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RESUMO 

 

Introdução: Durante a gravidez as mães constroem uma representação do seu filho, o 

bebé imaginário, fruto das suas fantasias e da percepção dos movimentos do feto. No dia 

do nascimento as mães deparam-se com o bebé real. Neste momento, pode verificar-se 

uma maior ou menor discrepância entre as duas representações. 

Objectivos: O presente estudo pretende investigar, em mães de bebés recém-nascidos, de 

que modo é que a percepção materna da diferença entre bebé imaginário e bebé real pode 

ser explicada por factores psicológicos e biomédicos. 

Metodologia: De forma a analisar as hipóteses de investigação, foram aplicados, a um 

grupo de 50 recém-mães (que deram à luz na Maternidade Dr. Alfredo da Costa), os 

seguintes instrumentos: Questionário Sociodemográfico e Clínico (construído 

originalmente para este estudo), Questionário da Diferença Bebé Imaginário/Bebé Real 

(Chagas, Maltez, & Miranda, 2013), Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (Pais-

Ribeiro, Honrado & Leal, 2004) e Escala de Satisfação com o Suporte Social (Pais-

Ribeiro, 1999).  

Resultados: A regressão linear permitiu perceber que as variáveis independentes que 

contribuem para a explicação da variância estatística dos cinco factores do Questionário 

da Diferença Bebé Imaginário/Bebé Real se podem agrupar em: variáveis obstétricas; 

variáveis pediátricas e variáveis psicológicas.  

Das variáveis obstétricas fazem parte as variáveis “regularidade da vigilância da 

gravidez”, “existência de interrupções de gravidez por recomendação médica”, 

“existência de IEGs” e “gravidez planeada”. Das variáveis pediátricas fazem parte as 

variáveis “peso do bebé à nascença”, “comprimento do bebé à nascença” e “idade 

cronológica do bebé”. Finalmente, nas variáveis psicológicas incluem-se as variáveis 

“depressão”, “índice composto de ansiedade, depressão e stress” e “satisfação com as 

actividades sociais”. 

Conclusão: De acordo com os resultados obtidos, pode afirmar-se que a percepção 

materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real é provavelmente influenciada por 

questões obstétricas, questões pediátricas e questões psicológicas. 

Palavras-chave: bebé imaginário vs. bebé real, percepção materna, variáveis obstétricas, 

variáveis pediátricas, variáveis psicológicas. 
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ABSTRACT 

 

Background: During pregnancy, mothers develop a mental representation of their babies, 

which is called imaginary baby and comes from their dreams, fantasies and from their 

perception about fetal movements. On the day the baby is born, mothers face themselves 

with the real, true baby. In that moment there will be a bigger or smaller discrepancy 

between these two representations. 

Aims: This study aims to investigate whether the difference between these two 

representations can be explained by psychological and biomedical factors. 

Method: Instruments: Clinical and Sociodemographic Questionnaire (devised 

specifically for this study), Questionnaire on the Difference Imaginary Baby vs. Real 

Baby (Chagas, Maltez, & Miranda, 2013), Anxiety, Depression and Stress Scale (Pais-

Ribeiro, Honrado & Leal, 2004) and Satisfaction with Social Support Scale (Pais-Ribeiro, 

1999). 

Participants: Mothers (N = 50) who had recently given birth at Maternidade Dr. Alfredo 

da Costa. 

Results: Linear regression analysis enabled us to understand that the independent 

variables which explain the statistic varience of the five factors about the difference 

imaginary baby vs. real baby are: “regularity of medical control during pregnancy”, 

“previous pregnancy interruptions by medical advice”, “previous spontaneous 

interruptions of pregnancy”, “pregnancy planning”, “birth weight”, “birth length”, 

“baby’s age”, “maternal depression”, “composite index of anxiety, depression and stress” 

and “satisfaction with social activities”.   

Conclusion: Following results already described, it is possible to stand that maternal 

perception about the difference imaginary baby vs. real baby is probably influenced by 

obstetric variables, pediatric variables and psychological variables. 

Key words: imaginary baby vs. real baby, maternal perception, obstetric variables, 

pediatric variables, psychological variables. 
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1. Enquadramento Teórico 

1.1 A evolução do amor materno ao longo da História 

Ao longo da História, o conceito de maternidade, nomeadamente o papel e a posição 

que a mãe ocupa no seio familiar e no contexto social sofreu diversas mudanças. 

A exaltação do amor materno é um facto relativamente recente na história da 

civilização ocidental. É relevante mencionar que, por exemplo, no século XVI, na Europa, 

predominava o costume de confiar o recém-nascido a uma ama, que amamentava e 

cuidava da criança durante os primeiros anos de vida. Em suma, pode dizer-se que até ao 

século XVIII predominava uma conduta de indiferença materna (Maldonado, 1991). 

Para Badinter (1980) o amor materno não é um instinto, mas sim um sentimento que 

está sujeito a imperfeições, oscilações e modificações. A sua existência depende não só 

da história da mãe como também da própria História. 

No século XIX gera-se um culto à maternidade, que ocorre simultaneamente a um 

aprofundar do conhecimento científico do processo de fecundação. Até então acreditava-

se que a mulher só concebia quando atingia o prazer sexual. Descobriu-se, por esta altura, 

que o prazer não era uma condição essencial para a concepção. A partir daí, alguns 

médicos passaram, inclusive, a acreditar que a mulher frígida poderia ser fecundada com 

maior facilidade porque, permanecendo passiva, reteria melhor o esperma. Desta forma, 

o prazer feminino, antes considerado necessário à fecundação, passa a ser não só 

supérfluo como até mesmo contraindicado. Esta crença propaga-se, desencadeando a 

repressão da sexualidade e promovendo uma dissociação entre mulher-mãe e mulher-

fêmea. A partir deste ponto, verifica-se que o papel da mulher, como esposa, passa a 

restringir-se à procriação e é contraditório, aos olhos da sociedade, a mulher grávida ter 

“desejos carnais” (Maldonado, 1991). 

No século XX, especialmente sob a influência da psicanálise, reforça-se a tendência 

a responsabilizar a mãe pelas dificuldades e problemas que surgem nos filhos. Diversos 

autores da Psicologia chegam a desenvolver teorias que acentuam a culpa em relação à 

mulher, enfatizando qualidades como a devoção e o sacrifício como características 

essenciais a uma “boa mãe” – atitude que a coloca, finalmente, na posição de personagem 

principal da família (Badinter, 1980; Maldonado, 1991). 
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1.2 A Psicologia da gravidez, do parto e do puerpério 

1.2.1 A gravidez como crise ou período de transição 

A gravidez, à semelhança do que acontece na puberdade e na menopausa, é um 

período que envolve uma profunda transformação, que envolve mudanças, quer a nível 

psicológico, quer a nível somático, e por isso pode ser considerado uma “crise” (Bibring, 

1959; Colman & Colman, 1994). 

O termo crise pode referir-se quer aos períodos de transição inesperados, quer aos 

inerentes ao desenvolvimento. Uma crise implica um enfraquecimento da estrutura básica 

do ego. A pessoa não consegue utilizar os seus métodos habituais de solução de 

problemas, o que requer a mobilização dos mecanismos adaptativos ao ego no sentido de 

buscar respostas novas, anteriormente inexistentes no repertório do indivíduo 

(Maldonado, 1991).  

Assim, poderá afirmar-se que a situação de crise conduz a um estado de desequilíbrio 

que, sob condições favoráveis, dá origem a etapas de maturação específicas, em direcção 

a novas funções (Bibring, 1959). 

A solução elaborada por uma pessoa como resposta à crise pode ser saudável ou 

doentia. Saudável se gerar um novo nível de integração e o amadurecimento da 

personalidade. Patológica se conduzir a um maior grau de desintegração e desajustamento 

da personalidade. É por este motivo que a situação de crise constitui, simultaneamente, 

perigo e oportunidade (Maldonado, 1991). 

Assim, enquanto período de crise, a gravidez envolve a necessidade de reestruturação 

e reajustamento em várias dimensões. Em primeiro lugar, a mulher grávida sofre 

alterações na sua identidade, no sentido em que passa a ser “a grávida” e não apenas a 

pessoa que era até então. Ela sabe que ainda é ela própria; tem o mesmo nome e conserva 

as mesmas memórias, provém da mesma família e tem o mesmo emprego, mas por vezes 

sente que está a ser dominada por algo maior que a transcende (Colman & Colman, 1994).  

No caso da primípara, a grávida, além de filha e mulher passa a ser mãe. No caso da 

multípara esta redefinição da identidade também ocorre, uma vez que ser mãe de um filho 

é diferente de ser mãe de dois e assim por diante. A vinda de um novo filho representa 

sempre um reajustamento da rede de intercomunicação familiar (Maldonado, 1991). 

Consequentemente, a gravidez exige uma redefinição de papéis e das relações da mulher, 
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ao mesmo tempo que a torna mais dependente da ajuda de um sistema social de apoio 

(Colman & Colman, 1994). 

Outra característica da gravidez enquanto período de transição diz respeito ao facto 

de representar uma possibilidade de atingir novos níveis de integração, amadurecimento 

e expansão da personalidade ou, pelo contrário, de adoptar uma solução patológica que 

predominará na relação com a criança. Uma relação saudável implica, em termos gerais, 

perceber e satisfazer as necessidades do bebé, visto como um indivíduo separado e não 

simbioticamente confundido com a mãe. Em contraste, uma relação doentia caracteriza-

se, em termos gerais, pela expectativa de que o bebé preencha certas necessidades 

neuróticas da mãe ou do pai como, por exemplo, evitar a solidão, satisfazer-lhe a carência 

de afecto ou fazê-los sentirem-se úteis (Maldonado, 1991). 

 

1.2.2 A Gravidez vs. Maternidade 

 

 A gravidez e a maternidade são processos. Do ponto de vista psicológico, são 

processos dinâmicos, de construção e desenvolvimento. No entanto, são processos 

diferentes e dizem respeito a realidades distintas. A gravidez é um período delimitado 

temporalmente, com uma duração de cerca de quarenta semanas, entre a concepção e o 

parto. A maternidade, por sua vez, transcende o momento do parto e permanece 

(Canavarro, 2001). 

  A gravidez é uma época que, do ponto de vista psicológico, permite a preparação 

para ser mãe – ensaiar cognitivamente papéis e tarefas maternas, ligar-se afectivamente à 

criança, iniciar o processo de reestruturação de relações para incluir o novo elemento, 

incorporar a existência do filho na sua identidade e, simultaneamente, aprender a aceitá-

lo como pessoa única, com vida própria. Estes nove meses de ensaios, ligação, ansiedade, 

fantasias e reflexões, permitem que o projecto de maternidade se continue a construir e 

consolidar de forma progressiva (Canavarro, 2001). 
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1.2.3 O 1º Trimestre 

 

A percepção da gravidez marca o início da relação materno-filial e é também neste 

momento que se instala a vivência básica da gravidez: a ambivalência afectiva. Esta 

ambivalência corresponde a uma oscilação entre desejar e não desejar aquele filho. Não 

existe uma gravidez totalmente aceite ou rejeitada, pois mesmo quando há uma 

predominância da aceitação ou da rejeição, o sentimento oposto não se encontra 

inteiramente ausente (Maldonado, 1991). 

A ansiedade e perturbação que marcam o período da gestação são, por um lado, 

essenciais no processo de preparar a energia emocional que irá permitir a vinculação dos 

pais ao bebé que vai nascer (Brazelton & Cramer, 1992). 

Uma das primeiras manifestações do primeiro trimestre é a hipersónia, a mulher sente 

uma maior necessidade de dormir. Alguns autores de orientação psicanalítica interpretam 

este fenómeno como um movimento regressivo, a par de uma identificação com o feto. 

O movimento regressivo permite à mãe experimentar novos sentimentos de fusão e 

simbiose com a própria mãe. É como se, por intermédio do seu bebé, a mãe pudesse recuar 

e ir buscar os aspectos gratificantes das suas primeiras relações com a mãe. Esta tendência 

regressiva também pode activar reacções conflituais e patológicas. Pode ser sentida como 

uma ameaça à identidade, pois volta a despertar fortes sentimentos de fusão entre a futura 

mãe a mãe desta. Se a necessidade de dependência não está preenchida, ela sentirá o feto 

como rival (Brazelton & Cramer, 1989). 

Outras manifestações comuns do primeiro trimestre são as náuseas e os vómitos, bem 

como o aparecimento dos desejos e aversões. A mulher grávida passa também por 

oscilações de humor que se devem, em parte, a um esforço de adaptação a uma nova 

realidade, que envolve novas tarefas, responsabilidades e aprendizagens (Maldonado, 

1991). 

