da criança, o estado civil, habilitações literárias, estrutura familiar, idade, 

número de filhos e vínculo laboral. 

Apesar da dificuldade em definir satisfação parental, é consensual que esta se refere a 

sentimentos de satisfação ou gratificação que os pais sentem em relação às suas respon-

sabilidades parentais para com a criança (Mouton & Tuma, 1988). 

Segundo Cruz (2005), a importância de se considerar de forma integrada os compor-

tamentos, cognições e afetos da parentalidade é um dado adquirido. Tendo em conta as 

interações que estes três componentes da parentalidade estabelecem entre si, o 

sentimento global de satisfação/insatisfação parental poderá surgir como reação a uma 

perceção positiva/negativa que os sujeitos têm da sua eficácia enquanto pais. 

Vários resultados de investigações têm-se mostrado consistentes, no que diz respeito a 

casamentos harmoniosos, que tendem a estar associados a relações pais-filhos calorosas 

e a uma parentalidade sensível e positivas, e contrariamente, as relações conjugais menos 

positivas estão frequentemente associadas a estilos parentais menos eficazes e mais 

autoritários (Gordis, Margolin, & John, 1997; Jouriles, Pfiffne, & O´Leary, 1988). 

Uma explicação possível para estes dados poderá ter a ver com o facto de que os casais 

satisfeitos com a sua relação e que estão de acordo quanto aos estilos parentais, mais 

provavelmente darão suporte e apoio, reconhecendo e aprovando os esforços de cada um. 

Esta relação positiva entre os pais e satisfação mútua com o funcionamento familiar, pode 

ser uma das bases da satisfação parental. 

 

Dimensão Rede social de suporte 

A gravidez e o período de pós-parto, envolvem grandes reestruturações na vida de um 

casal, sendo fundamental a perceção de existência de um apoio social coeso, seguro e 

satisfatório. 

Se por um lado, o apoio social proporcionado por relações próximas dos pais e 

profissionais de saúde parece ter um efeito positivo na saúde física e no bem-estar 
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psicológico da mãe, por outro lado, a falta de apoio social está associada a comporta-

mentos não saudáveis como tabagismo e sedentarismo (Razurel, Bruchon-Schweitzer, 

Dupanloup, Irion, & Epiney, 2011). 

Os dados do nosso estudo revelaram não existir grandes diferenças no valor das médias 

nos itens que compõem a dimensão Rede social de suporte do 1º para o 6º mês pós-parto. 

O item que apresentou uma média mais elevada e igual nos dois momentos (3.25) foi 

“Problemas económicos”. Tendo em conta a conjuntura socioeconómica que Portugal 

atravessa, parece-nos que a preocupação referente aos problemas económicos, reflete o 

contexto atual de dificuldades económicas das famílias, assim como o sentimento de 

incerteza quanto ao futuro. De facto o nascimento de um filho tem um forte impacto na vida 

das famílias, no assumir de novas responsabilidades e compromissos. 

Para Ebbehoj (1999), o suporte do companheiro, das famílias e da equipa de saúde é 

importante e fundamental para o bem estar da mãe, verificando-se uma relação negativa 

significativa entre o apoio do parceiro e as preocupações da família, isto é, quanto maior o 

apoio da família ou do profissional de saúde, menos intensas são as preocupações 

relacionadas com o companheiro.  

Todas as mães, mas principalmente as mães pela primeira vez, dependem muito de 

seus parceiros, bem como do apoio de suas próprias mães e de seus amigos, colegas e 

profissionais de saúde, durante a transição para a maternidade. As mulheres com apoio 

social mínimo tendem a experienciar o parto, como uma mudança geral de vida, maior do 

que as mulheres que tiveram apoio social adequado (Emmanuel, Creedy, John, Gamble, 

& Brown, 2008). 

O estudo realizado por Negron, Martin, Almong, Babierz, e Howell (2013), teve como 

objetivo explorar as opiniões e experiências das puérperas com o apoio social após o parto. 

As mulheres no pós-parto expressaram a necessidade de assistência instrumental, 

especialmente durantes as primeiras semanas, após o nascimento do bebé. Esta assis-

tência instrumental foi descrita no âmbito dos cuidados domiciliares, como a assistência 

com o bebé e assistência no autocuidado, nomeadamente no tomar banho, comer e vestir. 

A assistência na limpeza e nas refeições também são consideradas como prioritárias. As 

puérperas relatam raiva, stress e ansiedade, quando percecionam que os outros não 

respondem à satisfação das suas necessidades de apoio. Particularmente stressante para 

estas mulheres, é a dissonância entre o apoio que elas esperam receber e a quantidade 

de apoio que ela percebe receber (Razurel et al., 2011). 

As perceções sobre a disponibilidade e expectativas de suporte social podem inibir a 

mobilização de apoio. Não saber o que está disponível ou o que a fonte de apoio pode 

fornecer, pode impedir que as mães peçam ajuda. Além disso, ter expectativas irrealistas 

de suas redes de apoio, pode também impedir as mães de mobilizarem a ajuda de que 
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precisam. Se as mães esperam que as suas redes de apoio saibam o que necessitam sem 

precisar de expressar as suas necessidades, pode ser difícil para as pessoas atenderem 

a essas expectativas, o que pode levar à frustração (Negron et al., 2013). 

O estudo realizado por Ong et al. (2014) a 13 mães primíparas de Singapura, através 

de entrevistas semiestruturadas, pretendia estudar as necessidades de apoio após a alta 

hospitalar. As mães foram inquiridas entre o 7º e o 11º dia pós-parto e emergiram 5 temas, 

sendo o apoio social um deles. Os autores referem que de acordo com a tradição asiática, 

as mães recebem um estatuto social especial e recebem cuidados intensivos e apoio para 

garantir o seu bem-estar. Muitas participantes expressaram que receberam atenção e 

consideração elevadas, facto também verificado para as participantes asiáticas 

estrangeiras.  

Já o apoio de seus parceiros foi percebido como importante no cuidado do bebé, no 

entanto, muitas fizeram referência à ausência desse apoio por parte deles por causa das 

responsabilidades do trabalho. Relativamente às necessidades de apoio profissional, as 

mães percecionaram uma falta de apoio profissional após a alta hospitalar. Elas preci-

savam de acesso a profissionais de saúde para questões não médicas, como aleitamento 

materno, alimentação e sono de bebés, orientação sobre habilidades de cuidados infantis 

e aspetos psicossociais do bem-estar. As participantes identificaram preferência por visitas 

domiciliares de saúde de uma enfermeira/parteira na primeira semana após a alta. Em 

suma, elas necessitavam de mais informações, acesso a serviços de saúde e continuidade 

de cuidados. (Razurel et al., 2011). 

A visita domiciliária do enfermeiro, a importância e o impacto positivo da visita no que 

respeita à alimentação do bebé, aos cuidados que lhe são prestados, aos cuidados de 

higiene e conforto, bem como na organização de atividades, horários e cuidados maternos, 

são importantes. Estes resultados vão ao encontro do que nos esclarece a literatura e os 

estudos científicos já realizados. Já em 1999, Graça concluiu que a visita domiciliária de 

caráter formativo diminui de forma drástica as dificuldades sentidas pelas mães, 

aumentando a satisfação e a valorização face ao trabalho dos enfermeiros que as 

visitaram.  

Outro estudo, também realizado nos anos noventa do século XX, por Klaus e Kennel 

(1997), comprovou que a visita domiciliária diminui o tempo dedicado aos cuidados, 

contribuindo para a manutenção da amamentação, estimulando nos pais o respeito pelos 

filhos e desenvolvendo mais competências para os cuidar. 

As mães valorizam muito a visita domiciliária do enfermeiro, sendo esta “um suporte 

importante para elas. Com o parto e o regresso a casa, necessitam de apoio, sendo figura 

de referência alguém com experiência que valide o seu novo papel e lhes dê segurança 

nas suas responsabilidades maternas. (…) o papel da enfermeira poderá ser nuclear, por 
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ser alguém com competências, contactos prévios com as mães, inserida na comunidade e 

capaz de transmitir segurança face ao novo papel, mas que simultaneamente seja capaz 

de escutar as mães nas suas preocupações” (Graça, 2010, p. 21). 

Pedreira e Leal (2015), demonstraram numa amostra de 30 grávidas, de nacionalidade 

portuguesa, com uma média de idade de 32 anos, que no terceiro trimestre de gestação 

há uma envolvência afetiva intensa com o bebé, que se projeta nas preocupações relativas 

ao seu bem-estar no pós-parto e em menor número nas preocupações durante o parto. As 

expetativas são positivas. A grávida espera ter um parto rápido, fácil, com pouca 

intervenção médica, em que a dor é percecionada como um fator intrínseco ao 

acontecimento. Apresenta uma postura de confiança, em que a ansiedade é caracterizada 

pelo desejo de querer conhecer o bebé real. Pretende que o pai do bebé esteja presente 

durante o parto e refere a sua mãe como figura principal de suporte no período do pós-

parto.  

O estudo de Lu (2006), confirma os efeitos benéficos do suporte social na adaptação à 

parentalidade. Os pais que se identificaram como tendo recebido mais suporte apresen-

taram menos sintomas psicológicos e maior satisfação marital às 6 semanas pré e pós- 

-parto. Canavarro (2001) já sublinhou a este propósito, que a existência de suporte social 

durante a gravidez, parto e maternidade, tem sido consistentemente associada à 

adaptação maternal e à qualidade dos cuidados prestados no período pós-natal. 

 

Dimensão Cuidados à criança 

De acordo com Beck, Ganges, Goldman, e Long (2004), os cuidados imediatos durante 

o nascimento, envolvem um conjunto de sete passos que correspondem: secar e estimular 

o bebé; avaliar a respiração e a cor do bebé; decidir se o bebé precisa de reanimação; 

clampar e cortar o cordão umbilical; colocar o bebé em contacto pele a pele com a mãe; 

fazer a mãe amamentar e, por fim, cuidar dos olhos. No primeiro dia de vida do recém-

nascido, ocorrem muitas mudanças no seu corpo, pelo que é necessário estar-se atento. 

Assim, é necessário ter em atenção a respiração do bebé, o seu aquecimento, cor e 

sangramento do cordão umbilical. 

Os cuidados ao longo dos primeiros 28 dias de vida do recém-nascido servem para 

avaliar tanto o bebé como a mãe e instruir e aconselhar a mãe, bem como a família, sobre 

os cuidados a ter com o bebé. Os cuidados maternos visam manter o bebé saudável, e 

tem como objetivos (Beck et al., 2004, p. 25): 

– Ajudar a mãe a satisfazer as necessidades básicas do bebé (aquecimento, respiração 

normal, alimentação, prevenção contra infeção); 

– Certificar-se de que o bebé mama dentro da primeira hora de vida; 
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– Aconselhar/encorajar a mãe a amamentar exclusivamente; 

– Detetar sinais de problemas para que se possa intervir precocemente; 

– Aconselhar a mãe e a família sobre os cuidados a ter com o bebé e sinais de perigo; 

– Fazer planos para cuidados continuados (imunizações, monitorização do crescimento).  

Desta forma, os cuidados maternos são de extrema importância para o recém-nascido, 

uma vez que após o seu nascimento, é a mãe e a família do bebé, quem assume os seus 

cuidados. Salientando Dias (2003), nenhuma criança tem capacidade para se tornar numa 

pessoa real, se lhe forem negados os cuidados de um ambiente que lhe permita 

desenvolver-se e que facilite os processos de amadurecimento emocional. Além disso,  

“a primeira semana e o primeiro mês da vida do recém-nascido são períodos de risco. Mais 

de metade de todas as mortes de recém-nascidos acontecem nos sete primeiros dias de 

vida e, apesar do risco de morte diminuir conforme o tempo passa, todos os recém-nasci-

dos precisam de muita atenção durante o primeiro mês de vida” (Beck et al. 2004, p. 23). 

No nosso estudo, na dimensão Cuidados à criança os itens referidos como de maior 

preocupação foram “creche” (M = 3.57; DP = 1.85) e “alimentar o bebé” (M = 3.12;  

DP = 1.88). Os restantes itens não apresentam valores de média muito diferentes, 

nomeadamente “acalmar o bebé”, “o bebé acordar durante a noite” e “adormecer o bebé”, 

com respetivamente 2.76, 2.60 e 2.47 (Tabela 30). 

No que se refere à primeira preocupação materna “creche” Jansen e Stewart (1990), no 

seu estudo, mencionaram que a preocupação com outra pessoa cuidando do bebé, foi uma 

das dez principais preocupações relatadas pelas mães. Da pesquisa realizada podemos 

verificar que as preocupações maternas no cuidar do recém-nascido, estão centradas em 

várias áreas, nomeadamente: alimentação; choro; cuidado físico; adequação dos cuidados 

prestados; identificação de sinais/sintomas de cólicas, de doença e de comportamento. 

Relativamente à alimentação do bebé podemos constatar que é uma preocupação 

transversal a vários estudos (Hannan et al., 2016; Kanotra et al., 2007; Lugina et al., 2004; 

Osman, Chaaya, Zein, Naassen, & Wick, 2010; Sheil et al., 1995). Estas preocupações 

maternas prendem-se essencialmente com a ingestão insuficiente de leite por parte dos 

recém-nascidos, assim como, dificuldades em colocar os bebés à mama, necessitando por 

isso de ajuda dos profissionais de saúde. Esta preocupação com a alimentação do bebé, 

encontra-se patente no nosso estudo, sendo a segunda mais referida pelas mães. 

