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RESUMO 

 

O apoio social é um aspecto relevante durante toda a vida, em especial nos períodos de 

crise.  Como momento de crise, destaca-se o parto prematuro, seguido da hospitalização 

do neonato.  Este tipo de nascimento está associado a índices elevados de ansiedade, 

representando riscos à saúde psíquica materna e à relação mãe-bebê. O objetivo desta 

pesquisa é investigar se existe relação entre o apoio social percebido e a expressão de 

sintomas de ansiedade em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados. Trata-se 

de um estudo correlacional de corte transversal, realizado durante o período de abril a 

outubro de 2011, sendo adotado o tipo amostra por conveniência. Esta foi constituída 

por setenta mães acompanhantes de recém-nascidos pré-termo hospitalizados e setenta 

mães de bebês a - termo. Os instrumentos utilizados foram o Inventário de Ansiedade 

Traço-Estado e a Escala de Apoio Social. Os resultados demonstraram relação negativa 

de intensidade fraca entre a Ansiedade-Estado e o apoio emocional, bem como relação 

negativa de intensidade fraca a moderada entre a Ansiedade-Traço, o apoio social e suas 

dimensões: (apoio material, emocional, de informação, interação social positiva e 

afetivo). Estes sugerem que quanto melhor a percepção de apoio, menos intensa é a 

sintomatologia ansiogênica, sendo o inverso também verdadeiro. Destaca-se, portanto, a 

relevância do apoio social neste contexto, bem como a importância dos profissionais de 

saúde não enfatizarem apenas a saúde física do neonato, mas também os aspectos 

psicossociais que perpassam o nascimento prematuro seguido de hospitalização. 

 

Palavras-chave: mãe; prematuro; ansiedade; apoio social. 
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ABSTRACT 

 

Social support is an important factor throughout one’s life, especially in times of crisis. 

Premature delivery can be considered a crisis, followed by neonatal hospitalization. 

This type of birth is associated with elevated anxiety, representing risks to maternal 

mental health and mother-infant relationship. This research aims to investigate whether 

a relationship exists between perceived social support and the expression of anxiety in 

mothers of premature, hospitalized newborns. This is a cross-sectional, correlational 

study, conducted during the period of April to October 2011, using a convenience 

sample. The sample consisted of seventy mothers with preterm, hospitalized newborns 

and seventy mothers of full-term newborns. The instruments used were the State-Trait 

Anxiety Inventory and the Social Support Scale. The results demonstrated a weak 

negative relationship between intensity-State Anxiety and emotional support as well as 

a negative relationship in intensity between low to moderate-Trait Anxiety, social 

support and its dimensions (material support, emotional, information, interaction 

positive social and emotional). These suggest that the better the perception of social 

support, the less severe anxiogenic symptoms will be, and the converse is also true. It is 

noteworthy, therefore, the importance of social support, as well as the importance of 

health professionals to be aware not only of the physical health of the newborn, but also 

the psychosocial aspects that pervade the context of preterm birth followed by 

hospitalization. 

 

Keywords: mother, premature, anxiety, social support. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestação é um período no qual a mulher passa por mudanças fisiológicas, 

sociais e psicológicas, podendo ser um momento em que se observa o aumento de 

sintomatologias, como sintomas de ansiedade e depressão, ou até mesmo o 

desenvolvimento de transtornos psiquiátricos (Baptista, Batista, & Torres, 2006). 

Assim, durante o período pré e pós-natal muitas genitoras relatam sentimentos tais 

como tristeza ou ansiedade em vez de alegria (Camacho et al., 2006). 

Dentre os diversos fatores que podem estar associados ao sofrimento referido, 

destaca-se, o nascimento prematuro, seguido de internação do neonato em Unidades de 

Terapia Intensiva (UTIN) e Unidades de Cuidado Intermediário Neonatal (UCIN). 

Segundo Botelho e Leal (2007), anualmente, no mundo, 13.000.000 de mulheres são 

mães de bebes pré-termo. Este tipo de nascimento tem sido considerado como um 

complexo problema de saúde pública, pois além de estar relacionado à alta mortalidade 

e morbidade infantil, representa o principal fator, associado a deficiências adquiridas 

após o parto (Passini et al., 2010).  

Assim, a prematuridade simboliza um desafio que se inicia desde o momento em 

que é constatada a necessidade do parto, pois faz com que a mãe precise se adaptar a 

ideia de ter seu filho antes do tempo planejado, bem como aos riscos associados ao 

nascimento pré-termo (Cunha et al., 2009; Souza, Araújo, Costa, Medeiros, & Accioly, 

2010). Ademais, segundo Obeidat, Bond e Callister (2009) a admissão do neonato na 

UTIN exige que os pais e demais membros da família se adaptem ao ambiente 

hospitalar e as demandas associadas a este. Portanto, o nascimento prematuro é 

concebido como um evento potencialmente estressor, que pode estar associado a danos 
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a saúde psíquica das genitoras e de seus familiares (Davis, Edwards, Mohay, & Wollin, 

2003; Lefkowitz, Baxt, & Evans, 2010; Obeidat et al., 2009; Sáenz et al., 2008).   

Apesar de ser um período que afeta toda a família, estudos têm relatado que as 

mães apresentam ansiedade mais intensa quando comparados aos níveis apresentados 

pelos pais (Correia & Linhares, 2007). Dessa maneira, pesquisas têm investigado 

aspectos relacionados ao equilíbrio emocional materno, constatando altos índices de 

sintomatologia ansiogênica em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados 

(Dantas, Araújo, Santos, Pires, & Maia, 2012; Padovani, Linhares, Carvalho, Duarte, & 

Martinez, 2004; Padovani, Linhares, Carvalho, Duarte, & Martinez, 2009).  

Os transtornos e sintomas de ansiedade estão entre os mais comuns, podendo estar 

presentes em momentos diversos da vida (Andrade & Gorenstein, 1998). Salienta-se 

que existem algumas fases do desenvolvimento em que estes sintomas tendem a 

apresentar-se de forma mais prevalente, como por exemplo, o pós-parto, em especial 

quando este período é marcado pelo nascimento pré-termo (Padovani, 2005). 

Entretanto, a ansiedade quando muito intensa representa riscos não só a saúde psíquica 

das puérperas, como a relação mãe-bebê (Correia, Carvalho, & Linhares, 2008; Pinto, 

Padovani & Linhares, 2009; Schmucker et al., 2005).  

Assim, considerando o contexto supracitado, faz-se relevante investigar potenciais 

fatores de proteção que podem estar atuando nesse período, tais como o apoio social. 

Este construto tem sido abordado como estando associado ao aumento do cuidado 

materno para com seu filho, trazendo benefícios para relação mãe-bebê (Andreani, 

Custodio & Crepaldi, 2006).  

Como as genitoras de neonatos pré-termo, durante a hospitalização de seus filhos 

têm reduzido o contato com sua rede social (Souza, Araújo, Costa, Carvalho, & Silva, 

2009), e o apoio social é concebido como um potencial fator de proteção no pós-parto 
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(Capponi & Horbcz, 2008; Rapoport & Piccinini, 2006). Faz-se relevante investigar se 

existe relação entre o apoio social e sintomas de ansiedade em mães de recém-nascidos 

pré-termo hospitalizados. 

Destaca-se que apesar da relação entre o apoio social e a sintomatologia 

ansiogênica ter sido investigada durante o ciclo gravídico puerperal, um reduzido 

número de estudos tem pesquisado estes aspectos em mães de recém-nascidos 

prematuros hospitalizado, o que enfatiza a relevância deste trabalho ao trazer 

contribuições à literatura a respeito desta temática. Ademais, faz-se premente a 

realização de pesquisas que tenham como foco a saúde psíquica materna, a fim de 

abordar aspectos psicossociais que permeiam esse momento de crise. 

A organização do texto que se segue compreende: a) seção de referencial teórico, 

que contempla aspectos psicológicos associados ao ciclo gravídico puerperal, tendo 

como ênfase a prematuridade e internação do neonato em UTIN/UCIN, bem como as 

implicações na saúde psíquica materna, a presença de sintomas de ansiedade e a 

importância do apoio Social neste contexto; b) seção de objetivos gerais e específicos 

do estudo; c) metodologia, na qual são apresentados os participantes, os instrumentos e 

procedimentos escolhidos para o desenvolvimento deste estudo, os aspectos éticos 

adotados, os procedimentos desenvolvidos, o local e contexto da pesquisa, e o plano de 

análise de dados; d) a análise e discussão dos resultados; f) a seção das referências; g) as 

considerações finais, e por fim; g) os apêndices e anexos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Aspectos psicológicos associados ao ciclo gravídico puerperal 

 

Segundo Baptista, Baptista & Rodrigues (2006) muita vezes é exigido da gestante 

que a gravidez seja concebida como um momento de felicidade. Assim, pensar em 

transtornos psiquiátricos durante a gestação e o pós-parto parece ser algo contraditório 

ao que esses momentos simbolizam. 

Essa ideia de uma gravidez isenta de graves problemas psíquicos, corresponde à 

realidade vivida por grande parte das mulheres, para as quais esta ocorre sem 

dificuldades acentuadas (Bortoletti et al., 2007). Entretanto, de acordo com a 

perspectiva de alguns autores, tais como, Maldonado (1997), mesmo quando não há a 

presença de transtornos psiquiátricos graves, esse é um período marcado por intensas 

transformações, sendo considerado como um momento de crise. 

Segundo Erikson (1959) existem momentos de crise que fazem parte do 

desenvolvimento da personalidade, sendo denominados “crises de desenvolvimento”. 

Além disso, há períodos de transição inesperados, estando relacionado a fatos que 

ocorrem em momentos distintos da vida, nos quais as perturbações têm breve duração, 

sendo denominados “acidentais”. 

Para Bortoletti et al. (2007) a gravidez é considerada como momento de crise 

permeado por aspectos biológicos, e associado à necessidade de adaptações fisiológicas, 

psíquicas e sociais. Ademais esse período pode ser marcado por momentos inesperados 

de crise, como por exemplo, intercorrências que resultem no nascimento prematuro de 

um filho (Botelho & Leal, 2007).  

Todavia, cada mulher vivência a gestação com base em sua experiência, sua 
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história pregressa e atual, sendo preparada ao longo das diversas fases de sua vida para 

esse momento. Salienta-se ainda que durante o período gestacional, podendo se estender 

até o pós-parto, a genitora apresenta um estado psicológico típico, no qual é comum a 

presença de labilidade emocional, ocorrendo oscilações entre momentos de euforia e 

tristeza (Bortoletti et al., 2007). 

As transformações que acometem a mulher durante a gravidez não terminam com 

o nascimento do bebê. Nesse contexto, quando ela passa pela experiência do parto, 

inicia um novo período do ciclo gravídico puerperal, intitulado puerpério (Andreani et 

al., 2006). Não existe um consenso na psicologia quanto à definição temporal do 

puerpério. O que se sabe é que os seis primeiros meses, depois do nascimento do 

neonato, podem ser utilizados como parâmetro na avaliação da saúde psíquica da 

puérpera (Angerami-Camon, Trucharte, Knihnik & Sebastiani, 2010). 

Os primeiros dias após o parto são permeados de emoções variadas e intensas. 

Neste período a genitora, geralmente, sente-se confusa e debilitada, sendo estes aspectos 

intensificados principalmente quando este é feito sob narcose. Destaca-se ainda como 

principal característica da semana que se segue o nascimento do bebê, a labilidade 

emocional. Nesta a euforia e há depressão alternam-se rapidamente, podendo esta 

última atingir intensidade acentuada (Angerami-Camon et al., 2010). 

Estudos atuais têm apontado para relevância de se investigar a presença de 

transtornos psiquiátricos decorrente deste período, tendo como finalidade abranger a 

compreensão a esse respeito e, assim, possibilitar a criação de intervenções mais 

eficazes (Camacho et al., 2006). De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais [DSM-IV] transtornos psiquiátricos no pós-parto são 

caracterizados como transtornos do humor, a saber: depressão, mania, bipolar e psicose, 

com início de até 4 semanas após o parto (American Psychiatric Association [APA], 
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1994).  

Já a Classificação Internacional de Doenças [CID-10] os define como “transtornos 

mentais e de comportamento associados ao puerpério, não classificados em outra parte” 

(p. 53). Assim, o CID – 10 utiliza como critério diagnóstico o fato dos transtornos 

mentais estarem associados ao pós-parto, tendo início nas seis primeiras semanas após o 

nascimento do bebê, estes podem ser classificados como: leves (depressão pós-parto e 

puerperal); graves (psicose puerperal); outros; e não especificado (Organização Mundial 

de Saúde [OMS], 1993). 

Todavia, os critérios mencionados não incluem pessoas com sintomas menos 

intensos, mas que estão passando por um processo de sofrimento psíquico e que podem 

vir a necessitar de auxilio profissional (Silva, 2008). Outro aspecto a ser ressaltado é 

que estes sintomas representam riscos não só para saúde das puérperas, como também 

para o neonato e para relação mãe-bebê, sendo assim relevante investigá-los 

(Schmucker et al., 2005; Padovani et al., 2004; Pinto, et al., 2009). 

Uma alternativa para o diagnóstico da referida sintomatologia, é o uso de 

instrumentos de autorrelato. Estes, apesar de não diagnosticarem a presença de 

transtornos psiquiátricos, são sensíveis a avaliação de sintomas que quando 

apresentados de forma muito acentuada, podem ocasionar danos a saúde materna (Silva, 

2008). 

Dessa forma, considerando características comuns ao ciclo gravídico puerperal, 

ressalta-se que este, em especial o pós-parto, é um período no qual as mulheres passam 

por intensas transformações, físicas, psíquicas e sociais, sendo assim sensível a 

emergência de problemas psíquicos (Camacho et al., 2006). Outro aspecto a ser 

ressaltado é que diversos fatores de risco podem estar associado à presença de intenso 

sofrimento psíquico das mães no puerpério. Entre estes, destaca-se o nascimento 
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prematuro seguido da hospitalização do neonato em unidades de cuidado neonatal 

(Padovani, 2005). 

 

2.2 Prematuridade e internação do neonato em UTIN 

 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde [OMS] (1980) o nascimento 

prematuro é caracterizado por ocorrer antes de completar 37 semanas de gestação. No 

Brasil tem aumentado o número crianças nascidas prematuramente, o que demanda 

especial atenção, já que as condições perinatais, em geral associadas a este tipo de 

nascimento tem sido apresentadas como uma das maiores causas de óbito infantil no 

país (Silveira et al., 2008).  

Todavia, além da caracterização do recém-nascido como pré-termo, existem 

outras classificações, como por exemplo, referentes ao peso ao nascer e a idade 

gestacional. De acordo com Batista e Dias (2010) os neonatos são classificados em 

relação ao peso, da seguinte maneira: baixo peso, no caso daqueles que tem 2.500g ou 

menos; muito baixo peso, para os que pesam 1.500g ou menos, e não baixo peso, para 

os que têm mais de 2.500g. 

Já a classificação quanto à idade gestacional inclui além de recém-nascido pré-

termo (RNPT), o recém-nascido a-termo (RNT), nascido no período entre 37 a 41 

semanas, recém-nascido pós-termo (PT) que nasceram após 42 semanas, e 

prematuridade extrema (RN ext), no caso de bebês que nasceram com menos de 28 

semanas e com peso inferior a 1.000g. Há também uma categorização quanto à 

distribuição do peso relacionada à idade gestacional. De acordo com Batista e Dias 

(2010) os neonatos são classificados como adequado para idade gestacional (AIG), 

pequeno para idade gestacional (PIG), e grande para idade gestacional (GIG) (Batista & 
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Dias, 2010). 

Existe ainda o Apgar, este representa uma avaliação realizada no primeiro, quinto 

e décimo minuto de vida do bebê, atribuindo-lhe uma nota de 0 a 10, sendo o Apgar do 

quinto minuto sensível a evolução clínica do bebê. Salienta-se que para a definição 

destes índices são analisadas e medidas as seguintes variáveis no bebê: frequência 

cardíaca, cor, esforço respiratório, tônus e reatividade (Padovani, 2005). 

As referidas classificações auxiliam a equipe que trabalha com recém-nascido a 

ter uma melhor compreensão a respeito do estado de saúde destes, bem como a 

identificar possíveis fatores de risco, já que alguns aspectos, tais como menor idade 

gestacional e menor peso ao nascer podem estar associados a agravos a saúde do 

neonato (Salgado, Jardim, Teles, & Nunes, 2009; Zomignani, Zambelli, & Antônio, 

2009). Assim, o peso ao nascer e a idade gestacional determinam prognósticos 

importantes, pois desempenham um papel relevante na maturidade de vários sistemas 

em bebês prematuros (Andreani et al., 2006). 