As náuseas e os vómitos coexistentes com a ansiedade surgem associados à incerteza 

da existência ou não da gravidez. É uma ansiedade que expressa o conflito de 

ambivalência devido à intensidade das vivências persecutórias que existem face à 

maternidade, produto dos sentimentos de culpa infantil, quer pelos ataques fantasiados à 

própria mãe, quer pelo desejo de ocupar o seu lugar (Cruz, 1990). 
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De forma a dominar os medos e a ambivalência afectiva que caracteriza este período, 

uma futura mãe tem de mobilizar cada vez mais recursos. Assim, começa a idealizar a 

criança, a visualizar o bebé como um ser perfeito e totalmente desejado (Brazelton & 

Cramer, 1989). 

1.2.4 O 2º Trimestre 

 

O segundo trimestre é considerado o mais estável do ponto de vista emocional. A 

percepção dos movimentos fetais, por parte da mãe, é um fenómeno central neste 

trimestre. É a primeira vez que a mulher sente o feto como uma realidade concreta dentro 

de si, como um ser separado dela e, no entanto, tão dependente mas já com características 

próprias (Maldonado, 1991). 

Durante o segundo trimestre há menos ambivalência a respeito da gravidez e os 

sintomas que a sinalizavam, como o enjoo, a fadiga e o desconforto físico desaparecem. 

Vários acontecimentos contribuem para tornar a gravidez mais real aos olhos da gestante, 

dos quais se destaca o pontapear e a experiência de sentir o feto a mexer-se no útero 

(Colman & Colman, 1994). 

Até ao momento em que se apercebe dos movimentos do feto, a mãe pode acalentar 

a imagem narcísica de uma fusão total com o filho. Depois desse momento, uma 

verdadeira vinculação pode começar a construir-se, uma vez que existe agora um “outro” 

e a possibilidade de uma relação (Brazelton & Cramer, 1989). 

Agora que o bebé já é percebido como outro, como ser independente e com vida 

própria e não já como uma extensão de si própria, podem começar a surgir medos em 

relação ao corpo, às mudanças corporais e medo de magoar o bebé. A grávida apercebe-

se, pela primeira vez, de que não pode controlar essas mudanças corporais, uma vez que 

elas são consequência do ser que está a crescer dentro dela (Colman & Colman, 1994). 

Enquanto no primeiro trimestre a grávida se voltou para si própria, um movimento no 

sentido de uma maior introversão e recolha, no segundo trimestre a gestante volta-se “para 

fora”, isto é, surgem necessidades de dependência. Verifica-se uma transferência da 

dependência da mãe para o companheiro. De repente, é importante que o parceiro esteja 

apto a participar, que se interesse e que se torne uma figura em quem a grávida possa 

encontrar apoio de forma consistente e permanente (Colman & Colman, 1994). 
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É como se a grávida, especialmente a primípara, passasse de uma preocupação em 

relação à competição com a mãe e dependência dela, para uma preocupação em relação à 

competição com o marido e ao apoio que deste pode obter. Ocorre uma mudança da 

dependência de ser filha para a partilha de ser esposa. É, também, neste trimestre que 

surge uma reavaliação das relações críticas na vida da mulher, uma tarefa que permite à 

grávida trabalhar a sua identidade em relação à mãe e ao marido (Colman & Colman, 

1994). 

 

1.2.5 O 3º Trimestre 

 

O nível de ansiedade eleva-se com a proximidade do parto. É um período marcado 

por sentimentos contraditórios; por um lado, existe vontade de ter o filho e terminar a 

gravidez, por outro existe também a vontade de a prolongar para adiar a necessidade de 

novas adaptações exigidas pelo nascimento do bebé (Cruz, 1990). 

Vários estudos demonstram que existe uma redução na frequência de relações sexuais, 

diminuição da libido e do prazer durante a gravidez, especialmente no terceiro trimestre 

(Maldonado, 1991). 

A maneira como a gestante vive os sentimentos em relação às transformações 

corporais, às transformações psicológicas, às transformações na conjugalidade e ao 

tornar-se mãe, ao longo dos três trimestres de gravidez, repercute-se na constituição da 

maternidade e na relação mãe-bebé. O período gestacional é uma etapa importante na 

constituição da maternidade, onde se estabelece um exercício cada vez mais activo do 

papel materno e onde o bebé já se encontra presente na fala das gestantes e evoca 

sentimentos e mudanças específicas, directamente relacionadas a ele – a este bebé e não 

a um bebé, como acontecia antes da concepção (Piccinini, Gomes, Nardi & Lopes, 2008). 

 

1.3 O Bebé Imaginário 

Durante a gravidez, o bebé apresenta um estatuto duplo. Por um lado, ele está presente 

no interior do corpo da mãe e nas suas preocupações mentais, ausente da realidade visível. 

Por outro lado, ele é real, existe, porém não pode ser representado doutra forma, que não 

por elementos do passado (Bydlowski, 2001). 
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Para Lebovici (1987) na mente materna coexistem três bebés: o bebé edípico, o bebé 

imaginário e o bebé real. O bebé edípico é fruto do desejo de ter tido um filho com o pai, 

desejo esse que foi reprimido aquando da resolução do Complexo de Édipo. Assim, 

constitui-se como o mais inconsciente dos três e representa os desejos infantis da mulher. 

Por sua vez, o bebé imaginário é construído durante o período gestacional, produto das 

fantasias, expectativas e do desejo de maternidade. Por fim, o bebé real é aquele que a 

mãe conhece quando o recebe pela primeira vez nos braços, no dia do nascimento. 

O bebé imaginário não está presente apenas a partir do momento da concepção, 

existe na fantasia da mãe muito antes da sua primeira concretização embrionária (Biscaia, 

1995). Está presente ao longo da história da mãe, desde as suas fantasias, enquanto 

menina e adolescente. À medida que o feto cresce e se desenvolve no útero da mãe, o 

bebé imaginário desenvolve-se, paralelamente, na mente da gestante (Stern, 1998). 

Por volta dos quatro meses de gestação existe um pico na riqueza e especificidade 

da representação materna do bebé imaginário. Este pico é geralmente provocado por uma 

ecografia, quando os pais vêem pela primeira vez uma imagem do feto. No entanto, 

mesmo que não seja esse o evento que desponta este pico, ele ocorrerá igualmente pelos 

quatro meses de gestação, porque coincide com o momento em que as mães começam a 

sentir os movimentos do feto (Stern, 1998). 

É com a percepção dos movimentos fetais que se instalam com maior ênfase, na 

mãe, os sentimentos de personificação do feto. São atribuídas características pessoais, de 

acordo com a interpretação destes movimentos: o feto pode ser sentido como “carinhoso” 

se os movimentos forem percebidos como suaves; ou podem ser atribuídas características 

de agressividade ou ataque, se os movimentos forem sentidos como violentos 

(Maldonado, 1991). 

Não se sabe em que medida a intromissão da ultrassonografia, substituindo a 

vivência fantasmática, pode perturbar o fluir do sonho. Porém, este momento permite que 

a mãe ultrapasse a ideia do seu filho como uma simples projecção de si (Biscaia, 1995). 

A técnica da ultrassonografia vem introduzir uma nova perspectiva face à matriz 

maternal, o útero, na medida em que este já não constitui um espaço utópico, à volta do 

qual se teciam mitos e lendas (Boyer & Porret, 1987).  
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Através da consulta ultrassonográfica, tem início um processo complexo para 

simbolizar e imaginar o bebé por nascer. Alguns estudos mostram que a ultrassonografia 

tem influência na representação do bebé imaginário e do bebé real, nomeadamente em 

fortificar a auto-estima da gestante, proporcionando um espaço para a grávida lidar com 

a ambivalência entre bebé imaginário e bebé real e amplificando a actividade imaginativa 

da gestante. Assim, firma-se uma relação mais real, menos ideal e, consequentemente, 

menos culposa, pois sendo o bebé um ser completo, não fica totalmente à mercê das 

condições emocionais da mãe, nem do contexto em que esta se encontra (Grigoletti, 

2005). 

No entanto, é desde o início da gravidez que a relação imaginária com o feto se torna 

presente na mente da mãe e se desenvolve. A representação que a mãe faz dele não é a de 

um embrião que se está a desenvolver, mas de um corpo imaginado já desenvolvido, com 

todas as atribuições que são necessárias para a completude de um corpo (Aulagnier, 

1990/1994). 

A força e a natureza das projecções dos pais em relação ao seu filho determinam até 

que ponto estes estão aptos a reconhecer a individualidade da criança. O mecanismo de 

projecção pode ser sinónimo de patologia, se esta se caracterizar como rígida e descurar 

a individualidade específica do outro. No entanto, o mesmo mecanismo preconiza um 

desenvolvimento salutar, uma vez que constitui simultaneamente um processo de 

adaptação social, isto é, ao atribuirmos ao outro sentimentos e pensamentos que vêm de 

dentro de nós, desenvolvemos o sentimento de empatia e é esse sentimento que nos 

devolve a sensação de pertencermos a uma mesma espécie (Brazelton & Cramer, 1989).  

Torna-se necessária uma personificação do feto para que, no momento do parto, a 

mãe não se depare com um ser estranho. O trabalho imaginativo induz e favorece a 

vinculação da gestante ao bebé. Esta personificação ocorre à medida que os pais atribuem 

características ao feto, como dar-lhe um nome e escolher as suas roupas. Da mesma 

forma, dar características aos movimentos fetais constitui uma via de atribuir uma 

personalidade ao filho. É este processo que dá início ao que os autores denominaram de 

apego primordial (Brazelton & Cramer, 1992). 

As expectativas e sentimentos da mãe face ao sexo do bebé, nome do bebé, 

características psicológicas do bebé, interacção mãe-bebé e saúde do bebé parecem 

contribuir para fortalecer a sua representação do bebé, durante a gestação. A atribuição 
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de um nome, por exemplo, que remete a algo conhecido, é menos estranho, menos 

ameaçador e promove uma relação mãe-bebé mais próxima (Piccinini, Gomes, Moreira 

& Lopes, 2004). 

Alguns estudos sugerem que entre o sétimo e o nono mês de gestação existe um 

decréscimo na elaboração da representação do bebé. A representação torna-se 

gradualmente menos delineada, menos específica e menos rica. A explicação mais 

plausível para este fenómeno é que desta forma as mães protegem-se intuitivamente a si 

próprias e ao seu bebé de uma potencial discrepância entre o bebé real e o bebé imaginário 

(Stern, 1998). No entanto, o estudo de Piccinini, Gomes, Moreira e Lopes (2004) vem 

contradizer esta ideia, mostrando que, pelo menos para algumas gestantes, os dados reais 

sobre o bebé servem de base para mais expectativas e sentimentos, ao invés de reduzi-

los. No terceiro trimestre de gestação desta amostra, as expectativas ligadas à fantasia e 

aquelas baseadas em dados reais coexistiram na formação da representação mental do 

bebé. 

É ao longo da gravidez que a mulher deve fazer a individualização do seu bebé para 

que, no momento da diferenciação do parto, as separações física e emocional se integrem 

e o nascimento não seja sentido como uma perda de parte de si mesma e o filho 

considerado uma projecção ou extensão de si própria (Cruz, 1990). 

Assim, o momento do parto aparece como o principal elemento integrador entre o 

bebé imaginário e o bebé real. A fantasia dá, lenta mais firmemente, lugar à realidade e a 

mãe vê-se obrigada a olhar para um ser real, substituto do bebé igual ao do sonho, a que, 

desde a adolescência, ela tinha dado forma imaginária. A fantasia materna prepara a 

realidade mas o filho genético, ou unicamente afectivo, só é assumido como tal quando 

se aceita o seu destino próprio, a sua autonomia e a sua liberdade (Biscaia, 1995). 

Uma das formas mais importantes de ajustamento depois do nascimento é a 

necessidade que os pais sentem de se reconciliarem com o bebé real e de enterrarem o 

bebé imaginário e perfeito. A desilusão enquadra-se nesta fase como um processo natural, 

no entanto existem condições que potenciam o desfasamento entre bebé imaginário e bebé 

real como é o caso de um recém-nascido com um defeito, uma doença congénita ou um 

bebé prematuro (Brazelton & Cramer, 1989). 
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1.4 A maternidade como ponte entre o passado e o futuro: o bebé como 

fantasma e a relação com as figuras parentais 

 

A vida mental interior encontra-se geralmente protegida da irrupção abruta das 

memórias do passado graças a um mecanismo de defesa, o recalcamento. No entanto, 

desde as primeiras semanas de gravidez, este mecanismo perde força na sua função 

protectora. Assim, a gravidez é um período em que as memórias antigas e os fantasmas 

habitualmente esquecidos afluem facilmente à memória, sem se sujeitarem à barreira da 

censura, o que é designado por transparência psíquica. Por este motivo, a gravidez é 

também um período favorecido no que diz respeito à reaparição de neuroses infantis, 

tendo o bebé muitas vezes um papel reparador (Bydlowski, 2001; Ferrari, Piccinini & 

Lopes, 2007). 