Também Ong et al. (2014) no seu estudo, deixaram claro que a amamentação foi 

considerada uma tarefa exigente e apresentou vários desafios para as mães durante o 

período pós-natal, inclusivamente várias mães haviam pensado em abandonar a 

amamentação exclusiva já na primeira semana, mas ao mesmo tempo, experimentaram 

pressões sociais para amamentar. As mães perceberam que o aleitamento materno 

exclusivo era uma tarefa particularmente desafiadora e também referiram que a 
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amamentação era fisicamente exaustiva e dolorosa. Algumas mães experienciaram longas 

horas a amamentar, além da duração recomendada de 30 minutos e, às vezes, a interva-

los/horários muito reduzidos. Tais métodos de alimentação levaram ao desenvolvimento 

de desconfortos físicos, como fadiga, mamilos doloridos e dores nas costas, comprome-

tendo o bem-estar das mães. 

Uma das principais fontes de stress foi a incapacidade percebida de produzir leite 

materno adequado para atender às necessidades do bebé, apesar de terem sido forne-

cidos às mães antes da alta, contatos telefónicos para que pudessem recorrer a conselhei-

ros de amamentação, no esclarecimentos de dúvidas e dificuldades. No entanto, algumas 

mães, que não conseguiram resolver essa questão até ao dia da entrevista, consideraram 

o conselho dado impraticável e expressaram insatisfação (Ong et al., 2014). 

No que diz respeito à identificação de sinais/sintomas de cólicas, de doença, de 

alterações de comportamentos, Jansen e Stewart (1990) referiram que mães pela primeira 

vez expressaram mais sentimentos de inadequação associados à falta de conhecimento 

sobre o comportamento infantil e sobre sinais/sintomas de doença, referindo não saber o 

que o bebé quer ou o que tem. 

Outra preocupação manifestada pelas mães é o choro do bebé, mais concretamente a 

insegurança face à descodificação do choro e o choro excessivo (Lugina et al., 2004; 

Lugina et al., 2001; Osman et al., 2010). 

De acordo com o estudo das autoras Sheil et al. (1995), os itens de maior preocupação, 

por ordem decrescente foram os seguintes: reconhecimento de doença no bebé; 

prevenção de acidentes; alimentação infantil e interpretação do comportamento do bebé. 

Piccinini, Gomes, Moreira, e Lopes (2004), referiram que a relação da mãe com o bebé 

vai-se formando desde o período pré-natal, e é influenciada pelas expectativas que ela tem 

sobre o bebé e pela interação que estabelece com ele. Esta primeira relação serve de 

prelúdio para a relação mãe-bebé que se estabelece depois do nascimento. O objetivo do 

estudo destes autores, foi investigar as expectativas e os sentimentos das grávidas em 

relação ao bebé. Participaram 39 grávidas de primeiro filho, no último trimestre de gravidez, 

com idades entre 19 e 37 anos. As grávidas foram entrevistadas individualmente e as suas 

respostas foram classificadas através de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que 

as mães procuram, já desde a gravidez, oferecer mais identidade ao bebé, atribuindo-lhe 

expectativas e sentimentos quanto ao seu sexo, nome, características psicológicas, saúde, 

além de interagirem com ele. 

Assim, crianças que vivam com sólidas relações familiares, que tenham crescido num 

bom lar, ao lado de pais carinhosos e afetivos terão maiores possibilidades de ativar 

respostas que permitam a adaptação a situações adversas, por comparação com crianças 
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com histórias de vida familiares controversas, que cresceram na certeza de pais 

indisponíveis, ou abusivos (Bolwby, 1981, 1984).  

 

Dimensão Relação marital 

Na dimensão Relação marital, os itens referidos como de maior preocupação foram: “ter 

tempo para o cônjuge” (M = 3.21; DP = 1.60) e “a saúde do cônjuge” (M = 3.03;  

DP = 1.86). 

Como já temos vindo a constatar, o nascimento de um filho provoca alterações e 

mudanças inevitáveis na vida do casal, sendo indispensável um período de adaptação, 

uma vez que todos os cuidados e atenções encontram-se centrados no filho, diminuindo 

assim o tempo para o relacionamento afetivo do casal. 

O tempo disponível para o casal estar enquanto díade conjugal e consequente interação 

entre ambos, está evidenciado no estudo de Jansen e Stewart (1990). As autoras referiram 

que para as mães de bebés com menos de 10 semanas de vida, a quantidade de tempo 

como um casal, está entre as primeiras três preocupações maternas. Também no estudo 

de Mendes (2007, 2009) as mães mencionaram que o relacionamento sexual e afetivo do 

casal, a intimidade e a privacidade passaram a ser ocupados com o nascimento do recém-

nascido, facto este que é corroborado com os dados do nosso estudo. 

O item “relacionamento com o cônjuge” como a terceira preocupação da dimensão 

Relação marital, está patente nos estudos de Lugina et al. (2001) e de Lugina et al. (2004) 

que referem que a restrição das relações sexuais nas primeiras semanas pós- 

-parto e o comportamento e adaptação do companheiro às mudanças corporais 

decorrentes do parto, são algumas das preocupações referidas pelas mulheres. 

No que diz respeito ao item “Divisão do trabalho em casa”, o apoio instrumental do 

parceiro foi considerado importante para a saúde das mulheres no pós-parto e a 

proximidade com o parceiro tem sido inversamente relacionada ao risco de depressão pós- 

-parto (Logsdon & Usui, 2001). As mães identificaram parceiros e familiares como os 

principais fornecedores de apoio tanto instrumental quanto emocional (Negron et al., 2013). 

Para Leal (2005), as famílias que antes do nascimento do filho, experienciam maior 

satisfação conjugal, também experienciam maior satisfação conjugal após o nascimento. 

Ainda de acordo com a mesma autora, as mulheres que dispõem de uma relação marital 

estável baseada em afetos, cumplicidade, capacidade de negociação e flexibilidade 

apresentam um menor risco de problemas na gravidez e melhores indicadores de 

adaptação no puerpério. 
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ESTUDO INFERENCIAL 

Da pesquisa realizada à literatura mais recente, relativamente ao estudo das hipóteses 

entre a variável dependente “Preocupações maternas” e as variáveis independentes, não 

se encontraram muitos artigos/estudos que as relacionassem e suportassem a nossa 

análise. Deste modo foram considerados estudos com mais de cinco anos. 

 

H1: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

1º mês pós-parto 

 

H2: Existe relação entre a idade materna e as Preocupações maternas em primíparas ao 

6º mês pós-parto 

 

A maioria das mães que participou no estudo, encontra-se no grupo etário dos 29 aos 

33 anos de idade (48.4%), facto que confirma a realidade atual, retratada na literatura e 

em relatórios estatísticos de vários países, de que as mulheres têm tendência para terem 

os filhos cada vez mais tarde. Esta tendência já havia sido considerada por Mercer, nos 

anos 80. A autora, que é uma referência em estudos sobre o papel parental, destacou em 

1981, que apesar de a década dos “vinte” ser considerada a idade biológica ideal para ter 

filhos, cada vez mais um grande número de mulheres decide ter o primeiro filho já na 

década dos “trinta”, após terem atingido a realização e estabilidade profissional.  

São apontadas algumas razões para tal tendência, entre elas destacam-se a ampla 

disponibilidade de métodos contracetivos, casamentos em idade tardia, a maior incidência 

de divórcios, o desejo de atingir um nível educacional e profissional mais elevado, de 

conquistar estabilidade e independência financeira, e o aperfeiçoamento de técnicas de 

fertilização artificial (Blickstein, 2003). 

De acordo com o nosso estudo, o grupo etário com idade materna mais elevada é o dos 

29 aos 33 anos de idade, facto que permite constatar que a amostra das mães, confirma a 

tendência das sociedades ocidentais para uma maternidade mais tardia, provavelmente 

em função dos projetos individuais e diferenciação socioeconómica. 

Ao 1º mês, não foi encontrada relação estatisticamente significativa entre a idade 

materna e as dimensões: Saúde da família, Bem-estar materno, Rede social de suporte, 

Cuidados à criança, Relação marital e QPM Global. 

Já na dimensão Regresso ao trabalho, foi encontrada relação estatisticamente 

significativa com a idade materna (p = 0.046), permitindo afirmar que mães mais velhas 

manifestam menos preocupação materna na dimensão Regresso ao trabalho do QPM. 
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Ao 6º mês, não se encontram diferenças estatisticamente significativas entre a idade 

materna e nenhuma das dimensões da preocupações maternas (p > 0.05), concluindo-se 

que as preocupações maternas não são influenciadas pela idade materna ao 6º mês  

pós-parto. 

Para Cruz (2005) e Aguiar (2006), as mães mais velhas proporcionavam ambientes 

familiares de maior qualidade e demonstravam maior sensibilidade interativa e satisfação 

com o papel parental. As mães adolescentes, pelo contrário, proporcionavam um clima 

afetivo menos positivo do que mães adultas, assim como apresentavam expectativas 

menos realistas relativamente ao desenvolvimento dos filhos e atitudes educativas menos 

apropriadas.  

Na opinião de Andrade (1999), o grupo etário superior a 35 anos parece demonstrar 

sentimentos de maior competência, autonomia, autoconfiança e individualidade.  

O mesmo autor refere ainda, que estas mulheres parecem estar mais aptas para lidar com 

as características sociais que são atribuídas ao papel maternal, nomeadamente a atenção, 

a competência e a disponibilidade afetiva para cuidar do filho. 

Bortoletti et al. (2007), afirmaram que as mães de 40 anos costumam colaborar bastante 

desde o início da gravidez, realizando todos os exames, comendo corretamente e seguindo 

todas as orientações recomendadas. Consideraram que as mulheres mais velhas estão 

mais preocupadas com a saúde delas e do bebé, por isso, se cuidam mais que o normal. 

Outra vantagem de ter um filho nessa idade, para os especialistas, é a maturidade. Por 

outro lado, reforçam, que a gravidez aos 40 implica cuidados mais rigorosos e diferen-

ciados, pois há mais probabilidade de a mãe ter doenças, que podem causar riscos para 

ela e o bebé, como por exemplo a tensão arterial elevada ou a diabetes. 

Também Ramos, Faria, Oliveira, e Silva, (2012), constataram no seu estudo que 

mulheres mais velhas, apresentam uma relação conjugal mais estável e sólida, compara-

tivamente, às mulheres mais jovens, atribuindo a estabilidade financeira e emocional como 

causa de satisfação conjugal. 

Como já foi referido, no presente estudo, as mães mais velhas ao 1º mês pós-parto, 

manifestam menos preocupação na dimensão Regresso ao trabalho, do QPM, tal facto 

pode ser devido à estabilidade laboral já adquirida anteriormente, que lhes vai permitir uma 

vivência da maternidade mais tranquila e serena. Aspetos como o regresso ao trabalho, 

por si só, já não constitui uma preocupação relevante, uma vez que para os pais, e de 

acordo com Correia (1998) e Canavarro et al. (2006), só após alguma estabilidade 

emocional, profissional e económica, fazem o planeamento de ter o primeiro filho.  

Santos (2011), no estudo descritivo-correlacional, que realizou com 245 puérperas, 

onde o grupo etário dominante se encontrava na faixa dos 30 aos 35 anos, também não 
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confirmou a hipótese que a idade materna influencia as preocupações maternas durante 

as primeiras três semanas de pós-parto. 

Já Bobak et al. (1999), referiam que as puérperas que se encontram neste grupo etário 

parecem partilhar a preparação para a parentalidade, o planeamento de uma família 

centrada no nascimento de uma criança e o desejo de serem mães competentes e capazes 

de cuidar do seu filho. 

No estudo de Ebbehoj (1999), no que respeita à variável estudada, idade materna, não 

foram encontradas diferenças para o total da escala, tendo-se registado diferenças na 

subescala das preocupações com o companheiro no grupo etário dos 19 aos 25 anos.  

Os resultados do estudo de Belo (2006), apontam para uma maior perceção materna 

das competências nos cuidados aos seus RN, com o avançar da idade cronológica, isto é, 

mães mais velhas apresentavam-se mais competentes no cuidar do seu filho no período 

neonatal. 

Silva, Nakano, Gomes, e Stefanello (2009), identificaram os significados atribuídos 

pelas mães adolescentes aos cuidados com o bebé e ao seu autocuidado. O estudo 

qualitativo foi realizado numa maternidade onde participaram 22 puérperas adolescentes 

primíparas. Os dados foram recolhidos por entrevistas semiestruturadas, gravadas, com 

posterior análise de conteúdo. Os resultados encontrados apontam que a maternidade foi 

percebida como uma mudança psicológica, social e física, e o cuidado materno, como um 

dever a ser exercido, sendo prioritário em relação ao cuidado de si mesma. A falta de 

experiência, informação e a situação financeira foram apontadas como principais 

dificuldades para o cuidado, sendo a família o suporte necessário.  

Aber et al. (2013), realizaram um estudo a 313 puérperas, cujo objetivo foi descrever a 

adaptação física, emocional, funcional e social da mulher contemporânea à maternidade e 

analisar as relações de variáveis demográficas (a idade materna e escolaridade) com a 

adaptação à maternidade nas primeiras 3 a 6 semanas do pós-parto. Constataram que, no 

que diz respeito à idade materna, as mães adolescentes, mães adultas jovens e mulheres 

que entram na maternidade na idade adulta e a maioria das mulheres, acham que a 

adaptação à maternidade é um desafio positivo, embora as experiências e prioridades 

variem. Além disso, a idade em combinação com outras variáveis demográficas, como 

estado civil, duração das relações e apoio social, está associada ao desenvolvimento do 

papel materno (Emmanuel et al., 2008). 