Neonatos pré-termo, quanto aos aspectos fisiológicos, são imaturos e vulneráveis 

(Reyes-Alvarado et al., 2008). Dessa maneira, segundo Zomignani et al. (2009) a 

prematuridade pode estar associada a alterações anatômicas e estruturais do cérebro 

ocasionadas pela interrupção das etapas de desenvolvimento intra-uterino. Tais 

alterações podem estar associadas a déficits funcionais, estando os ex-prematuros 

sujeitos a déficits cognitivos e motores, bem como suas repercussões nas atividades de 

vida diária, o que pode perdurar até a idade adulta. 

Considerando os riscos ocasionados pelo nascimento prematuro, ações têm sido 

desenvolvidas tendo como finalidade reduzir o número de óbitos e melhorar a saúde 

destes bebês. Com a criação de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) e, 

consequentemente, com o uso de modernas tecnologias e melhoria da assistência, tem 
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sido reduzida a mortalidade destes neonatos (Knobel, Andreoli, & Erlichman, 2008).  

Knobel et al. (2008) relatam que nas últimas duas décadas houve uma relevante 

melhora na assistência neonatal e na qualidade do atendimento ao pré-termo em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Atualmente, quando o bebê tem 

intercorrências que representem risco de vida, logo após o nascimento, ele é levado para 

UTIN a fim de receber cuidado especializado (Batista & Dias, 2010). 

Apesar de não haver uma estimativa nacional da prevalência de nascimentos 

prematuros seguidos de hospitalização em UTIN no Brasil, impossibilitando assim 

generalizações, um estudo realizado em Recife – PE constatou uma prevalência de 21% 

deste tipo de nascimento. Ao considerar esse dado, deve-se destacar que a pesquisa foi 

realizada em um hospital de referência para gestação de alto-risco. Mesmo assim, esta 

salienta um aspecto que tem sido abordado na literatura, que é o relevante número de 

nascimentos pré-termo seguidos da hospitalização do neonato (Vasconcelos, Lima, 

Barbosa, & Brito, 2010). 

A UTIN é o local em que os recém-nascidos são monitorados 24h e recebe 

cuidados intensivos. Nesta, faz-se necessário o uso de aparelhos, tais como: monitores 

cardiorespiratórios, ventiladores mecânicos, oxímetros e fototerapia. Estes ajudam a 

controlar o quatro clínico do bebê, bem como seus sinais vitais, auxiliando a equipe de 

saúde na tarefa de proporcionar melhorias a estes neonatos que necessitam de 

tratamento (Batista & Dias, 2010). Além da UTIN, existe a Unidade de Cuidados 

Intermediários Neonatal (UCIN), que é destinada ao atendimento de recém-nascidos 

com quadro clínico estável, considerados de médio risco, mas que necessitam 

tecnologias de cuidado de menor complexidade (Del’Angelo et al., 2010).  

Durante as últimas décadas, no Brasil, ações têm sido voltadas para introduzir a 

família no contexto neonatal, a fim de proporcionar melhorias não só no que se refere 



23 

 

aos aspectos biológicos relativos a sobrevivência do bebê, como também em estratégias 

que visem à qualidade de vida deste e de seus familiares. O artigo 12 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)-Lei nº 8.069/90 preconizou, que os pais, ou 

responsável, podem permanecer junto ao seu filho quando este necessitar ser 

hospitalizado, como mostra o seguinte trecho: “Os estabelecimentos de atendimento a 

saúde deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos 

pais ou responsável, nos casos de criança ou adolescente” (Brasil, 2008, p. 12) 

Regulamentações nesse sentido foram reforçadas pelo Ministério da Saúde, como 

por exemplo, com a publicação no ano de 2000 da Portaria 693/GM, que estabeleceu 

normas para implementação do Método Canguru (Brasil, 2000). Este método consiste 

em um tipo de assistência neonatal que incentiva o contato pele a pele entre a genitora e 

o neonato de baixo peso, possibilitando uma maior participação dos pais no cuidado ao 

seu bebê. 

Foi também lançado pelo Ministério da Saúde, um manual intitulado Atenção 

humanizada ao recém-nascido de baixo peso: método mãe canguru, tendo como 

objetivo promover a humanização do atendimento perinatal. De acordo com esse 

manual, a humanização do nascimento engloba ações que tem início no 

acompanhamento pré-natal. Portanto segundo a proposta em vigor deve ser dada ênfase 

não só a melhorias técnicas da atuação profissional e de condições hospitalares, como 

também aos aspectos psíquicos e sociais que envolvem o neonato, a mãe e a família 

(Brasil, 2002). 

Todavia, ainda existem muitos desafios na implantação dessa proposta de 

assistência neonatal. Como exemplo, destaca-se o papel da mãe-acompanhante nos 

cuidados ao bebê prematuro que estar na UTIN/UCIN. Atualmente, a função materna 

ainda tende a ser associada à amamentação. Apesar de estar presente junto a seu filho, a 
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mãe tende a ser concebida pela equipe como aquela que vai auxiliar principalmente na 

recuperação biológica do recém-nascido. Ou seja, o ato de amamentar é incentivado, 

mas não se amplia o olhar de humanização e acolhimento que esta iniciativa traz em seu 

bojo (Araújo & Rodrigues, 2010). Assim, faz-se premente salientar aspectos 

psicossociais que perpassam a vivência materna nesse contexto. 

 

2.2.1 Implicações na saúde psíquica materna 

 

De acordo com Klaus e Kennell (1993) o tempo de nove meses auxilia para que a 

mulher possa assimilar as transformações intensas que acontecem durante o período 

gestacional. Quando o parto ocorre prematuramente, é necessário haver uma 

reorganização, sendo comum a presença de sentimentos, tais como medo, susto, 

insegurança, desespero e culpa (Cunha et al., 2009).  

Assim, o nascimento de um bebê pré-termo ocasiona nas genitoras reação de 

choque tanto pelo nascimento inesperado, quanto pelo aspecto frágil de um bebê 

diferente da imagem daquele que foi idealizado durante a gestação (Souza et al., 2009). 

Ademais, é comum nesse tipo de nascimento o sentimento de medo, associado à 

gravidade do quadro clínico do neonato e à necessidade de hospitalização do bebê 

(Souza, et al., 2010). 

Esses medos tendem a ser intensos ainda no momento do parto, principalmente 

quando este representa risco para saúde da mãe e/ou do neonato. Arruda e Marcon 

(2007) desenvolveram um estudo qualitativo com mães de bebês prematuros com muito 

baixo peso hospitalizados. Neste, os referidos autores relataram que as mães 

participantes da pesquisa relembraram os medos e apreensões relacionados ao momento 

do parto. Outro aspecto presente nos relatos maternos foi o receio frente à falta de leitos 
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em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN).  

Apesar do estudo acima mencionado ter sido desenvolvido em Maringá no Pará, a 

oferta de leitos em UTIN menor que a demanda não é uma realidade que se restringe a 

esta localidade. No Rio Grande do Norte a imprensa tem divulgado a falta de leitos 

ativos em UTIN e UCIN, nos dois hospitais, sediados em Natal, que atendem o maior 

número de gestações de alto-risco no Estado (Souza, 2011). 

O receio da falta de leitos advém do fato de possíveis intercorrências associadas 

ao nascimento prematuro, bem como da imaturidade anátomo-fisiológica que demanda 

que muitos recém-nascidos pré-termo precisem ser hospitalizados em UTIN 

(Vasconcelos et al., 2006). Nos casos em que ocorre a internação do bebê, além dos 

aspectos psíquicos e sociais relacionados ao nascimento prematuro, a mãe necessita se 

adaptar ao ambiente e a rotina hospitalar e a constatação de procedimentos dolorosos 

que permeiam a assistência ao neonato (Souza et al., 2009). 

Portanto, o nascimento pré-termo seguido de hospitalização são eventos que 

tendem a ser concebidos como inesperados e que causam transformações não só na vida 

da mãe, como também dos familiares. Este tende a ser acompanhado de sentimentos de 

inseguranças e incertezas quanto à evolução clínica do recém-nascido (Arruda & 

Marcon, 2007; Souza et al., 2009). 

Nesse contexto, é comum a presença de sentimentos de ambiguidade por parte das 

mães acompanhantes. Em um estudo qualitativo desenvolvido por Cunha et al. (2009), 

estas relataram a presença de emoções ambivalentes que variavam entre tristeza e 

felicidade. Algumas mães se referiram ainda a sentimentos de alívio e tranquilidade ao 

saber que seu filho já estava respirando sem a ajuda de aparelhos, ou ao comparar o 

estado de saúde do seu bebê com a dos outros neonatos hospitalizados. 

Maldonado (1997) já havia discutido essa ambiguidade, abordando que esta é 



26 

 

ainda ressaltada pelo fato do bebê prematuro, durante o período de hospitalização, 

tender a apresentar mudanças no seu estado de saúde, intermediadas por melhoras e 

pioras. Os sentimentos dos pais tendem a acompanhar essas oscilações melhorando e 

“piorando” junto com o bebê. Assim, quando acontece uma melhora realmente 

significativa, tal como a passagem do neonato para Unidade Intermediária, esta tende a 

despertar nos pais um sentimento de alívio. Isto ocorre, pois essa passagem além de 

representar um sinal de que a alta está próxima, possibilita que os pais tenham mais 

liberdade para cuidar de seus filhos através de ações tais como trocar fraldas e pegá-lo 

no colo. 

Além dos trabalhos que auxiliam na compreensão de aspectos que perpassam a 

vivência de mães de bebês prematuros hospitalizados, pesquisas têm investigado 

variáveis associadas ao sofrimento psíquico neste contexto. Davis et al. (2003), 

desenvolveram um trabalho com mães de bebês prematuros extremos hospitalizados.  

No referido estudo constatou-se que 40% das mães relataram sintomas 

significativos de depressão no pós-parto. Ademais, o estresse materno esteve associado 

a maior probabilidade de desenvolver sintomatologia depressiva, e maior nível de 

escolaridade e percepção de apoio fornecido pela equipe de enfermagem tiveram uma 

relação negativa com o aparecimento destes sintomas.  

Esses dados corroboram com os resultados abordados em um estudo, que teve 

como objetivo investigar sintomas de ansiedade e depressão e o estilo de apego em mãe 

de recém-nascidos internados em UTIN. Neste, constatou-se que mães de recém-

nascidos hospitalizados apresentaram índices de sintomatologia depressiva mais 

elevados que mães de bebês a-termo saudáveis, e que maiores índices dessa 

sintomatologia estavam associados a escores mais altos de ansiedade e apego inseguro 

(Yurdakul et a1., 2009). 
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2.2.2 Ansiedade 

 

A ansiedade é um estado emocional constituído por componentes biológicos e 

psíquicos. Esta representa uma resposta do organismo a eventos concebidos como 

ameaçadores e de risco, auxiliando no desenvolvimento de um melhor desempenho 

(Andrade & Gorenstein, 1998). 

Sintomas de ansiedade são um aspecto comum na vida do ser humano, podendo 

em alguns momentos atuar como impulso e motivação (Holmes, 2001). Assim, em 

índices não muito altos, a ansiedade exerce a função de alertar e incentivar a pessoas a 

lidar com o estímulo que gerou a tensão (Andrade & Gorenstein, 2000).  

Entretanto, ela passa a ser patológica quando envolve uma reação desproporcional 

ao que a desencadeia, quando não estar relacionada a nenhum objeto ou situação em 

específico, ou quando tem índices muito elevados e se torna crônica, ocasionando 

consequências negativas e problemas de ajustamento (Andrade & Gorenstein, 2000; 

Holmes, 2001; Maldonado, 1997).  

Holmes (2001) faz a divisão dos sintomas de ansiedade em sintomas de humor, 

cognitivos e somáticos, sendo estes subdivididos em somáticos imediatos, que são 

perceptíveis na ansiedade e atrasados, que são consequências a longo prazo da vivência 

da tensão. Já Andrade e Gorenstein (1998), fazem uma distinção menos específica, 

abordando que o termo ansiedade abarca característica como: sensações de medo, 

sentimentos de insegurança e antecipação apreensiva, pensamentos constantes 

permeados pela crença de incompetência pessoal, ou que alguma catástrofe esta para 

acontecer, vigília ou alerta acentuada, hiperventilação, bem como diversos problemas 

somáticos, que são desencadeados pela hiperatividade do sistema nervoso autônomico. 

A ansiedade pode ser conceituada ainda, em uma concepção dualista como 
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Ansiedade-Estado e Traço. Essa definição é a base do Inventário de Ansiedade Traço-

Estado – IDATE. O Estado de Ansiedade é caracterizado pelo funcionamento do 

sistema nervoso autônomo mais acentuado, por sentimentos de tensão e apreensão, que 

são percebidos de forma consciente e por variar ao longo do tempo. Já o traço de 

ansiedade está relacionado a características do indivíduo ao reagir a situações 

concebidas como ameaçadoras, que tendem a se apresentar de forma estável ao longo da 

vida, variando pouco de acordo com as situações externas (Spielberger, Biaggio, & 

Natalício, 1979). 

Segundo as definições apresentadas por Spielberger et al. (1979) é comum 

imaginar que pessoas que tem sintomas mais intensos de Ansiedade-Traço, em 

situações que apresentam algum tipo de ameaça a autoestima, apresentarão também 

altos índices de Ansiedade-Estado. Todavia, essa relação não é linear, pois depende da 

forma que o indivíduo percebe a situação, o que tende a ser influenciado por suas 

histórias pregressas. 

Destaca-se que sintomas de ansiedade podem ser intensificados em situações em 

que ocorrem transformações intensas, caso essas sejam percebidas pelo indivíduo como 

geradoras de tensão (Andrade & Gorenstein, 1998). Assim, o pós-parto tem sido 

concebido como um momento de crise que pode estar associado à elevada prevalência 

desta sintomatologia (Maldonado, 1997).  

O IDATE tem sido amplamente utilizado como instrumento de triagem para 

avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade no puerpério (Anderson, Cambell, Silva, 

Freenman, & Xie, 2008; Britton, 2008; Giakoumaki, Vasilaki, Lili, & Liosis, 2009; 

Faisal-Cury & Menezes, 2006; Grant, McMahon, & Austin, 2008; Vliegen, Luyten, 

Meurs, & Cluckers, 2006). Assim, destaca-se que apesar de não ter amostra normativa 

específica para este período, o referido instrumento está entre os mais utilizados para 
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auto avaliação da ansiedade no pós-parto. 

Uma pesquisa realizada no Brasil utilizou o IDATE como instrumento de 

investigação, sendo este respondido por 299 mulheres atendidas em uma clínica privada 

na cidade de Osasco, São Paulo, durante o período de agosto de 2000 a maio de 2003. 

Nesse estudo, foi constatada uma prevalência de 44,8% para Ansiedade-Estado e 46,1% 

para Ansiedade-Traço nas puérperas (Faisal-Cury & Menezes, 2006). 

Altos indices da sintomatologia supracitada também foram destacados por Britton 

(2008) em um trabalho realizado nos Estados Unidos que encontrou a prevalência de 

31,7% de sintomas de Ansiedade-Estado, no período de 1 mês após o parto. Neste, a 

sintomatologia ansiogênica esteve associada à menor renda e escolaridade, bem como 

ao histórico de problemas psiquiátricos e humor depressivo. Ademais, foram observadas 

correlações significativas com vários índices de estresse, falta de planejamento de 

gravidez, não frequentar as aulas de pré-natal e tempo de internação hospitalar. 

O IDATE também foi utilizado em uma pesquisa realizada por Giakoumaki, et al. 

(2009) na Grécia. Nesta os autores encontraram resultados semelhantes no tocante a 

Ansiedade-Estado e Traço, na primeira avaliação, feita de dois a três dias após o parto, 

22,9% e 24%, e na segunda, realizada três meses após o parto, por 12,6% e 14,3% 

respectivamente.  

Apesar dos estudos supracitados terem sido desenvolvidos em contextos diversos 

e, portanto, das diferenças existentes entre estes, tais como, o momento em que foi 

realizada a avaliação da ansiedade, o local onde foi realizada a pesquisa, bem como o 

número amostral, constata-se uma elevada prevalência de sintomas de ansiedade no 

puerpério. Ademais, faz-se premente salientar que essas pesquisas utilizaram o mesmo 

instrumento de triagem, bem como a mesma forma de pontuá-lo, sendo consideradas 

com alta ansiedade aquelas que apresentaram escores > 40. 
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Outro aspecto a ser ressaltado é que além do ciclo gravídico puerperal ser 

considerado como um momento de crise, devido as transformações que são comuns a 

este período (Bortoletti et al., 2007), o nascimento de um filho prematuro seguido de 

hospitalização em unidades de cuidados neonatais é caracterizado como um período de 

crise inesperado e desgastante, podendo ser intensificado nessa fase a prevalência de 

sentimentos de ansiedade (Andreani et al., 2006). Diante deste fato pesquisas têm 

investigado a presença dessa sintomatologia em mães de bebês prematuros 

hospitalizados em UTIN (Dantas et al., 2012; Padovani et al., 2004; Padovani et al., 

2009; Perone & Oliveira, 2008). 