É a transparência psíquica característica deste período que facilita o aparecimento 

de fantasmas que se interpõem na interacção mãe-bebé, criando um desajustamento nesta 

relação. A mãe não reage aos sinais do filho porque está ocupada a comunicar com esse 

fantasma. A presença do fantasma é sinalizadora de possíveis conflitos ou lutos não 

elaborados, que encontram agora a sua materialização na relação com o bebé. Nestes 

casos, existe uma necessidade por parte da mãe de manter viva uma pessoa/situação cuja 

perda não foi elaborada no passado e o bebé permite-lhe recordar diariamente essa 

pessoa/situação, materializando e actualizando esse conflito passado na relação presente 

(Brazelton & Cramer, 1989). 

Na sequência do que foi dito anteriormente, a criança pode vir a desempenhar um 

papel de progenitora, de irmã, ou de juíz, consoante o fantasma que materializa, aos olhos 

da mãe. Para resolver este conflito, torna-se necessário que a mãe reconheça que o tipo 

de interacção com o seu filho reproduz uma relação passada que ela não conseguiu 

resolver nem abandonar. 

Apesar de a presença do fantasma poder ter um carácter patológico, na medida em 

que não permite à mãe entrar em contacto com a individualidade do seu filho, o amor 

materno só é possível porque tem raízes em afectos anteriores. A empatia e a adesão ao 

recém-nascido intensificam-se através do reconhecimento de sentimentos que se 

tornaram familiares através de relações anteriores. Assim, podemos afirmar que existem 

bons e maus fantasmas (Brazelton & Cramer, 1989). 
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A mãe é, para cada mulher, o primeiro e o principal modelo de comportamentos e 

afectos maternos. Durante a gravidez ocorre um processo de reavaliação desta relação 

que permite adoptar alguns comportamentos semelhantes aos da mãe que a grávida 

considere adequados e adoptar outros comportamentos diferentes em substituição aos que 

considera disfuncionais, criando dessa forma a sua própria identidade materna 

(Canavarro, 2001; Meireles & Costa, 2005). 

A maior parte das mães quer obter uma melhor relação com o seu filho 

comparativamente à relação de que se recordam ter tido com a sua mãe durante a infância, 

ou recriar a mesma relação, nos casos em que esta é recordada como boa (Bretherton, 

Biringen, Ridgeway, Maslin, & Sherman, 1989). 

De acordo com Bayle (2005), pode verificar-se que, por vezes, o bebé é desejado 

com o objectivo de reparação de falhas e desilusões infantis associadas aos seus próprios 

pais; noutros casos, pode vir preencher um vazio relacionado com a escassez de 

concretização de desejos pessoais. Assim, muitas vezes é considerado como um substituto 

de vinculações anteriores, por representar determinados ideais a alcançar. 

A gravidez, como situação de crise, pode constituir uma oportunidade para 

reconstruir a qualidade da relação da gestante com a sua mãe. Uma mãe que seja uma 

figura de apoio e fonte de segurança nestas circunstâncias, mesmo que não o tivesse sido 

no passado, poderá proporcionar uma reconstrução da relação mãe-filha, em termos de 

uma vinculação mais segura do que fora anteriormente (Meireles & Costa, 2005). 

Os cuidados parentais e o estilo de vinculação que mãe estabelece com o seu filho 

são profundamente influenciados pela integração das relações do passado. Esta influência 

estende-se a vários domínios, desde o domínio da estrutura e organização até ao domínio 

da fantasia (Slade & Cohen, 1996). 

As fantasias de cada mulher acerca do bebé imaginário repetem muitos aspectos da 

relação dela com a sua própria mãe. As mulheres com um estilo de vinculação seguro 

demonstram uma capacidade para imaginar e construir uma representação do bebé que é 

rica e ao mesmo tempo flexível. Não se verifica uma forte preferência pelo género do 

bebé, nem ideias rígidas acerca da relação que irão construir com ele. As mulheres com 

estilo de vinculação inseguro, por sua vez, têm uma maior tendência a ter uma preferência 

pelo género do bebé e possuem expectativas rígidas acerca da futura relação com ele, 
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desta forma repetindo o passado de uma forma que distorce e constringe o 

desenvolvimento de uma relação real com a criança (Slade & Cohen, 1996). 

Em suma, pode afirmar-se que as expectativas em relação ao bebé das mulheres com 

um estilo de vinculação seguro são sentidas como um aspecto potencial, enquanto as 

expectativas das mulheres com um estilo de vinculação inseguro representam um aspecto 

definido e fixo. A representação do bebé era construída com base nos sentimentos que 

elas próprias tinham experienciado com sua a mãe, durante a infância (Slade & Cohen, 

1996). 
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2. Objectivos e Hipóteses Gerais 

O presente estudo pretende investigar, em mães de bebés recém-nascidos, de que 

modo é que a percepção materna da diferença entre bebé imaginário e bebé real pode ser 

explicada por factores psicológicos e biomédicos. Entre os factores psicológicos, situam-

se a ansiedade, o stress, a depressão, o apoio social, a existência de uma gravidez desejada 

e de uma gravidez planeada. Ainda no que diz respeito aos factores psicológicos, outro 

aspecto interessante a compreender será de que modo a percepção materna da diferença 

entre bebé imaginário e bebé real pode ser explicada pela existência de preferência pelo 

género do bebé. Nos casos em que tal se verifica, será interessante saber qual o valor 

explicativo derivado da concordância ou discordância entre o género do bebé e a 

preferência da mãe. 

Entre os factores biomédicos, situam-se o número de gestações, a existência de 

interrupções da gravidez e a sua característica, voluntária ou involuntária, tipo de parto e 

a existência de anestesia. Consideram-se ainda os aspectos clínicos do bebé e outras 

variáveis como: o peso à nascença, o comprimento à nascença, a idade no momento da 

entrevista, o tempo de gestação e o sexo do bebé.  

Assim, o objectivo principal prende-se com a exploração da representação criada pela 

mãe sobre o seu bebé e com o aprofundar da relação “bebé imaginário vs. bebé real”. 

Pretende-se analisar de que forma a representação psicológica que a mãe faz do seu bebé 

durante o puerpério está relacionada com factores como o estado emocional materno, ser 

ou não a primeira vez que se dá à luz, a ocorrência de interrupções de gravidez e as suas 

especificidades (interrupção voluntária vs. interrupção involuntária), entre outros. Deste 

modo, torna-se pertinente levantar as seguintes hipóteses gerais no domínio das mães de 

bebés recém-nascidos: 

H1: As variáveis obstétricas dão um contributo significativo para a explicação da 

variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real. 

H2: As variáveis ansiedade, depressão e stress dão um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real. 

H3: A percepção de apoio social dá um contributo significativo para a explicação da 

variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real. 
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H4: As variáveis maternas como a existência de preferência pelo género do bebé e a sua 

concordância com o género do bebé, o desejo e o planeamento de gravidez dão 

contributos significativos para a explicação da variância estatística da percepção materna 

da diferença bebé imaginário vs. bebé real. 

H5: As variáveis do bebé dão um contributo significativo para a explicação da variância 

estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real. 
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3. Método 

3.1 Definição das Variáveis 

Em todas as hipóteses a variável dependente consiste na percepção materna da 

diferença bebé imaginário vs. bebé real. 

Em H1, as variáveis independentes são as variáveis obstétricas. 

Em H2, as variáveis independentes são a ansiedade, a depressão e o stress. 

Em H3, a variável independente é a percepção de apoio social. 

Em H4, as variáveis independentes são: a preferência pelo género do bebé, a 

concordância com o género do bebé, o desejo e o planeamento de gravidez. 

Em H5, as variáveis independentes são as variáveis do bebé. 

 

3.2 Operacionalização das Variáveis 

Os instrumentos considerados relevantes para a operacionalização de variáveis são o 

Questionário Sociodemográfico e Clínico, o Questionário da Diferença Bebé Imaginário 

vs. Bebé Real, a Escala de Ansiedade, Depressão e Stress e a Escala de Satisfação com o 

Suporte Social. 

3.2.1 Questionário Sociodemográfico e Clínico 

 

O Questionário Sociodemográfico e Clínico (ANEXO 3) foi construído originalmente 

para este estudo e tem como objectivo recolher informações mais específicas acerca da 

participante, nomeadamente informações pessoais, sobre o estatuto socioeconómico, 

sobre o agregado familiar, sobre o companheiro, o bebé, sobre a gravidez e ainda dados 

relativos ao parto.  

De forma a dar um sentido ordenado à sua aplicação e a facilitar a sua leitura, este 

questionário foi organizado em sete áreas: (1) Dados pessoais da participante, como a 

data de nascimento, a nacionalidade, o estatuto conjugal e a duração da conjugalidade; 

(2) Estatuto Socioeconómico, onde se pretendia conhecer a profissão, o nível de instrução, 

a fonte de rendimento familiar, o conforto do alojamento e o aspecto do bairro habitado 

para obter o índice de Graffar; (3) Composição actual do agregado familiar, onde se 

pretendia conhecer o número de elementos do agregado familiar, a sua composição, o 
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número de filhos e se a participante vivia com o pai do seu filho; (4) Dados do 

companheiro, onde o objectivo era saber o mesmo conjunto de informações que tínhamos 

acerca da participante nos pontos (1) e (2); (5) Dados do bebé, como a data de nascimento, 

o sexo, o tempo de gestação, se era ou não o primeiro filho, o peso e comprimento à 

nascença, se tinham existido complicações ao nascer e se o bebé nasceu a termo, pré-

termo ou pós-termo; (6) Dados relativos à gravidez, como o número de gravidezes 

anteriores, se no passado existiram interrupções voluntárias, espontâneas e por 

recomendação médica, se existiu algum problema durante a gravidez, se esta tinha sido 

planeada, desejada e vigiada, se havia preferência pelo género do bebé e, se sim, qual; (7) 

Dados relativos ao parto, onde o objectivo era saber qual foi o tipo de parto, se o parto 

por cesariana estava planeado ou não e, se sim, qual o motivo e ainda qual tinha sido a 

duração do trabalho de parto. 

Estas informações permitem, além de conhecer, descrever adequadamente a nossa 

amostra, bem como controlar a possível influência de variáveis estranhas. 

 

3.2.2 Questionário da Diferença Bebé Imaginário vs. Bebé Real (QDBIBR) 

 

O questionário QDBIBR (ANEXO 4) foi construído por Chagas, Maltez e 

Miranda (2013) e tinha como principal objectivo avaliar a discrepância entre a percepção 

materna do bebé imaginário (a representação materna pré-natal), e a percepção materna 

do bebé real (a representação materna pós-natal). 

O questionário inicial era constituído por 30 itens, que, por sua vez, se agrupavam 

em cinco principais dimensões: alimentação (3 itens), sono (3 itens), interacção (10 itens), 

características do bebé (6 itens) e temperamento (8 itens). As respostas eram registadas 

em escalas de tipo Likert. Pedia-se à participante que atribuísse uma pontuação de 0 a 5 

para cada item, sendo que 0 correspondia a “discordo completamente” e 5 correspondia 

a “concordo completamente”. Assim, quão mais elevada fosse a pontuação atribuída, 

maior a discrepância entre bebé imaginário e bebé real. 

Os 30 itens foram construídos sob a forma de afirmações sobre a qualidade da 

alimentação, do sono, da interacção entre a mãe e o bebé e também sobre as características 

do bebé e do seu temperamento. A título de exemplo, apresentam-se os seguintes: “Antes 

de o meu bebé nascer, pensava que ele iria ser mais calmo”, “Durante a gravidez, 
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pensava que o meu bebé iria aconchegar-se mais quando eu o pegasse ao colo”, “Durante 

a gravidez, pensava que o meu bebé iria comer mais depressa do que come”. 

 O questionário inicial de 30 itens foi aplicado a uma amostra 214 mães, das quais 

55 eram mães adolescentes. A recolha decorreu entre Junho e Novembro na Enfermaria 

de Puérperas I da Maternidade Dr. Alfredo da Costa e, no caso de uma parte da amostra 

das mães adolescentes, em instituições como a Humanus, a Ajuda de Mãe e o Vigilante. 