No nosso estudo ao 6º mês, a idade não influencia as preocupações maternas em 

nenhuma das dimensões do QPM, não se confirmando assim a hipótese 2.  
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H3: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 
H4: Existe relação entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações 

maternas em primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

O nível de escolaridade, aqui definido como habilitações académicas, tem sido referido 

em vários estudos, como um importante preditor do conhecimento parental (Ribas, Moura, 

& Bornstein, 2007; Reich, 2005). Estes estudos evidenciaram que quanto maior for o nível 

de escolaridade das mães, maior será a possibilidade de conseguir informações sobre e 

desenvolvimento e práticas parentais, nomeadamente aspetos relacionados com a saúde, 

desenvolvimento e segurança da criança. Reich (2005) sublinha que as mães com nível 

educacional mais elevado procuram mais frequentemente informações, o que pode levar 

a um maior conhecimento do seu bebé e consequentemente a um melhor desempenho 

materno. 

Também Cardoso (2011) no seu estudo constatou que as mães com formação de nível 

superior revelam mais conhecimento do que as mães com formação de nível básico e 

secundário. 

A conduta interativa das mães que pertencem à classe média ou alta é na sua 

globalidade mais apropriada que a conduta interativa das mães pertencentes à classe 

baixa. As mães de classe média ou alta providenciam ao bebé mais oportunidades de 

estimulação, particularmente de estimulação verbal, do que as mães de classe social baixa 

(Aguiar, 2006; Cruz, 2005; Figueiredo, 2001). Segundo Graça (2010), as mulheres que têm 

escolaridade mais elevada podem fazer recurso a maior diversidade de fontes de 

informação para desenvolver as suas competências. 

Os estudos revelam que pais de classe social mais elevada falam mais e de forma mais 

complexa com os filhos, usam mais sugestões e explicações, são mais recetivos às 

necessidades das crianças e fornecem mais feedback positivo. Mostram ainda um maior 

grau de envolvimento com as atividades dos filhos, comunicam mais e fornecem um 

ambiente mais estimulante do ponto de vista cognitivo. Os pais de classe social mais baixa 

usam mais coerção, as técnicas de afirmação do poder são menos tolerantes e impõem 

mais restrições à liberdade (Cruz, 2005). 

Novais e Lemos (2003) constataram a existência de associações positivas entre o nível 

de escolaridade e a qualidade e adequação dos comportamentos interativos maternos, 

bem como uma associação negativa entre nível de escolaridade e quantidade de diretivas 

utilizadas pela mãe. 
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Kitzinger (1996) afirmou que as mulheres com formação secundária se reconheciam 

impotentes para tornar os seus filhos felizes e obedientes. Por outro lado, as mulheres que 

andam na universidade preocupam-se mais com o facto de serem ou não boas mães, 

despreocupando-se com as rotinas diárias e os aspetos práticos, sentindo-se capazes de 

lidar com os problemas de disciplina, mas simultaneamente preocupadas em desenvolver 

plenamente as aptidões da criança. 

Uma vez que a maioria das mães da nossa amostra tem como habilitações académicas 

o ensino superior com 62.7%, seguido do ensino secundário com 21.1%, perfazendo 83.8% 

do total da amostra, sugere que estas possam ter um acesso privilegiado a informações, 

assim como à sua diversidade, daí não se ter verificado relação estatisticamente 

significativa entre as habilitações académicas maternas e as Preocupações maternas de 

mães pela primeira vez. 

Já Jansen e Stewart (1990) ao estudarem as preocupações maternas também consta-

taram que não estavam relacionadas com a educação materna. Resultado corroborado por 

Ebbehoj (1999) no seu estudo, onde também não encontrou diferenças significativas entre 

o estado civil, as habilitações literárias e o rendimento familiar com as preocupações das 

mães. 

Aber et al. (2013), revelaram na sua investigação que a idade e a raça estavam 

associadas a respostas adaptativas e ineficazes na componente física de adaptação, e 

foram associadas com respostas ineficazes no componente emocional da adaptação.  

As mulheres mais velhas tiveram menos respostas adaptativas e mais ineficazes na 

componente física da adaptação. As mulheres mais jovens tiveram menos respostas 

ineficazes no componente emocional. As primíparas apresentaram respostas mais 

ineficazes na componente física e emocional da adaptação, mas menos respostas 

ineficazes na componente funcional do que as multíparas. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas nas respostas adaptativas ou ineficazes para 

qualquer componente de adaptação do tempo desde o evento do parto, estado civil, 

escolaridade, tipo de parto ou método de alimentação. 

No presente estudo foi constatado que ao 1º mês e ao 6º mês pós-parto, não se verifica 

relação estatisticamente significativa (p > 0.05) entre as habilitações académicas e as 

Preocupações maternas em primíparas, quer por dimensão quer no QPM Global, sendo 

assim as hipóteses não se confirmaram. 

 

H5: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 
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H6: Existe relação entre a situação profissional materna e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 
O emprego/trabalho como situação profissional é um aspeto central da vida dos 

indivíduos, tal como referido por diversas pesquisas (Casaca, 2005; Crompton, 2006; Silva, 

2017; Torres, 2004). Tanto os homens como as mulheres, de várias gerações, regiões e 

posições sociais, valorizam o desempenho de uma atividade profissional. 

Para Casaca (2005), o trabalho é um meio de acesso a uma fonte de rendimento, mas 

também de integração e coesão social, de satisfação, realização pessoal e de sentimento 

de autonomia individual. O desemprego ou a perda de um emprego origina para as 

mulheres uma perda de autonomia, material e subjetiva, a possibilidade de assimetria das 

relações de poder entre homens e mulheres e de fortalecimento do tradicionalismo das 

mesmas. 

Tendo em conta estas reflexões foi considerado pertinente estudar a relação entre a 

situação profissional e as Preocupações maternas no pós-parto. A situação profissional 

dominante na nossa amostra é estar empregada. 

O estatuto profissional, a satisfação com o trabalho, a carreira e o horário laboral, 

também influenciam a adaptação à maternidade e são geralmente as mulheres que mais 

desinvestem profissionalmente para gerir os múltiplos papéis. Em caso de incompa-

tibilidade ou dificuldade na conciliação, é consensual em Portugal, do ponto de vista 

cultural, que a abdicação da carreira seja feminina (Aboim, 2010; Canavarro & Pedrosa, 

2005). 

Martins (2012), no estudo que realizou com cinco casais através de entrevistas 

semiestruturadas, descreve a categoria “Procurando conciliar o papel parental com o de 

trabalhador” constituída por 4 subcategorias “preparando com antecedência o regresso a 

casa”, “pensando em substitutos maternos para o bebé”, “reorganizando de novo rotinas e 

atividades a cumprir” e “dividindo-se entre ser pai e trabalhador”. Relativamente à 

subcategoria “preparando com antecedência o regresso a casa”, a autora constatou que 

as mulheres desde muito cedo tentam a minimizar o impacto do regresso a casa, que possa 

causar em si e no seu bebé, assim planeiam o retorno à atividade de modo que haja uma 

adaptação gradual dos dois. A mãe chama a si todas as responsabilidades, confirmando 

assim, os papéis tradicionais de género, que assumem a principal responsabilidade pelo 

cuidado ao filho como sendo da mulher. 

No que diz respeito à subcategoria “pensando em substitutos maternos para o bebé”, 

também é um aspeto que desde a gravidez preocupa as mães. A escolha recai sobre os 

infantários/creches pelas suas características de estimulação e interação com outras 

crianças, assim como, o valor reconhecido aos profissionais que lá trabalham. 
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A subcategoria “reorganizando de novo rotinas e atividades a cumprir” retrata 

estratégias que a mulher desenvolve para fazer face às novas exigências de mãe e 

trabalhadora. Para dar resposta aos vários papéis agora assumidos, a mãe procura 

mobilizar todas as suas forças e reorganizar minuciosamente o seu tempo. 

Quanto à subcategoria “dividindo-se entre ser pai e trabalhador”, os pais estão contentes 

e conscientes da nova condição de vida, mas não podem colocar de parte a profissão.  

O facto de os pais estarem preocupados com estas questões provoca-lhes, segundo 

Guerreiro e Carvalho (2007), elevados níveis de stress devido à falta de tempo para a 

família, o que por outro lado, é um indicador de como a questão da conciliação e da 

parentalidade é cada vez mais uma preocupação de muitos homens.  

De acordo com Quartin de Moraes (2001), ser mãe e ser profissional, é um exercício 

caracterizado pelo conflito entre as várias jornadas de trabalho e os cuidados a prestar à 

criança, sentindo-se a mulher duplamente culpada, por um lado, pela ausência em casa e 

por outro, o não acompanhamento do crescimento do filho, e por não conseguir dedicar- 

-se mais tempo à profissão. Quando algo não corre bem, chega a acreditar que nada de 

errado ocorreria se estivesse mais presente (Zagury, 2000). 

Já Glat, em 1994, referia que a conciliação deste duplo papel é complexa e difícil, não 

só emocional como fisicamente e provoca preocupação com o bem-estar da criança, 

dificuldades práticas em encontrar um cuidado alternativo de confiança e a um preço 

acessível, assim como complicações com a readaptação das rotinas diárias. 

Em 2007, Conde e Figueiredo apresentaram uma investigação desenvolvida com o 

objetivo de estudar as preocupações dos pais com determinados acontecimentos adversos 

de vida, no período de transição para a parentalidade, em particular, a ocorrência de 

diferenças de género na presença, intensidade e variação das preocupações parentais ao 

longo do período em estudo. Para esse efeito o Questionário de Preocupações com 

Acontecimentos de Vida (QPAV) foi aplicado a uma amostra de mulheres e homens (n = 

250) nos 1.º, 2.º e 3.º trimestres de gravidez, 15 dias e 3 meses após o parto. 

Os resultados mostram que tanto as mães como os pais apresentam um mesmo perfil 

de preocupações e que as áreas económico-financeira (rendimento familiar) e da atual 

gravidez dominam as preocupações parentais. Quer nas mulheres quer nos homens, as 

preocupações exibem igual estabilidade ao longo do tempo, à exceção das relativas a 

situações adversas no contexto familiar e interpessoal e à atual gravidez que sofrem um 

decréscimo ao longo da gravidez e puerpério. 

As diferentes preocupações que mães e pais exibem durante o período de transição 

para a parentalidade podem apresentar um impacto diferencial no aumento da sintoma-

tologia ansiosa característica deste período. Assim, enquanto que a manutenção das 

preocupações económico-sociais, ao longo do tempo, poderá estar a contribuir para uma 
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forma de stress crónico, as preocupações relativas a aspetos familiares e interpessoais e 

à atual gravidez, em particular respeitantes à saúde e bem-estar do bebé, são mais 

pontuais, parecendo estar mais relacionadas com as tarefas desenvolvimentais que 

marcam esta fase. Por isso mesmo, tendem a diminuir à medida que as mães e os pais se 

vão adaptando ao novo papel parental. 

Considerando o que os autores dizem, no que diz respeito ao facto de a mãe estar 

empregada, sendo este grupo o mais representativo da nossa amostra, podemos inferir 

que esta questão foi atempadamente refletida e organizada durante o período da gravidez, 

traduzindo-se nos resultados da nossa pesquisa. A situação profissional das mães e o facto 

de estar empregada, parece não influenciar as Preocupações maternas quer ao 1º como 

ao 6º mês pós-parto, posto isto, as hipótese não se confirmaram. 

 
 

H7: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês 

 

H8: Existe relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e 

parentalidade e as Preocupações maternas em primíparas ao 6º mês 

 

O curso de preparação para o parto e parentalidade, segundo o parecer nº4/2016 da 

Mesa do Colégio da Especialidade de Saúde Materna e Obstétrica da Ordem dos 

Enfermeiros, tem como objetivos “desenvolver a confiança e promover competências na 

grávida/casal/família para a vivência da gravidez, parto e transição para a parentalidade, 

incentivando o desenvolvimento de capacidades interativas e precoces da relação 

mae/pai/filho” (p. 1). 

Tendo em conta os objetivos do parecer da Ordem de Enfermeiros (2016), e contra-

riamente ao que esperávamos, que existisse relação entre a frequência de um curso de 

preparação para o parto e parentalidade e as Preocupações maternas em mães primíparas 

ao 1º e ao 6º mês pós-parto, tal não se veio a verificar, mesmo constatando que o 

conhecimento adequado sobre comportamentos de saúde é considerado pré-requisito na 

mudança de comportamento, como na transição para a maternidade. 

Sink (2009) e Barnes et al. (2008) mostraram que, apesar de as mães frequentarem as 

aulas pré-natais e receberem ensinos acerca dos cuidados pós-parto ao bebé, estas, 

muitas vezes querem informações complementares depois de trazer o seu bebé para casa. 

Sink (2009) constatou que as puérperas procuram e recebem informações sobre como 

cuidar dos seus bebés a partir de variadas fontes, pelo que tendo em conta este facto, o 

estabelecer contactos com as mães após o parto para prestar apoio, deve ser foco de 
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atenção em enfermagem. Para a mesma autora, no período pré-natal, as grávidas não se 

querem concentrar em potenciais problemas nos cuidados ao bebé, mesmo que a vontade 

de ter a informação possa motivar a criar métodos de ensino criativos para fornecer 

informações sobre os cuidados ao bebé. 

Barnes et al. (2008) e Emmanuel, Creedy, John, e Brown (2011), sugerem convidar 

“mães experientes” para ajudar no esclarecimento de dúvidas de primíparas, com a ideia 

de uma conversa contínua sobre maternidade e cuidados ao bebé como base para novas 

abordagens dos profissionais de saúde. 