Um estudo realizado em São Paulo, que investigou a prevalência de sintomas de 

ansiedade e depressão em mães de neonatos prematuros de baixo peso hospitalizados, e 

avaliou sintomas clínicos de ansiedade, distrofia e depressão durante a hospitalização do 

neonato na UTIN, constatou que 44% das mães apresentaram escores indicativos de 

sintomas clínicos de ansiedade e/ou depressão (Padovani et al., 2004). Outra pesquisa, 

também realizada em São Paulo, com neonatos prematuros de baixo peso internados em 

UTIN, observou níveis de ansiedade e depressão classificados como patológicos, em 

75% das genitoras (Perone & Oliveira, 2008). Salienta-se que os resultados acima 

mencionados correspondem a prevalência da sintomatologia ansiogênica e depressiva 

analisada conjuntamente.
 

Já um trabalho, desenvolvido em Natal, Rio Grande do Norte, com mães de 

recém-nascidos prematuros constatou que 81,7% das entrevistadas apresentaram intenso 

sintoma de Ansiedade-Estado e 70% de Ansiedade-Traço; enquanto 56,4% das 

participantes apresentaram altos índices de sintomas depressivos (Dantas et al., 2012).
 

Nesta pesquisa, as medianas dos sintomas da Ansiedade-Estado foram 50 e da 

Ansiedade-Traço 46.  
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Medianas semelhantes foram constatadas no estudo desenvolvido por Padovani 

(2005), sendo estas: 49,5 da Ansiedade-Estado e 46 da Ansiedade-Traço. Entretanto, a 

prevalência das sintomatologias clínicas acima mencionadas foi de 35% para 

Ansiedade-Estado e Ansiedade-Traço 16%. Destaca-se que a forma de correção do 

IDATE no estudo supracitado teve como base o percentil e o estudo desenvolvido por 

Dantas, et al. (2012) utilizou o escore bruto, considerando como indicativo de 

sintomatologia clínica a pontuação > 40. Assim, foram encontradas diferenças 

relevantes quanto à frequência de mulheres categorizadas como tendo sintomas intensos 

de ansiedade. 
 

Portanto, a maioria dos trabalhos supracitados que avaliaram a prevalência da 

sintomatologia ansiogência utilizou o IDATE para avaliar a ansiedade, sendo, entretanto 

o ponto de corte adotado para caracterização da sintomatologia em nível clínico 

diferente (Padovani et al., 2004; Padovani, 2005; Dantas et al., 2012). Somente um dos 

estudos utilizou a Escala de Ansiedade, Depressão e Irritabilidade (IDA) para avaliação 

dos sintomas de ansiedade e depressão (Perone & Oliveira, 2008).  

Assim, o uso de diferentes instrumentos e pontos de corte, dentre outros aspectos, 

tais como o momento do pós-parto em que a pesquisa foi realizada, podem estar 

associados a diferenças quanto à prevalência. Todavia, apesar das divergências, ambas 

as pesquisas apresentam grande intensidade dos sintomas investigados, ressaltando a 

importância do diagnóstico dos sintomas de ansiedade neste período de crise (Dantas et 

al., 2012; Padovani et al., 2004; Padovani, 2005; Perone & Oliveira, 2008).  

Além da prevalência dos sintomas de ansiedade, características das genitoras e de 

seus neonatos, que podem estar relacionadas a esta sintomatologia tem sido 

investigadas. Dessa maneira, no estudo desenvolvido por Padonavi (2005) foram 

encontradas relações negativas entre os escores maternos de Ansiedade-Estado, idade 
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gestacional e o peso ao nascer do bebê pré-termo. Ademais, foram encontradas 

associações positivas entre a Ansiedade-Estado e o tempo de internação do neonato na 

UTIN. Neste contexto, quanto menor o peso do bebê e a idade gestacional do neonato, e 

maior o tempo de internação na UTIN, maior o nível de ansiedade materna do tipo 

situacional, sendo o inverso também verdadeiro. 

No que se refere às variáveis maternas, foi constatada uma associação positiva 

entre a Ansiedade-Traço e o número de filhos, bem como uma relação negativa entre a 

Ansiedade-Traço e o nível de escolaridade materno. Portanto, quanto menos anos de 

estudo, e maior o número de filhos, mais prevalente é o nível de ansiedade do tipo traço 

(Padovani, 2005). 

Já Dantas et al. (2012), observaram que as puérperas que relataram ter algum tipo 

de intercorrência durante a gestação referiram sintomas mais intensos de Ansiedade-

Estado e Traço, do que as que não apresentaram intercorrência. Além disso, aquelas que 

mencionaram ter intercorrência após o parto apresentaram maiores medianas nos 

sintomas de Ansiedade-Estado, do que as genitoras que não apresentaram 

intercorrências no pós-parto. Outro aspecto a ser destacado é que as mães de neonatos 

pré-termo que apresentaram histórico de aborto anterior também se diferenciaram, 

quanto à Ansiedade-Traço, daquelas que não apresentaram o referido histórico. 

Assim, diferente do estudo desenvolvido por Padovani (2005), Dantas et al. 

(2012), não constataram haver relação entre os sintomas de ansiedade e características 

do neonato, mas sim com aspectos relacionados a saúde materna. Padovani et al. (2004) 

que também investigaram possíveis variáveis associadas a sintomatologia ansiogênica 

sendo estas as variáveis maternas (idade, escolaridade e número de filhos) e variáveis do 

bebê (idade gestacional, tempo de internação na UTI Neonatal e Apgar do 5º minuto), 

não encontraram relação entre estas e os sintomas de ansiedade. 
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Apesar de não haver um consenso entre os estudos acima referidos, observa-se 

que vários fatores podem estar associados a prevalência de sintomas de Ansiedade do 

tipo Traço e Estado em mães de bebês prematuros hospitalizados. Ressalta-se ainda que 

a avaliação da presença da sintomatologia ansiogênica não tem sido efetuada apenas 

durante o período que o neonato prematuro esteve na UTIN, sendo investigados também 

após este ter deixado o hospital. 

Um desses estudos foi desenvolvido na África e neste houve uma redução dos 

sintomas de ansiedade após a alta do neonato (Holditch-Davis et al., 2009). Já em duas 

pesquisas realizadas no Brasil foi observado que houve uma diminuição dos sintomas 

de Ansiedade-Estado. Nestes casos a sintomatologia ansiogência parece estar 

relacionada a um estado emocional situacional permeado por sentimentos desagradáveis 

de apreensão e tensão que são reativos à situação de hospitalização do neonato na UTIN 

(Padovani et al., 2004; Padovani, et al., 2009). Portanto, a sintomatologia ansiogênica 

além de ter importante prevalência no contexto de nascimento pré-termo, tende a ser 

mais intensa durante a hospitalização do neonato. 

 Tendo como pressuposto os relevantes índices de intensos sintomas de ansiedade 

em mães de neonatos pré-termo hospitalizados, estudos atuais têm investigado o 

impacto da ansiedade na relação mãe-bebê e no desenvolvimento deste. Schmucker et 

al. (2005) avaliaram a influência do nascimento de um recém-nascido prematuro de 

muito baixo peso, bem como o impacto do risco neurobiológico e de sintomas de 

ansiedade materna na relação mãe-bebê.  

Neste estudo foi constatada uma associação entre intensa sintomatologia de 

ansiogênica materna e bebês menos sensíveis a interação facial com suas mães. Assim 

apesar dos riscos neurobiológicos da criança ter influência negativa sobre a 

interaçãomãe-bebê, os efeitos da ansiedade nesta relação foram ainda mais intensos 
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(Schmucker et al., 2005).  

Uma pesquisa que teve como objetivo caracterizar os conteúdos verbais maternos 

expressos durante intervenção de apoio psicológico identificou que mães de bebês 

prematuros com sintomas emocionais clínicos, como de ansiedade e depressão, 

verbalizam mais expressões de sentimentos ou reações com aspectos negativos do que 

aquelas sem a presença desses sintomas (Correia et al., 2008). Resultados semelhantes 

foram encontrados em outro estudo que teve como objetivo comparar dois grupos de 

mães, divididos a partir da intensidade de sintomas emocionais clínicos de ansiedade e 

depressão, quanto aos relatos sobre o seu bebê prematuro (Pinto et al., 2009). 

Neste as puérperas que relataram mais reações e sentimentos positivos foram 

aquelas com neonatos prematuros com maior idade gestacional, maior peso ao nascer e 

menos tempo de internação na UTIN, enquanto as genitoras com bebês com menor 

idade gestacional, menor peso, e maior tempo de internação expressaram sentimentos 

negativos mais intensos. Dessa forma, os resultados indicam as condições neonatais e 

de evolução clínica do recém-nascido podem influenciar a percepção das mães acerca 

do seu bebê. Destaca-se ainda que a análise dos resultados da pesquisa supracitada 

também abordou a relação entre a presença de indicadores de Ansiedade-Estado e a 

expressão de emoções negativas das mães, sugerindo haver uma forte associação entre 

esses sintomas e a maneira como as genitoras reagem ao nascimento do neonato pré-

termo (Pinto et al., 2009).
 
 

Já no que se refere ao impacto da sintomatologia ansiogênica materna no 

desenvolvimento de neonatos pré-termo, um estudo observou que o nível mais elevado 

dos referidos sintomas teve relação com melhor desempenho dos bebês em tarefas 

cognitivas, e pior em tarefas relativas motricidade ampla e permanência do objeto. 

Portanto, a ansiedade das puérperas foi abordada tanto como um possível fator de risco 
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quanto de proteção, tendo efeitos distintos em diferentes áreas do desenvolvimento da 

criança (Fraga, Linhares, Carvalho, & Martinez, 2008). 

Considerando  os riscos que este tipo de nascimento pode ocasionar para saúde 

psíquica materna e para a relação mãe-bebê, salienta-se a relevância de intervenções 

psicológicas que auxiliem a mãe e sua família a lidar com esse momento de crise. 

Carvalho, Linhares, Padovani, & Martinez (2009) desenvolveram um trabalho que teve 

como objetivo avaliar e comparar sintomas de ansiedade e depressão antes e após a 

realização de intervenção psicológica em mães de bebês pré-termo com muito baixo 

peso, hospitalizados na  UTIN. 

Nesta pesquisa cinquenta e nove mães, sem atencedentes psiquiátricos foram 

divididas em dois grupos. O grupo 1 foi composto por mães que receberam tratamento 

psicológico de rotina acrescido de material de apoio, sendo este composto por vídeo e 

orientação manual. Já no grupo 2 foram incluídas 23 mães que receberam a interveção 

de rotina da psicologia, sem o uso do material de apoio (Carvalho et al., 2009).   

Para avaliar os sintomas de ansiedade e depressão, foram utilizados também o 

Inventário de Ansiedade Traço-Estado e o Inventário de Depressão Beck. Após as 

intervenções psicológicas, os dois grupos apresentaram uma redução na intensidade da 

sintomatologia de ansiedade e depressão. Quanto aos sintomas em nível clínico, a 

Ansiedade-Estado apresentou-se significativamente reduzida no grupo 1, o que 

demonstra a eficácia do material de apoio utilizado (Carvalho et al., 2009).  

Salienta-se assim a importância de serem desenvolvidas ações da psicologia que 

visem reduzir os sintomas de Ansiedade-Estado em mães de bebês prematuros, bem 

como a utilização de materiais de apoio preparados especificamente para situação de 

prematuridade do neonato, e consequentemente, para vivência materna nesse contexto 

(Carvalho et al., 2009). Todavia, além das intervenções psicológicas, intervenções 
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educativas também podem ocasionar uma redução destes sintomas. 

Melnky, Crean, Feinstein, Fairbanks (2008) testaram um modelo teórico segundo 

o qual um programa de intervenção educativo comportamental (Creating Opportunities 

for Parent Empowerment - COPE) está associado à redução de sintomas de ansiedade e 

depressão materna dois meses após a alta do bebê. Este trabalho foi realizado com mães 

de bebês prematuros com baixo peso ao nascer, hospitalizados em UTIN. Para tanto foi 

desenvolvido um ensaio clínico randomizado no qual 256 mães foram distribuídas 

aleatoriamente entre o grupo da COPE e o grupo controle, placebo.  

Os resultados indicaram que a participação materna no grupo da COPE esteve 

associada a uma redução significativa nos sintomas de ansiedade e depressão durante e 

após a hospitalização. Além disso, sintomas intensos de Ansiedade-Traço estiveram 

relacionados à maior intensidade de estresse, Ansiedade-Estado e sintomatologia 

depressiva materna no período de internação do bebê na UTIN (Melnky et al., 2008). 

Outro tipo de intervenção foi realizado em uma pesquisa que objetivou investigar 

a influência de intervenção lúdico-gráfica no controle da ansiedade de mães de bebês 

prematuros. Participam 30 mães de bebês pré-termo, sendo realizadas 16 intervenções 

grupais compostas por atividades gráficas e lúdicas, sensório-motoras, simbólicas e de 

regras, segundo fundamentação piagetiana. Neste foi constatado que a intervenção 

proporcionou aspectos, tais como, a liberação de conteúdos ansiógenos e angustiantes 

relativos a diferença entre o bebê esperado e o real, ao sentimento de culpa, bem como 

ao desconforto em lidar com um bebê frágil, auxiliando assim as genitoras a assumirem 

sua maternidade com uma menor prevalência de sintomas de ansiedade (Perone & 

Oliveira, 2011). 

Mediante o exposto destaca-se que não só o nascimento prematuro, como também 

o contexto da hospitalização do bebê são eventos marcados por tensão e apreensão por 
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parte das mães, e que pode estar associado a danos a saúde psíquica materna e a relação 

mãe-bebê. Assim, considerando que o apoio social é relatado na literatura como um 

importante fator de proteção, faz-se premente abordar aspectos relacionados ao referido 

construto.  

 

2.2.3 Apoio social 

 

Nas últimas décadas tem sido cada vez mais frequente o interesse em pesquisas 

sobre o estudo dos efeitos do meio social sobre a saúde dos indivíduos (Zanini, Verolla-

Moura & Queiroz, 2009). Neste contexto, a investigação do apoio social e sua 

associação com a saúde, doença e cuidado, tem sido presentes nos estudos de diversas 

áreas, tais como: medicina, enfermagem, psicologia e sociologia. Assim, tanto a 

literatura internacional, quanto à nacional, tem investigado a relação entre apoio social e 

saúde (Canesqui & Barsaglini, 2010). 

Segundo Berkmana et al. (2000) as teorias que embasam a investigação das 

relações sociais, bem como sua influência na saúde, tiveram início com sociólogos 

como Émile Durkheim, que abordou a relação entre a integração social e o suicídio, 

bem como com as contribuições do psicanalista John Bowlby, que formulou a teoria do 

apego, além de antropólogos, dentre estes Elizabeth Bott, John Barnes e Clyde Mitchell. 

Estas diferentes abordagens contribuiram para o desenvolvimento de pesquisas que 

buscam investigar as relações entre laços socais e saúde.  

Todavia, foi na década de 70 que Cassel (1976) e Cobb (1976) de forma 

independente abordaram a importância de aspectos psicossociais na gênese de doenças, 

bem como na adaptação a situações estressantes. Para estes autores o apoio social atua 

como um fator de proteção aos efeitos físicos e psicológicos vivenciados em situações 
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de estresse, auxiliando em momentos de crise (Canesqui & Barsaglini, 2010). 

Vale salientar que existem diversas concepções quanto a definição de apoio social 

e a sua relação com a saúde dos indivíduos. Um estudo que analisou os temas e 

abordagens teórico-conceituais do apoio social nos artigos de importantes periódicos 

internacionais de Ciências Sociais e Medicina, e nacionais de Saúde Coletiva/Saúde 

Pública, constatou que diferentes correntes norteiam as análises teórico-conceituais do 

apoio social (Canesqui & Barsaglini, 2010).  

Com o crescente aumento do número de pesquisas publicadas nesta área surgiu 

também à necessidade de delimitação dos conceitos utilizados, já que variados termos 

são usados indistintamente, sem uma fundamentação teórica sólida e associados a 

diversos outros conceitos, o que ocasiona problemas no desenvolvimento das pesquisas 

(Gonçalves, Pawlowski, Bandeira, & Piccinini, 2011). Entre os termos mais utilizados 

destaca-se laços sociais, integração social, rede social e apoio social (Berkmana et al., 

2000; Castro, Campero & Hernández, 1997). No presente trabalho, será dado foco aos 

dois últimos mencionados, já que estes têm sido mais utilizados na literatura, além de 

serem citados de maneira confusa, chegando a ser abordados como sinônimos.  

De acordo com Berkman (1984) e Bowling (1997), a rede social é caracterizada 

pelas pessoas com as quais os indivíduos estabelecem alguma forma de relação social, 

assim, esta pode ser definida como o conjunto de relações sociais que envolvem um 

indivíduo. Já o apoio social é considerado como o auxilio que é adquirido a partir da 

rede social de cada pessoa, representando a estrutura social por meio da qual é fornecido 

o apoio (Berkman, 1984). Dessa forma, os referidos construtos representam conceitos 

que apesar de serem distintos se complementam (Griep, 2003).  