 Os dados obtidos foram sujeitos a uma análise factorial. Neste contexto, o valor 

de Kaiser, Meyer e Olkin (KMO = .88) viabiliza a referida análise, o mesmo acontecendo 

com os valores do teste de Esfericidade (Barlett = 2845.42, gl = 435, p = .00) e com os 

valores da Anti-Imagem (> .5). 

 Deste modo, realizou-se uma análise factorial em componentes principais, onde 

se optou por uma solução de sete factores (% de variância explicada = 62.83%) sujeita a 

uma rotação ortogonal quartimax. É relevante mencionar que apenas foram consideradas 

saturações factoriais acima de .50, motivo pelo qual foram excluídos sete itens, uma vez 

que não obedeciam a este critério. Assim, no final, o número de itens da escala foi 

reduzido para 23, que correspondiam aos factores 1, 2, 3 e 5 (% de variância explicada = 

50.01%). O factor 1 (F1), composto pelos itens 4, 6, 10, 11,17, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29 

e 30 foi apelidado, de acordo com o conteúdo destes itens, de “interacção mãe-bebé”; o 

factor 2 (F2), composto pelos itens 3, 5, 15 e 22 foi apelidado de “calmia e sono do bebé”; 

o factor 3 (F3), composto pelos itens 1, 2 e 9 foi apelidado de “actividade do bebé” e o 

factor 5 (F4), composto pelos itens 12, 13 e 18, foi apelidado de “saúde do bebé”. 

 Relativamente a estes factores, a análise da consistência interna permite concluir 

pela sua adequação: F1, α = .91; F2, α = .80; F3, α = .67 e F4, α = .57. A análise da 

consistência interna da escala completa, composta pelos 23 itens dos quatro factores 

mencionados, revela um α = .92. 
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Tabela 1. Estatística descritiva da amostra na operacionalização das variáveis F1, F2, F3, 

F4 e Escala Completa do QDBIBR. 

Factores 

QDBIBR 
M DP Mín Máx Simetria Curtose 

F1 19.06 14.11 0 65 .66 .02 

F2 6.92 5.15 0 20 .53 -.29 

F3 5.56 3.76 0 15 .23 -.52 

F4 4.82 3.71 0 15 .45 - .47 

Esc. 

Completa 
36.49 22.11 0 115 .50 .08 

 

3.2.3 Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) 

 

A Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (ANEXO 5) é uma medida de auto-

relato, cujo nome original é Depression Anxiety and Stress Scales, de Lovibond e 

Lovibond (1995) e que, posteriormente, foi adaptada para a população Portuguesa por 

Pais-Ribeiro, Honrado e Leal (2004). Este foi o instrumento escolhido para avaliar e 

compreender os estados emocionais negativos presentes nas participantes que fazem parte 

da nossa amostra, mais especificamente a Ansiedade, a Depressão e o Stress, que 

constituem, separadamente, três subescalas. 

Optámos pela versão reduzida da escala, que é composta por 21 itens (EADS-21) 

uma vez que as participantes a quem este instrumento foi dirigido se encontravam numa 

situação de maior vulnerabilidade e, também, de menor disponibilidade emocional e 

temporal. Desta forma, evitar-se-ia uma maior sobrecarga. 

A EADS organiza-se em três subescalas, como foi dito anteriormente, a 

Ansiedade, a Depressão e o Stress, incluindo cada uma delas sete itens. Cada item consiste 

numa afirmação que remete para sintomas emocionais negativos (por exemplo, “Senti-

me quase a entrar em pânico”). Para cada item, a participante deve indicar em que grau 

experienciou esse mesmo sintoma, durante a última semana.  

Para cada item existem quatro possibilidades de resposta, registadas numa escala 

de tipo Likert, que expressam a gravidade ou frequência do sintoma durante a última 

semana: “0 – não se aplicou nada a mim”; “1 – aplicou-se a mim algumas vezes”; “2 – 

aplicou-se a mim muitas vezes”; “3 – aplicou-se a mim a maior parte das vezes” (Pais-

Ribeiro, Honrado & Leal, 2004). 
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Os resultados finais obtêm-se a partir da soma das pontuações dos sete itens de 

cada subescala, sendo que a pontuação final pode variar entre 0 e 21. Uma maior 

pontuação corresponderá à presença de um maior número de sintomas negativos e, 

provavelmente, à presença de um estado emocional mais negativo. 

A consistência interna foi inspeccionada com recurso ao Alfa de Cronbach. Os 

resultados encontrados para a EADS foram respectivamente de .85 para a escala de 

depressão, de .74 para a de ansiedade e de .81 para a de stress (Pais-Ribeiro, Honrado & 

Leal, 2004). 

 Na nossa amostra, relativamente à análise da consistência interna da escala 

completa e subescalas, verifica-se que, quanto à subescala Depressão o alfa de Cronbach 

foi de .79, a subescala Ansiedade apresenta um alfa de Cronbach de .67 e a subescala 

Stress tem um alfa de Cronbach de .86. A escala completa apresenta, por sua vez, um alfa 

de Cronbach de .91. 

Tabela 2. Estatística descritiva da amostra na operacionalização das subescalas 

Ansiedade, Depressão e Stress e da Escala Completa da EADS. 

Factores EADS M DP Mín Máx Simetria Curtose 

Ansiedade 4.04 3.23 0 11 .55 -.74 

Depressão 2.68 3.20 0 12 1.47 1.65 

Stress 7.22 4.76 0 18 .47 -.78 

Esc. Completa 14.74 10.44 0 42 .62 -.42 

 

3.2.4 Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) 

 

 A ESSS (ANEXO 6), outra medida de auto-relato, foi construída por Pais-Ribeiro 

(1999) e tem como principal objectivo avaliar o grau de satisfação com o suporte social 

existente, com base na percepção da pessoa que preenche o questionário. 

 Esta escala é composta por 15 itens, que se encontram distribuídos por cinco 

dimensões: Satisfação com os amigos (5 itens); Intimidade (4 itens); Satisfação com a 

família (3 itens) e Actividades sociais (3 itens). Para cada item existem cinco 

possibilidades de resposta, registadas numa escala de tipo Likert: “A - Concordo 
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totalmente”; “B - Concordo na maior parte”; “C - Não concordo nem discordo”; “D - 

Discordo na maior parte” e “E - Discordo Totalmente”. 

 Nesta investigação, uma vez que seis dos 15 itens (1, 2, 3, 6, 7 e 8) são afirmações 

construídas na forma negativa (por exemplo, “Os meus amigos não me procuram tantas 

vezes quantas eu gostaria”) e os restantes nove são afirmações construídas na forma 

positiva (por exemplo, “Estou satisfeito com a forma como me relaciono com a minha 

família”), procedeu-se a uma inversão dos itens cujas afirmações tinham um conteúdo 

positivo para que os 15 itens se tornassem homogéneos e passíveis de ser analisados. 

Assim, considerou-se que quanto maior a pontuação nas subescalas e na escala total, 

menor o grau de satisfação com o suporte social, por parte da participante. Por outras 

palavras, podemos afirmar que uma elevada satisfação com o suporte social é observada 

quando a pontuação na escala total é baixa. 

Nos nossos dados, relativamente à análise da consistência interna, a dimensão 

Satisfação com os amigos apresenta um alfa de Cronbach de .86; a dimensão Intimidade 

revela um alfa de .56; a dimensão Satisfação com a família revela um alfa de .86 e a 

dimensão Actividades sociais apresenta um alfa de .70. A escala completa, por sua vez, 

apresenta um alfa de Cronbach de .88. 

Tabela 3. Estatística descritiva da amostra na operacionalização das subescalas 

Intimidade, Actividades Sociais, Actividades com os amigos, Actividades com a Família 

e da Escala Completa da EADS. 

 

 

Factores 

QDBIBR 
M DP Mín Máx Simetria Curtose 

Actividades 

com os 

amigos (F1) 

15.12 4.21 0 20 -1.11 1.92 

Intimidade 

(F2) 
12.38 3.10 4 16 -.79 .09 

Actividades 

com a família 

(F3) 

9.92 2.61 0 12 -1.74 3.53 

Actividades 

sociais (F4) 
7.62 3.10 0 12 -.50 -.41 

Esc. 

Completa 
45.04 10.32 16 60 -.68 .46 



21 
 

3.3 Hipóteses específicas 

Hipótese específica 1 (HE1) – A variável número de gestações dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 2 (HE2) – A existência de interrupções da gravidez e as suas 

características dão contributos significativos para a explicação da variância estatística da 

percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 3 (HE3) – A variável tipo de parto dá um contributo significativo para 

a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário 

vs. bebé real; 

Hipótese específica 4 (HE4) – A existência de anestesia durante o parto dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 5 (HE5) – A regularidade da vigilância da gravidez dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real. 

Hipótese específica 6 (HE6) – A variável ansiedade dá um contributo significativo para 

a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário 

vs. bebé real; 

Hipótese específica 7 (HE7) – A variável depressão dá um contributo significativo para 

a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário 

vs. bebé real; 

Hipótese específica 8 (HE8) – A variável stress dá um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real; 

Hipótese específica 9 (HE9) – A variável Escala total de Ansiedade, Depressão e Stress 

(EADS) dá um contributo significativo para a explicação da variância estatística da 

percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real; 
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Hipótese específica 10 (HE10) – A satisfação com os amigos dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 11 (HE11) – A intimidade dá um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real; 

Hipótese específica 12 (HE12) – A satisfação com a família dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 13 (HE13) – As actividades sociais dão um contributo significativo 

para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé 

imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 14 (HE14) – A percepção de apoio social total dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real. 

Hipótese específica 15 (HE15) – A preferência pelo sexo do bebé e a sua concordância 

com o género do bebé dão contributos significativos para a explicação da variância 

estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 16 (HE16) – A variável gravidez planeada dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 17 (HE17) – A variável gravidez desejada dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 18 (HE18) – O peso do bebé à nascença dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 19 (HE19) – O comprimento do bebé à nascença dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 
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Hipótese específica 20 (HE20) – A idade cronológica do bebé dá um contributo 

significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 21 (HE21) – A idade gestacional do bebé no nascimento dá um 

contributo significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna 

da diferença bebé imaginário vs. bebé real; 

Hipótese específica 22 (HE22) – O género do bebé dá um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real; 

Hipótese específica 23 (HE23) – A idade do pai dá um contributo significativo para a 

explicação da variância estatística da percepção materna da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real; 
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4. Delineamento do Estudo 

 

4.1 Participantes 

A amostra deste estudo é constituída por 50 participantes do sexo feminino que deram 

à luz recentemente, com idades compreendidas entre os 21 e os 43 anos, sendo a média 

de idades de 31.78 anos (DP = 5.81). As participantes responderam aos instrumentos 

seleccionados para este estudo na Enfermaria de Puérperas I da Maternidade Dr. Alfredo 

da Costa. No momento da aplicação dos instrumentos, o recém-nascido teria entre dois e 

quatro dias de vida. 

A maioria das participantes era de nacionalidade Portuguesa (82.0%) e encontrava-se 

numa relação conjugal (92.0%). A média da duração desta relação conjugal era de 7.78 

anos (DP = 5.46). A média da escolaridade foi de 13.36 anos completos (DP = 3.58) e o 

estatuto socioeconómico mais frequente foi o médio superior (50.0%), sendo os estatutos 

superior e médio superiores a 20.0% e o estatuto médio inferior é praticamente 

inexistente. 

Relativamente aos dados do companheiro/pai do bebé, a idade compreendia-se entre 

os 23 e os 49 anos, sendo a média de idades de 39.93 anos (DP = 5.32). A maioria dos 

pais eram de nacionalidade Portuguesa (71.1%) e a média da escolaridade era de 13.04 

anos completos (DP = 3.36) e o estatuto socioeconómico mais frequente foi o médio 

superior (38.0%), enquanto o estatuto superior se ficava por 20.0% e o estatuto médio por 

32.0%. 

Os dados apresentam-se parcialmente equilibrados no que refere a ser ou não o 

primeiro filho, sendo que para 48.0% das mães este foi o primeiro filho e para 52.0% este 

seria o segundo ou o terceiro. 