Segundo Carolan (2007), apesar de a perceção comum de empoderamento, o uso de 

excessivas informações médicas podem levar a mães assustadas, inclusivamente muitas, 

referem sentirem-se sobrecarregadas por "saber demais". A autora descreve uma 

tendência em algumas primíparas a procurar e a ler ativamente grandes quantidades de 

informação relacionada com a gravidez e simultaneamente, uma tendência entre os 

enfermeiros, enfermeiros especialistas e médicos para fornecer a essas mulheres ainda 

mais informações. Este fenómeno cada vez mais atual, de excesso de consumo de 

informação em saúde, combinada com a má compreensão, pode dar origem a um risco 

ainda maior de ansiedade nas mães. Por isso, o fornecimento de excesso de informação 

por si só não satisfaz as questões de capacitação e educação das mães. 

Ebbehoj (1999), no seu estudo apurou que quanto à variável educação pré-natal, apesar 

de não existir diferenças no total da escala, verificou que quem teve educação pré-natal 

apresentou menos preocupação com questões familiares. A educação pré-natal parece 

influenciar as preocupações maternas nas mulheres que não a receberam, pois apresen-

taram maiores níveis de preocupação relacionadas com a família do que aquelas que a 

tiveram. Este aspecto pode refletir mais as preocupações das mulheres na integração do 

seu novo bebé na família, do que a relação com a não-educação pré-natal (Ebbehoj, 1999). 

Ong et al. (2014), através da realização de entrevistas semi-estruturadas a mães de 

Singapura, constataram que as mães que participaram em aulas pré-natais, precisavam 

de mais informações e prática, mas expressaram incerteza sobre sua recetividade devida 

à grande quantidade de informações, especialmente no período pós-natal imediato. Estes 

resultados foram ao encontro do estudo de Bowman (2005) que constatou que as mães 

perceberam que estavam mal preparadas para os seus papéis maternos após a alta 

hospitalar, apesar do apoio de conselheiros de amamentação e membros da família.  

As participantes perceberam uma falta de apoio profissional após a alta hospitalar, 

manifestando a necessidade de acesso aos profissionais de saúde para questões não 

médicas, como aleitamento materno, sono dos bebés, orientação sobre habilidades de 

cuidados infantis e aspetos biopsicossociais do bem-estar. 
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Em pesquisas recentes constatou-se que embora a informação factual e o ensino das 

habilidades para cuidar o recém-nascido sejam importantes, a promoção de recursos de 

enfrentamento, como a psicoterapia interpessoal nas aulas, demonstrou ser útil na 

promoção de experiências maternais saudáveis. Os resultados deste estudo, e os de 

outros, predizem a necessidade de uma abordagem educacional diferente para preparar 

mães pela primeira vez para transições de maternidade bem-sucedidas (Gao, Chan, & Sun, 

2012). 

No decurso do seu estudo, os autores Ong et al. (2014), manifestaram a necessidade 

de a publicidade e a divulgação ser mais inovadora, para promover as aulas pré-natais e 

melhorar a frequência. A educação pré-natal deve ser fornecida a todas as mães 

primíparas e aos seus parceiros. As aulas pré-natais podem incorporar estratégias de 

resolução de problemas; habilidades para gerir conflitos interpessoais; treino de 

competências para gerir experiências negativas no pós-natal; técnicas de amamentação e 

habilidades de cuidados com recém-nascidos. 

Também Gómez-Ortiz et al. (2014) através do estudo que realizaram a 183 mulheres 

espanholas entre o 3º e o 10º dia pós-parto, constataram a importância dos programas de 

educação materna, uma vez que dotam as mulheres, de informações pertinentes que lhes 

permitem desempenhar os seus papéis enquanto mães, de uma forma mais eficaz, 

aumentando a segurança e a autoconfiança. Também referiram que mulheres com nível 

socio económico mais baixo são as que menos procuram estes programas, assim como 

mulheres em idades extremas apresentam um nível mais baixo de conhecimento.  

As adolescentes apresentam maior dificuldade de adaptação ao pós-parto por falta de 

identidade psicossocial e à falta de uma rede de apoio estável, e nesta população em 

particular é positivo uma intervenção educativa personalizada (Calderón, Requejo, & Tam, 

2008). Também neste estudo foi referenciado, que há autores que acham que não existe 

consenso acerca da estrutura e conteúdos dos programas, pois estes não estão 

fundamentados nas necessidades expressas pelas mulheres, mas sim no que cada 

profissional considera importante, segundo a sua própria experiência. 

Martins et al. (2015) avaliaram o conhecimento das grávidas sobre a importância das 

consultas de pré-natal. Tratou-se de uma pesquisa exploratório/descritiva, com abordagem 

qualitativa, cujas informações foram obtidas por entrevistas semiestruturadas, participaram 

7 grávidas, com idades compreendidas entre 18 e 25 anos. Os resultados possibilitaram a 

constituição de 3 categorias sistemáticas: 1) a representação da consulta pré-natal para as 

grávidas, que enfatizam como a assistência deve ser prestada do início ao final da 

gestação; 2) os motivos de adesão a consultas pré-natais, em que abordam o incentivo de 

terceiros para a sua procura por serviços de saúde e a preocupação consigo e com a 

criança; e 3) o significado do atendimento no pré-natal e a atuação da enfermagem no  
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pré-natal, em que expressaram como fatores fundamentais a harmonia e o diálogo no 

trabalho da equipa. Com esses dados, foi possível descobrir que alguns dos motivos que 

levam as grávidas às consultas de assistência pré-natal são as informações e os conceitos 

indicados por outras pessoas sobre esse serviço de saúde, que são reproduzidos 

socialmente pelo senso comum. 

Algumas primíparas participantes, no estudo de Campinos (2016), referem que o 

conhecimento é considerado crucial no processo da maternidade, embora o que se 

verifique, é que este conhecimento nem sempre é adquirido da melhor forma e em quan-

tidade adequada às necessidades, considerando que existe um excesso de informação 

nos cursos, tornando-se confuso, sendo importante filtrar ou selecionar a informação 

adquirida. Por outro lado, e ainda no mesmo estudo, também se verificou que uma grande 

parte das mulheres referiu que o convívio com os outros pais durante o curso, foi muito 

positivo, pois partilhavam experiências, dúvidas e receios, transmitindo-lhe calma e 

segurança necessárias na transição para a maternidade. Estes aspetos sugerem que mais 

importante do que o excesso de informação, é nessas aulas de grupo, poder existir espaço 

para a partilha das angústias, dos medos e das inseguranças das mães e pais por forma a 

poder adequar os conteúdos às necessidades das pessoas concretas. 

No nosso estudo e como já foi referido, as hipóteses não se confirmaram, não existe 

relação entre a frequência de um curso de preparação para o parto e parentalidade e as 

preocupações maternas em primíparas ao 1º e ao 6º mês pós-parto. Contrariamente ao 

resultado esperado, de que havia relação entre estas duas variáveis, e tendo em conta os 

estudos analisados, podemos inferir que o programa, estrutura e conteúdos destes cursos 

podem não corresponder às expetativas e necessidade das mães da nossa amostra. 

Aspetos como, excesso de informação combinada com a má compreensão, complexidade 

na transmissão de conhecimentos, falta de apoio profissional após a alta hospitalar, entre 

outros, podem estar na origem na não confirmação das hipóteses. 

 
 

H9: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 1º mês pós-parto. 

 

H10: Existe relação entre o temperamento do bebé e as Preocupações maternas em 

primíparas ao 6º mês pós-parto. 

 

De acordo com a pesquisa realizada no enquadramento conceptual e uma vez que a 

maioria dos estudos se centram no temperamento difícil do bebé (Kaitz, 2007; Pires, 1994, 

1997), a nossa discussão irá igualmente centrar-se neste tipo de temperamento. 
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No entanto, é importante salientar que o temperamento imprevisível do bebé está 

estatisticamente associado com todas as dimensões e no global do QPM ao 1º mês  

pós-parto. Já no que diz respeito aos 6 meses, verificamos que, foi encontrada relação 

significativa entre o temperamento imprevisível do bebé e a dimensão Cuidados à criança 

(p = 0.027). 

Estes resultados que surgiram relativamente ao temperamento imprevisível, assumem 

uma relevância considerável, e merecem um estudo aprofundado, no entanto nesta 

investigação apenas foi considerado o temperamento difícil, pois de acordo com a literatura 

consultada, é o tipo de temperamento que pode desencadear por parte dos pais compor-

tamentos mais ou menos preocupantes (Lima, 2003). Acresce o facto de que o tempera-

mento difícil pode levar a níveis mais baixos de confiança e segurança e consequen-

temente a dificuldades dos pais em encontrarem estratégias eficazes para lidar com o seu 

filho. De referir ainda que o estudo da perceção materna relativamente ao temperamento 

imprevisível é mais utlizado no 1º mês, em que as mães se estão a adaptar e ainda não 

conhecem o seu filho, já ao 6º mês tal não é evidente, pois já existe um conhecimento da 

mãe e consequentemente a imprevisibilidade diminui. Os resultados do presente estudo 

traduz esta tendência, pois ao 1º mês o temperamento imprevisível está estatisticamente 

relacionado com todas as dimensões do QPM e ao 6º mês apenas se relaciona com a 

dimensão Cuidados à criança. 

No que diz respeito à relação estatisticamente significativa entre o temperamento difícil 

do bebé e as preocupações maternas em primíparas ao 1º mês pós-parto, constatamos 

que existem diferenças nas dimensões: Rede social de suporte (p = 0.018), Cuidados à 

criança (p = 0.000), Relação marital (p = 0.005) e no QPM Global (p = 0.002). Ao 6º mês 

verificam-se diferenças na grande maioria das dimensões, com exceção das dimensões 

Rede social de suporte e Relação marital. 

A perceção materna do temperamento difícil e do temperamento imprevisivel, de acordo 

com os estudos de Pires (1997), de Bates, Freeland, e Lounsbury (1979) e de Kohnstamm 

(1984), diminuiram do 1º para o 3º mês e do 3º para o 6º mês. Estes resultados também 

se verificaram neste estudo, pois ao 6º mês os valores da média de todos os itens do 

questionário do temperamento (imprevisível e difícil) apresentaram valores mais baixos do 

que ao 1º mês, ou seja, verificou-se uma diminuição de preocupação materna do 1º para 

o 6º mês pós-parto. 

Logo após o nascimento do bebé, os pais para se adaptarem, procuram maneiras de 

responder às necessidades da criança. Pires (1994), demonstra que uma criança de 

temperamento difícil pode tornar a interação mais difícil, enquanto uma criança de tempe-

ramento fácil a facilita, e estimula uma maior responsividade. É esperado que os pais de 

crianças de temperamento difícil sintam uma maior irritação e fadiga, e uma diminuição da 
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confiança e sensibilidade, que são fundamentais ao cuidado parental (Cooklin, Giallo, & 

Rose, 2012). As mães de crianças que choram mais frequentemente tendem a avaliar a 

sua maternidade e criança mais negativamente, sendo que a interação dos pais com 

crianças de temperamento difícil pode provocar maior ansiedade e necessidade de 

mudanças no seu estilo de vida (Pires 1997). 

Kaitz (2007), realizou um estudo com uma amostra de 366 primíparas, 3 e 6 meses após 

o parto. Utilizou o questionário “Mothers Concern Questionnaire MoCQ,” para estudar as 

preocupações maternas e a Escala do Temperamento de Bates ICQ, na subescala 

Fussy/Difficult, para avaliar o temperamento difícil do bebé. A autora constatou que 

mulheres com níveis de preocupação maiores que a média, evidenciaram que o filho tinha 

um temperamento mais difícil. O temperamento difícil do bebé e as horas de trabalho fora 

de casa, estavam positivamente relacionados com pontuações altas de preocupações 

maternas. 

Já Van Den Boom (1994) referiu que a irritabilidade da criança influencia a relação mãe- 

-filho, dificultando a adaptação. Mães de crianças irritáveis, nas primeiras duas semanas 

de vida, distinguem-se de mães de crianças não irritáveis, em termos de quantidade e 

trajetória do crescimento, do contacto visual, eficácia da estimulação, contacto físico, 

tranquilidade, não envolvimento e responsividade a sinais. 

Segundo Cruz (2005), existe uma tendência para os pais, como mecanismo de defesa, 

considerarem que, no caso de os filhos serem percecionados como difíceis, a causa se 

deve às características da própria criança, adotando nestes casos uma atitude mais 

negativa em relação a ela. 

Kiff, Lengua, e Zalewski, (2011) mencionam no seu estudo, que existem cada vez mais 

investigadores interessados em perceber como, porquê e quando as crianças variam a sua 

sensibilidade a diferentes comportamentos parentais e características ambientais. Ainda 

segundo as mesmas autoras, as correlações existentes entre as características de 

temperamento das crianças e os comportamentos interativos dos pais, refletem processos 

interativos bidirecionais. As crianças mais difíceis e irritáveis levam a hostilidade, crítica, 

tendência para ignorar a criança, evitamento e disciplina coerciva por parte da mãe. Quanto 

mais difícil é a criança, menor a aceitação por parte da mãe 

O ajuste das crianças em relação ao comportamento parental em um determinado 

momento pode depender do temperamento das crianças. O inverso também pode ser 

verdade, isto é, os efeitos do temperamento no ajuste da criança, em um determinado 

momento podem ser dependentes do comportamento dos pais. Além disso, ao longo do 

tempo, o temperamento das crianças pode provocar diferentes comportamentos parentais, 

assim como os comportamentos parentais podem moldar as características das crianças 

(Kiff et al., 2011). 
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Pelos resultados do nosso estudo pudemos verificar, que ao 1º mês há relação 

estatisticamente significativa entre o temperamento difícil do bebé e as preocupações 

maternas, nas dimensões Rede social de suporte, Cuidados à criança, Relação marital e 

QPM Global. Já ao 6º mês, as dimensões do QPM que se encontram relacionadas com o 

temperamento difícil são Saúde da família, Regresso ao trabalho, Bem estar materno e 

QPM Global. Como podemos verificar as preocupações diferem do 1º para o 6º mês, com 

exceção do QPM Global, que se mantém. 