Cobb (1976) aborda um conceito de apoio social que é amplamente citado na 

literatura científica a respeito desta temática, sendo este concebido como a informação 
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que proporciona o indivíduo a acreditar que é amado, cuidado, estimado e valorizado, 

bem como que faz parte de uma rede de comunicação e obrigações mútuas. Salienta-se 

que apesar deste conceito ser amplamente utilizado, não existe um consenso quanto a 

definição deste construto. 

Além disso, existem diferentes maneiras de avaliar o apoio social. Dentre estas 

Cramer, Henderon e Scott (1997) abordam o apoio social percebido, que refere-se ao 

apoio que o indivíduo percebe como disponível, caso necessite, e apoio social recebido, 

que descreve o apoio social recebido, ainda que não tenha sido percebido pelo indivíduo 

(como citado em Queiroz, 2009). 

Um modo de avaliação do apoio social percebido que obteve grande aceitação no 

meio científico foi a medida desenvolvida por Sherbourne e Stewart (1991), que 

abordou cinco dimensões de apoio, sendo estas: a) apoio emocional - amor, carinho 

empatia e suporte; b) apoio afetivo - esta relacionada a demonstrações físicas de afeto; 

c) interação social positiva - abarca aspectos referentes a ter com quem se distrair e 

fazer coisas agradáveis, como por exemplo, atividades de lazer; d) apoio de informação 

– refere-se à presença de informações que podem ajudar o indivíduo a lidar com 

problemas; e) apoio instrumental ou material - reflete a disponibilidade de serviços 

práticos e recursos materiais (Griep, Chor, Faerstein, Werneck & Lopes, 2005; 

Sherbourne & Stewart, 1991). 

Outro aspecto a ser ressaltado é que Griep et al. (2005) no artigo que avalia a 

validade de construto da Escala de Apoio Social (EAS) adaptada para o português no 

Estudo Pró-saúde, constataram a existência de aspectos associados a este construto e 

suas dimensões. Assim, a percepção de seu próprio estado de saúde, maior a quantidade 

de parentes e amigos íntimos referidos, frequente participação em atividades religiosas, 

pessoas mais velhas, menor número de doenças crônicas, pessoas classificados como 
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negativos para transtornos mentais comuns, e participantes casados; tiveram chances 

mais elevadas de perceberem alto apoio social. 

Esses dados apresentam semelhanças e algumas distinções quando comparados 

aos resultados encontrados no trabalho desenvolvido por Zanini, Moura & Queiroz 

(2009), que teve como objetivo reaplicar a Escala de Apoio Social em universitários de 

Goiânia. Neste, os referidos autores constataram que as mulheres percebem 

significativamente mais o apoio social do tipo interação social positiva e maior apoio 

social material que os homens. Ademais, os participantes que relataram morar com 

alguém percebem mais apoio social emocional/informacional e apoio afetivo do que 

aqueles que moram sozinhos.  

Além de aspectos associados ao apoio social, faz-se premente salientar à 

existência de duas correntes teóricas que abordam modelos distintos, mas que tem como 

objetivo explicar a relação entre o apoio social e saúde (Cohen & Will, 1985). Um 

destes modelos considera esse construto como uma variável interveniente na relação 

estresse-doença (efeito tamponador) e o outro como uma variável antecedente ou 

simultânea (efeito direto) (Castro, et al., 1997).  

Na vertente do modelo de efeito tamponador (buffer) é relatada a relevância do 

apoio social em momentos estressantes e de crise, assim, este estaria relacionado à 

proteção dos indivíduos dos efeitos patogênicos relacionados ao estresse. Já o modelo 

de efeito direto defende o apoio social como influenciando de maneira positiva a saúde 

em todos os momentos da vida, independente da existência de situações estressantes 

(Castro, et al., 1997). 

No presente estudo, aborda-se o apoio social como um aspecto importante durante 

todo o desenvolvimento humano, em especial em momentos de crise. Essa concepção é 

também referida por Rappaport e Piccinini (2006). De acordo com estes, o construto 
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supracitado é relatado como relevante durante todo o ciclo vital, ficando sua 

importância evidenciada em períodos em que ocorrem transformações.  

Os autores acima mencionados abordam a importância do apoio social no 

contexto que perpassam o nascimento de um filho. Assim, é relatado que a presença 

deste aspecto tende a aumentar a responsividade materna, proporcionando melhorias 

para relação mãe-filho, especialmente em situações estressantes. Destaca-se ainda que 

muitas vezes, a ajuda pode não ser requerida ou mesmo recebida, mas o fato da genitora 

saber que tem com quem contar tem um impacto potencial positivo (Rappaport & 

Piccinini, 2006). 

A importância do apoio social também é abordada no contexto de nascimento 

prematuro seguido da hospitalização em UTIN. Isto ocorre, pois este pode vir atuar 

como um fator de proteção, reduzindo o impacto dos riscos associados a este tipo de 

nascimento, bem como proporcionando meios para auxiliar no desenvolvimento 

saudável da família que esta sendo constituída (Andreani et al., 2006). 

 O apoio social tem sido abordado como um fator de proteção, importante durante 

toda a vida, especialmente em momentos potencialmente estressores associados ao 

nascimento de um filho. Cacciatore, Schnebly, & Foren (2009) corroboram com esta 

ideia, ao constatar, em uma pesquisa realizada com mães de bebês natimortos, que após 

a morte fetal, os índices de ansiedade e depressão foram mais baixos em mães que se 

percebiam como tendo um bom apoio social, principalmente, familiar.  

Outro estudo, este realizado com mulheres Tailandesas, que teve como objetivo 

avaliar sintomas de ansiedade, o apoio social, estresse e auto estima, bem como uma 

escala que avalia a depressão pós parto, denominada Postpartum Depression Risk Scale 

(PDRS), sendo estes aspectos mensurados durante a gravidez e no pós-parto, constatou 

que altos índices de sintomas de ansiedade e baixo apoio social, durante a gestação, 
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foram preditores de DDP (Liabsuetraku et al., 2007).  

O apoio social foi abordando também como um possível fator de proteção no 

estudo Batista, Batista e Torres (2006), neste foram avaliados sintomas de ansiedade e 

depressão materna em 44 gestantes atendidas em um Centro de Saúde do interior de São 

Paulo. Para tanto foi utilizada a Escala de Depressão Pós-parto de Edinburgh (EPDS), o 

IDATE e uma Escala de Percepção de Suporte Social (EPSS). 

 Nos resultados foi observada uma associação negativa entre os sintomas 

abordados na pesquisa e a percepção de suporte social. Assim, quanto maior a 

pontuação na escala de apoio social, menor a intensidade das sintomatologias 

supracitadas. Entretanto, Capponi e Horbacz (2008) em um trabalho desenvolvido com 

mães no pós-parto, que também utilizou o IDATE para avaliação da ansiedade, 

constataram que o apoio social e a Ansiedade-Traço foram referidos como aspectos 

independentes, que estão associados à Ansiedade-Estado. 

Apesar da existência de algumas diferenças entre os resultados, ambas as 

pesquisas, acima referidas, abordam o apoio social como um aspecto de proteção 

importante na gestação e/ou no pós-parto. Assim, considerando a importância desse 

construto no contexto que perpassa o nascimento de um filho, salienta-se que no parto 

prematuro seguido de hospitalização do bebê as mães-acompanhantes têm reduzido o 

contato com sua rede social, pois em geral permanecem no hospital até que seu recém-

nascido tenha alta. 

Em Natal, Rio Grande do Norte, Souza et al. (2010) relataram que o período de 

permanência materna como acompanhante de seu bebê prematuro ocasionou o 

afastamento da vida familiar e social. A referida diminuição do contato com familiares e 

amigos tende a ocorrer de forma mais perceptível quando as mães têm residência em 

cidades distantes daquelas em que fica sediado o hospital de referência no qual está 
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sendo atendido o neonato. Vasconcelos et al. (2006), observaram que de acordo com os 

relatos maternos algumas pessoas que fazem parte de sua rede social por ter um baixo 

poder aquisitivo não conseguiam arcar com os custos necessários para que fosse 

possível se deslocar até o hospital, o que intensificava o sofrimento das mães, que 

acabavam tendo dificuldade em receber visitas diárias.  

Dessa forma, faz-se relevante investigar aspectos associados ao apoio social no 

referido contexto, visto que este construto tem sido abordado como um potencial fator 

de proteção, em especial em momentos de transição. Ademais as mães acompanhantes 

de bebês prematuros hospitalizados têm reduzido o contato com sua rede social, 

podendo permanecer durante semanas ou até meses no hospital. 

Outro aspecto a ser ressaltado é a escassa literatura a respeito da relação entre 

apoio social e sintomatologia de ansiedade materna em mães de bebês prematuros 

hospitalizados em UTIN/UCIN. Portanto, como nascimento prematuro, seguido da 

hospitalização do neonato, está associado a elevados índices de sintomatologia 

ansiogênica materna, o que ocasiona prejuízos a saúde psíquica materna e a relação 

mãe-bebê, faz-se relevante investigar se existe relação entre o apoio social e os sintomas 

de ansiedade no referido contexto de crise. 

Espera-se com isto instigar reflexões direcionadas para a relevância da redução de 

sintomas de ansiedade materna durante a hospitalização do seu filho pré-termo, bem 

como salientar a importância de atuações que abordem de forma prática as ideias da 

política de humanização neonatal brasileira. Tendo como prioridade não só a atenção a 

recuperação fisiológica do bebê prematuro, como também a aspectos psicossociais que 

perpassam esse tipo de nascimento. 

 

  



44 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

 

Investigar se existe relação entre o apoio social percebido e a expressão de 

sintomas de ansiedade em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

a) Avaliar o apoio social em mães de bebês pré-termo hospitalizados; 

b) Verificar as expressões sintomatológicas de ansiedade junto às genitoras de 

neonatos prematuros internados em UTIN/UCIN; 

c) Comparar os indicadores de ansiedade e o apoio social percebido em mães de 

recém-nacidos prematuros hospitalizados e mães de recém-nascidos a-termo; 

d) Averiguar potenciais relações entre sintomas de ansiedade, apoio social e 

aspectos sociobiodemográficos em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados. 
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4. MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo correlacional de corte transversal. Segundo Dancey & 

Reidy (2006), o delineamento correlacional é uma forma de verificar o relacionamento 

entre variáveis, portanto, não tem como objetivo inferir causas, mas sim averiguar 

possíveis associações. Já o corte transversal representa que a pesquisa será realizada 

tendo como base um recorte único no tempo, sendo esse recomendado quando se deseja 

estimar a frequência com que um determinado evento ocorre em uma população 

específica, bem como os fatores associados a esse (Bastos & Duquia, 2007, p. 229).  

 

4.1 Participantes 

 

Participaram 70 mães de recém-nascidos a-termo (AT) hospitalizados na 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJEC), e 70 mães de recém-nascidos prematuros 

internados (PT) na UTIN e UCIN do Hospital Dr. José Pedro Bezerra e da MEJEC, 

ambos situados no Município de Natal, no Rio Grande do Norte. Na escolha dos 

hospitais o critério preconizado foi o número de leitos em UTIN e UCIN. Além disso, 

estes são referência para gestação de alto-risco, no Estado.  

Ademais, foi adotado o tipo de amostra por conveniência. A escolha por este tipo 

de amostra foi decorrente da dificuldade de acesso a registros quanto à prevalência de 

nascimentos prematuros seguidos de hospitalização, no estado de Rio Grande do Norte 

ou no Brasil, o que representa um desafio para estudos desenvolvidos com esta 

população (Correia et al., 2008; Carvalho et al., 2009; Dantas et al., 2012; Padovani et 

al 2004; Pinto et al., 2009). 

Assim, no presente trabalho foram adotados os seguintes critérios de inclusão: a) 
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ser mãe acompanhante de recém-nascido pré-termo internado na UTIN ou UCIN, da 

Maternidade Escola Januário Cicco e no Hospital Dr. José Pedro Bezerra; b) ter idade 

igual ou superior a 18 anos; c) aceitar participar da pesquisa, mediante a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido; d) o recém-nascido ter nascidos e/ou dado 

entrada na unidade de cuidados neonatais há mais de 24h.  

Salientam-se ainda os critérios de exclusão, a saber: a) genitoras que tiveram 

neonatos que foram a óbito ou com má-formação visível; b) a mãe ser dependente 

química, ter HIV, história prévia de doenças psiquiátricas e/ou complicações clínicas no 

pós-parto que impossibilitavam a participação na pesquisa. 

Quanto a aplicação dos critérios acima referidos, no grupo PT, durante o período 

de abril a junho de 2011, foi constatado que 151 recém-nascidos prematuros deram 

entrada na UTIN/UCIN dos hospitais que sediaram este estudo. Destes, 81 (54%) mães 

foram excluídas devido aos seguintes motivos: não estar como mãe acompanhante (10); 

ter intercorrências no pós-parto que impossibilitaram a participação na pesquisa (13); os 

recém-nascidos terem alta antes que fosse possível contatar as genitoras (18); ser menor 

de idade (16); ter recém-nascido com má-formação visível (4); o recém-nascido ter ido 

a óbito (4); a puérpera não ter sido encontrada ou a genitora não aceitar participar da 

pesquisa (16). 

Já no grupo AT foram contatadas genitoras que tiveram filhos no período de 

agosto a outubro de 2011. Neste intervalo de tempo foram abordadas as mães, cujos 

prontuários estavam disponíveis, e que atendiam aos critérios de inclusão. Assim foram 

analisados 250 prontuários, neste contexto, 180 (72%) mães foram excluídas devido a: o 

recém-nascido esta hospitalizado na UTIN (14); a genitora ser menor de idade (39); o 

neonato ter tido alta antes da puérpera ser contatada pela pesquisadora (11); o bebê ser 

prematuro (33); a mãe ser usuária de drogas (6); ter HIV (1); ter intercorrências no pós-
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parto que impossibilitaram a participação na pesquisa (23); não querer participar da 

pesquisa (21); estar dormindo (11); o recém-nascido ter má-formação visível (3); a 

genitora não estar como mãe acompanhante (3); o neonato ter ido a óbito (1); a puérpera 

estar a menos de 24h no hospital (14). 

  

4.2 Instrumentos e Protocolos 

 

Os instrumentos escolhidos para realização deste trabalho são validados para 

realidade Brasileira e foram utilizados em outros estudos com mães de recém-nascidos 

internados em UTIN (Maggi et al., 2009; Padovani et al,. 2004; Padovani et al., 2009; 

Pinto et al., 2009) ou com gestantes (Batista et al, 2006; Silva & Coutinho, 2005), assim 

a escolha destes advém não só por possibilitarem avaliar os aspectos referidos nos 

objetivos do presente trabalho, como também serem amplamente utilizados em estudos, 

com população semelhante. Portanto, faz-se premente abordar aspectos referentes a 

cada um dos protocolos a serem utilizados. 

 

4.2.1 Questionário Sociobiodemográfico 

 

Neste questionário foram abordadas informações tais como: idade (em anos); 

hospital (1= Januário Cicco; 2 = Dr. José Pedro Bezerra); município onde reside 

atualmente (1 = capital; 2 = interior); estado civil (1 = casada/união estável; 2 = 

solteira/viúva/divorciada); tempo de situação conjugal (em anos); escolaridade materna 

(em anos); escolaridade do companheiro (em anos); renda familiar (1 = menos de um 

salário mínimo; 2 = de um a dois salários; 3 = mais de dois salários); percepção do 

estado geral de saúde materno e do neonato (em uma escala de um a dez); visitas 
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recebidas (1 = sim; 2 = não); número de gestações; número de filhos vivos; ocorrência 

de abordo (1 = sim; 2 = não); tipo de parto (1 = normal; 2 = cesárea); intercorrência 

durante a gestação, durante e/ou após o parto (1 = sim; 2 = não); acompanhamento pré-

natal (1 = sim; 2 = não); número de consultas pré-natais; doença crônica (1 = sim; 2 = 

não).  

Ademais, os aspectos que poderiam estar associados ao apoio social foram 

baseados no estudo desenvolvido por Gripe et al. (2005), sendo estes: reside sozinho (1 

= sim; 2 = não); número de pessoas com as quais reside atualmente; familiares íntimos 

(1 = sim; 2 = não); número de familiares íntimos; amigos íntimos (1 = sim; 2 = não); 

número de amigos íntimos; religião (1 = sim; 2 = não); tipo de religião ( 1 = católica; 2 

= evangélica; 3 = espírita); frequência com que participa de atividades religiosas (1 =  1 

vez no ano ou nenhuma; 2 = algumas vezes no ano;  3 = 1 vez no mês ou mais; 4 = 1 

vez por semana; 5 = mais de uma vez por semana); participação em atividades 

esportivas ou artísticas em grupo (1 = sim; 2 = não); ocupação (1= sim; 2 =  não). No 

questionário sociobiodemográfico foram abordadas ainda as seguintes informações dos 

neonatos: sexo do recém-nascido (1 = feminino; 2 = masculino); idade gestacional em 

semanas; peso do neonato em gramas; local de internação do neonato (1 = UTIN; 2 = 

UCIN); tempo de internação do neonato (em dias); apgar do quinto minuto; 

classificação do neonato (1 = AIG; 2 = PIP; 3 = GIG). 