Relativamente às condições obstétricas, a média do número de gravidezes anteriores 

é de 1.26 (DP = 1.08). No que diz respeito a interrupções de gravidezes anteriores, 

podemos afirmar que uma grande parte das participantes (42.0%) passou por uma 

experiência de interrupção espontânea de gravidez, uma pequena parte (6.0%) passou por 

uma experiência de interrupção voluntária de gravidez e uma minoria (2.0%) terá 

interrompido uma gravidez no passado por recomendação médica. 
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A maioria das mães teve uma gestação no termo (92.0%) e refere ter sido uma 

gravidez planeada (70.0%), desejada (96.0%) e vigiada (100.0%). A maioria não 

apresentou complicações ao nascer (80.0%), no entanto os dados apresentam-se mais 

equilibrados no que diz respeito a problemas durante a gravidez, sendo que para 42.0% 

existiram problemas no decorrer da gestação. A maior parte das mães não tinha 

preferência pelo género do bebé (68.0%), porém entre as que tinham (32.0%) a 

preferência incidiu no sexo feminino (56.3%). 

Relativamente ao tipo de parto, o mais frequente foi o parto vaginal com anestesia 

local (56.0%), seguido do parto por cesariana com anestesia local (32.0%) e parto vaginal 

sem anestesia local (12.0%).  

Por fim, em relação aos dados dos bebés, podemos afirmar que a maioria era do sexo 

masculino (56.0%), sendo a média do peso à nascença de 3.25 kg (DP = .51) e a do 

comprimento à nascença de 49.32 cm (DP = 2.11). Nas idades dos bebés a média é de 2.2 

dias de vida (DP = .50) e a idade gestacional à nascença apresenta uma média de 38.88 

semanas (DP = 1.65). 

 

4.2 Procedimento 

No início foi dada a cada participante um documento informativo (Folha de 

Informação à Participante – ANEXO 1) que visava explicar os objectivos do estudo e as 

condições em que iria decorrer a aplicação dos instrumentos, nomeadamente acerca do 

seu carácter voluntário e confidencialidade. 

De seguida era apresentada à participante um outro documento (Consentimento 

Informado – ANEXO 2) onde se pretendia obter a concordância em participar, bem como 

assegurar que os objectivos e condições de aplicação dos instrumentos tinham sido 

compreendidos. Quando era obtida a assinatura da participante, esta era convidada a 

responder aos questionários anteriormente apresentados, pela seguinte ordem: 

Questionário Sociodemográfico e Clínico, Questionário da Diferença Bebé Imaginário 

vs. Bebé Real, Escala de Ansiedade, Depressão e Stress e, por fim, a Escala de Satisfação 

com o Suporte Social. 
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5. Resultados 

 

5.1 Análise de Regressão Estatística 

Utilizou-se a análise de regressão para obter um modelo eficaz que permitisse 

explicar a variância da percepção materna da diferença entre bebé imaginário e bebé 

real, em relação à interacção mãe-bebé (F1 da escala QDBIBR), à calmia e sono do 

bebé (F2 da escala QDBIBR), à actividade do bebé (F3 da escala QDBIBR), à saúde 

do bebé (F4 da escala QDBIBR) e em relação à Escala Completa QDBIBR, em função 

das variáveis independentes que são: as variáveis sociodemográficas da mãe; as 

variáveis sociodemográficas do pai; as variáveis que dizem respeito à conjugalidade; 

as variáveis obstétricas; as variáveis clínicas do bebé; as variáveis da percepção de 

apoio social e as variáveis psicopatológicas. 

Nos casos em que as variáveis eram de tipo categorial ou ordinal, procedeu-se a 

uma recodificação em 0 e 1. Os valores de Tolerância e de VIF permitiram-nos 

perceber a existência de multicolineariade, motivo pelo qual foram eliminadas as 

variáveis “número de elementos do agregado familiar”, “número de gestações 

anteriores”, “é o primeiro filho ou não”, nas análises relacionadas com as cinco 

dimensões do QDBIBR, uma vez que os valores para estas variáveis ultrapassavam 

os parâmetros em causa. No primeiro caso, os valores não poderão ser inferiores a .1 

e no segundo caso não poderão ser superiores a 10. 

As dimensões “interacção mãe-bebé”, “calmia e sono do bebé”, “actividade do 

bebé”, “saúde do bebé” e escala completa foram, então, combinadas com as seguintes 

variáveis independentes:  

Modelo 1: variáveis sociodemográficas da mãe, como a idade, a nacionalidade, o 

estatuto conjugal, o índice de Graffar, o número de anos escolares concluídos com 

sucesso e estatuto laboral;  

Modelo 2: variáveis sociodemográficas do pai (idênticas às da mãe); 

Modelo 3: variáveis da família, como a duração da conjugalidade e o número de 

filhos;  

Modelo 4: variáveis obstétricas, como o número de IVGs, de IEGs, de 

interrupções da gravidez por recomendação médica, se existiram complicações 
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durante a gravidez, se a gravidez foi planeada, se a gravidez foi desejada, se existia 

preferência pelo género do bebé, qual era a regularidade com que a gravidez era 

vigiada, o tipo de parto e o tipo de anestesia;  

Modelo 5: variáveis clínicas do bebé, como a idade, o género, o tempo de 

gestação, o peso e o comprimento à nascença;  

Modelo 6: variáveis de percepção de apoio social, como a intimidade, satisfação 

com amigos, satisfação com a família, actividades sociais e escala completa;  

Modelo 7: variáveis psicopatológicas, como a ansiedade, a depressão, o stress e 

escala completa. 

Todas as análises foram efectuadas com o SPSS (versão 22), considerando-se uma 

probabilidade de erro tipo 1 de .05. 

 

5.2 Testagem das Hipóteses 

 

5.2.1 Testagem de HE1 

Tal como se pode confirmar nos anexos, a variável número de gestações não dá um 

contributo significativo para a explicação da variância estatística da percepção materna 

da diferença entre bebé imaginário e bebé real em nenhuma das análises.  

A hipótese HE1 não foi confirmada. 

5.2.2 Testagem de HE2 

Tal como se verifica nos anexos C2, C5, C6, C7, C10, C11, C12, E5 e E6 a existência 

de interrupção da gravidez por recomendação médica e a existência de interrupção 

espontânea da gravidez oferecem contributos significativos ou interessantes para a 

explicação de F3 e da Escala Completa da diferença bebé imaginário vs. bebé real.  

O contributo da variável “existência de interrupção de gravidez por recomendação 

médica” verifica-se relativamente a F3 de QDBIBR, onde o valor de p varia entre .036 e 

.092 e relativamente à Escala Completa QDBIBR, onde o valor de p varia entre .089 e 

.091. Para a variável “existência de interrupção espontânea da gravidez” relativamente a 

F3 QDBIBR o valor de p varia entre .037 e .098. 
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A hipótese HE2 foi parcialmente confirmada. 

 

5.2.3 Testagem de HE3 

 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável tipo de parto não dá um 

contributo significativo para a explicação da percepção da diferença bebé imaginário vs. 

bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE3 não foi confirmada. 

5.2.4 Testagem de HE4 

 

Tal como se pode confirmar em todos os anexos, verificou-se que a existência de 

anestesia durante o parto não dá um contributo significativo para a explicação da 

diferença bebé imaginário vs. bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE4 não foi confirmada. 

5.2.5 Testagem de HE5 

 

Tal como se observa em todos os anexos (excepto nos anexos compreendidos entre 

D1 e D12), a variável regularidade da vigilância da gravidez oferece contributos 

significativos ou interessantes para a explicação de F1, F2, F3 e Escala Completa da 

diferença bebé imaginário vs. bebé real: F1 QDBIBR – p variando entre .011 e .082; F2 

QDBIBR – p variando entre .016 e .055; F3 QDBIBR – p variando entre .011 e .090; 

Escala Completa QDBIBR – p variando entre .013 e .043. Um exemplo deste contributo 

pode verificar-se na tabela seguinte. 
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Tabela 1. Análise de Regressão de HE5 relativamente a QDBIBR F1 (Escala 

Completa ESSS com a variável Depressão).  

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 

Erro 

padr

ão 

Beta 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade .39 .89 .19 .44 .67 -1.52 2.29 -.09 .11 .07 .12 8.24 

Nacionalidade_

0_1 
-2.53 9.10 -.09 -.28 .78 -21.93 16.86 -.07 -.07 -.04 .25 4.05 

Graffar_0_1 .78 9.35 .03 .08 .93 -19.14 20.70 -.02 .02 .01 .20 5.05 

NAECS .01 1.35 .00 .00 1.00 -2.87 2.88 -.14 .00 .00 .17 5.85 

Est. 

Laboral_0_1 
2.81 7.22 .10 .39 .70 -12.57 18.19 -.10 .10 .06 .33 3.01 

Idade do Pai -.71 .71 -.33 -.99 .34 -2.23 .81 .03 -.25 -.15 .21 4.73 

Nacionalidade 

do Pai_0_1 
6.98 6.64 .27 1.05 .31 -7.16 21.12 .02 .26 .16 .35 2.87 

Graffar do 

Pai_0_1 
-7.71 9.11 -.32 -.85 .41 -27.12 11.70 .00 -.21 -.13 .16 6.13 

NAECS do Pai -1.98 1.24 -.58 -1.60 .13 -4.62 .66 -.22 -.38 -.25 .18 5.49 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

-3.27 9.46 -.08 -.35 .73 -23.45 16.90 -.20 -.09 -.05 .41 2.44 

Duração da 

Conjugalidade 
-.35 .77 -.17 -.46 .65 -2.00 1.30 .13 -.12 -.07 .17 5.82 

Número de 

Filhos 
-.95 5.05 -.05 -.19 .85 -11.72 9.82 .09 -.05 -.03 .32 3.13 

Quantas IVG -4.44 
13.3

8 
-.10 -.33 .74 -32.96 24.07 -.14 -.09 -.05 .27 3.74 

Quantas 

IEG_0_1 
5.28 4.86 .23 1.09 .29 -5.08 15.64 -.04 .27 .17 .53 1.88 

Existência de 

interrupção por 

recomendação 

médica 

28.59 
19.0

0 
.37 1.51 .15 -11.90 69.09 .22 .36 .23 .38 2.64 

Existência de 

problemas 

durante a 

gravidez 

-9.67 6.81 -.42 -1.42 .18 -24.18 4.83 -.26 -.35 -.22 .26 3.80 

Gravidez 

planeada 
7.47 7.62 .28 .98 .34 -8.77 23.70 .04 .25 .15 3.00 3.35 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

4.12 5.82 .17 .71 .49 -8.28 16.52 .14 .18 .11 .43 2.32 

Regularidade 24.32 8.33 .90 2.92 .011 6.57 42.08 .28 .60 .45 .25 4.01 
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Continuação da Tabela 1. 

Tipo_Parto_0_

1 
2.20 8.01 .09 .28 .79 -14.86 19.26 -.19 .07 .04 .21 4.74 

Tipo_Anestesia

_0_1 
-8.53 11.51 -.24 -.74 .47 -33.07 16.01 -.20 -.19 -.11 .23 4.39 

Idade do bebé -13.82 8.37 -.42 -1.65 .12 -31.66 4.02 -.07 -.39 -.25 .37 2.71 

Sexo do bebé -5.16 6.21 -.22 -.83 .42 -18.38 8.07 -.02 -.21 -.13 .33 3.06 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

-1.28 2.51 -.15 -.51 .62 -6.62 4.07 .07 -.13 -.08 .28 3.52 

Peso do bebé à 

nascença 
-.01 .01 -.51 -1.26 .23 -.03 .01 -.09 -.31 -.19 .14 6.95 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

2.36 2.04 .44 1.16 .27 -1.99 6.70 .01 -.29 .18 .16 6.28 

ESSS_EscalaT

otal_Somatório 
-.05 .39 -.04 -.12 .90 -.89 .79 .15 -.03 -.02 .19 5.15 

EADS_F2_So

matório 
1.34 1.47 .38 .91 .38 -1.80 4.48 -.04 .23 .14 .14 7.42 

 

A hipótese HE5 foi parcialmente confirmada. 

5.2.6 Testagem de HE6 

Tal como se pode verificar em todos os anexos, a variável ansiedade não dá um 

contributo significativo para a explicação da variância estatística da diferença entre bebé 

imaginário e bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE6 não foi confirmada. 

5.2.7 Testagem de HE7 

 

Verificou-se que a variável depressão dá um contributo significativo para a 

explicação de F3 da percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real. Esse contributo 

pode ser observado na tabela seguinte. 
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Tabela 2. Análise de Regressão da HE7 relativamente a QDBIBR F3. 

 

A hipótese HE7 foi parcialmente confirmada. 

5.2.8 Testagem de HE8 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável stress não dá um contributo 

significativo para a explicação da percepção diferença entre bebé imaginário vs. bebé real 

em nenhuma das análises. A hipótese HE8 não foi confirmada. 