Pela análise da literatura, no que diz respeito à relação das PM com a Rede social de 

suporte e Relação marital, podemos inferir que o facto do bebé ser difícil (choro frequente, 

rabugice e dificuldade em se acalmar), torna a interação com a mãe também difícil. Podem 

surgir sentimentos de desespero, de ansiedade e de frustração, dificultando assim a 

adaptação aos seus novos papéis parentais, podendo comprometer toda a dinâmica 

familiar, nomeadamente a rede social de suporte e a própria relação com o cônjuge. 

Relativamente à dimensão Cuidados à criança, e de acordo com autores descritos 

anteriormente, bebés difíceis levam a uma menor aceitação por parte da mãe o que pode 

comprometer os cuidados que presta ao seu filho (Kiff et al., 2011). 

Os resultados encontrados ao 6º mês pós-parto são diferentes, verificando-se relação 

entre a Saúde da família, Regresso ao trabalho, Bem estar materno e as PM. Ao longo do 

tempo, o temperamento do bebé persistindo como difícil, pode eventualmente repercurtir- 

-se na saúde da família e no bem estar materno. Quanto ao regresso ao trabalho e 

consequentemente as horas de trabalho fora de casa, de acordo com Kaitz (2007), estão 

relacionadas com pontuações altas de PM. 

Importa referir que o temperamento do bebé também é sensível a comportamentos 

parentais e caracteristicas ambientais, variáveis que não foram estudadas no presente 

estudo. 

 
 

H11: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 1º mês pós-parto. 
 

H12: Existe relação entre o padrão de vinculação materna e as Preocupações maternas 

em primíparas ao 6º mês pós-parto. 
 

A investigação que estuda a vinculação nos adultos e a parentalidade, revelam que os 

indivíduos com padrão de vinculação do tipo segura tendem a apresentar mais satisfação 

no seu papel parental e demonstram mais envolvimento, suporte, sensibilidade, responsi-

vidade e prestabilidade. Contrariamente, os indivíduos com vinculação insegura exibem 
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modelos parentais negativos, sendo que este padrão tenderá a ser reproduzido na 

descendência. As suas respostas incluem pouca proximidade com os filhos, sentindo-se 

menos capazes de educar e praticam modelos parentais assentes na impulsividade, 

insensibilidade e dureza (Tuttle, Knudson-Martin, & Kim, 2012). 

Jongenelen, Soares, Grossmann, e Martins (2006), mencionaram os estudos pioneiros 

de Main e colaboradores (1985) e a meta-análise de Van Ijzendoorn (1995) onde referiram 

que foi encontrada relação entre a segurança da vinculação da figura parental e a 

segurança da relação de vinculação entre a figura parental e o bebé, inferindo assim que 

os padrões de vinculação na infância determinam a natureza das relações futuras, assim 

como a regulação emocional. Tal informação fundamenta que a segurança nos adultos 

está relacionada com a segurança na infância (Bowlby, 1989; George & Solomon, 1999). 

Em 2007, Cruz, Sumam, e Spíndola, desenvolveram um estudo descritivo de abor-

dagem qualitativa, com o objetivo de compreender como o momento do parto foi percebido 

pelas mães e de que maneira as ações dos profissionais contribuíram para facilitar a sua 

vinculação ao recém-nascido. Foram entrevistadas 25 multíparas, de uma maternidade 

pública no Rio de Janeiro, que tiveram recém-nascidos de baixo risco através de parto 

normal. A análise de conteúdo dos relatos revelou que os cuidados imediatos prestados ao 

bebé, distante do olhar materno, geraram nas mães preocupação, sensação de 

afastamento e medo da separação do bebé. Algumas mulheres, todavia, valorizaram a 

assistência, porque acreditaram que estes cuidados são indispensáveis para garantir a 

integridade física dos seus filhos. Os autores concluíram que embora valorizem a 

aproximação aos seus bebés no pós-parto imediato, as mães participantes não conseguem 

perceber a interferência desse contacto inicial no estabelecimento do vínculo precoce. 

decorrente de inúmeros fatores, dentre eles, os socioculturais. 

Os autores Viera, Avila, e Matos (2012) realizaram um estudo sobre a vinculação e a 

parentalidade em adultos. Os participantes foram 180 mulheres (74.4%) e 62 homens 

(25.6%). Os resultados obtidos, demonstraram que os sujeitos classificados como evitan-

tes, evidenciaram menos afeto positivo, em aspetos como o trabalho e família, menor 

satisfação na parentalidade e maior distanciamento emocional dos filhos. 

Para Belo (2006) e decorrente da sua investigação, as mulheres mais velhas, com mais 

experiencias prévias, com um padrão de vinculação segura predominante e com menos 

padrão de vinculação evitante, percecionam maior competência para cuidar dos seus filhos 

no período neonatal. 

De acordo com Haydon, Roisman, e Burt, (2012), a segurança é um construto coerente 

e que envolve a capacidade de recordar internamente relatos sobre acontecimentos 

decorridos na infância. Neste contexto demonstraram que sujeitos evitantes apresentam-

se defensivos sobre as suas necessidades vinculativas, podendo idealizar algumas 
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vivências ou fechar-se em si mesmos, aludindo por vezes falta de memória. Também 

sujeitos com padrão preocupado manifestaram alguma agitação emocional na recordação 

de acontecimentos anteriores. 

Por sua vez, Silva (2012), desenvolveu um estudo com 100 mulheres, das quais 50 se 

encontravam no período gestacional, entre as 5 e 39 semanas e as restantes na fase do 

pós-parto, entre 1 e 12 meses. A faixa etária das mães estava compreendida entre os 19 

e os 42 anos. Os dados permitiram verificar que o suporte social está negativamente 

relacionado com a ansiedade, depressão e stress e positivamente relacionado com a 

vinculação materna. Também no presente estudo, foi encontrada uma relação significativa 

entre o protótipo de vinculação materna e dimensão “Rede social de suporte”  

do QPM. 

Também se constatou existir uma associação negativa entre ansiedade, depressão e 

stress, e a vinculação mãe-bebé. Observou-se, igualmente, que as grávidas apresentavam 

maior vinculação materna, do que as mães que se encontravam na fase do pós-parto.  

A partir desta investigação é possível verificar, que a presença de suporte social está 

relacionada com menores sintomas de ansiedade, depressão e stress, assim como maior 

vinculação materna. Foi igualmente constatado que maiores sintomas de ansiedade, 

depressão e stress se associam a menor vinculação materna. 

Um estudo realizado por Siddiqui, Hägglöf, e Eisemann (2000), que abrangeu a recor-

dação de memórias da infância em mulheres e a qualidade da relação mãe/criança, 

mostrou que o processo de vinculação tem início na gravidez, ativando os comportamentos 

de vinculação, o que permite à mulher amar e cuidar da criança. As mulheres que tiveram 

experiências infantis positivas estabeleceram relações vinculativas positivas com os filhos, 

facto que não se verificou nas mulheres que experienciaram vivências negativas. Os 

autores concluíram que as memórias da infância são um componente importante na 

vinculação e têm uma relação com o futuro sujeito. 

É de salientar que a criança, à medida que cresce, torna-se mais ativa na construção 

da proximidade com a figura de vinculação, sendo mais nítido quando esta começa a 

andar. O adulto prestador de cuidados fornece conforto quando reconhece mal-estar na 

criança, até que esta readquira tranquilidade. Através de interações deste tipo (e da partilha 

de emoções positivas), desenvolve-se confiança na figura cuidadora e na eficiência das 

suas próprias iniciativas infantis. Este mecanismo caracteriza uma relação de vinculação 

segura. Por outro lado, quando as relações estabelecidas entre a criança e os principais 

cuidadores estão associados à insegurança, falta de confiança, cuidados marcados pela 

indisponibilidade, inconsistência física e emocional da figura de vinculação ou pela rejeição 

dos sinais e comportamentos da criança em situação de crise ou de stress, falamos de 

uma relação de vinculação insegura (Kishimoto, 2017). 
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No presente estudo verificaram-se relações estatiscamente significativas entre as 

dimensões Saúde da família, Bem-estar materno, Rede social de suporte e QPM Global e 

o protótipo de vinculação materna, ao 1º e ao 6º mês pós-parto. De referir, contudo, que 

na dimensão QPM Global ao 6º mês, apesar do valor de significância obtido (p = 0.054) 

não ser estatisticamente significativo, parece verificar-se uma certa relação com o protótipo 

de vinculação materna. Constatou-se assim, ao 1º e ao 6º mês, uma estabilidade de 

dimensões do QPM, ao longo do tempo. 

 
 
 

H13: Existem diferenças entre as Preocupações maternas em primíparas ao 1º mês e as 

Preocupações maternas em primíparas ao 6 mês de pós-parto 
 

Hannan et al. (2016), com o seu estudo quiseram determinar se as Preocupações no 

pós-parto das mulheres mudaram ao longo do tempo nos Estados Unidos, usando uma 

análise secundária de dados de dois ensaios clínicos realizados com 18 anos de intervalo 

(1997, grávida de alto risco e em 2015, mães pela primeira vez). A análise de conteúdo 

dos registos foi usada para identificar as Preocupações. Das Preocupações com os bebés 

a maior preocupação para ambos os grupos foi a alimentação infantil. As mães de 1997 

estavam preocupadas com as mudanças corporais, o controle de natalidade, o aleitamento 

materno, os problemas de saúde materna e sobre a sua saúde. (142 vs. 43). As mães de 

2015 estavam preocupadas em não ter ajuda e com a fadiga. Ambos os grupos tiveram 

dor pós-parto e problemas no acesso a programas governamentais de apoio para a mãe e 

para a criança. 

Kaitz (2007), no seu estudo constatou que o retorno ao trabalho e a saúde da família 

são as maiores Preocupações, sendo mais evidentes no 3º mês do que no 6º mês.  

Os resultados apontam para a estabilidade, tanto no construto como no conteúdo das 

Preocupações maternas durante o período do estudo; no entanto, a intensidade geral das 

Preocupações diminuiu de um tempo para o outro.  

Tal como no presente estudo, também Kaitz (2007), constatou que as pontuações das 

mulheres, em geral, foram relativamente baixas (2 ou 3 para todos os itens) e verificou 

consistência nos níveis de preocupação das mulheres do 3º para o 6º mês, de modo que 

as mulheres que obtiveram pontuação mais alta no questionário de preocupação aos 3 

meses também obtiveram pontuações mais altas aos 6 meses após o parto. 

Independentemente das diferenças sociais e culturais, as Preocupações das mães além 

do período inicial do pós-parto são razoavelmente "universais", centrando-se em questões 

relacionadas ao trabalho e saúde da família. De acordo com esta perspetiva, outros 

estudos também sugerem que as questões relacionadas com a saúde e emprego são as 
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principais Preocupações nas suas vidas (Dugas, Letarte, Rhéaume, Freeston & Ladouceur, 

1995).  

No contexto atual, a manutenção das Preocupações ao longo do tempo pode ser 

interpretada como um sinal de que algumas mulheres tendem a ser "preocupadas", seja 

porque são geralmente negativas e pessimistas, ou porque vivenciaram circunstâncias 

atípicas que eram fontes de preocupação persistente. 

Já há muito tempo que a maternidade deixou de ser entendida como um fenómeno 

isolado, para ser entendida como uma fase do desenvolvimento da família e como um 

período muito específico do ciclo vital da mulher, do recém-nascido e da família. A tendên-

cia da assistência obstétrica de hoje é que a mulher esteja integrada na família, e que a 

gravidez seja entendida como uma fase de desenvolvimento da família, uma vez que afeta 

todos os seus membros, pelo que a assistência deve ser direcionada para a família, ou 

seja, a mãe, o recém-nascido, o pai e os restantes membros que constituem o núcleo 

familiar. 

Como já demos a entender anteriormente, a enfermagem remete para o cuidar e no que 

diz respeito ao cuidar na área da saúde materna e obstétrica “centra-se não só no bem- 

-estar físico da mulher, mas também no bem-estar psico-emocional quer da mulher, quer 

da família, através do estabelecimento de relações empáticas, adoção de comportamentos 

que demonstrem respeito pela dignidade das pessoas sujeitos de cuidados e da promoção 

das condições necessárias para o cuidado do corpo e da mente” (Ceccato & Sand, 2001 

citado por Galhardo, 2004, p. 36).  
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PARTE 3 – CONCLUSÃO 

Na conclusão desta investigação entendemos fazer individualmente uma síntese de 

cada estudo, seguida das principais conclusões que são possíveis extrair e as implicações 

para a prática clínica e para a investigação. Por fim, apresentamos as limitações do estudo, 

assim como sugestões para futuras investigações. 

 

SÍNTESE DOS ESTUDOS 

Síntese do Estudo 1 – Preocupações maternas no pós-parto: revisão integrativa 

Da revisão integrativa realizada, destacamos seis dimensões que refletem as Preocupa-

ções maternas no pós-parto. São elas, por ordem decrescente de preocupação: Preocupa-

ções maternas e o cuidar do recém-nascido; Preocupações maternas e recuperação 

funcional; Preocupações maternas e transição para a parentalidade; Preocupações 

maternas e relacionamento conjugal; Preocupações maternas e família/apoio social e 

finalmente Preocupações maternas e apoio de profissionais de saúde. 