 

4.2.2 Escala de Apoio Social (EAS) 

 

A escala de apoio social foi originalmente elaborada para o Medical Outcomes 

Study (MOS). Este foi um estudo do qual participaram 2.987 adultos com doença 

crônica, tais como: hipertensão, diabetes, doença coronariana ou depressão, e que eram 

usuários de serviços de saúde em Boston, Chicago e Los Angeles (Sherbourne & 
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Stewart, 1991). Esta é uma escala composta por 19 itens, cada um com cinco 

alternativas, variando de 1 (nunca) a 5 (sempre) e foi validada no Brasil por Griep 

(2003). A EAS avalia a frequência com que o individuo percebe que pode contar com 

pessoas que o apoiem em situações diversas, contendo em sua versão original, cinco 

dimensões funcionais de apoio social, sendo estas: material; emocional; afetivo; 

interação social positiva e informação (Griep, 2003). 

Na verificação dos resultados, a soma da pontuação obtida pelas questões de 

cada uma das dimensões é dividida pelo escore máximo possível na mesma dimensão, 

que variava de acordo com o número de perguntas. O resultado do total de pontos 

obtidos dividido pela pontuação máxima da dimensão é multiplicado por 100 (Chor et 

al., 2001). Salienta-se que ainda não existem pontos de corte que classifiquem o 

indivíduo de maneira qualitativa (Griep, 2003). Assim, quanto mais próximo de 100, for 

a pontuação na escala, melhor o apoio social percebido (Chor et al., 2001). 

 

4.2.3 Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) 

 

O inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) é composto por duas escalas de 

autorrelato: Ansiedade-Traço e Ansiedade-Estado. (Spielberger, et al., 1979). A 

ansiedade-Traço é referente a características que permanecem relativamente constantes 

ao longo do tempo. Esta escala consiste de 20 afirmações relativas à como os sujeitos se 

sentem. Já a Ansiedade-Estado, é referente a um momento ou situação particular, assim 

os escores desta escala podem variar em intensidade, de acordo com o perigo percebido 

e variar ao longo do tempo (Spielberger et al., 1979). 

Para obter o escore total do IDATE é necessário identificar quais os itens devem 

ser ou não contados de maneira invertida. Na escala de Ansiedade-Estado 10 itens 
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devem ser pontuados inversamente e 7 na escala Ansiedade-Traço. Após serem obtidos 

os escores para cada item, esses devem ser somados, sendo determinado o escore bruto 

de cada escala (Spielberger et al., 1979). 

Salienta-se que apesar de não ter amostra normativa para mães de recém-nascidos 

prematuros hospitalizados, o IDATE tem sido utilizado para avaliar sintomas de 

ansiedade, sendo instrumento de referência em trabalhos desenvolvidos com esta 

população (Maggi et al., 2009; Melnky et al., 2008; Padovani et al., 2009; Pinto et al., 

2009; Schmucker et al., 2005). Todavia, estes estudos ou não especificam como foi feita 

a correção do instrumento, ou utilizam como indicativo de sintomas clínicos de 

ansiedade o percentil ≥ 75, sem especificar, no entanto, qual foi à amostra normativa 

utilizada. Assim, no presente trabalho optou-se por utilizar o escore bruto para avaliação 

desta sintomatologia. 

 

4.3 Aspectos Éticos 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), de acordo com o parecer 

248/2010 seguindo, portanto as diretrizes da Res. 196/96. A participação das mães foi 

voluntária, assim, estas formalizaram que concordam com os objetivos do presente 

trabalho mediante a assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

4.4 Local e contexto da pesquisa  

 

No Rio Grande do Norte, a Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap), conta 

com 46 leitos de UTIN em hospitais conveniados, sendo 10 na MEJC, 27 no Hospital 
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Dr. José Pedro Bezerra, também conhecido como Santa Catarina, ambos situados em 

Natal, a capital do Estado, e nove em cidades do interior, sendo quatro em no Hospital 

de Currais Novos e cinco em um hospital privado situado no município de Mossoró 

(Souza, 2011). Assim, os hospitais que sediaram a presente pesquisa contêm o maior 

número de leitos de UTIN, atendendo a pacientes de todo o Estado. Estes são unidades 

de referência para gestantes e recém-nascidos em situação de risco, e possuem o título 

de “Hospital Amigo da Criança”, conferido pelo Fundo das Nações Unidas para 

Infância (UNICEF).  

O Hospital Dr. José Pedro Bezerra é o segundo maior da Capital, oferecendo 

serviços típicos de um hospital geral, tais como: urgências nas especialidades de Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Neonatologia, Ginecologia e Obstetrícia. Portanto, este conta 

com uma unidade que é maternidade estadual de referência para gestação de alto risco 

(Secretaria de Estado da Saúde Pública). Já a MEJEC é também um Hospital de 

referência terciária do SUS, funcionando como um campo de ensino e extensão, bem 

como atuação para as profissionais de saúde, abarcando atividades de ensino, pesquisa e 

atenção à população (UFRN, 2004).  

 

4.5 Procedimentos 

 

4.5.1 Coleta de dados 

Inicialmente foi realizado o estudo piloto, em janeiro de 2011, com 36 

participantes. Esse foi efetuado durante um mês a fim de possibilitar uma estimativa do 

número de mães de bebês prematuros hospitalizados em UTIN/UCIN, nos hospitais que 

sediam este trabalho e que atendem aos critérios de inclusão desta no tempo estimado.  

De forma geral, as genitoras tiveram uma boa compreensão e aceitação dos 

instrumentos. Assim, o estudo piloto possibilitou não só uma estimativa quanto ao 
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número mensal de possíveis participantes, como também que fosse verificada a 

adequação dos instrumentos e protocolos adotados. 

A coleta com as mães do grupo PT ocorreu durante o período de abril a junho de 

2011. O contato com as participantes foi realizado nos hospitais que sediaram este 

estudo. Para tanto a pesquisadora, com auxilio de psicólogas e estagiárias de psicologia 

que trabalhavam nas referidas instituições, consultou diariamente os prontuários dos 

bebês hospitalizados na UTIN/UCIN, a fim de constatar os neonatos pré-termo que 

deram entrada nas unidades supracitadas, bem como para obter as informações sobre 

estes e suas genitoras. 

Posteriormente foi verificado o registro que possibilita localizar as mães 

acompanhantes nas dependências do hospital. Após serem cumpridas estas etapas e 

averiguada a adequação aos critérios de inclusão e exclusão, foi estabelecido o contato 

com a possível participante. Nos casos em que esta aceitou fazer parte da pesquisa, a 

resposta aos instrumentos foi realizada em forma de entrevista, a fim de auxiliar na 

padronização do tempo de aplicação. De acordo com o exposto na literatura referente a 

cada um dos instrumentos, a aplicação foi em conjunto e teve uma duração média de 

25min.  

Quanto ao grupo AT, por questões institucionais, não foi possível efetuar a 

pesquisa com estas mães, no Hospital Dr. José Pedro Bezerra. Todavia, isto não 

ocasionou prejuízos ao desenvolvimento do trabalho, já que o referido hospital possui 

características semelhantes à Maternidade Escola Januário Cicco.  

A coleta com genitoras de neonatos a-termo ocorreu no período de agosto a 

outubro de 2011. Diariamente os prontuários foram consultados, entretanto, devido à 

dinâmica da instituição constatou-se uma dificuldade para acessá-los. Assim, foram 

verificados aqueles prontuários que estavam disponíveis e tinham as informações 



53 

 

completas e checados os critérios de inclusão e exclusão. Após esta etapa, as mães 

foram contatadas, sendo a administração dos questionários efetuada da mesma maneira 

que com o grupo de mães de recém-nascidos pré-termo. Ressalta-se que esta coleta foi 

realizada durante as 48h após o parto que a puépera permanece no hospital com seu 

neonato até que tenham alta. 

 

4.5.2 Análise de Dados 

 

As informações obtidas foram analisadas com auxilio de um software de 

processamento de dados, e a correção dos instrumentos realizada tendo como base as 

recomendações específicas da literatura especializada. Após a computação dos dados 

foram analisados os histogramas e suas respectivas curvas normais, bem como o Teste 

de normalidade de Kolmogorov-Smirnov a fim de subsidiar a decisão sobre o 

tratamento estatístico dos dados. 

Os grupos de mães de genitoras de neonatos a-termo e pré-termo foram 

comparados quanto às variáveis sociobiodemográficas maternas e dos neonatos. Para 

tanto foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney para variáveis contínuas e o Teste do 

Qui-Quadrado, para variáveis categóricas. Estas comparações possibilitaram a 

caracterização da amostra, bem como a identificação de semelhanças e diferenças entre 

os grupos. 

Para responder ao objetivo geral e investigar se existe relação entre o apoio social 

percebido e sintomas de ansiedade em mães de recém-nascidos prematuros 

hospitalizados, foi utilizado o Teste de Correlação de Spearman. Já os dados referentes 

aos sintomas de ansiedade e ao apoio social percebido foram analisados inicialmente 

através das medidas de tendência central (medianas) dos escores obtidos pelas mães nos 
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instrumentos utilizados. Também foi realizada a análise da expressão de sintomas de 

ansiedade em nível clínico.  

Para tanto foi utilizada a mediana do escore bruto do grupo a-termo. Assim as 

mães do grupo pré-termo que tiveram pontuação acima da mediana foram classificadas 

como tendo ansiedade em nível clínico. Para identificar a frequência observada e a 

frequência esperada dos sintomas de ansiedade em ambos os grupos foi utilizado o 

Teste do Qui-Quadrado. Estes aspectos permitiram responder a dois objetivos 

específicos sendo estes: a) avaliar o apoio social percebido em mães de bebês pré-termo 

hospitalizados; b) verificar as expressões sintomatológicas de ansiedade junto às 

genitoras de neonatos prematuros internados em UTIN/UCIN. 

A seguir, realizou-se a análise de comparação entre os grupos pré-termo e a-

termo, em cada uma das sub-escalas do IDATE (Ansiedade-Estado e Ansiedade-Traço) 

e na Escala de Apoio Social, utilizando-se o U de Mann-Whitney. Esta análise visa 

responder ao seguinte objetivo: c) comparar os indicadores de ansiedade e o apoio 

social percebido em mães de recém-nacidos prematuros hospitalizados e mães de 

recém-nascidos a-termo.  

Além disso, a fim de investigar possíveis relações entre variáveis 

sociobiodemográficas, o apoio social e a sintomatologia ansiogênica no grupo de 

genitoras de neonatos pré-termo, foi utilizado o teste de correlação de Spearman, e o 

teste U de Mann-Whitney. Esses se remetem aos seguintes objetivos: d) averiguar 

potenciais relações entre sintomas de ansiedade, apoio social e aspectos 

sociobiodemográficos em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados. Salienta-

se no uso da estatística inferencial foi adotado como significante um nível de 5% para o 

erro alfa, assim a hipótese nula foi rejeitada quando p<0,05. 
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5. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização da amostra 

 

Os resultados referentes a caracterização da amostra foram analisados através do 

uso de estatística inferencial. Isto possibilitou que fosse constatado se existe diferença 

entre os grupos PT e AT quanto aos aspectos sociobiodemográficos. Entretanto, para 

facilitar a compreensão dos resultados, nesta sessão será abordada especificamente a 

caracterização do grupo PT, sendo os dados do grupo AT salientados como um meio de 

comparação. 

As genitoras de neonatos prematuros tiveram idade mediana de 26 anos (mínimo 

18 – máximo 42). Resultado semelhante foi encontrado em um estudo realizado em 

Pernambuco, que teve como objetivo identificar a prevalência da prematuridade e o 

perfil de mães de recém-nascidos pré-termos (RNPT), no qual 47,4% das puérperas 

estavam na faixa etária de 20 a 29 anos (Santos, Santos, Paula & Santos, 2011). 

Também em uma pesquisa que correlacionou à idade materna com a prematuridade, 

observou-se que 54% das mães estavam na faixa etária de 20 a 34 anos (Ramos & 

Cunha, 2009). Estes aspectos indicam que esta tem sido uma idade mediana comum 

entre as mães de neonatos prematuros.  

Faz-se premente ressaltar que menores de 18 anos não participaram da presente 

pesquisa. Este é um fator relevante, pois de acordo com Lima, Araujo e Lacerda, (2008) 

tem sido observado que na prática clínica profissional, a gestação na adolescência está 

relacionada a um aumento de intercorrências e morte materna, bem como a índices 

elevados de mortalidade, baixo peso dos recém-nascidos e ao nascimento pré-termo. 

A escolaridade das mães teve mediana de 11 anos de estudo (mínimo = 3; máximo 

= 17), o que equivale ao ensino médio completo. Já a escolaridade do companheiro teve 
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mediana de 9 anos de estudo (mínimo = 1; máximo = 16), sendo equivalente ao ensino 

médio incompleto. Observa-se que as genitoras apresentaram mais anos de estudo do 

que seus companheiros, e que a escolarização materna é um aspecto que merece atenção 

por parte do profissional de saúde, a fim de que as informações transmitidas por ele 

levem em consideração o nível instrucional e das genitoras, auxiliando que estas sejam 

compreendidas e as orientações recebidas possam ser efetuadas (Vasconcelos et al., 

2010). 

As mães do grupo PT que referiram não residirem sozinhas (94,3%), afirmaram 

morar com aproximadamente duas pessoas e ter pelo menos um familiar e um amigo 

íntimo. Ademais 78,6% destas relataram ser casadas ou estar união estável, tendo uma 

mediana de 6 anos quanto ao tempo de situação conjugal, que variou entre 1 e 20 anos. 

De acordo com a literatura há uma relação entre a situação conjugal materna e o 

nascimento prematuro (Santos et al., 2011). Viver com um companheiro e receber apoio 

deste durante a gravidez pode funcionar como um fator de proteção ao nascimento pré-

termo. Assim, a gestante que não tem um companheiro tem maior risco de ter um parto 

prematuro (Bezerra, Oliveira, & Latorre, 2006).  

Quanto ao estado geral de saúde, em uma escala de um a dez a mediana foi 

equivalente a 8 (mínimo = 4; máximo = 10) quanto ao seu próprio estado de saúde, e a 7 

(mínimo = 5; máximo = 10) quanto ao estado de saúde do neonato. Além disso, as mães 

tiveram uma mediana de 2 gestações (mínimo = 1; máximo = 8), 1 filho vivo (mínimo = 

1; máximo = 8) e 5 consultas pré-natal (mínimo = 1; máximo = 9). No entanto, todas as 

participantes de ambos os grupos relataram ter ido a pelo menos uma consulta pré-natal. 

O Ministério da Saúde considera que um pré-natal completo deve ser composto 

por seis consultas, ocorrendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, duas no 

segundo e três no último trimestre da gestação (Brasil, 2005). Dessa forma, a mediana 
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de consultas supracitada é inferior ao número recomendado. Contudo, é válido salientar 

que se tratando de nascimentos prematuros, muitas vezes não é possível atingir o 

número mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde (Vasconcelos et al. 2010). 

Destaca-se que as mães de ambos os grupos apresentaram características 

semelhantes na maioria das variáveis investigadas. Entretanto, a escolaridade do 

companheiro foi um aspecto divergente em ambos os grupos, sendo esta equivalente ao 

ensino fundamental (primeira a oitava série) nas mães de neonatos a-termo. No que se 

refere ao número de familiares íntimos houve também uma diferença entre os grupos, 

ou seja, as genitoras de bebês a-termo relataram ter mais familiares com quem se 

sentem a vontade e podem falar sobre quase tudo (tabela 1).  

 

Tabela 1 – Variáveis maternas contínuas dos grupos de neonatos pré-termo e a-termo 

Características maternas Grupo PT
 

(n = 70) 

MD
a
 

Grupo AT
 

(n = 70) 

MD
a
 

U
b
 

Idade (anos)
 
 26,50 (18 – 42) 26,50 (18-40) 2335,5 

Tempo de situação conjugal 

(anos)
 
 

6 (1-20) 4 (1-20) 1418,0 

Escolaridade materna 11 (3-17) 8,5 (1-13) 2012,5 

Escolaridade do companheiro 9 (1-16) 8 (2-15) 1348,0
*
 

Número de pessoas com as 

quais reside atualmente 

2 (1-8) 2 (1-9) 1016,5 

Número de familiares íntimos 1 (1-4) 2 (1-11) 1281,0
*
 

Número de amigos íntimos 1 (1-5) 2,5 (1-6) 597,5 

Estado geral de saúde materno 8 (4-10) 9 (5-10) 1838,0
**

 

Estado geral de saúde do 

neonato 

7 (5-10) 10 (7-10) 420,0
***

 

Número de gestações 2 (1-8) 2 (1-9) 2331,0 

Número de filhos vivos 1 (1-8) 2 (1-7) 2321,5 

Número de consultas pré-natal 5 (1-9) 7 (2-14) 1025,0
***

 
 a 

Mediana, valor máximo e mínimo;
b
 Teste U de Mann-Whitney; 

*
valores significativos 

p < .05; 
**

valores muito significativos p < .01; 
***

valores altamente significativos p < 

.001 

 

As puérperas AT e PT apresentaram ainda diferenças quanto a percepção do 

estado geral de saúde em relação à mãe e ao neonato e ao número de consultas pré-

natal. Estas diferenças são esperadas devido às características peculiares ao nascimento 
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pré-termo, já que o parto prematuro é caracterizado por ocorrer antes de completar 37 

semanas de gestação (OMS, 1980), e pode estar associado à intercorrências com a 

genitora e o neonato. Além disso, como no parto a-termo a gravidez se estende durante 

mais tempo, as gestantes tem maior possibilidade de continuar realizando o pré-natal. 