5.2.9 Testagem de HE9 

Tal como se observa no anexo C4, verificou-se que a variável Escala total de 

Ansiedade, Depressão e Stress dá um contributo interessante para a explicação de F3 da 

percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real. Esse contributo pode ser observado 

na tabela seguinte. 

Tabela 3. Análise de Regressão de HE9 relativamente a QDBIBR F3. 

A hipótese HE9 foi parcialmente confirmada. 

 

 

Modelos R R2 R2 ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração 

de R2 

Acréscim

o de F 
df1 df2 

Sig. do 

Acréscimo de F 

1 .202a .041 -.085 3.394 .041 .325 5 38 .895 

2 .246b .060 -.224 3.605 .019 .136 5 33 .983 

3 .403c .162 -.162 3.512 .102 1.888 2 31 .168 

4 .627d .394 -.185 3.547 .231 .932 9 22 .517 

5 .690e .475 -.327 3.753 .082 .530 5 17 .751 

6 .738f .545 -.397 3.851 .070 .716 3 14 .559 

7 .816g .666 -.104 3.423 .121 4.721 1 13 .049 

Modelos R R2 R2 ajustado 
Erro padrão da 

estimativa 

Estatísticas de mudança 

Alteração 

de R2 

Acréscim

o de F 
df1 df2 

Sig. do 

Acréscimo de F 

1 .202a .041 -.085 3.394 .041 .325 5 38 .895 

2 .246b .060 -.224 3.605 .019 .136 5 33 .983 

3 .403c .162 -.162 3.512 .102 1.888 2 31 .168 

4 .627d .394 -.185 3.547 .231 .932 9 22 .517 

5 .690e .475 -.327 3.753 .082 .530 5 17 .751 

6 .738f .545 -.397 3.851 .070 .716 3 14 .559 

7 .800g .640 -.190 3.554 .095 3.431 1 13 .087 
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5.2.10 Testagem de HE10 

Verifica-se em todos os anexos que a variável satisfação com os amigos não dá 

um contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé imaginário vs. bebé 

real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE10 não foi confirmada. 

5.2.11 Testagem de HE11 

Como se pode constatar em todos os anexos, a variável intimidade não dá um 

contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé imaginário vs. bebé real 

em nenhuma das análises. 

A hipótese HE11 não foi confirmada. 

5.2.12 Testagem de HE12 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável satisfação com a família 

não dá um contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé imaginário 

vs. bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE12 não foi confirmada. 

5.2.13 Testagem de HE13 

Tal como se observa nos anexos C5 e C7, a variável actividades sociais oferece 

contributos significativos para a explicação de F3 da diferença entre bebé imaginário vs. 

bebé real, com o valor de p a variar entre .030 e .042. Na tabela seguinte, apresenta-se um 

exemplo deste contributo. 
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Tabela 4. Análise de Regressão de HE13 em relação a QDBIBR F3 (Factor 4 ESSS 

com a variável Stress). 

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t Sig. 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade -.39 .24 -.68 -1.60 .13 -.91 .13 -.14 -.38 -.22 .11 9.46 

Nacionalidade_

0_1 
.03 2.00 .00 .02 .99 -4.24 4.30 -.09 .00 .00 .33 3.02 

Graffar_0_1 .89 2.36 .15 .38 .71 -4.14 5.92 .12 .10 .05 .20 4.95 

NAECS .23 .33 .22 .69 .50 -.47 .93 -.08 .18 .10 .19 5.33 

Estatuto 

Laboral_0_1 
1.73 1.79 .23 .97 .35 -2.08 5.54 -.15 .24 .13 .35 2.84 

Idade do Pai -.06 .17 -.10 -.36 .73 -.43 .30 -.14 -.09 -.05 .24 4.23 

Nacionalidade 

do Pai_0_1 
-1.88 1.62 -.26 -1.16 .27 -5.34 1.58 .04 -.29 -.16 .39 2.65 

Graffar do 

Pai_0_1 
-1.95 2.15 -.29 -.91 .38 -6.52 2.63 .14 -.23 -.13 .19 5.23 

NAECS do Pai -.59 .32 -.60 -1.85 .08 -1.26 .09 -.14 -.43 -.26 .18 5.56 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

-.28 2.25 -.03 -.12 .90 -5.07 4.51 -.06 -.03 -.02 .47 2.12 

Duração da 

Conjugalidade 
.21 .19 .35 1.10 .29 -.19 .61 .07 .27 .15 .19 5.34 

Número de 

Filhos 
-1.45 1.31 -.28 -1.11 .28 -4.24 1.33 -.20 -.28 -.15 .31 3.23 

Quantas IVG -2.15 3.20 -.17 -.67 .51 -8.96 4.67 -.32 -.17 -.09 .30 3.29 

Quantas 

IEG_0_1 
1.70 .97 .38 1.76 .10 -.36 3.76 .16 .41 .24 .41 2.47 

Existência de 

interrupção por 

recomendação 

médica 

8.73 4.43 .40 1.97 .07 

-.73 

 

 

 

18.18 .14 .45 .27 .45 2.21 

Existência de 

problemas 

durante a 

gravidez 

-.08 1.59 -.01 -.05 .96 -3.47 3.32 -.20 -.01 -.01 .31 3.21 

Gravidez 

planeada 
3.71 1.90 .48 1.96 .07 -.33 7.75 .00 .45 .27 .31 3.20 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

-.09 1.45 -.01 -.06 .95 -3.18 2.99 .04 -.02 -.01 .45 2.21 
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Continuação da Tabela 4. 

 

A hipótese HE13 foi parcialmente confirmada. 

5.2.14 Testagem de HE14 

Como se pode constatar em todos os anexos, a variável percepção de apoio social 

total não dá um contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé 

imaginário vs. bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE14 não foi confirmada. 

5.2.15 Testagem de HE15 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável preferência pelo sexo do 

bebé e a sua concordância com o género do bebé não dá um contributo significativo para 

a explicação da diferença entre bebé imaginário vs. bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE15 não foi confirmada. 

 

 

Regularidade 4.78 1.81 .62 2.64 .02 .92 8.64 .26 .56 .36 .34 2.92 

Tipo_Parto_0_

1 
-.22 1.64 -.03 -.14 .89 -3.72 3.27 -.12 -.04 -.02 .33 3.05 

Tipo_Anestesia

_0_1 
2.49 2.98 .25 .84 .42 -3.85 8.84 .10 .21 .12 .22 4.52 

Idade do bebé -.93 1.97 -.10 -.47 .64 -5.12 3.26 .13 -.12 -.07 .43 2.30 

Sexo do bebé .15 1.55 .02 .10 .93 -3.15 3.44 .09 .03 .01 .34 2.93 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

.18 .65 .07 .28 .79 -1.20 1.56 .05 .07 .04 .28 3.60 

Peso do bebé à 

nascença 
-.01 .00 -.82 -2.36 .03 -.01 -.00 -.18 -.52 -.33 .17 6.39 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

.65 .46 .43 1.40 .18 -.34 1.64 -.01 .34 .19 .20 5.01 

Actividades 

Sociais  

(F4 ESSS) 

-.58 .26 -.52 -2.23 .042 -1.13 -.25 .02 -.50 -.31 .34 2.87 

EADS_F3_So

matório 
.26 .16 .38 1.64 .12 -.08 .60 .12 .39 .23 .35 2.87 
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5.2.16 Testagem de HE16 

 

Tal como se verifica no anexo C7, a variável gravidez planeada oferece um 

contributo interessante (p =.069) para a explicação do factor F3 da diferença bebé 

imaginário vs. bebé real. 

A hipótese HE16 foi parcialmente confirmada. 

5.2.17 Testagem de HE17 

Como se pode verificar em todos os anexos, a variável gravidez desejada não dá 

um contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé imaginário vs. bebé 

real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE17 não foi confirmada. 

5.2.18 Testagem de HE18 

 

 Como se pode observar nos anexos B1, B2, B4, B6, B9, B10, B12, C2, C4, C5, 

C6, C7, C8, C10, C11 e E5 a variável peso do bebé à nascença oferece contributos 

significativos e interessantes para a explicação da variância estatística de F2, F3 e Escala 

Completa da percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real: F2 QDBIBR – p 

variando entre .029 e .063; F3 QDBIBR – p variando entre .019 e .090; Escala Completa 

QDBIBR – p = .098. Um exemplo deste contributo pode observar-se na tabela seguinte. 
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Tabela 5. Análise de Regressão de HE18 em relação a F3 QDBIBR (Factor 4 ESSS 

com a variável Depressão). 

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t Sig. 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade -.34 .27 -.59 -1.27 .22 -.91 .23 -.14 -.31 -.18 .09 10.64 

Nacionalidade_

0_1 
.46 2.17 .06 .21 .84 -4.16 5.09 -.09 .06 .03 .30 3.34 

Graffar_0_1 .16 2.45 .02 .06 .95 -5.05 5.37 .12 .02 .01 .20 5.00 

NAECS .23 .35 .23 .67 .51 -.51 .97 -.08 .17 .10 .18 5.56 

Estatuto 

Laboral_0_1 
1.97 1.85 .26 1.06 .31 -1.99 5.92 -.12 .26 .15 .35 2.88 

Idade do Pai -.14 .19 -.23 -.74 .47 -.53 .26 -.12 -.19 -.11 .22 4.63 

Nacionalidade 

do Pai_0_1 
-.29 1.87 -.04 -.16 .88 -4.29 3.70 .04 -.04 -.02 .30 3.31 

Graffar do 

Pai_0_1 
-1.60 2.34 -.24 -.68 .51 -6.58 3.39 .14 -.17 -.10 .17 5.85 

NAECS do Pai -.60 .33 -.61 -1.83 .09 -1.30 .10 -.13 -.43 -.26 .18 5.55 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

-.15 2.36 -.01 -.06 .95 -5.17 4.88 -.06 -.02 -.01 .46 2.19 

Duração da 

Conjugalidade 
.08 .22 .13 .35 .73 -.38 .54 .07 .09 .05 .15 6.59 

Número de 

Filhos 
-.10 1.31 -.19 -.77 .46 -3.78 1.78 -.20 -.19 -.11 .33 3.03 

Quantas IVG -2.82 3.41 -.22 -.83 .42 -10.09 4.46 -.32 -.21 -.12 .28 3.52 

Quantas 

IEG_0_1 
2.14 .94 .48 2.28 .04 .14 4.14 .16 .51 .32 .46 2.20 

Existência de 

interrupção por 

recomendação 

médica 

11.54 5.01 .53 2.30 .04 .86 22.22 .14 .51 .33 .38 2.66 

Existência de 

problemas 

durante a 

gravidez 

-.34 1.80 -.05 -.19 .85 -4.18 3.50 -.20 -.05 -.03 .26 3.86 

Gravidez 

planeada 
2.84 2.06 .37 1.38 .19 -1.56 7.24 .00 .34 .20 .28 3.56 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

.15 1.47 .02 .10 .20 -2.99 3.29 .04 .03 .02 .47 2.15 

Regularidade_

0_1 
5.83 2.14 .76 2.72 .02 1.27 10.39 .26 .58 .39 .26 3.83 

Tipo_Parto_01 1.31 1.85 .19 .71 .49 -2.64 5.25 -.12 .18 .10 .27 3.66 
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Continuação da Tabela 5. 

Tipo_Anestesia

_0_1 
3.45 2.95 .34 1.17 .26 -2.83 9.72 .10 .29 .17 .24 4.16 

Idade do bebé -1.92 2.22 -.20 -.86 .40 -6.66 2.82 .13 -.22 -.12 .36 2.77 

Sexo do bebé -.38 1.67 -.06 -.23 .82 -3.93 3.17 .09 -.06 -.03 .31 3.20 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

.17 .68 .07 .26 .80 -1.27 1.62 .05 .07 .04 .27 3.71 

Peso do bebé à 

nascença 
-.01 .00 -.96 -2.62 .02 -.01 -.00 -.18 -.56 -.37 .15 6.56 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

.78 .51 .52 1.53 .15 -.31 1.87 -.01 .37 .22 .17 5.75 

ESSS_F4_Som

atório 
-.53 .30 -.48 -1.79 .09 -1.16 .10 .02 -.42 -.26 .28 3.60 

EADS_F2_So

matório  

(Depressão) 

.40 .32 .40 1.28 .22 -.27 1.08 -.05 .31 .18 .20 4.93 

 

A hipótese HE18 foi parcialmente confirmada. 

5.2.19 Testagem de HE19 

 

Como se pode observar nos anexos B1 a B12 e C2, a variável comprimento do 

bebé à nascença oferece contributos significativos e interessantes para a explicação da 

variância estatística de F2 e de F3 da percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé 

real: F2 QDBIBR – p variando entre .010 e .026; F3 QDBIBR – p = .078. Um exemplo 

deste contributo pode observar-se na tabela seguinte. 
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Tabela 6. Análise de Regressão de HE19 em relação a F2 QDBIBR (Factor 4 ESSS 

com a variável Ansiedade). 