Através da identificação das Preocupações maternas no pós-parto é possível fazer um 

diagnóstico e desenhar uma intervenção direcionada aos conhecimentos/preocupações 

das mães. O enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica é o 

profissional que, de acordo com a sua formação, detém o conhecimento e as competências 

para a elaboração destes programas. 

Implicações para a prática clínica  

A identificação das Preocupações maternas através das perceções das mães, torna- 

-se importante para a prática clínica da enfermagem, pois fornece informações consis-

tentes, de modo a garantir estratégias de coping eficazes que fortaleçam a competência 

materna para uma transição ao papel parental adequada e harmoniosa. Ao fornecer um 

conjunto de informações relevantes aos enfermeiros, estes assumem um papel pedagó-

gico na conceção, implementação e desenvolvimento de estratégias destinadas a 

responder às principais Preocupações maternas no período do pós-parto. 

Implicações para a investigação 

Diante da necessidade de assegurar uma prática assistencial baseada em evidências 

científicas, a revisão integrativa tem sido apontada como uma ferramenta ímpar no campo 

da saúde, pois sintetiza as pesquisas disponíveis sobre determinada temática e direciona 
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a prática fundamentando-se em conhecimento científico. Neste sentido, a presente revisão 

integrativa pretendeu sustentar o nosso construto, verificando-se algumas similaridades, 

no que diz respeito às suas dimensões com o questionário validado e utilizado no presente 

estudo. Ao analisar vários estudos de investigação de forma a identificar quais as 

Preocupações maternas no pós-parto, promovemos uma compreensão mais detalhada do 

fenómeno em estudo e simultaneamente criamos impacto no pensamento crítico que a 

prática de cuidados necessita. 

Síntese do Estudo 2 – Adaptação cultural e validação do Mothers’ Concern Questio-
nnaire 

A versão original do questionário Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, foi criada 

por Kaitz (2007). A validação do MoCQ para a população portuguesa realizada neste 

estudo, foi desenvolvida em quatro etapas: tradução, retrotradução, comparação das duas 

versões e evidência da validade da nova versão.  

O QPM é um instrumento de autopreenchimento que avalia a perceção das mães sobre 

as suas Preocupações durante o período pós-parto. Foi utilizada uma escala do tipo Likert 

composta de 30 itens distribuídos em seis dimensões: Saúde da família (6 itens), Regresso 

ao trabalho (4 itens), Bem estar materno (6 itens), Rede social de suporte (5 itens), 

Cuidados à criança (5 itens) e Relação marital (4 itens). 

Evidenciou-se como um instrumento adequado para avaliar as Preocupações maternas 

no pós-parto. As características psicométricas da versão em português do questionário são 

comparáveis às relatadas originalmente por Kaitz (2007). A confiabilidade dos resultados 

é refletida por níveis de consistência interna razoáveis das dimensões do QPM e elevada 

no global, e muito boa estabilidade no tempo entre a primeira (1º mês pós-parto) e a 

segunda aplicação (6º mês pós-parto). 

Implicações para a prática clínica  

O contributo deste estudo centra-se na possibilidade de disponibilizar, na versão 

portuguesa, um instrumento fidedigno e válido que permita identificar as Preocupações 

maternas no que diz respeito às várias dimensões que constituem este questionário. 

Apesar de alguns condicionalismos, descrito na síntese do estudo 3, o questionário das 

Preocupações maternas parece ser adequado ao contexto do pós-parto. O instrumento é 

de fácil e rápido preenchimento e por isso pensamos que se trata de um instrumento 

promissor na sua aplicação na prática clínica no contexto dos cuidados de saúde materna 

e na investigação, permitindo a avaliação da perceção das mães quanto às suas 

Preocupações no período do pós-parto. 
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Implicações para a investigação 

A validação do QPM para a população portuguesa é um processo continuado e não um 

estudo isolado. Compreendemos este trabalho como um contributo inicial para a 

mensuração das Preocupações maternas, pelo que sugerimos a sua aplicação noutros 

contextos, em novas amostras de mães e com metodologias diversificadas. 

Síntese do Estudo 3 – Preocupações maternas no pós-parto: estudo de fatores 
associados 

A população-alvo do presente estudo foi constituída por 161 mães, o grupo etário 

dominante das mães participantes é o dos 29 aos 33 anos. A grande maioria das mães 

tem como habilitações académicas o ensino superior e o estado civil é casada. Quanto à 

situação profissional 73.3% da amostra estão empregadas. No que diz respeito ao 

agregado familiar, a grande maioria vive com marido/companheiro e filhos. A frequência de 

curso de preparação para o parto e parentalidade foi realizada por pouco mais de metade 

da nossa amostra. A grande maioria das mães não apresentou complicações durante a 

gravidez e durante o parto. 

De forma a dar resposta à problemática foram traçados os seguintes objetivos: 

descrever as Preocupações maternas em primíparas ao primeiro e ao sexto mês pós-parto; 

avaliar a mudança e estabilidade das Preocupações maternas e analisar a relação/asso-

ciação entre variáveis de natureza sócio demográfica (idade materna, situação profissional 

e habilitações académicas), obstétricas (frequência de curso de preparação para o parto e 

parentalidade) e relacionais (temperamento do bebé e vinculação materna), em primíparas 

ao primeiro e sexto mês pós-parto. Para cumprir estes objetivos estudaram-se primíparas, 

nos primeiros três dias, ao 1º mês e ao 6º mês do período do pós-parto. Nos primeiros 3 

dias, além do pedido de consentimento informado, aplicou-se o questionário 

sociodemográfico e a escala EVA, ao 1º e 6º mês aplicaram-se os questionários das 

Preocupações maternas e do temperamento do seu bebé. 

De acordo com os resultados do nosso estudo, os níveis de preocupação materna das 

primíparas ao 1º e ao 6 mês, não ultrapassam valores de média acima de 15.39 e 14.52, 

respetivamente, tendo em conta as seis dimensões do questionário: Saúde da família; Bem 

estar materno; Cuidados à criança; Rede social de suporte; Relação marital e Regresso ao 

trabalho. Apesar de se verificar um decréscimo nos valores de média, este não é muito 

expressivo. Passamos de seguida à apresentação dos principais resultados desta 

investigação, no que diz respeito às Preocupações maternas: 

– A dimensão que se revelou com maior perceção de preocupação materna nos dois 

momentos foi a Saúde da família. 
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- Ao 1º mês, verificou-se relação significativa entre a dimensão Regresso ao trabalho e a 

Idade Materna com um valor de p = 0.046. 

– Ao 6º mês não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas em 

nenhuma das dimensões do QPM e a Idade Materna.  

– As Habilitações Académicas, a Situação Profissional e a Frequência de um curso de 

preparação para o parto e parentalidade, ao 1º e ao 6º mês não apresentaram 

diferenças estatisticamente significativas.  

– Ao 1º mês a análise estatística revelou diferenças significativas com o Temperamento 

difícil do bebé, nas dimensões: Rede social de suporte (p = 0.018) Cuidados à criança 

(p = 0.000), Relação marital (p = 0.005) e no “QPM Global” (p = 0.002).  

– Ao 1º mês quanto ao Temperamento Imprevisível do bebé este está estatisticamente 

relacionado com todas as dimensões e no global do QPM.  

– Ao 6º mês, relativamente ao Temperamento difícil do bebé, foram identificadas relações 

nas dimensões: Saúde da família (p = 0.010), Regresso ao trabalho (p = 0.010), Bem- 

-estar materno (p = 0.041), Cuidados à criança (p = 0.000) e no QPM Global (p = 0.006).  

– Ao 6º mês no que diz respeito ao Temperamento Imprevisível do bebé, foi encontrada 

relação significativa apenas na dimensão Cuidados à criança com p = 0.027. 

– Ao 1º mês pós-parto, as diferenças observadas nos dois Protótipos de Vinculação 

materna segura e preocupada, foram verificadas nas dimensões: Saúde da família, 

Bem-estar materno, Rede social de suporte e QPM Global. 

– Ao 6º mês pós-parto, as diferenças observadas nos dois Protótipos de Vinculação 

materna segura e preocupada encontram-se nas dimensões: Saúde da família, Bem- 

-estar materno e Rede social de suporte à semelhança dos resultados encontrados ao 

1º mês. 

– Na análise global dos resultados para as Preocupações Maternas entre o 1º mês e o 6º 

mês, verifica-se que existem diferenças estatisticamente significativas com a evolução 

temporal, com a diminuição destas aos seis meses (Z = -2.678; p < 0.05). 

 

O desenvolvimento deste estudo contribuiu para reforçar a convicção de que, no âmbito 

da transição para a maternidade e concretamente na consecução do papel maternal – 

através do conhecimento das Preocupações maternas e a sua relação com alguns fatores 

– é expectável que o enfermeiro especialista em ESMO assuma a responsabilidade de com 

rigor, garantir o diagnóstico das necessidades, através das Preocupações que as mães 

percecionam ao 1º ao 6º mês de pós-parto e criar estratégias de intervenção nesse âmbito. 

Em suma, ao enfermeiro compete acompanhar e apoiar as mães nos momentos de 

transição do ciclo de vida, acionando todos os meios possíveis, no sentido de responder 
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às necessidades percecionadas e permitir uma adequada adaptação e neste sentido 

contribuir para a excelência dos cuidados de enfermagem. 

Implicações para a prática clínica 

Ao identificarmos os focos específicos de atenção de enfermagem no que diz respeito 

às Preocupações maternas no pós-parto e consequentemente serem objeto de análise, 

reflexão e reestruturação, estaremos a contribuir para uma transição saudável e adaptativa 

ao papel maternal. 

Este estudo pode também ter importantes implicações para o desenvolvimento de 

intervenções junto de profissionais no sentido de melhorar a qualidade dos cuidados 

prestados à puérpera no contexto da transição do período de pós-parto.  

Tendo em conta os resultados do estudo no que se refere ao temperamento difícil do 

bebé e as Preocupações maternas, parece-nos importante que os programas de 

preparação para o parto e parentalidade abordem esta temática, com o intuito de as mães 

estarem mais capacitadas e preparadas para lidar com o temperamento do seu filho, 

tornando-as menos preocupadas com esta variável. Esta abordagem também devia ser 

extensível ao temperamento imprevisível, como podemos verificar pelos resultados deste 

estudo, através da relação estatística do mesmo com as Preocupações maternas no  

pós-parto. 

Implicações para a investigação 

Assim, para futuras investigações e uma vez que poucos resultados estatisticamente 

significativos foram encontrados é proposto que seja utilizada uma amostra de mães de 

maior dimensão, de forma a verificar se os resultados obtidos poderiam mostrar-se mais 

representativos. Seria também importante fazer uma análise da amostra em estudo antes 

da investigação propriamente dita de modo a compreender a sua representatividade na 

população portuguesa. 

Aumentar a representatividade da amostra, aplicando o estudo a outras maternidades, 

ao invés de apenas uma maternidade, poderá ser uma forma de alargar o âmbito da 

investigação.  

Apesar de um dos objetivos da presente investigação ter sido o estudo do temperamento 

difícil do bebé, os resultados encontrados no que diz respeito ao temperamento 

imprevisível, merecem uma reflexão e destaque em futuros estudos. Deste modo, pensa-

mos ser importante conhecer a relação deste tipo de temperamento com a vinculação (quer 

para a figura materna quer para a figura paterna). 
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A extensão deste mesmo estudo a outro tipo de famílias, como sejam as famílias 

monoparentais e homossexuais, entre outras, parece-nos fundamental pois são realidades 

em crescimento na nossa sociedade, que precisamos também de dar voz e incluir nas 

nossas investigações. 

Limitações do estudo 

Todo o processo de investigação científica tem associado um conjunto de limitações, e 

este não é exceção. Ao longo do desenvolvimento do estudo identificaram-se algumas 

limitações de carácter metodológico, nomeadamente o tipo de estudo, da seleção da 

amostra e do acesso à população. 

A amostra não probabilística do tipo de conveniência/acidental foi recolhida apenas 

numa única maternidade, condicionando também o seu tamanho. Assim, o nível de amos-

tra, limitou a possibilidade de extrapolação dos dados para a população geral.  

O facto de a investigação ter decorrido apenas numa instituição de saúde, confinou a um 

conjunto de mães de uma determinada área geográfica, com hábitos e dinâmicas de 

trabalho similares. 

Os instrumentos utilizados neste estudo foram cuidadosamente estudados, selecio-

nados e previamente testados em estudos anteriores, no entanto, alguns coeficientes de 

fidedignidade revelaram-se abaixo do desejado, como é o caso do EVA. 

A opção por um estudo longitudinal foi o mais indicado para os objetivos que se 

pretendiam alcançar, no entanto e de acordo com a literatura, a consequência deste estudo 

foi a dificuldade de manter os mesmos participantes ao longo da investigação. Este facto 

pode justificar as diferenças observadas no número de mães do estudo nos vários 

momentos da recolha de dados. De facto, embora as mães se mostrassem interessadas e 

recetivas no primeiro contacto que foi realizado na maternidade, algumas acabaram por 

desistir nos momentos seguintes da investigação, apesar da insistência da investigadora. 

A principal razão apontada pelas mães foi a falta de tempo, causada pelos cuidados  

ao bebé. 