Salienta-se que o valor de p<0,05 indica que esta diferença provavelmente não ocorreu 

por erro amostral (ver tabela 1).  

Outro aspecto a ser ressaltado é que, 41,7% das mães de neonatos pré-termo 

relataram ter algum tipo de ocupação profissional remunerada. De acordo com Geib, 

Fréu, Brandão e Nunes (2010) o desenvolvimento de atividades pela mãe fora do lar 

pode ser um aspecto associado ao nascimento prematuro e aos índices de mortalidade 

entre neonatos pré-termo. Entretanto, apesar de uma relevante porcentagem das 

genitoras do grupo PT, ter ocupação remunerada, a renda familiar de 75,7% das 

puérperas do referido grupo foi equivalente a de um a mais de dois salários mínimos, 

renda está considerada baixa, podendo estar associada à dificuldade de acesso aos 

serviços médicos e ao baixo peso ao nascer (Ferraz & Neves, 2011; Castellanos, 

Medina, Rigau & Castellanos, 2001).  

Ressalta-se ainda que 50% das mães do grupo PT residiam em cidades do interior 

do estado. Isto se deve ao fato dos hospitais que sediam a presente pesquisa atenderem 

mães advindas de vários municípios, não sendo o atendimento restrito as genitoras que 

residem na capital. Todavia, apesar do relevante número de puérperas residentes no 

interior, 95,7% delas relataram ter recebido visita. Assim, apesar da distância 

possivelmente dificultar o contato com os amigos e familiares (Souza et al., 2009), a 

maior parte delas recebeu pelo menos uma visita até o momento da entrevista. 

Também 76,5% das mães de neonatos pré-termo relataram não estar envolvidas 

em atividades esportivas, artísticas ou em grupo, antes da hospitalização.  Além disso, a 
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maior parte delas referiu ter alguma religião (87,1%). Destas, 45% relataram participar 

de atividades ligadas a religião uma vez por semana (23,7%) ou mais de uma vez por 

semana (21,3%). Quanto a prática religiosa (68,3%) se definiram como católicas e 30% 

se declararam evangélicas. Salienta-se que de acordo com Véras, Vieira e Morais (2010) 

as práticas espirituais e a religiosidade atuam como suporte nas situações vividas pelas 

genitoras de bebês pré-termo hospitalizados.  

No que se refere ao tipo de parto, a maioria teve parto cesárea (62,9%). Também 

foi constatada uma elevada prevalência deste tipo de parto nas mães de neonatos a-

termo (74,3%). O índice de cesariana recomendado pelo Ministério da Saúde, para os 

hospitais de referência, que são Hospitais Amigos da Criança, é que este deve ser menor 

ou igual a 40% (Brasil, 2004). Portanto, as instituições que sediaram este estudo 

apresentaram taxa superior ao recomendado. Resultado semelhante foi encontrado por 

Vasconcelos et al., (2010), que abordaram que em centros que são referência para a 

assistência à gestação de alto risco são esperados altos índices de cesarianas.  

Destaca-se ainda que 30% das genitoras de bebês prematuros relataram histórico 

prévio de aborto anterior e 20,9% relataram ter algum tipo de doença crônica. Além 

disso, 65,2% dessas mães tiveram algum tipo de intercorrência durante a gestação e 

68,6% após o parto. Estes dados ressaltam a importância da realização de um pré-natal 

bem feito, a fim de minimizar o desenvolvimento de complicações para saúde da 

genitora e do neonato.  

Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos de recém-

nascidos a-termo e pré-termo quanto a maioria das variáveis maternas categóricas. Com 

exceção da renda familiar, e de intercorrências durante a gestação e após o parto (tabela 

2).  
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Tabela 2 – Variáveis maternas categóricas dos grupos de bebês pré-termo e a-termo.  

Características 

maternas 

Categorias Grupo PT 

FO
a
       FE

b
    % 

Grupo AT 

FO
a 
    FE

b 
      % 

X
2c

 

Estado Civil 

Casada/união 

estável 

Solteira/separada/ 

Divorciada 

55     58,5    78,6 

 

15     11,5    21,4 

62     58,5    88,6 

 

8       11,5    11,4 

2,5 

Renda familiar 

Menos de 1 salário 

De 1 a mais de 2 

salários 

17     11,7    24,3 

53     58,3    75,7 

 

6       11,3      8,8 

56     53,9     91,2        

7,2
*
 

Mora sozinha 
Sim  

Não 

4         3       5,7 

66      67      94,3 

2         3         2,9 

68     67        97,1   

0,6 

Religião 
Sim 

Não 

61    57,5     87,1 

9      12,5      12,9 

54    57,5      77,1 

16    12,5      22,9 

2,3 

Tipo de 

religião 

Católica 

Evangélica 

Espírita 

41    41,2     68,3 

18    18,3      30 

1        5         1,7 

38    37,8      69,1                 

17    16,7      30,9 

1       1           0 

0,9 

Frequencia 

com que 

participa de 

atividade 

religiosas 

1 vez no ano 

algumas vezes no 

ano 

1 vez no mês ou 

mais 

1 vez por semana 

Mais de uma vez 

por semana 

7       10,8     11,7 

 

16     13,8     26,7 

 

10     10,8     16,7 

14     13,8     23,3 

13     10,8     21,6 

14    10,2     24,6 

 

11    13,2    19,3 

 

11    10,2    19,3 

13     13,2   22,8 

8       10,2   14 

4,4 

Participação 

em atividades 

em grupo 

Sim 

Não 

16     11,3    21,5 

52     56,4    76,5 

7     11,4     10,4 

60    55,6    89,6 

4,0
*
 

Ocupação 
Sim 

Não 

33      33      47,1 

37      37      52,9 

33    33      47,1 

37    37      52,9 

0,0 

Visitas 

recebidas 

Sim 

Não 

66      63,5   95,7 

3        5,5      4,3 

62    64,5   88,6 

8      5,5     11,4 

3,4 

Ocorrência de 

aborto 

Sim 

Não 

21      19,6    30 

49      50,4    70 

18    19,4    26,1 

51    49,6   73,9 

0,2 

Tipo de parto 
Normal 

Cesárea 

26      22      37,1 

44      48      62,9 

18     22      25,7 

52     48     74,3 

2,1 

Intercorrência 

durante a 

gestação 

Sim 

Não 

45     37,5    65,2 

24     31,5    34,8 

30    37,5    43,5 

39    31,5    56,5 

6,5
*
 

Intercorrência 

durante o parto 

Sim  

Não  

16     12       22,9 

54     58       77,1 

8      12       11,4 

62    58        88,6 

3,2 

Intercorrência 

após o parto 

Sim 

Não 

22     14       31,4 

48     56       68,6 

6     14        8,6 

64    56       91,4 

11,4
**

 

Pré-natal Sim 

Não 

66     66,5    97,1 

2       1,5      2,9 

69   68,5     98,6 

1      1,5      1,4 

0,3 

Doença 

crônica 

Sim 

Não 

14     9,3      20,9 

53    57,7     79,1 

5     9,7        7,1 

65   60,3     92,9 

5,4
*
 

a
Frequência observada; 

b
frequencia esperada; 

c
 Qui-Quadrado 

*
valores significativos p < 

.05; **valores muito significativos p < .01; 
***

valores altamente significativos p < .001. 
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Quanto a renda, destaca-se que apesar da diferença, em ambos os grupos a maior 

parte das mães relataram ter entre 1 e 2 salários. Já quanto à presença de intercorrências, 

esta é uma diferença esperada devido a características comuns ao nascimento pré-termo, 

já que esse tipo parto tende a estar associado a problemas de saúde durante a gestação e 

após o parto (tabela 2). 

O tempo de internação nas unidades de cuidados neonatais até o dia de realização 

da entrevista variou entre 1 e 30 dias, tendo duração mediana de 4 dias. Ademais 77,6% 

dos neonatos estavam hospitalizados na UTIN no momento da entrevista, sendo a maior 

parte destes classificados como Adequado para Idade Gestacional (AIG).  

Os recém-nascidos pré-termo tiveram idade gestacional de aproximadamente 31 

semanas (mínimo = 26; máximo = 37), peso de 1.494g (mínimo = 850g; máximo = 

3399g) e Apgar do quinto minuto de 8 (mínimo = 1; máximo = 9) (tabela 3). Esses 

dados apontam que os bebês constituem uma população de risco biológico devido ao 

nascimento pré-termo (Pilz & Schermann, 2007). Ressalta-se ainda que o baixo peso ao 

nascer evidencia preocupação, pois esse aspecto está relacionado altos índices de 

mortalidade infantil (Ramos & Cuman, 2009). 

Tabela – 3 Variáveis neonatais contínuas dos grupos de bebês pré-termo e a-termo 

Características do neonato Grupo PT 

(n = 70) 

Grupo AT 

(n = 70) 

  U
a
 

Idade gestacional (em semanas) 31,55 39 0,000
***

 

Peso do neonato em gramas 1494 3358,5 165,000
***

 

Apgar do quinto minuto 8 9 955,5
***

 
a
Teste U de Mann-Whitney; ***valores altamente significativos p < .001 

 

Como mostra a tabela 3, foram encontradas diferenças significativas quanto às 

variáveis dos neonatos em ambos os grupos, o que é esperado, devido a características 

específicas dos bebês prematuros. Todavia, de forma geral os aspectos investigados 

indicam condições clínicas de risco leve para morbidade e mortalidade neonatal, 

demonstrando um bom prognóstico para a evolução clínica do neonato pré-termo 
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(Padovani, 2005). 

 

5.2 Relação entre apoio social e sintomatologia ansiogênica 

 

O objetivo geral do presente estudo buscou responder a seguinte questão de 

pesquisa: Existe relação entre apoio social e sintomas de ansiedade em mães de recém-

nascidos prematuros hospitalizados? Para responder a este questionamento foi 

utilizando o Teste de Correlação de Spearman a fim de investigar possíveis relações 

entre os referidos aspectos. 

A ansiedade-Estado teve uma associação negativa de intensidade fraca com a 

dimensão de apoio emocional. Já a Ansiedade-Traço teve associação negativa de 

intensidade moderada com o apoio social e as demais dimensões de apoio, variando 

estas entre associações fracas e moderadas. Salienta-se que na associação negativa 

quanto maior for valor de uma das variáveis, mais baixo é o da outra (tabela 4).  

 

Tabela 4 - Relação entre sintomas de ansiedade e apoio social 

Correlação Coeficiente de Spearman 

Estado x Traço  0,432
***

 

Estado x Apoio Social -0,196 

Estado x Afetivo -0,135 

Estado x Emocional -0,268
*
 

Estado x Material -0,166 

Estado x Informação -0,153 

Estado x Interação social positiva -0,096 

Traço x Apoio -0,419
***

 

Traço x Afetivo -0,294
*
 

Traço x Emocional -0,433 

Traço x Material -0,309
**

 

Traço x Informação -0,259 

Traço x Interação social positiva -0,323
**

 
*
valores significativos p < .05; 

**
valores muito significativos p < .01; 

***
valores 

altamente significativos p < .001 

 

 

Resultado semelhante foi encontrado por Cacciatore et al. (2009). Estes 
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pesquisadores desenvolveram um estudo com mães de bebês natimortos, e constataram 

que após a morte fetal, os índices de ansiedade e depressão foram mais baixos em 

genitoras que relataram um bom apoio social percebido. 

Batista et al. (2006), também avaliaram sintomas de ansiedade e depressão 

materna em 44 gestantes atendidas em um Centro de Saúde do interior de São Paulo, 

constatando uma associação negativa entre os sintomas supracitados e a percepção de 

suporte social. Assim, quanto maior a pontuação na escala de apoio social, menor a 

intensidade das sintomatologias supracitadas.  

Já em uma pesquisa desenvolvida com mães no pós-parto, foi constatado que a 

Ansiedade-Traço e o apoio social foram referidos como aspectos independentes, 

estando estes relacionados à Ansiedade-Estado (Capponi & Horbacz, 2008). Este 

resultado difere do que foi encontrado no presente trabalho, pois foi constada associação 

entre o apoio social, suas dimensões e a Traço, enquanto a Estado teve associação 

apenas com o apoio emocional. No entanto, ele se assemelha, quanto à associação entre 

os sintomas de ansiedade situacional e Ansiedade-Traço, que também foi encontrada 

nesta pesquisa. 

Assim, foi constatado que Ansiedade-Estado teve associação positiva de 

intensidade moderada com a Ansiedade-Traço, ou seja, quanto maior a pontuação na 

Escala Traço, maior foi também na Estado. Segundo as definições apresentadas por 

Spielberger, et al. (1979) é  natural supor que indivíduos com sintomas mais intensos de 

Ansiedade-Traço, em situações que representam ameaça, também apresentarão altos 

índices de Ansiedade-Estado. Todavia, essa relação não é linear, pois depende da 

maneira que a pessoa percebe a situação. 

Apesar da existência de algumas diferenças entre os resultados, as pesquisas 

mencionadas destacam haver relação entre o apoio social e a sintomatologia 
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ansiogênica, mostrando a importância do apoio em diversos momentos do ciclo 

gravídico puerperal. Portanto, esta pesquisa mostrou que no contexto do nascimento 

pré-termo, este é um aspecto que merece especial atenção, já que foi constatada 

associação entre o apoio social e sintomas de ansiedade, e que a referida sintomatologia 

apresenta elevados índices neste momento de crise, representando riscos para saúde 

psíquica materna e do neonato (Dantas et al., 2012; Correia et al., 2008; Padovani, 

2005; Pinto et al., 2009).  

 

5.3 Apoio social percebido em genitoras de bebês prematuros hospitalizados  

 

O primeiro objetivo específico do presente trabalho buscou responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais as características do apoio social percebido em mães de 

bebês pré-termo hospitalizados? Como resposta a esta questão foram verificados os 

resultados referentes a mediana dos escores de apoio social e suas dimensões. 

A mediana da dimensão de apoio material foi de 90 (mínimo = 30; máximo = 

100), de apoio afetivo 100 (mínimo = 33; máximo = 100), da dimensão emocional 

equivaleu a 87,5 (mínimo = 30; máximo = 100), a de informação 90 (mínimo = 35; 

máximo = 100), de interação social positiva 90 (mínimo = 40; máximo = 100) e a do 

escore total de apoio social 88,7 (mínimo = 38; máximo = 100). Assim, considerando 

que na Escala de Apoio Social quanto mais próximo de 100 for à pontuação da escala, 

melhor é a percepção de apoio, as genitoras que participaram deste estudo perceberam 

ter um bom apoio social.  

Além disso, as pontuações da escala de apoio encontradas na presente pesquisa 

foram mais elevadas do que as médias obtidas no estudo desenvolvido por Griep et al. 

(2005), que realizaram a validade de construto da Escala de Apoio Social. Os resultados 

encontrados pelo autor supracitado foram de 80,8 para escala global; 80,8 para a 
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dimensão apoio material; 78,6 para a dimensão emocional/informação e 83,3 para a 

dimensão de interação social positiva/apoio afetivo. Todavia, essas divergências são 

esperadas devido as diferenças entre as populações investigadas, já que o estudo 

referido foi desenvolvido com funcionários de uma Universidade no Rio de Janeiro.  

Assim, faz-se premente salientar a importância do apoio social no pós-parto. 

Segundo Rappaport & Piccinini (2006), este aspecto possibilita o aumento da 

responsividade da genitora, trazendo benefícios para relação mãe-bebê, especialmente 

em situações estressantes. Ademais, Andreani et al., (2006) ressaltaram que no contexto 

do nascimento pré-termo o apoio pode vir atuar como um fator de proteção, 

proporcionando meios para auxiliar no desenvolvimento saudável da família, e 

reduzindo o impacto dos riscos associados a este tipo de nascimento. 