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t Sig. 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade .10 .31 .13 .30 .77 -.57 .76 -.15 .08 .04 .09 10.82 

Nacionalidade_

0_1 
-.50 2.45 -.05 -.20 .84 -5.72 4.72 -.08 -.05 -.03 .32 3.13 

Graffar_0_1 -.80 2.83 -.08 -.28 .78 -6.84 5.23 .07 -.07 -.04 .20 4.95 

NAECS .36 .41 .27 .89 .39 -.51 1.23 -.01 .22 .11 .18 5.71 

Estatuto Lab. 0/1 2.82 2.16 .28 1.31 .21 -1.78 7.43 -.13 .32 .16 .35 2.88 

             

Idade do Pai -.34 .22 -.43 -1.54 .14 -.82 .13 -.08 -.37 -.19 .20 4.90 

Nacion. Pai 0/1 -.10 1.94 -.10 -.51 .62 -5.12 3.14 -.09 -.13 -.06 .38 2.61 

Graffar do 

Pai_0_1 
2.49 2.65 .28 .94 .36 -3.16 8.15 .20 .24 .12 .18 5.55 

NAECS do Pai -.41 .39 -.32 -1.06 .31 -1.24 .42 -.20 -.26 -.13 .17 5.81 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

2.24 2.75 .15 .81 .43 -3.63 8.10 -.16 .21 .10 .46 2.20 

Duração da 

Conjugalidade 
-.07 .23 -.09 -.30 .77 -.56 .42 .13 -.08 -.04 .18 5.51 

Número de 

Filhos 
1.92 1.62 .27 1.18 .26 -1.54 5.38 .13 .29 .15 .29 3.45 

Quantas IVG .66 3.87 .04 .17 .87 -7.59 8.92 -.20 .04 .02 .30 3.35 

Quantas IEG 1.63 1.09 .28 1.49 .16 -.70 3.96 -.01 .36 .19 .46 2.19 

Interrupção por 

recom. médica 
8.11 5.51 .28 1.47 .16 -3.64 19.85 .15 .36 .18 .42 2.37 

Problemas na 

gravidez 
-3.47 1.97 -.41 -1.76 .10 -7.68 .73 -.24 -.41 -.22 .29 3.40 

Gravidez 

planeada 
.16 2.47 .02 .07 .95 -5.10 5.43 -.04 .02 .01 .27 3.76 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

2.80 1.72 .30 1.63 .13 -.87 6.47 .16 .39 .20 .46 2.16 

Regularidade_

0_1 
5.87 2.17 .58 2.70 .02 1.24 10.50 .29 .57 .34 .34 2.91 

Tipo_Parto_0_

1 
-3.23 1.96 -.36 -1.65 .12 -7.41 .94 -.19 -.39 -.21 .33 3.03 

Tipo_Anestesia

_0_1 
3.38 3.55 .25 .95 .36 -4.19 10.94 -,07 .24 .12 .23 4.45 

Idade do bebé -7.89 2.50 -.63 -3.15 .01 -13.22 -2.56 -.14 -.63 -.39 .39 2.59 
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Continuação da Tabela 6. 

Sexo do bebé -.10 1.86 -.01 -.05 .96 -4.07 3.88 .05 -.01 -.01 .34 2.95 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

.83 .78 .25 1.07 .30 -.82 2.49 .22 .27 .13 .28 3.59 

Peso do bebé à 

nascença 
-.01 .00 -.81 -2.57 .02 -.01 -.00 -.01 -.55 -.32 .16 6.39 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

1.70 .58 .85 2.95 .01 .47 2.93 .19 .61 .37 .19 5.36 

ESSS_F4_Som

atório 
-.35 .31 -.24 -1.13 .28 -.1 .31 .13 -.28 -.14 .35 2.84 

EADS_F1_So

matório  

(Ansiedade) 

.18 .28 .14 .65 .53 -.42 .78 -.09 .16 .08 .35 2.87 

 

A hipótese HE19 foi parcialmente confirmada. 

5.2.20 Testagem de HE20 

 

Como se pode observar nos anexos B1 a B12, D1, D2, D3, D4, E1, E2, E4, E5, 

E6, E8, E9, E10, E11 e E12 a variável idade cronológica do bebé oferece contributos 

significativos e interessantes para a explicação da variância estatística de F2, F4 e Escala 

Completa da percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real: F2 QDBIBR – p 

variando entre .007 e .016; F4 QDBIBR – p variando entre .077 e .081; Escala Completa 

QDBIBR – p variando entre .057 e .094. Um exemplo deste contributo pode observar-se 

na tabela seguinte. 
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Tabela 7. Análise de Regressão de HE20 em relação a F2 QDBIBR (Factor 4 ESSS 

com a variável Ansiedade). 

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t Sig. 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade .10 .31 .13 .30 .77 -.57 .76 -.15 .08 .04 .09 10.82 

Nacionalidade_

0_1 
-.50 2.45 -.05 -.20 .84 -5.72 4.72 -.08 -.05 -.03 .32 3.13 

Graffar_0_1 -.80 2.83 -.08 -.28 .78 -6.84 5.23 .07 -.07 -.04 .20 4.95 

NAECS .36 .41 .27 .89 .39 -.51 1.23 -.01 .22 .11 .18 5.71 

Estatuto 

Laboral_0_1 
2.82 2.16 .28 1.31 .21 -1.78 7.43 -.13 .32 .16 .35 2.88 

Idade do Pai -.34 .22 -.43 -1.54 .14 -.82 .13 -.08 -.37 -.19 .20 4.90 

Nacionalidade 

do Pai_0_1 
-.10 1.94 -.10 -.51 .62 -5.12 3.14 -.09 -.13 -.06 .38 2.61 

Graffar do 

Pai_0_1 
2.49 2.65 .28 .94 .36 -3.16 8.15 .20 .24 .12 .18 5.55 

NAECS do Pai -.41 .39 -.32 -1.06 .31 -1.24 .42 -.20 -.26 -.13 .17 5.81 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

2.24 2.75 .15 .81 .43 -3.63 8.10 -.16 .21 .10 .46 2.20 

Duração da 

Conjugalidade 
-.07 .23 -.09 -.30 .77 -.56 .42 .13 -.08 -.04 .18 5.51 

Número de 

Filhos 
1.92 1.62 .27 1.18 .26 -1.54 5.38 .13 .29 .15 .29 3.45 

Quantas IVG .66 3.87 .04 .17 .87 -7.59 8.92 -.20 .04 .02 .30 3.35 

Quantas IEG 1.63 1.09 .28 1.49 .16 -.70 3.96 -.01 .36 .19 .46 2.19 

Existência de 

interrupção por 

recomendação 

médica 

8.11 5.51 .28 1.47 .16 -3.64 19.85 .15 .36 .18 .42 2.37 

Existência de 

problemas 

durante a 

gravidez 

-3.47 1.97 -.41 -1.76 .10 -7.68 .73 -.24 -.41 -.22 .29 3.40 

Gravidez 

planeada 
.16 2.47 .02 .07 .95 -5.10 5.43 -.04 .02 .01 .27 3.76 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

2.80 1.72 .30 1.63 .13 -.87 6.47 .16 .39 .20 .46 2.16 
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Continuação da Tabela 7. 

Regularidade_

0_1 
5.87 2.17 .58 2.70 .02 1.24 10.50 .29 .57 .34 .34 2.91 

Tipo_Parto_0_

1 
-3.23 1.96 -.36 -1.65 .12 -7.41 .94 -.19 -.39 -.21 .33 3.03 

Tipo_Anestesia

_0_1 
3.38 3.55 .25 .95 .36 -4.19 10.94 -,07 .24 .12 .23 4.45 

Idade do bebé -7.89 2.50 -.63 -3.15 .01 -13.22 -2.56 -.14 -.63 -.39 .39 2.59 

Sexo do bebé -.10 1.86 -.01 -.05 .96 -4.07 3.88 .05 -.01 -.01 .34 2.95 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

.83 .78 .25 1.07 .30 -.82 2.49 .22 .27 .13 .28 3.59 

Peso do bebé à 

nascença 
-.01 .00 -.81 -2.57 .02 -.01 -.00 -.01 -.55 -.32 .16 6.39 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

1.70 .58 .85 2.95 .01 .47 2.93 .19 .61 .37 .19 5.36 

ESSS_F4_Som

atório 
-.35 .31 -.24 -1.13 .28 -.1 .31 .13 -.28 -.14 .35 2.84 

EADS_F1_So

matório  

(Ansiedade) 

.18 .28 .14 .65 .53 -.42 .78 -.09 .16 .08 .35 2.87 

 

A hipótese HE20 foi parcialmente confirmada. 

5.2.21 Testagem de HE21 

 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável idade gestacional do bebé 

não dá um contributo significativo para a explicação da diferença entre bebé imaginário 

vs. bebé real em nenhuma das análises. 

A hipótese HE21 não foi confirmada. 

5.2.22 Testagem de HE22 

 

Como se pode observar em todos os anexos, a variável género do bebé não dá um 

contributo significativo para a explicação da diferença bebé imaginário vs. bebé real em 

nenhuma das análises. 

A hipótese HE22 não foi confirmada. 
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5.2.23 Testagem de HE23 

 

Como se pode verificar nos anexos D1 a D12, a variável idade do pai oferece 

contributos significativos e interessantes para a explicação da variância estatística de F4 

da percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real: F4 QDBIBR – p variando entre 

.032 e .052. Um exemplo deste contributo pode observar-se na tabela seguinte. 

Tabela 8. Análise de Regressão de HE23 em relação a F4 QDBIBR (Factor 4 ESSS 

com a variável Depressão). 

Modelo 7 

Coeficientes não 

padronizados 

Coeficientes 

padronizados 
t 

 

 

Sig. 

 

 

95,0% de intervalo de 

confiança para B 
Correlações 

Estatísticas de 

colinearidade 

B 
Erro 

padrão 
Beta 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

Ordem 

zero 
Parcial Parte Tolerância VIF 

Idade .27 .31 .47 .87 .40 -.39 .92 .01 .22 .14 .09 10.64 

Nacionalidade_

0_1 
-.66 2.51 -.08 -.26 .80 -6.00 4.68 -.23 -.07 -.04 .30 3.34 

Graffar_0_1 3.28 2.82 .43 1.16 .26 -2.74 9.30 .01 .29 .19 .20 5.00 

NAECS .41 .40 .39 1.01 .33 -.45 1.26 .10 .25 .17 .18 5.56 

Estatuto 

Laboral_0_1 
2.99 2.14 .39 1.40 .18 -1.58 7.55 -.03 .34 .23 .35 2.88 

Idade do Pai -.51 .21 -.84 -2.37 .03 -.96 -.05 -.14 -.52 -.39 .22 4.63 

Nacionalidade 

do Pai_0_1 
1.17 2.16 .16 .54 .60 -3.44 5.78 -.12 .14 .09 .30 3.31 

Graffar do 

Pai_0_1 
-1.73 2.70 -.26 -.64 .53 -7.49 4.03 -.01 -.16 -.11 .17 5.86 

NAECS do Pai -.49 .38 -.50 -1.28 .22 -1.29 .32 -.15 -.34 -.21 .18 5.55 

Estatuto 

Laboral do 

Pai_0_1 

-1.00 2.72 -.09 -.37 .72 -6.80 4.80 -.23 -.09 -.06 .46 2.19 

Duração da 

Conjugalidade 
.02 .25 .04 .10 .92 -.51 .56 .04 .03 .02 .15 6.59 

Número de 

Filhos 
-.53 1.51 -.10 -.35 .73 -3.74 2.69 .11 -.09 -.06 .33 3.03 

Quantas IVG .64 3.94 .05 .16 .87 -7.76 9.04 -.08 .04 .03 .28 3.52 

Quantas IEG -.57 1.09 -.13 -.53 .61 -2.89 1.74 -.24 -.14 -.09 .46 2.20 

Existência de 

interrupção por 

recomendação 

médica 

7.77 5.79 .36 1.34 .20 -4.56 20.10 .29 .33 .22 .38 2.66 

Existência de 

problemas 

durante a 

gravidez 

-3.13 2.08 -.49 -1.51 .15 -7.57 1.31 -.14 -.36 -.25 .26 3.86 
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Continuação da Tabela 8. 