Outra limitação deste estudo foi a utilização de questionários de autorresposta que, 

embora tenham vantagens como a simplicidade e facilidade de resposta, apresentam a 

desvantagem de ser difícil evitar ambiguidades interpretativas, nomeadamente a compre-

ensibilidade dos itens, a motivação, a desejabilidade social dos sujeitos. Indiretamente 

medidas de autorresposta de memória emocional poderão ser influenciadas pelo estado 

emocional no momento da resposta (Bifulco & Thomas, 2013). 
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Sugestões: 

A participação dos pais (figura paterna) na criação e educação dos filhos tem crescido 

significativamente, assumindo estes um papel cada vez mais importante e dedicando 

várias horas aos cuidados de seus filhos. Desta forma, entende-se que futuros estudos 

devam envolver não apenas mães, mas também pais. 

Para estudos futuros seria importante analisar possíveis associações entre construtos 

com outro tipo de abordagem de investigação como a entrevista semiestruturada, que vai 

favorecer uma maior exploração e aprofundamento dos temas investigados, ou mesmo 

utilizando métodos de observação comportamental, concretamente para o temperamento 

de bebé. 

A limitação encontrada e identificada quanto à ausência de estudos ao 1º e ao 6º mês, 

pode funcionar como uma sugestão de futuros estudos, tendo em conta os resultados dos 

dois momentos nesta investigação. 

Outro aspeto importante a considerar em futuras investigações é conhecer se as mães 

tinham uma rede social de suporte que as ajudasse nesta nova fase da vida, provavelmente 

este aspeto poderá condicionar a perceção que as mães têm acerca das suas 

Preocupações no período pós-parto, pois tal como referido na literatura consultada, mães 

que tem uma boa rede de apoio são mães que evidenciam menor preocupação.  

De facto, a ausência de suporte aumenta a vulnerabilidade durante a transição para a 

parentalidade (Darvill, Skirton & Farrand, 2010). 

Fazer perguntas às mães que lhes permitam rever suas redes de apoio e ter expecta-

tivas apropriadas sobre os tipos de apoio em torno delas poderia ajudar as mulheres a 

considerar suas necessidades pós-parto (Negron et al., 2013). 

Organizar uma rede de apoio formal recorrendo à cooperação dos meios de comu-

nicação existentes, nomeadamente uma linha de apoio telefónico onde os pais possam 

esclarecer duvidas com médicos e enfermeiros com experiência na área da saúde materna 

e neonatal e um endereço eletrónico onde existam informações pertinentes e constante-

mente atualizadas pelos profissionais de saúde e onde os pais possam expressar a sua 

opinião e clarificar itens. Concomitantemente a organização de uma rede de apoio informal 

onde os pais partilhem experiências entre si, com intervenções que recorram à 

demonstração e ao treino, promovem a integração de aprendizagem cognitiva, afetiva e 

psicomotora, diminuindo assim sentimentos de isolamento (Mendes, 2014). 

Criar o apoio domiciliário onde seja realizada uma avaliação após a primeira semana do 

bebé em casa e o consequente acompanhamento de acordo com as necessidades 

identificadas. A visita domiciliária deveria ser uma realidade em todo o país não se 

restringindo a uma única consulta, mas sim as necessárias, até que a puérpera e o 
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enfermeiro acordassem a sua suspensão, evitando-se assim a uniformização de 

calendarização igual para todas as situações (Mendes, 2014). 

No período pré-natal a oferta de cursos de preparação para o parto e parentalidade é 

grande, no entanto após o nascimento tal não se verifica, pois, os locais onde os pais 

possam partilhar em grupo, dúvidas e esclarecimentos são escassos. Neste sentido 

também a incrementação de um maior número destes cursos seria benéfico. 

 

Em suma: 
A preparação do papel parental é bastante abrangente e, em nosso entender, resulta 

de um conjunto de intervenções do enfermeiro junto das mães com vista à obtenção, por 

parte destas, de conhecimentos e estratégias que as tornem capazes de desempenhar as 

tarefas subjacentes à parentalidade. Ao longo do acompanhamento da família no seu 

processo de adaptação e exercício da parentalidade, o EESMO tem oportunidade de 

conhecer as Preocupações e dar resposta às necessidades dos pais, e se necessário, 

intervir a nível da instrução, ensino e treino nas dimensões em que identificaram maior 

preocupação. 

O pós-parto é um período de extrema importância na vida da mulher, que deve ser vivido 

de forma positiva, e a enfermagem encontra-se numa posição privilegiada no que se refere 

ao atendimento à mulher neste período. Atendendo a que o enfermeiro tem como 

responsabilidade profissional a facilitação dos processos de transição, esta área apr-

esenta-se como prioritária, tornando-se necessário o desenvolvimento de pesquisas e 

investigações, que permitam compreender a forma como devem cuidar do casal e da sua 

família nesta nova fase do ciclo vital, respeitando sempre os direitos da mulher a uma 

maternidade segura e prazerosa. 
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ANEXO 1 – Escala de Vinculação do Adulto, Eva (M.C. Canavarro, 1995) – Versão 

Portuguesa da Adult Attacment Scale (Collins & Read, 1990). 

 

 
  

Escala de Vinculação do Adulto 
EVA - M.C. Canavarro, 1995; Versão Portuguesa da Adult Attachment Scale-R; Collins & Read, 1990 

Por favor leia com atenção cada uma das afirmações que se seguem e assinale o grau em que cada uma descreve a forma como 
se sente em relação às relações afectivas que estabelece. Pense em todas as relações (passadas e presentes) e responda de 
acordo com o que geralmente sente. Se nunca esteve afectivamente envolvido com um parceiro, responda de acordo com o que 
pensa que sentiria nesse tipo de situação.  
  Nada Pouco Característico Muito Extremamente 
  característico característico em característico característico 
  em mim em mim mim em mim em mim 

   
1. Estabeleço, com facilidade, relações com as pessoas.    

2. Tenho dificuldade em sentir-me dependente dos 
outros.   

3. Costumo preocupar-me com a possibilidade dos 
meus parceiros não gostarem verdadeiramente de 
mim.   

4. As outras pessoas não se aproximam de mim tanto 
quanto eu gostaria.  

5. Sinto-me bem dependendo dos outros.   

6. Não me preocupo pelo facto das pessoas se 
aproximarem muito de mim.  

7. Acho que as pessoas nunca estão presentes quando 
são necessárias.  

8. Sinto-me de alguma forma desconfortável quando 
me aproximo das pessoas.  

9. Preocupo-me frequentemente com a possibilidade 
dos meus parceiros me deixarem.  

10. Quando mostro os meus sentimentos, tenho medo 
que os outros não sintam o mesmo por mim.  

11. Pergunto frequentemente a mim mesmo se os meus 
parceiros realmente se importam comigo.  

12. Sinto-me bem quando me relaciono de forma 
próxima com outras pessoas.  

13. Fico incomodado quando alguém se aproxima 
emocionalmente de mim.  

14. Quando precisar, sinto que posso contar com as 
pessoas.  

15. Quero aproximar-me das pessoas mas tenho medo 
de ser magoado(a).  

16. Acho difícil confiar completamente nos outros.  

17. Os meus parceiros desejam frequentemente que eu 
esteja mais próximo deles do que eu me sinto 
confortável em estar. 

18. Não tenho a certeza de poder contar com as pessoas 
quando precisar delas.  
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ANEXO 2 – Questionário de Temperamento do bebé, Pires (1994). 

 

 
1 

 

PARTE II 

QUESTIONÁRIO SOBRE A CRIANÇA 

(Pires, 1994) 

 

 

Data de nascimento: ___/___/____   Data Atual: ___/___/____ 

 

 

1.É fácil ou difícil para si acalmar ou sossegar o seu bebé quando ele chora ou quando está 
inquieto? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

2. É fácil ou difícil para si prever quando é que o seu bebé vai adormecer ou acordar? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

3. É fácil ou difícil para si prever quando é que o seu bebé vai ficar com fome? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

4. É fácil ou difícil para si saber o que é que está a incomodar o seu bebé quando ele chora 
ou rabuja? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

Muito fácil Dificuldade 
Média 

Difícil 

Muito fácil Dificuldade 
Média 

Difícil 

Muito fácil Dificuldade 
Média 

Difícil 

Muito fácil Dificuldade 
Média 

Difícil 



Anexos 

199 

 

2 
 

5. Quantas vezes por dia, em média, o seu bebé fica rabugento ou irritado? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

  

 

6. Em geral, o seu bebé chora e rabuja? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

 

7.Com que facilidade é que o seu bebé fica inquieto ou chora? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

8.Quando o seu bebé rabuja ou chora (por exemplo, antes de comer, ao mudar as fraldas, 
etc.), fá-lo com vigor, chora alto? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

9.Como é que o seu bebé reage quando o está a vestir? 

 
1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

10.O seu bebé é uma criança activa? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

Nunca 5/6 vezes 
 

Mais do que 
15 

Muito pouco; 
bastante menos 
do que a maioria 
das crianças 

Tanto como a 
maioria das 

crianças 

Muito; bastante 
mais do que a 

maioria das 
crianças 

Dificilmente fica 
perturbado 

Moderada Perturba-se 
facilmente 

Chora muito 
baixinho 

Moderado 

 

Muito alto; é 
de uma 

pessoa fugir 

Bem. Gosta. Moderado 

 

Não gosta 
nada 

Muito calma e 
quieta 

Moderada 

 

Muito ativa 
e vigorosa 

½ vezes 
 por dia 

¾ vezes  7/9 vezes  
 
 

10/14 vezes  
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3 

 

11.Até que ponto o seu filho sorri e faz sons de satisfação? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

 

12.Como é o humor habitual do seu bebé? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

13.O seu bebé gosta que lhe peguem? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

14.É fácil ou difícil para si prever quando é que o bebé vai precisar de mudar a fralda? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

15.Até que ponto o humor do seu bebé é variável? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

 

16.O seu bebé fica excitado, alegre, quando as pessoas brincam ou falam com ele? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 

 

Muito pouco; 
bastante menos 
do que a maioria 
das crianças 

Tanto como a maioria 
das crianças 

Muito; bastante 
mais do que 
maioria das 

crianças 

Muito alegre Nem sério nem 
alegre 

Sério 

Não gosta de 
estar ao colo 

Às vezes gosta, 
outras não 

Muito; quer 
estar sempre 

ao colo 

Muito fácil Dificuldade média Difícil 

Raramente 
muda; quando 
muda, muda 

devagar 

Moderado 

 

Muda com 
frequência e 
rapidamente 

Muito excitado Moderado 

 

Não fica 
excitado 
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4 
 

17.Por favor, avalie o grau médio de dificuldade que o seu bebé representaria para a maior 
parte das mães? 

1 □             2 □             3 □             4 □             5 □             6 □             7□ 

 Muito fácil Normal; alguns 
problemas 

Muito dificil 
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ANEXO 3 – Questionário das Preocupações Maternas, QPM (Caetano, Mendes, Azeredo, 

& Rodrigues, 2012 versão portuguesa do Mothers’ Concern Questionnaire – MoCQ, de 

Kaitz, 2007). 

 

 
  

PARTE III 

Versão portuguesa piloto Questionário de Preocupações Maternas - QPM de 
(Mendes, Caetano, Azeredo & Rodrigues, 2012) de Maternal Concerns 

Questionnaire (Kaitz, 2007) 

Mães de crianças pequenas podem ter preocupações com o seu bebé, com as relações no seio 
da sua família e com as competências parentais. Por favor registe (com uma X) o grau de 
preocupação que representa para si cada um dos itens seguintes no momento atual. 

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO 

1- Não estou nada preocupada       2- Preocupa-me um pouco              3- Estou de alguma forma preocupada               
4- Estou moderadamente preocupada      5- Estou bastante preocupada        6 - Estou muito preocupada                      
7 - Estou extremamente preocupada 

 

  1 2 3 4 5 6 7 
1 Acesso a ajuda prática        
2 Saúde do bebé        
3 Ser uma boa mãe        
4 Relação com familiares        
5 Lidar com as exigências em casa        
6 Receber bom tratamento médico        
7 Ficar deprimida        
8 Regressar ao trabalho        
9 Separação do bebé        
10 Ter tempo para estar com o cônjuge        
11 Creche        
12 Adormecer o bebé        
13 Problemas económicos        
14 Ter tempo para assuntos pessoais        
15 Relacionamento com o cônjuge        
16 Ser excluída        
17 Divisão do trabalho em casa        
18 Acalmar o bebé        
19 Relação com os amigos        
20 Saber quando o bebé está doente        
21 Regressar à sua forma normal        
22 Estar confinada dentro de casa        
23 A sua saúde        
24 Alimentar o bebé        
25 Dar medicamentos ao bebé        
26 O bebé acordar durante a noite        
27 Segurança        
28 Apoio emocional        
29 A saúde do cônjuge        
30 Ser mãe e trabalhadora        
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ANEXO 4 – Parecer da Comissão de Ética da Unidade de Investigação em Ciências da 

Saúde: Enfermagem (UICISA-E), da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. 
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ANEXO 5 – Autorização da Unidade de Inovação e Desenvolvimento do Centro Hospitalar 

e Universitário de Coimbra, EPE. 
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--
. V} Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

Unidade de Inovação e Desenvolvimento C.H.U.C..r•c - Conselho de Adminislmáo 
Centro de Ensaios Clínicos · 

Exm.º Senhor 
V"'(; 

L 
Presidente do Conselho de 

\r ;\( \\, do C.H.U.C. 

Ref.ª: CHUC-51-12 

HMartins Nune_s 
lh de Administraçao . e do Conse o 

Pres1 C -pE c.H.U• • ·.i:. 