Apesar da permanência materna como acompanhante de seu neonato prematuro 

ocasionar a diminuição do contato da puérpera com sua rede social (Souza et al., 2010), 

as mães relataram se perceber como tendo um bom apoio social. Este aspecto pode estar 

associado ao fato de que o apoio percebido representa o apoio que o indivíduo percebe 

como disponível, caso necessite (Queiroz, 2009). Portanto, o auxilio pode não ser 

solicitado ou até mesmo recebido, mas a genitora reconhecer que tem com quem contar 

tem um impacto de potencial positivo (Rappaport & Piccinini, 2006).  

 

5.4 Sintomas de ansiedade em mães de neonatos pré-termo hospitalizados  

 

 

O segundo objetivo específico do presente trabalho buscou responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais as expressões sintomatológicas de ansiedade junto às 

genitoras de neonatos prematuros internados em UTIN/UCIN? Como resposta a esta 

questão de pesquisa foram verificados os resultados referentes a mediana dos escores de 

ansiedade, bem como a identificação da sintomatologia ansiogênica caracterizada como 
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estando em nível clínico. 

Quanto aos sintomas de ansiedade, a mediana dos escores brutos da escala de 

Ansiedade-Estado do grupo pré-termo foi de 50 (mínimo = 26; máximo = 74), e da 

Ansiedade-Traço 46 (mínimo = 26; máximo = 79). Resultado semelhante foi encontrado 

no estudo desenvolvido por Padovai (2005) realizado com mães de neonatos prematuros 

com muito baixo peso hospitalizados em Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal 

(UTIN), que avaliou sintomas de ansiedade utilizando como instrumento o IDATE. Este 

constatou a mediana da Ansiedade-Estado de 49,5 e da Ansiedade-Traço de 46. 

Quando considerado como indicativo de ansiedade clínica a pontuação de 42, para 

Ansiedade-Estado e 43 para Ansiedade-Traço, respectivamente 80% e 64,3% das 

genitoras de neonatos pré-termo apresentaram ansiedade em nível clínico. Todavia, 

quando comparado ao estudo desenvolvido por Padovani (2005), são encontradas 

diferenças quanto a prevalência desta sintomatologia clínica. Assim, a frequência 

encontrada nesta pesquisa foi de 35% para a Ansiedade-Estado, e 16% para Ansiedade-

Traço. No estudo supracitado a forma de correção do IDATE teve como base o percentil 

e o presente trabalho utiliza o escore bruto.  

Outra forma de correção foi utilizada no estudo desenvolvido por Dantas, et al. 

(2012), que utilizou a pontuação equivalente a maior que 40 como indicativo de 

sintomatologia ansiogênica em nível clínico, tendo como base para isto o ponto de corte 

adotado em estudos desenvolvidos no pós-parto que utilizaram o IDATE (Britton, 2008; 

Faisal-Cury & Menezes, 2006). Nesta pesquisa 81,7% das mães apresentaram intenso 

sintoma de Ansiedade-Estado, e 70% de Ansiedade-Traço.  

Estudos, também realizados com mães de bebês pré-termo hospitalizados, que 

investigaram conjuntamente a sintomatologia ansiogênica e depressiva, constataram 

prevalências divergentes, um destes identificou que 44% das mães apresentaram escores 



67 

 

indicativos de sintomas clínicos de ansiedade e/ou depressão (Padovani, et al. 2004). 

Outra pesquisa constatou níveis de ansiedade e depressão classificados como 

patológicos em 75% das genitoras. Todavia, esta não utilizou o IDATE e sim a Escala 

de Ansiedade, Depressão e Irritabilidade (IDA), para avaliação da sintomatologia 

ansiogênica e depressiva (Perone & Oliveira, 2008).  

Observa-se que o IDATE tem sido um instrumento amplamente utilizado em 

pesquisas que visam investigar a sintomatologia ansiogênica no pós-parto e no contexto 

do nascimento pré-termo (Dantas et al., 2012; Padovani et al., 2004; Padovavi et al., 

2009; Perone & Oliveira, 2008). Todavia, não existe uma amostra normativa para os 

referidos contextos e os estudos têm utilizado pontuações divergentes no momento de 

diagnosticar os sintomas clínicos de ansiedade. Devido a esta falta de consenso, na 

presente pesquisa optou-se por utilizar o valor acima da mediana do grupo de mães a-

termo como um indicativo desta sintomatologia. 

Assim, foi possível observar uma alta prevalência de sintomas de ansiedade em 

genitoras de neonatos pré-termo. Resultado condizente com os achados abordados em 

outras pesquisas, que apesar de divergências, quanto a pontuação adotada no uso do 

IDATE, bem como a utilização de outros instrumentos, tem constatado grande 

prevalência de sintomas de ansiedade neste período (Dantas et al., 2012; Padovani et al., 

2004; Padovavi, 2005; Perone & Oliveira, 2011).  

Ressalta-se ainda que os estudos supracitados utilizaram o tipo de amostra por 

conveniência, sendo restrita a generalização dos resultados. Este aspecto demonstra a 

importância da avaliação dos sintomas de ansiedade em nível clínico, realizado no 

presente trabalho, a fim de identificar a prevalência desta sintomatologia em mães de 

neonatos pré-termo hospitalizados em instituições de referência para gestação de alto-

risco no Estado. 
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 Dessa maneira, considerando o contexto do nascimento prematuro no qual é 

comum a presença de sentimentos, tais como medo, insegurança, susto, culpa e 

desespero (Cunha et al., 2009). Bem como que é comum nesse tipo de nascimento o 

receio de que o filho venha a óbito, ou que ele venha a sofrer com sequelas associadas à 

prematuridade (Maldonado, 1997). Os sintomas de Ansiedade-Estado e Traço têm 

apresentado grande prevalência.   

  Portanto é relevante que sejam desenvolvidas intervenções que auxiliem na 

redução da sintomatologia ansiogênica neste contexto de crise. Estudos demonstram que 

diversos tipos de atuação, realizadas neste contexto, que vão desde intervenções 

psicológicas a educacionais, tem reduzido a prevalência desta sintomatologia materna 

(Carvalho  et al. 2009; Melnky et al., 2008; Perone & Oliveira, 2011). Assim, é 

importante que os profissionais de saúde que trabalham com mães de bebês preaturos 

hospitalizados busquem conhecer as intervenções que têm sido divulgadas na literatura 

científica, a fim de aprimorar seu trabalho, já que este contexto tem sido caracterizado 

como ansiogênico. 

 

5.5 Indicadores de ansiedade e o apoio social percebido em mães de recém-nacidos 

prematuros hospitalizados e mães de neonatos a-termo 

 

O terceiro objetivo específico do presente trabalho visou responder o seguinte 

questionamento: As mães de bebês prematuros hospitalizados apresentam níveis mais 

elevados de ansiedade e melhor percepção de apoio social do que as genitoras de 

neotados a-termo? Como forma de responder a esta pergunta foram comparadas as 

medianas de ansiedade e apoio social, em ambos os grupos. 

Não foram encontradas diferenças entre os grupos de genitoras de neonato a-
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termo e pré-termo quanto a Ansiedade-Traço e ao apoio social e suas dimensões (tabela 

5). Entretanto, essa diferença foi encontrada quanto a ansiedade-estado, o que ocorreu 

tanto na avaliação das diferenças entre as medianas (tabela 5), quanto na comparação 

dos sintomas de ansiedade em nível clínico (80% pré-termo e 47,1% a-termo) (tabela 6). 

 

Tabela 5 – Sintomas de ansiedade e apoio social percebido 

Sintomas de 

ansiedade e apoio 

social percebido  

Grupo PT 

(n =70) 

Med           Min-Máx 

Grupo AT 

(n = 70) 

Med           Min-Máx 

U
a
 

Ansiedade-Estado 50               26   -  74 42                 24 – 63 1344,000*** 

Ansiedade-Traço 46               26  -   79 43                 24 – 70 2017,000 

Apoio Social                       88,67          38  - 100        91,33            28 -100 2354,500 

Apoio Material 90               30 – 100 100               20-100 2153,000 

Apoio Afetivo 100             33 – 100 100               33 -100 2153,000 

Apoio Emocional 87,5            30 – 100 90                 20-100 2416,500 

Interação Social 

Positiva                                                          
90               40 – 100      90                 20-100 2354,000 

Informação                                  90              35 – 100 90                 20 -100 2469,000 
a 
Teste U de Mann-Whitney ; ***valores altamente significativos p < .001 

 

 

Resultado semelhante foi encontrado no estudo desenvolvido por Padovani 

(2005), no qual durante a hospitalização a sintomatologia materna de Ansiedade-Estado 

foi maior nas mães de neonatos pré-temo (32%) do que nas de a-termo (4%). Neste 

estudo não foram encontradas diferenças quanto a mediana. 

 

Tabela 6 - expressão de sintomas de ansiedade em nível clínico no grupo de mães de 

recém-nascidos pré-termo 

Sintomas 

clínicos  
Categorias 

Grupo PT 

(n = 70) 

FO
a 
    FE

b
    % 

Grupo AT 

(n = 70) 

FO
a
    FE

b
       % 

X
2
 

Ansiedade-

Estado 

Não-clínico 

Clínico 

14     25,5     20 

56     44,5     80 

37      25,5     52,9 

33      44,5     47,1 

16*** 

Ansiedade-

Traço 

Não-clínico 

Clínico 

25     29,5   35,7 

45     40,5   64,3 

34      29,5     48,6 

36      40,5     51,4 

2,3 

a 
Frequência observada; 

b
 Frequencia esperada; ***valores altamente significativos p < 

.001 

  

Outro aspecto a ser ressaltado é que pesquisas têm realizado a avaliação da 

sintomatologia ansiogênica e depressiva materna durante a hospitalização após o 
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neonato ter deixado o hospital. Um desses estudos identificou que houve uma redução 

dos sintomas da sintomatologia ansiogênica e depressiva após a alta do neonato 

(Holditch-Davis et al., 2009). Já em duas pesquisas realizadas no Brasil foi observado 

que houve uma redução dos sintomas de Ansiedade-Estado. Nestes casos os sintomas de 

ansiedade pareceram estar associados a um estado emocional não permanente, 

relacionados a sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão diante da situação de 

internação do neonato prematuro na UTIN (Padovani et al. 2004; Padovani et al. 2009). 

Portanto, a diferença entre os grupos AT e PT quanto a Ansiedade-Estado parece 

estar associado ao momento de crise vivenciado pela genitora, já que os sintomas de 

ansiedade situacional são caracterizados por sentimentos de tensão e apreensão, que 

podem oscilar ao longo do tempo (Gorenstein & Andrade, 2000). Já a Ansiedade-Traço 

e o apoio social percebido são aspectos que tendem a apresentar uma maior estabilidade. 

 

5.6 Relação entre variáveis sociobiodemográficas, sintomas de ansiedade e 

percepção de apoio social  

 

O quarto objetivo específico do presente trabalho visou responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais as relações entre sintomas de ansiedade, apoio social e 

aspectos sociobiodemográficos em mães de recém-nascidos prematuros hospitalizados? 

Para tanto, foram investigadas as possíveis relações entre os aspectos supracitados. 

Salienta-se, entretanto, que quanto às variáveis categóricas, foram incluídas na análise 

aquelas que são dicotômicas. 

A Ansiedade-Estado teve relação negativa de intensidade fraca com a percepção 

do estado geral de saúde materno (r = -0,312; p = 0,009). Este resultado indica que 

quanto pior a percepção do estado geral de saúde da genitora, maior a prevalência da 
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Ansiedade-Estado, sendo o inverso também verdadeiro. 

 Estes dados demonstram aspectos relacionados à saúde materna estão 

relacionados a referida sintomatologia. Este é um aspecto relevante, pois o contexto do 

nascimento pré-termo tende a estar associado à presença de intercorrências que afetam a 

saúde materna durante o ciclo gravídico puerperal, assim o fato dela estar se percebendo 

com uma boa saúde física, pode estar relacionado há uma menor prevalência da 

sintomatologia ansiogênica do tipo situacional. Ademais, se perceber como não estando 

com uma boa saúde, em um contexto que é contexto que é considerado de crise, pode 

estar associado ao aumento dos sintomas de ansiedade. 

Já a o traço de ansiedade teve associação negativa de intensidade fraca com a 

escolaridade materna (r =-0,339; p= 0,004), do companheiro (r = -0,312, p= 0,020), bem 

como com o número de consultas pré-natal (r = -0,248; p =). Portanto, quanto maior o 

número de anos de estudo por parte da genitora e do companheiro, e maior o número de 

consultas pré-natal, menor a sintomatologia de Ansiedade-Traço, sendo o inverso 

também verdadeiro. Resultado semelhante foi encontrado por Padovani (2005) 

constataram também relações negativas significativas entre os escores maternos na 

escala Ansiedade-Traço e o nível de escolaridade materno.   

Também foi encontrada relação positiva com o número de gestações (r =0,305; 

p=0,010). Assim, quanto maior o número de gestações, mais prevalentes os sintomas de 

Ansiedade-Traço. Além disso, as mães que participaram de atividades esportivas ou em 

grupo antes da hospitalização relataram sintomas de Ansiedade-Estado menos intensos 

(U = 251,500; p =0,017).  

Já as genitoras que relataram histórico de aborto anterior, referiram sintomas mais 

intensos de Ansiedade-Estado (U = 359,500; p = 0,047 ) e Ansiedade-Traço (U = 

323,000; p = 0,014). Esse achado vai ao encontro dos resultados abordados em um 
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estudo realizado com mães com histórico anterior de aborto que avaliou sintomas de 

ansiedade e depressão, desde a gestação até o pós-parto. Nesta pesquisa foi constatado 

que o número de abortos/natimortos anteriores predisse a sintomatologia ansiogênica na 

gestação seguinte, mesmo quando ocorreu o nascimento de uma criança sem problemas 

de saúde relevantes (Blackmore et al., 2011). 

Destaca-se, portanto, que no presente trabalho os sintomas de ansiedade não 

estiveram relacionados ao estado de saúde do neonato e a características, tais como o 

peso ou a idade gestacional. Houve relação entre a referida sintomatologia e 

características maternas, como por exemplo, escolaridade e histórico de aborto anterior. 

Assim, estes sintomas parecem estar associados a acontecimentos que ocorreram ao 

longo da história de vida da genitora, e a forma que esta tem enfrentado a situação de 

hospitalização do seu filho. 

Quanto ao apoio social, a escolaridade materna teve correlação positiva de 

intensidade fraca com a dimensão de apoio emocional (r = 0,286; p = 0,017) e interação 

social positiva (0,344; p = 0,004). Já a escolaridade do companheiro teve correlação 

positiva de intensidade fraca com a dimensão de apoio afetivo (r = 0,281; p= 0,038), 

emocional (r = 0,313; p = 0,020),  escore total de apoio (r = 0,328; p = 0,014), e de 

intensidade moderada com a dimensão de interação social positiva (r = 0,404; p = 

0,002).  

 Resultados semelhantes foram encontrados em estudo realizado por Griep et al. 

(2005), em que foi constatado haver uma relação positiva entre o apoio afetivo e de 

interação social e maiores níveis de escolaridade. Este resultado tem como base a 

hipótese de que o maior número de anos de estudo está associado ao estabelecimento de 

uma maior quantidade de contatos sociais (Griep et al., 2005).  

Ademais percepção do estado geral de saúde materno teve relação positiva de 
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intensidade fraca com a dimensão de apoio emocional (r = 0,253; p = 0,035). No estudo 

desenvolvido por Griep et al., (2005) os participantes que avaliaram positivamente o seu 

estado de saúde, relataram ter um bom apoio. Este resultado parte da hipótese de que o 

indivíduo que possui uma melhor percepção sobre o seu estado de saúde, tende a ter 

também melhor percepção de apoio social.  

Foi constatada ainda uma relação negativa entre número de gestações e apoio 

material (r = -0,249; p = 0,038), interação social positiva (r = -0,237; p = 0,048), e o 

escore total de apoio (r = -0,272; p = 0,023). Além disso, as mães que participaram de 

atividades esportivas ou artísticas em grupo se perceberam como tendo um melhor 

apoio afetivo (U = 272,000; p = 0,007).  

De acordo com Griep et al., (2005) pessoas que participam de atividades em 

grupo têm mais possibilidade de relatar ter um melhor apoio, pois tendem a desenvolver 

contatos ao longo dos anos de estudo.  

As mães que relataram se sentir a vontade para falar sobre quase tudo de si mesma 

com algum familiar apresentaram maior escore de apoio emocional, quando comparadas 

as que não relataram (U = 273,500; p = 0,021). Resultado semelhante foi encontrado por 

Griep et al., (2005) que constatou que maior a quantidade de parentes e amigos íntimos 

referidos, melhor a percepção de apoio social. Este aspecto confirma a hipótese 

desenvolvida pelo referido autor de que indivíduos casados ou que não moram sozinhos 

têm mais chance de apresentar altos escores de apoio social (Griep et al., 2005). 

As genitoras que não relataram ocorrência de aborto anterior referiram uma maior 

percepção de apoio material (U = 363,000; p = 0,044). As mães que não apresentaram 

intercorrência durante a gestação relataram melhores índices de apoio emocional (U = 

349,000; p = 0,023).  