Gravidez 

planeada 
1.34 2.38 .17 .56 .58 -3.74 6.42 -.03 .14 .09 .28 3.56 

Preferência 

pelo sexo do 

bebé 

.70 1.70 .10 .41 .69 -2.92 4.33 .20 .11 .07 .47 2.15 

Regularidade_

0_1 
3.33 2.47 .43 1.35 .20 -1.94 8.60 .01 .33 .22 .26 3.83 

Tipo_Parto_0_

1 
-.14 2.14 -.02 -.07 .95 -4.69 4.41 -.14 -.02 -.01 .27 3.66 

Tipo_Anestesia

_0_1 
-1.85 3.40 -.18 -.54 .59 -9.10 5.40 -.14 -.14 -.09 .24 4.16 

Idade do bebé -4.33 2.57 -.46 -1.69 .11 -9.81 1.14 -.12 -.40 -.28 .36 2.77 

Sexo do bebé -.14 1.92 -.02 -.08 .94 -4.24 3.96 .14 -.02 -.01 .31 3.20 

Tempo de 

gestação em 

semanas 

-.12 .78 -.05 -.15 .89 -1.79 1.55 -.12 -.04 -.03 .27 3.71 

Peso do bebé à 

nascença 
-.00 .00 -.31 -,74 .47 -.01 .00 -.22 -.19 -.12 .15 6.56 

Comprimento 

do bebé à 

nascença 

.25 .59 .17 .43 .67 -1.01 1.52 -.19 .11 .07 .17 5.75 

ESSS_F4_Som

atório 
-.12 .34 -.11 -.36 .72 -.85 .61 -.03 -.09 -.06 .28 3.60 

EADS_F2_So

matório  

(Depressão) 

.34 .37 .34 .94 .36 -.43 1.12 .04 .24 .16 .20 4.93 

 

A hipótese HE23 foi parcialmente confirmada. 
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6. Discussão dos resultados 

 

Considerando a testagem de hipóteses efectuada, podemos agora afirmar que, para 

a explicação do factor F1 da diferença bebé imaginário vs. bebé real (interacção mãe-

bebé) contribui a variável independente “regularidade da vigilância da gravidez”; para a 

explicação do factor F2 de QDBIBR (calmia e sono do bebé) contribuem as variáveis 

independentes “regularidade da vigilância da gravidez”, “peso do bebé à nascença”, 

“comprimento do bebé à nascença” e “idade cronológica do bebé”; para a explicação do 

factor F3 de QDBIBR (actividade do bebé) contribuem as variáveis independentes 

“existência de interrupção por recomendação médica”, “existência de IEGs”, 

“regularidade da vigilância da gravidez”, “depressão”, “escala total de ansiedade, 

depressão e stress”, “actividades sociais”, “gravidez planeada” e “peso do bebé à 

nascença”; para a explicação do factor F4 de QDBIBR (saúde do bebé) contribuem as 

variáveis independentes “idade cronológica do bebé” e “idade do pai” e, por fim, para a 

explicação da Escala Completa de QDBIBR contribuem as variáveis independentes 

“existência de interrupção da gravidez por recomendação médica”, “regularidade da 

vigilância da gravidez”, “existência de IEGs”, “peso do bebé à nascença” e “idade 

cronológica do bebé”. 

Observa-se que as variáveis independentes que contribuem para a explicação da 

variância estatística dos cinco factores da escala da diferença bebé imaginário vs. bebé 

real se podem agrupar, de forma geral, em: variáveis obstétricas; variáveis pediátricas e 

variáveis psicológicas. Das variáveis obstétricas fazem parte as variáveis “regularidade 

da vigilância da gravidez”, “existência de interrupção por recomendação médica” e 

“existência de IEGs” e “gravidez planeada”. Das variáveis pediátricas fazem parte as 

variáveis “peso do bebé à nascença”, “comprimento do bebé à nascença” e “idade 

cronológica do bebé” e, finalmente, nas variáveis psicológicas incluem-se as variáveis 

“depressão”, “escala total de ansiedade, depressão e stress” e “actividades sociais”. 

Colocamos a hipótese de que, para a explicação da percepção materna da diferença 

bebé imaginário vs. bebé real, possam existir grupos de variáveis mais básicas em 

comparação com outras. Podemos considerar que as variáveis obstétricas terão uma 

influência mais básica, isto é, anterior às variáveis pediátricas. Por exemplo, uma mãe 

que passou pela experiência de uma interrupção espontânea de gravidez terá esse evento 

a influenciar a sua percepção da diferença bebé imaginário vs. bebé real numa fase 
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anterior ao momento em que o peso, comprimento ou a idade cronológica deste bebé se 

vêm acrescentar aos factores que irão influenciar essa mesma percepção. As variáveis 

psicológicas avaliadas no pós-parto surgem já depois das variáveis obstétricas e 

pediátricas se encontrarem no terreno. Neste sentido, a forma como a mulher lida com a 

gravidez deve impor a forma como vai lidar com o bebé depois de nascer. Quando a mãe 

se encontra no pós-parto, as características físicas do seu bebé (comprimento, peso, idade 

cronológica) devem associar-se à relação da mulher com a gravidez, preparando o terreno 

para uma percepção materna mais objectiva. Finalmente, os estados emocionais maternos 

e os aspectos menos íntimos do apoio social parecem articular-se com os aspectos 

obstétricos e com os pediátricos de forma a tornar real a transição para a parentalidade. 

Salienta-se o papel da “regularidade da vigilância da gravidez” como variável 

determinante da explicação de vários factores da percepção da diferença. Entendemo-lo 

como uma possível evidência de que uma mãe que vigia regularmente a sua gravidez, 

através da consulta ultrassonográfica e outros exames, tem acesso a um conhecimento 

mais próximo do real do seu bebé e, por esse motivo, desenvolve uma representação mais 

rica deste bebé. Em contraste, uma mãe cuja representação do bebé se baseie apenas na 

percepção dos movimentos, nos seus desejos e fantasias, deparar-se-á com uma 

representação mais pobre e afastada do real. 

Outra variável interessante é a “depressão”, que se apresenta como preditora da 

explicação da diferença bebé imaginário vs. bebé real, especialmente em relação ao factor 

“actividade do bebé”. Coloca-se a hipótese de que uma mãe que se encontre deprimida 

após o parto estará menos atenta aos sinais que o seu bebé emite, menos predisposta para 

a relação e, nesse sentido, com uma percepção mais pobre de quem é o seu bebé. Assim, 

ao deparar-se com o bebé real, no dia do nascimento, esta mãe terá uma tarefa de acrescida 

dificuldade, quando questionada acerca da diferença entre o bebé que imaginou e o real. 

A título de curiosidade, podemos questionar-nos se as mães que referiam, no decurso da 

aplicação do protocolo, nunca ter pensado sobre “estas coisas”, isto é, sobre a diferença 

entre o bebé sonhado e o bebé que conheceram no dia do nascimento, não poderiam ser 

precisamente as mães que se encontravam num estado depressivo ao longo da gravidez?  

Relativamente às variáveis pediátricas, podemos colocar a hipótese de que o peso, 

o comprimento e a idade cronológica do bebé possam desempenhar uma influência na 

percepção materna, no sentido em que irão influenciar o comportamento do bebé e este, 

por sua vez, a subjectividade materna. Por exemplo, duas semanas de gravidez perdidas 
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devido a um parto pré-termo podem gerar diferenças comportamentais que, por sua vez, 

influenciarão as reacções dos pais ao bebé. A diminuição de gordura, de açúcar e de 

reservas de líquido, resultantes de uma placenta insuficiente, produzirão um bebé 

comprido, magro, de pele seca e trémulo, que se mostra aborrecido e nervoso (Brazelton 

& Cramer, 1989). Para que os pais não interpretem este comportamento em termos 

pessoais é imprescindível alertá-los. 

Assim, consideramos que o questionário da diferença bebé imaginário vs. bebé real 

pode tornar-se numa ferramenta útil para sinalizar a possível presença de alguns estados 

psicopatológicos, como é o caso da depressão. Nesse sentido, este instrumento torna-se 

fundamental, na medida em que, atempadamente, os psicólogos da instituição podem 

intervir junto destes casos e, com o auxílio de outros instrumentos, atribuir um diagnóstico 

mais preciso e correcto e, se necessário, iniciar o acompanhamento psicoterapêutico.  

6.1 Limitações do estudo 

 

 Referimo-nos, por fim, às limitações transversais a esta investigação que, como 

em todos os estudos, é benéfico identificar para que, no futuro, alguns aspectos possam 

ser melhorados.  

 Começamos por referir as limitações respeitantes à aplicação dos questionários. 

O preenchimento dos protocolos pelas puérperas decorreu num contexto onde eram 

frequentes as interrupções, quer por motivos inerentes à própria maternidade, quer pelas 

recorrentes intervenções de outros técnicos de saúde. Assim, o preenchimento não 

decorreu de forma idêntica para todas as puérperas, podendo isto ser apontado como uma 

possível limitação. Em muitos casos, por se encontrarem num estado de vulnerabilidade, 

as puérperas solicitavam que a investigadora preenchesse o questionário com as respostas 

dadas verbalmente por elas. Desta forma, as respostas poderão ter estado sujeitas a efeitos 

de desejabilidade social, a puérpera pode ter respondido da forma que considera mais 

desejável, tornando o conteúdo da informação recolhida menos objectivo e verdadeiro. 

No mesmo sentido, o timing da aplicação, por vezes antes da hora de almoço, outras vezes 

depois da refeição, poderá ter influenciado as respostas dadas, uma vez que a disposição 

para o preenchimento dos questionários seria diferente. 

 A análise do nível socioeconómico de Graffar, por sua vez, poderá ter tido por 

base uma avaliação subjectiva, quer por parte da participante, quer por parte da 
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investigadora. Como já referido anteriormente, neste ponto, a desejabilidade social pode 

eventualmente ter influenciado as respostas dadas pelas puérperas.  

 Outra limitação prende-se com o facto deste estudo se apoiar exclusivamente em 

medidas de auto-relato o que, por si só, já abre espaço para possíveis erros ao nível da 

interpretação do protocolo por parte das participantes, embora, por outro lado, sejam as 

medidas que melhor permitem o acesso ao interior psíquico daquelas. 

 Por fim, é necessário mencionar que os valores de consistência interna dos 

factores F3 e F4 do questionário QDBIBR, quando comparados aos factores F1 e F2, não 

permitem interpretações tão seguras, pelo que estas devem ser tidas em conta entre aspas 

e aprofundadas em estudos posteriores. 

6.2 Sugestões de estudos futuros 

 

 Consideramos que seria interessante perceber se os resultados obtidos sofrem a 

influência de outras variáveis que não as avaliadas pelos instrumentos. Ficámos a 

compreender que existem uma série de variáveis que influenciam a representação que a 

mãe faz do seu bebé, mais especificamente, a discrepância entre bebé imaginário e bebé 

real. No entanto, podemos perguntar-nos se, por exemplo, o contexto e o período em que 

estes questionários foram aplicados poderá ou não influenciar os resultados obtidos. 

 O puerpério é um período de extrema intensidade emocional e de grande 

vulnerabilidade, onde a mãe se confronta com uma nova realidade e se tenta adaptar 

gradualmente a novas tarefas e ao papel materno. Será interessente, num estudo futuro, 

repetir a aplicação em períodos posteriores, desde as duas semanas após o nascimento até 

aos seis meses de vida do bebé e perceber se a percepção materna acerca da diferença 

entre o bebé imaginário e o bebé real sofre alterações comparativamente à percepção que 

se regista no puerpério. Aliás, seria interessante ainda perceber se, no caso de existirem 

alterações nesta percepção, se estas são graduais ao longo do tempo ou se existe um 

período em que se verifique uma alteração abrupta da percepção materna. 

 Não só o momento da aplicação pode constituir uma variável que influencia os 

resultados, como também o contexto em que esta decorre. Seria interessante replicar o 

estudo num ambiente calmo, de maior intimidade, longe da confusão e do ruído 

característicos de uma enfermaria. 
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 Finalmente, outro estudo poderá prender-se com o aprofundamento da influência 

da variável “regularidade da vigilância da gravidez”. Seria interessante compreender que 

exames e que período da gravidez são mais pertinentes para o enriquecimento da 

percepção materna acerca do seu bebé, uma vez que, com esta investigação, 

compreendemos que as mães que mais vigiam a sua gestação e, portanto, as que obtêm 

mais informações acerca do seu filho, aparentam ser as que estão mais alerta e mais 

disponíveis para a personalização do bebé imaginário e, por esse motivo, mais conscientes 

das diferenças entre este e o bebé real que conhecem no dia do nascimento. 
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