A pedido da Sr. ª Enf. ªAna-Bela Jesus Roldão Caetano, recebeu esta Unidade um 

pedido de autorização de um Projecto de Investigação sobre "PREOCUPAÇÕES 

MATERNAS EM MÃES PRIMÍPARES DURANTE os PRIMEIROS 6 MESES PÓS-PARTO", ao 

qual não se aplicam as normas previstas na Lei n.º 46/2004 de 19 de Agosto e 

colheu parecer favorável da Comissão de Ética deste Hospital. 

Informa-se V. Ex8. que este projecto não acarreta qualquer encargo 

financeirn adicional para o CHUC. 

Solicita-se assim a autorização do Conselho de Administração para este 
Projecto. 

Com os mais respeitosos cumprimentos, 

O Director da Unidade de Inovação e Desenvolvimento 

(Prof. Doutor Pedro Monteiro) 
r---c. 

CONSELHO DE ADM!W rnAÇÃO - . 

U Secretariado • 239 400400 Ext 13724 Te/f. Dlrecto: 239400477 
Fax: 239632241; gai@huc.min-saude.pt 
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 
Unidade de lnovaçlo e Desenvolvimento 

Centro de Ensaios Clinicos 

AUTORIZAÇÃO DE PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO 

CHUC 51 12 

NOME DO PROJECTO: 

PREOCUPAÇÕES MATERNAS EM MÃES PRIMÍPARES DURANTE OS PRIMEIROS 6 

MESES PÓS-PARTO 

INVESTIGADOR PRINCIPAL: 

1 Enf. ªAna-Bela Jesus Roldão Caetano 

__________ ._] 
De aeordo com a Legislação em vigor, é autorizada a realização, nos Hospitais da 

Universidade de Coimbra, du Projecto de Investigação supracitado. 

DATA J.11/I1f /..... 

Presidente do Conselho Administração 

Dr. José Martins Nunes 
Presidente do Conselho 'de 

; .. 
..,,....... _ .. _.,... --

. -- - . 
- ,. "< " ........ • .,, -T"""<•=-·· - ··-,.-,-- ) . .... 

. . :_ 
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

COMISSÃO DE .Ê'11CA PARA .A SAÚDE V/Sfo / 1i U.I.t>. 
paro diftdão 

N/Refª 
CES 

Ofício N° 
0137 

Exmo. Senhor: 
Director Clínico do 
CHUC, E.P.E. 

Data 
20.08.2012 

ASSUNTO: [CHUC-51-12] - Estudo ObserH:tciono/ em mães Primípares 
durante os primeiros 6 meses pós-parto" - Ana-Bela .Jesus Roldão Caetano - enfermeil"G 
especialista em saúde materna e obstetrícia e aluna do curso de Doutoramento em Ciências de 
Enfermagem no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto- (estudo a 
ser realizado nos Serviços de Puerpério e Cirurgia Obs'fétrica da Matemidade Dr. Daniel Matos dos HUC-
CHUC). 

Cumpre-me informar Vosso Ex.ª que o Comissão de Ética poro o Saúde do CHUC, EPE, reunido em 

27 de Julho de 2012, com a presença da maioria dos seus membros, após análise do projecto 

mencionado em epígrafe e ouvido o relator, emitiu o seguinte parecer: 

O estudo tem como objectivo: - Awlior a influência do temperamento do bebe, o retomar da 

actividade laboMI, as variáveis sócio demográficas (idade materno, condições socioeconómicos e 

habilitações literários), vinculação do adulto e complicações obstétricas durante a gravidez e/ou 

porto nas preocupações maternos em mães pela primeira vez durante os primeiros 6 meses pós-

porto; - Avaliar a mudança e estabilidade das preocupações maternas em mães pelo primeira vez 

durante os primeiros 6 meses pós-parto; - Validar e aferir para a população portuguesa o 

instrumento ªMothers' Concerns· Questionnair (Kaitz, 2007). 

Quanto à metodologia: - Amostra não probabilística não intencional, constituído por puérperos 

primíporos de parto de termo de feto único, que se encontrem internados nos serviços de 

Puerpério e Cirurgia Obstétrica, da Maternidade Dr. Daniel de Motos, com recolho de dados em 3 

momentos: até 72 horas após o porto; ao 3° e 6° mês de vida do bebé. O 1º momento será 

efectuado no internamento em que é pedido de consentimento informado e realizado a recolha de 

informação relativa a dados sócio demográficos, complicações obstétricas durante a gravidez e/ou 

parto e a aplicaçêfo da Escala de Vinculação do Adulto. Neste contacto, irão ser entregues 2 
--··-------

' A v. Bissaya Barreto I Pct." Prof Mota Pinto 
CoiJnbm 

E-mcil: Td.: 239 .. o0 -108 
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Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

COMISSÃO DE ÉTICA PARA A SAÚDE 

envelopes selados, com o endereço da investigadora com o Questionário de Preocupaç&s 

Maternas, (Versão portuguesa piloto), e o questionário sobre o temperamento do bebé. Estes 

questionários serão para preencher ao 3° e 6° mês de vida do bebé. Para efeitos de envio de SMS 

a lembrar o tempo em que os questionários deverão ser preenchidos será pedido o contacto 

telefónico das participantes no estudo; • Para validar e aferir paro a população portuguesa o 

instrumento •Mothers' Concerns Questionnair (Koitz, 2oon. pretende utilizar uma amostra de 150 

puérperas; - O recrutamento das puérperas será realizado entre o 1° e o 3° dia de internamento. 

A inyestigadora propõe-se realizar um estudo quantitativo de nível Il descritivo-correlacional, 

pretendendo com o mesmo contribuir para o estudo de factores que interfiram na transição para a 

parentalidade, no pós-parto, de mães pela primeira vez e identificar quais as preocupações no 

contexto da sua interacção com o bebé, família e contexto laboral, com a finalidade de minimizar 

as preocupações sentidos no domicilio. Os questionários o aplicar são de resposta múltipla. O 

documento de consentimento informado salwguardo no essencial os questões éticos. 

Considerando o exposto, o projecto tem parecer fowráwl à suo realização. Deliberação aprowda 

por unanimidade. 

Mais se informa que a CES do CHUC deve ser semestralmente octuolizada em relação ao 

desenvolvimento dos estudos favoravelmente analisados e informada da data da conclusão dos 

mesmos, que deverá ser acompanhada de relatório final. 

Com os melhores cumprimentos, 

P' A COMISSÃO 
[) 

A CES do HtlC-cHUC: Prof. Doutor Joá Joaq.ii111 Sausa Barros: Prof.• DoutorlCI Maria Fcitll!IG Pinto Sarcliw Martins; Dr. Mdrio Rui Almeldo 
8NnCO Eltf.0 Aclilio rmoco Mendes; Prof. Doutor Ccrlos Alberto Fome. Ribeiro; Dra. Alcxcindl'll Vilelo: PGdrs JO$á ArrtcSnlo Afon1e1 
Pais. 

A CES do HSC-CHUC: Dra. Cldudia Smrtos; Dra. Ccneeiçilo PucoGI.- Dnl. Ana Maria Martins, Dr. Paulo Figueiredo; &if. • Fernanda PercirG. 
A CES do H6-tHtJC: Dra. Marlo Alice TOl'Cato; Dr. Jod. Alws 6rilo Gonçalws; Enf.• Femc91do Mateus; t>ro. Maria Helena &orna;; Dr. Josi 

Antdnio Pinheiro; l>ro. Mal'garido OJnho Martins 

'A v. Bissaya Barreto / Pct.• Prof Mota Pinto 
Coimbm 

E-mail: scc·!tíca@huc.min-:>-1•de.;it Te!.: 239-WO -l08 
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ANEXO 6 – Autorização da autora para a utilização do questionário Mothers’ Concern 

Questionnaire – MoCQ, de Kaitz (2007). 

 

 

Ana Bela Caetano 

De: 
Enviado: 
Para: 
Assunto: 

Isabel Mendes <isabelmendes@esenfc.pt> 
10 de setembro de 2019 09:34 
'Ana Bela Caetano' 
FW: Permission to use the Mothers' Concern Questionnaire 

De: Isabel Mendes [mailto:isabelmendes@esenfc.pt] 
Enviada: segunda-feira, 26 de julho de 2010 09:09 
Para: 'Marsha Kaitz' 
Assunto: RE: Permission to use the Mothers' Concern Questionnaire 

Dear Dr. Marsha Kaitz, 

Thank you so much for your attention, and to send to us yours articles. 
Of course 1 will e-mail you with the results. 

Kind regards 
Isabel 

De: Marsha Kaitz [mailto:msmarsha@mscc.huji.ac.il] 
Enviada: segunda-feira, 26 de Julho de 2010 8:01 
Para: Isabel Mendes 
Assunto: Re: Permission to use the Mothers' Concern Questionnaire 

Dear Dr. Mendes, 
Thank you for your interest in the MoCQ (Maternal Concem Questionnaire), and you are most welcome to use it. 1 
agree with you that studying the feelings of parents in the postpartum period are important, and since most studies 
are dane in the US and Europe, it would be interesting to learn about a Portugese sample. 

No, the MoCQ has not been translated into Portugese. The original questionnaire was in Hebrew (and the sample 
was lsraeli). 1 attach a copy of the questionnaire and an article of mine that you find of interest. lt is about feelings 
(positive and negative) of first-time lsraeli parents. 

l'd appreciate if you would send me any final manuscript that uses the MoCQ. 
Thanks and best of luck in your research. 

Regards, 
Marsha Kaitz 

----- Original Message -----
From: 

Sent: Wednesday, July 21, 2010 2:50 PM 
Subject: Permission to use the Mothers' Concern Questionnaire 

Dear Marsha Kaitz, 

1 am a Portuguese coordinator professor in Nursing and Midwifery and my area of study is related to the postpartum. 
My doctoral thesis was focus in the lived experiences of the maternal and paternal adjustment to postpartum in a 

group of first-time parents, and one of the findings evídence the need of support related to dimensions of qualíty of 
life (physical and mental health, social support) specially ín new mothers. 

1 am attached the pdf article published ín the Bírth lssues 
[Página n.0 ] 
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Now, 1 have a Doctoral student who wants to study the mothers concerns during later in post partum. So we find ín 
the biblíographic search one article of your's and collegues "Maternal concems during early parenthood" that 
was really great! and so we are interested in using the MCQ in a study that aims, as in your study, to identify primary 
concerns of mothers later ín the first post-partum year, and factors that are associated as in your study. So, 1 am 
asking you permíssion to use those instruments, and asking if there is already a Portuguese Version, if not we could 
do the validation process to the Portuguese version. 

Kind Regards 

Isabel Margarida Mendes, PhD, RN, coordinator professor 

lnstitutional Adress: 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra Av Bissaya Barreto e/ou Rua 5 de Outubro - Apartado 55 
3001-901 Coimbra 
Portugal 

[Página n.0 ] 
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APÊNDICE 1 – Questionário sociodemográfico e obstétrico. 

  

 
                            

 
IDADE _______________ ANOS   

     

HABILITAÇÕES ACADÉMICAS     

1º Ciclo □    
2º Ciclo □    
3º Ciclo □    
Ensino Secundário (12ºAno) □    
Ensino Superior □    
SITUAÇÃO PROFISSIONAL     

Empregada □    
Desempregada □    
Doméstica □    
Estudante □    
ESTADO CIVIL     

Solteira □    
Casada □    
Divorciada □    
União Facto □    
AGREGADO FAMILIAR     

Sozinha □    
Com marido/ companheiro e filhos □    
Com pais/ sogros □    
Outro __________________________ □    
  
Frequência de curso de preparação 
para a maternidade/nascimento 
 

SIM □ NÃO □ 

     
Teve alguma complicação durante a 
gravidez? 
 
Qual?__________________________ 

SIM □ NÃO □ 

     

Teve alguma complicação durante o 
Parto? 
Qual?__________________________ 

SIM □ NÃO □ 

 

DADOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS E OBSTÉTRICOS 

PARTE I 
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APÊNDICE 2 – Consentimento informado, esclarecido e livre para participação em estudos 

de investigação. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO 
 
 

 

Eu (nome em letra maiúscula), ____________________________________________________, 

abaixo-assinado, concordo em participar voluntariamente num estudo da autoria de Ana-Bela 

Jesus Roldão Caetano, cujo tema é “Preocupações maternas em primíparas durante os primeiros 

6 meses de pós-parto”, cujo objectivo principal é identificar as preocupações maternas em 

primíparas, durante os primeiros 6 meses de pós-parto e fatores associados. 

A minha participação consiste no preenchimento de um questionário em três momentos, 

constituído por questões de caracterização pessoal, uma escala de vinculação do adulto, do 

temperamento do bebé e a uma escala de preocupações maternas. 

Estou ciente de que terei: 

1. A garantia de receber esclarecimento em qualquer momento que julgar necessário, antes 

e durante a minha participação no estudo; 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar no 

estudo sem nenhuma consequência ou penalidade para mim; 

3. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o carácter de anonimato das 

informações prestadas; 

4. Assegurado que as informações prestadas e os resultados delas decorrentes destinar-se-ão 

à apresentação e/ou publicação de trabalhos de carácter científico; 

5. Os resultados do estudo estarão disponíveis para mim por meio das divulgações 

científicas e directamente através da investigadora. 

A assinatura abaixo representa a minha anuência em participar no presente estudo. 
 
Data: ___ / ___ / 2014 
 

________________________________________________ 
(Assinatura da participante) 

 
Forma de contacto com a participante (para envio de uma cópia do presente documento e/ou 
comunicação dos resultados): 
 
 
 
 
 
Contacto com autora do estudo: 
Ana-Bela Jesus Roldão Caetano 
E-mail: ana@esenfc.pt 
Telefone: 239487200 – gabinete 3 – extensão 1103 
Telemóvel:967844117 