Este resultado pode estar associado ao fato de que o apoio social tem sido 
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abordado como um potencial fator de proteção para desfechos de saúde (Zanini et al., 

2009). Podendo vir a proporcionar benefícios a saúde da mulher durante o ciclo 

gravídico puerperal. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve seus objetivos alcançados, contribuindo para uma melhor 

compreensão quanto à percepção de apoio social e os sintomas de ansiedade em mães 

de bebês prematuros hospitalizados. Neste, foi possível observar que as genitoras, 

apesar de permanecerem como acompanhantes de seus filhos no hospital, tendo 

reduzido o contato com sua rede de apoio, se perceberam tendo um bom apoio social, 

não se diferenciando das mães de bebês a termo. Assim, mesmo diante do contexto de 

hospitalização, as puérperas de ambos os grupo relataram perceber que tem com quem 

contar em situações diversas. 

Além disso, foi possível constatar que o nascimento pré-termo está associado à 

alta prevalência de sintomas de Ansiedade-Estado, ressaltando que o momento de 

hospitalização do bebê deve ser percebido com especial atenção. Dessa maneira, apesar 

do estado de saúde do neonato demandar cuidados especiais, a saúde psíquica da 

puérpera deve ser observada. 

Também, destaca-se a existência da relação entre a Ansiedade-Traço e Estado. 

Este resultado enfatiza a relevância de que as intervenções realizadas com as mães de 

bebês pré-termo hospitalizados não devem focar apenas na redução da ansiedade 

situacional. Deve-se enfatizar ainda a ansiedade que tende a se manter mais constante ao 

longo da vida e que esta relacionada a maneira que a genitora reage as situações 

estressantes.  

 Outro aspecto relevante são as variáveis sociobiodemográficas associadas ao 

apoio social e a ansiedade. A identificação destas relações também pode vir a auxiliar 

no desenvolvimento de intervenções a serem realizadas com genitoras de neonatos pré-

termo. 
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 Quanto à associação entre o apoio social e a sintomatologia ansiogênica, 

salienta-se que esta foi de fraca a moderada, e que a Ansiedade-Estado esteve 

relacionada apenas ao apoio emocional, que corresponde a demonstrações de amor, 

carinho empatia e suporte. Entretanto, esta relação demonstra a importância do apoio 

social percebido pelas genitoras durante a hospitalização do bebê prematuro, ressaltando 

a relevância de que os profissionais de saúde levem em consideração os aspectos 

psicossociais que perpassam o nascimento pré-termo. 

Portanto, esta pesquisa pode ser útil para estudantes da área de saúde que 

objetivem obter informações a respeito do apoio social percebido e de sintomas de 

ansiedade em mães de neonatos pré-termo hospitalizados, já que este é um assunto, que 

apesar de ter grande relevância, tem sido pouco abordado na literatura nacional e 

internacional. Além disso, esta traz contribuições ao ressaltar a importância de que as 

ações propostas pela política de humanização neonatal brasileira sejam postas em 

prática de maneira ainda mais efetiva, a fim de proporcionar melhorias à saúde psíquica 

das mães de bebês prematuros hospitalizados.  

Faz-se premente abordar algumas considerações a respeito do presente estudo. A 

amostra por conveniência não possibilita generalizações, entretanto, ela permite 

conhecer o contexto investigado, o que é importante, já que outras pesquisas que 

avaliaram sintomas de ansiedade em mães de bebês prematuros também utilizaram este 

tipo de amostra, mas foram realizados na região Sudeste do Brasil. Além, disso, a 

avaliação dos sintomas de ansiedade foi realizada tendo como base um instrumento de 

autorrelato, assim foi identificada a presença da sintomatologia em nível clínico e não 

de transtornos de ansiedade.  

Outro aspecto a ser destacado é que não existe uma padronização do IDATE para 

avaliação de genitoras no pós-parto, nem tão pouco para mães de bebês pré-termo 
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hospitalizados. Considerando que este é um momento do ciclo de vida da mulher, no 

qual ocorrem transformações físicas, psíquicas e sociais, sugere-se que sejam 

desenvolvidos novos estudos que objetivem criar e validar um instrumento para 

avaliação da sintomatologia ansiogênica durante o ciclo gravídico puerperal. 
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APÊNDICE 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Mães de recém-nascidos pré-termo 

hospitalizados: percepção de apoio social e avaliação de sintomatologia ansiosa e depressiva”, 

que é coordenada Profa. Dra. Eulália Maria Chaves Maia. Sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que 

isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 

Essa pesquisa visa avaliar aspectos emocionais, bem como a percepção de apoio social (como se 

percebe o apoio oferecido pelas pessoas) em mães de bebês que nasceram com 41 semanas de 

gestação ou menos e que estão hospitalizados. Caso decida aceitar o convite, você responderá a 

quatro questionários, sendo estes: 1) questionário sócio-demográfico (que contém perguntas 

relacionadas a dados sociais, como por exemplo, durante quantos anos você estudou, e 

demográficos, como o município onde você mora); 2) Escala de Apoio Social (que investiga 

como você percebe o apoio oferecido pelas pessoas que você é mais próximo); 3) Escala de 

Depressão Pós Parto de Edinburgh (EPDS) (que avalia sintomas de depressão, tais como 

sentimentos de tristeza intensa); 4) Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) (que 

investiga sintomas de ansiedade, por exemplo, sentimentos relacionados a medos e 

preocupações).  

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos, já que os instrumentos de coleta de 

dados corresponderão apenas a questionários com opções de marcar e haverá a manutenção do 

sigilo absoluto das informações coletadas e da identidade de todos os participantes. Todavia, 

caso haja algum tipo de desgaste emocional no decorrer da entrevista, serão realizadas 

intervenções psicológicas, imediatamente, pela própria pesquisadora integrante da pesquisa.  

Você terá o seguinte benefício ao participar da pesquisa: a possibilidade de criação de 

intervenções que visem proporcionar melhorias a sua saúde mental e equilíbrio emocional. 

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 

momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de 

forma a não identificar os voluntários. 

Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcida, 

caso solicite. 

Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você terá direito a indenização. 
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Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 

pesquisa, poderá perguntar diretamente para Eulália Maria Chaves Maia, na Sala 616 do 

Laboratório de Psicologia, Setor Verde do Campus Universitário Central da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte ou pelo telefone 3215-3592, Ramal 220. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa da UFRN no endereço CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970 ou pelo telefone (84) 

3215-3135. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa “Mães de recém-

nascidos pré-termo hospitalizados: percepção de apoio social e avaliação de sintomatologia 

ansiosa e depressiva”. 

 

Participante da pesquisa: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

 

 

Assinatura: ___________________________________________________________________ 

 

Pesquisadora responsável: 

Eulália Maria Chaves Maia 

_______________________________________________________________ 

Endereço: Sala 624 do Laboratório de Psicologia, Setor Verde do Campus Universitário Central 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Av. Senador Salgado Filho s/n, Lagoa Nova, 

Natal/RN. Telefone: (84) 3215-3592, Ramal 225. 

 

Comitê de Ética e Pesquisa: Endereço: Campus Universitário Central - UFRN. Av. Senador 

Salgado Filho s/n, Lagoa Nova, CP 1666, Natal/RN, CEP: 59078-970. Telefone: (84) 3215-

3135. 
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Carta de aceito do comitê de ética 
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Questionário Sócio-demográfico 

 

 

Nome (Iniciais): ___________       Idade: __________________ 

Hospital (MEJEC/Hospital Dr. José Pedro Bezerra):_____________________ 

Naturalidade: ______________________________________________________ 

Município onde mora atualmente:_____________________________________ 

Estado Civil:(   ) solteira  (   ) casada  (   ) viúva  (   ) divorciada  (  ) união estável 

Há quanto tempo você esta na situação conjugal atual? ___ anos (  ) menos de 1 ano 

Escolaridade (em anos):  ______  mãe ______ companheiro 

 

Renda Familiar (em salários mínimos): ______ 

 

Residência: Além de você, alguém mais mora em sua casa? (  ) sim (  ) não 

                     Quantas e quem são essas pessoas? 

_________________________________________________________________ 

 

Com quantos FAMILIARES você se sente a vontade e pode falar quase tudo? 

____ familiares (  ) nenhum 

 

Com AMIGOS você se sente a vontade para falar quase tudo? ___ amigos (  ) 

nenhum 

 

Religião: Você tem alguma religião? (  ) sim (  ) não. Se sim, qual? ____________ 

Com que freqüência você participa de atividades religiosas: 
(  ) 1 vez no ano ou nenhuma (  ) algumas vezes no ano   (  ) 1 vez no mês ou mais  

(  )   1 vez por semana (  ) mais de uma vez por semana 

 

Você participa de atividades esportivas (vôlei, futebol, basquete, outros) e/ou 

artísticas em grupo (grupo musical, coral, artes plásticas, outros): (  )  sim (  ) não 

Se sim, com que freqüência? (  ) mais de uma vez por semana ( ) 1 vez por semana  

(  ) 1 vez no mês ou mais (  ) algumas vezes no ano (  ) uma vez no ano. 

 

Ocupação: Tem alguma ocupação profissional?  (   ) sim  (   ) não 

Qual?______________  

 

Em uma escala de 1 a 10 de um modo geral como você considera seu próprio 

estado de saúde? __ 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7 __ 8 __ 9 __ 10 

 

Em uma escala de 1 a 10 de um modo geral como você esta percebendo a saúde do 

seu bebê hoje? __ 1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7 __ 8 __ 9 __ 10 

 

Você tem recebido visita: (  ) sim (  ) não 

Se sim, quem são as pessoas que tem lhe visitado? _____________________________          

  

Nº ______ 
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Informações Gerais da mãe 

 

Data de internação: _________     Número de Gestações: ___________ 

 

Número de filhos vivos:_____ Aborto: _____ Natimorto: _______ 

 

RN: (  ) masculino (  ) feminino 

 

Tipo de parto: (  ) normal (  ) com fórceps  (   ) cesário 

 

Intercorrências durante a gestação: 
(  ) diabete (  ) hipertensão (  ) infecção urinária (  ) anemia (  ) rubéola (  ) hepatite  

(  ) cardiopatias (  ) gestação múltipla (  ) hemorragias (  ) ameaça de aborto  (  ) sem 

intercorrência (  ) outra, qual? ________________ 

 

Intercorrências durante o parto: 
(  ) eclampsia (  ) pré-eclampsia (  ) sangramento (  ) TP prolongado (  ) obstrução do 

trabalho de parto ( ) hipertonia ( ) sofrimento fetal ( ) corioamnionite ( ) sem 

intercorrência ( ) outra, qual?  _______________ 

 

Intercorrências após o parto: 
(  ) sangramento (  ) infecção puerperal (  ) embolias (  ) sem intercorrência  

( )outra, qual?  _______________ 

 

Acompanhamento pré-natal:(  ) sim  (   ) não 

Se sim, quantos? ____________________________________________ 

 

Antecedentes psiquiátricos:(  ) sim  (  ) não 

Se sim, qual? _______________________________________________ 

 

Tem alguma doença crônica: (  ) sim  (  ) não 

Se sim, qual? 

_______________________________________________________________ 

 

 

  

Nº ______ 
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Informações Gerais do Neonato 

 

Nome (Iniciais): ___________        

 

Idade gestacional (IG): _______  Peso (em gramas - nascimento): _______  

 

Classificação do neonato (relação peso – idade gestacional): (  ) PIG  (  ) AIG (  ) 

GIG 

 

Data de nascimento: ___________   

 

Malformação:(  ) sim   (  ) não 

 

Apgar do 5º minuto: _________ 
  

Nº ______ 
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ANEXOS 

 

ESCALA DE APOIO SOCIAL (GRIPE, 2003) 

 

 

Se precisar com frequência você conta com 

alguém 

Nunca Raramente Ás vezes Quase 

Sempre 

Sempre 

1. que a ajude se ficar de cama      

2. para lhe ouvir quando você precisar falar      

3. para lhe dar bons conselhos em uma situação de 

crise 

     

4. para levá-la ao médico      

5. que demonstre amor e afeto por você      

6. para se divertir junto      

7. para lhe dar informações que a ajude a 

compreender uma determinada situação 

     

8. em quem confiar ou para falar de você ou sobre 

seus problemas 

     

9. que lhe dê um abraço      

10. com quem relaxar      

11. para preparar refeições, se você não puder 

prepará-las 

     

12. de quem você realmente quer conselhos      

13. com quem distrair a cabeça      

14. para ajudá-la nas tarefas diárias, se você ficar 

doente 

     

15. para compartilhar preocupações e medos mais 

íntimos 

     

16. para dar sugestões de como lidar com um 

problema pessoal 

     

17. com quem fazer coisas agradáveis      

18. que compreenda seus problemas      

19. que você ame e que faça você se sentir 

querida 

     

 

 

Nº ______ 
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INVENTÁRIO DE ANSIEDADE TRAÇO-ESTADO (IDATE) 

(Spielberger, Biaggio & Natalício, 1979). 

PARTE I 
Leia cada pergunta e faça um círculo ao redor do número à direita da afirmação que 

melhor indicar como você se sente agora, neste momento. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar uma resposta que mais se 

aproxime de como você se sente neste momento. 

 

AVALIAÇÃO 

 Muitíssimo .............. 4 Um pouco.................. 2 

 Bastante ................... 3 Absolutamente não ... 1 

1. Sinto-me calmo(a) ...................................... 1 2 3 4 

2. Sinto-me seguro(a)...................................... 1 2 3 4 

3. Estou tenso(a) ............................................. 1 2 3 4 

4. Estou arrependido(a) ................................... 1 2 3 4 

5. Sinto-me à vontade ..................................... 1 2 3 4 

6. Sinto-me perturbado(a) ............................... 1 2 3 4 

7. Estou preocupado(a) com possíveis 

    infortúnios ................................................... 1 2 3 4 

8. Sinto-me descansado(a) .............................. 1 2 3 4 

9. Sinto-me ansioso(a) .................................... 1 2 3 4 

10. Sinto-me "em casa" ......................................... 1 2 3 4 

11. Sinto-me confiante .................................... 1 2 3 4 

12. Sinto-me nervoso(a).................................. 1 2 3 4 

13. Estou agitado(a) ........................................ 1 2 3 4 

14. Sinto-me uma pilha de nervos .................. 1 2 3 4 

15. Estou descontraído(a) ............................... 1 2 3 4 

16. Sinto-me satisfeito(a) ................................ 1 2 3 4 

17. Estou preocupado(a) ................................. 1 2 3 4 

18. Sinto-me superexcitado(a) e confuso(a) ... 1 2 3 4 

19. Sinto-me alegre ......................................... 1 2 3 4 

20. Sinto-me bem ............................................ 1 2 3 4 

Nº ______ 
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PARTE II 

 
Leia cada pergunta e faça um círculo em redor do número à direita que melhor indicar 

como você geralmente se sente. 

Não gaste muito tempo numa única afirmação, mas tente dar a resposta que mais se 

aproximar de como você se sente geralmente. 

AVALIAÇÃO 

 Quase sempre .......... 4 Às vezes .................... 2 

 Freqüentemente ....... 3 Quase nunca .............. 1 

 

1. Sinto-me bem ......................................................................................................... 1 2 3 4 

2. Canso-me facilmente ............................................................................................. 1 2 3 4 

3. Tenho vontade de chorar ........................................................................................ 1 2 3 4 

4. Gostaria de poder ser tão feliz quanto os outros parecem ser ................................ 1 2 3 4 

5. Perco oportunidades porque não consigo tomar decisões rapidamente ................. 1 2 3 4 

6. Sinto-me descansado(a) ......................................................................................... 1 2 3 4 

7. Sou calmo(a), ponderado(a) e senhor(a) de mim mesmo ....................................... 1 2 3 4 

8. Sinto  que  as  dificuldades  estão  se  acumulando  de  tal forma  que  não  as  

consigo resolver ......................................................................................................... 1 2 3 4 

9. Preocupo-me demais com coisas sem importância ................................................ 1 2 3 4 

10. Sou feliz ............................................................................................................... 1 2 3 4 

11. Deixo-me afetar muito pelas coisas ..................................................................... 1 2 3 4 

12. Não tenho muita confiança em mim mesmo(a) ................................................... 1 2 3 4 

13. Sinto-me seguro(a) ............................................................................................... 1 2 3 4 

14. Evito ter que enfrentar crises ou problemas ......................................................... 1 2 3 4 

15. Sinto-me deprimido(a) ......................................................................................... 1 2 3 4 

16. Estou satisfeito(a) ................................................................................................ 1 2 3 4 

17. Às vezes, idéias sem importância me entram na cabeça e ficam-me 

preocupando ............................................................................................................... 1 2 3 4 

18. Levo os desapontamentos tão a sério que não consigo tirá-los da cabeça ........... 1 2 3 4 

19. Sou uma pessoa estável ........................................................................................ 1 2 3 4 

20. Fico tenso(a) e perturbado(a) quando penso em meus problemas do momento .. 1 2 3 4 

 

 

 

 

Nº ______ 


